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Harp tebliğleri 

lngiliz tebliğleri 

Arnavutlukta 
kanlı 

Et fiatleri yeniden 
yükselecek mi ? 

Singapura 
yeni kuvvet

ler çıktı 
Cenubi Afrika hava 
kuvvetleri düşmanı 

hırpalıyor 

muharebeler 1 
Yun::-:rdusunun Vali ve Belediye Reisi B. Lfıtfi Kırdarın Halk Avustralyalı kıtaab 

harekatı plan dahilinde ·-Nairobi 19 (A.A.) - Şark~ ACrika İnkişaf ediyor 
. f. J • h kk d b t büyük tezahüratla et ve peynır ıat erı a ın a eyana ı karşıladi 

41.j ile VELi 

Sıhhi mahlut yağlar!! 

Ali - Okudun mu, Veli? ... 

İngiliz hava kuvvetleri umumı karar- . 
g{ıhınm tebliği: . frik h . Atina 19 (A.A.) _ Yunanlılar 

Son günlerde Cenubı A a a~a b·· • d b. k 
Fiat mürakabc komisyonu ta- hının müddeti bugün bitmekte- Sinpp\D' 19 (AA.) _ Avustral-

rafından et fiatlerine narh kO· dir. Kasaplar, tekrar narh iste- yalı kıtaatı getiren vapurlar uzakta 
nulduğunu yazmıştık. Evvelki mek niyetinde değildirler. Bu· gö~n~r görünmez ha~ sahile akın 
gün mezbahadaki canlı hayvan günden sonı-a etlerin ne fiat üze- e~ıı~ır. Vapurlara bırço~ ~arp ge-

Belediye ~ftiı heyeti reisi : 
<- Belediye kooperatifinin 
mahli'it yağlan aıhM ııerait altın
da hazırlanmaktadır.> demiş. 
Demek bundan sonra. mahlut 
yağ belediye nazannda temize 
çıkmış bulunuyor.. . cSıhhi> si 
olduğuna göre, cgayri sıhhi> si· 
ni gel, ayırd eti... e dersin bu k ıı l It !yan Somallslnde düş- ccphenfo merkez olgesın e ırço 

uvve er a .• r· ·ı . 'k' 
manı hırpalamak suretlle faaliyetine murte ı mevzı er zaptetmı§. ve ı ı 

devam etınlştır. noktada düıımana ağır zayıat vcr-
i~e} ... 

Blr hava filosu Bar.dera'nın cenubu dirmiştir. 
garbi.c;inde bulunan Italyan umumi Üç yüzden fazla esir alıaımış 

. d t 1 ğı f" t ·· k be milen refakat etmekte idi. Halle satıslannda tiatıer celepler tara- rın en sa 1 aca ıa mura a. büyük tezahüratta bulunmuıtur. 
Veli - Anlaşılan artık esnn

fm pençesinden as a kurtulama
yacağız . .. Bu söz hüccet sayı
lacak .•. cEfendi def çalarsa ha· 
ne halkı rakseder elbet> vazi
yeti hasıl olacaktır! Aliveli 

karargahında depolara pike bombar- ve silah müsadere olunmuştur. 
dımanları yapmış, büyük çapta bom- Atina 19 (A.A.) - Matbuat 

fından birdenbire fırlatıldığı için komisyonu tarafından tedk~ trenler aakerleri, tankları ve cepha-
kasaplar müşkül mevkide kalmış, edilecektir. neyi alarak derhal hareket etmiıler· 

balarla yangın bombaları atmıştır. N . . d ·ı , d'l b" 
Müteaddit tam isabetler kaydedllmi.~- ezaretının ra yo ı e neşre ı _en ır 
tir. tebliğinde şöyle denilmektedır: 13 

Jnba nehrinin şark kıyısında Ge- ~ubatta başlayan Yunan taarruzu 
llp'tekl müdafııa mevzilerine dalgalar ltalyanların şiddetli muannidane 
halinde hücum edilmiş, tııyyarelerimlz mukavemetine rağmen devam et
hedeflerine pike bombardımanları mektedir. Muhtelif noktalarda bü
ynpmış ve birçok bombalar atmışlar- tün f talyan mukabil hücumları tar~ 

dükk~nlannda et satışını zorluk- Son aylar zarfında et ve pey. dir. Avustralyalı general Reuter 
la yapabilmişlerdir. Dün mezba- nı·r· te,·zi ve s:Hış icılert etrafında ajansına !U bey~~t~a bulu?~~~-u~: 

v c- Askerlerımızın he.,_ı &onullu-
hada kesilen kasaplık hayvan, bir çok dedikodular olmuştur. dür. Kendilerine mahsuı sıhhiye 

J 

dır ded"I · · l l 1 h .. . 
D.ln 'd ı ı 'd ve Baidoa'da ı mıştır. tı- yan ar er gun yem 

günlük ihtiyacını karşılıyacak Dün belediyede gazetecileri kabul tqk.ilatlan vardır. Bu teflcilatta eli'" 
miktarı bulamamış, fiatler aynı eden İstanbul vali ve belediye re- lere bakmağa mahsus çok modern 
yüksekliği muhafaza etmiştir. isi doktor Lutfi Kırdar et ve pey- bir servis ~ardır. Hastabakıcı kadın-
Celeplerin fiatled yükseltmeleri- . . ların hepsı Avustralyalıdır. Topları• 

Türk • Bulgar 
beyannamesi 

sor a so a a .. hk ·ı ,_ '-
d · askeri kamplarına hücum musta em mevu er teu.etmcde 
c~~:~ir. ve lıalyan başkumandanlığı elinde
Diğer tııolanmız keşif taarruzları ki bütün takviye kıtalarını cepheye 

. nlr f1atlerlnm zaman zaman na- mız çok mükemmeldir.> 
ne mani olunmadığı t~kdır- s"ıı yükseldiğini, belediyenin bu Malakaya §imdiye kadar bu de- Türkiye ve Bulgariıtanin 
de kasapların narh üzerınden hususta ne gibi tedbir aldığ'uu rece çok ask.er gelmiş değildir. 

yapmışlardır. sevkederek vaziyeti kurtarmağa ve 
Italyan Somalisinde Bulo civarında mukabil hücumlara geçmeğe çalış

vc Bodo.'dn motörlü nakliye vasıtaları maktadır. Bu arada Yunan ordusu-

et satamıyacakları anlaşılmakta- 1 t unları söylemiştir Şanh1ıba., 19 (A.A.) - D.N.B.: tecavüzden istinkaf ede· 
dJr. Esasen Ticaret Vekaleti tara- ana mış, ş · Singapur'a binlerce Avustralyalı cekleri keyfiyeti İngiliz 

vc blrc;ok katır nakliye kolları mitral- h LA k 1 l l 
yoz ateşine tutulmuş, bunların uzeri- nu,? areıı.at~,. ar~r ~ştırı mış 0 an 
ne bombalar atılmıştır. Birçok topçu planlar dahılınde ınkı!laf etmekte

fından tasdik edilen et fiati nar- (Dev.mı 4 üncü sahifede asker gelmektedir. Şimdiye kadar siyase.tine tamamile 
bu derece mühim asket"i bir kuvvet 

mev?.ilerlne ve siperlere tam isabetler dir. 
knydedllmlştir. , _ Cephenin merkez kısmında Yu-

Cenubl Habeşistan da Nega da.. duş- nım taarruzu ~on derece memnuni
mnn mevzileri bombardıman cdılmlş- yet verici bir şekilde devam etmek
tir. Bu harekAta iştirak ed:n ~n:~re-1 tedir Askeri ehemmiyeti haiz bazı 
lcrimizin hepsi üslerine donıııuştur. 

1
· • • 

1 
d"I . . D h · ı 

tepe erı ı,ga e ı mıştır. a a §ıma -
Arnavutlukta de ileri Yunan kıtaları düşmanı 

Kahire 19 <A.AJ - Ingiliz hava mevzilerinden tardetmiştir. 
kuvvetlerinin tebliği: ltalyanların zayiatı, umumiyet iti-

16 17 ve 17/ 18 şubat geceleri İngill~ harile çok ağırdır. 
hava kuvvetlerine mensup bombardı- • • • • 
man tayyareleri Onlkiada'daki tayya- T ımea muhabırının 
re meydanlanna hücumlar yapmış- telgrafı 
!ardır. 

Amiral Barlanın 
Pariste temaslan 
F ran11z kabinesinde 

daha baıka değişiklik
ler olacak 

Paris 19 (A.A.) - Dün Pari~e 
gelmiş olan amiral Darlan, bugün 
bazı yüksek Fransız memurlarını 
kabul etmiş ve bu mt-murlarla mü
him ekonomik ve idari meııeleler 
üzerinde görüşmüştür. 

İugillz h:ıva kuvvetleri son iki gün, Manuhr 19 (A.A.) - Reuteı 
Yunan kuvvetlerine mü1aheret için ajansının Arnavutluk hududundaki 
Tepedclen. mıntak~~;ın~akl _düşman muhabiri yazıyor: Şiddetli yağmur
mevz!Jert uzerlne mutekisiC hucuml~- Jara rağmen YunanMar dün bütün 
nnı idame ettirmi§lerdlr. Tep~~elenın ce he boyuncl'\ taarruzlarını idame 
şimalinde Kamşlt ve Dansi koylerin- P. l d' F k f ı.. I d Öğrenildiğine göre, amiral Darlan 
deki duşman kıt::ılnrı taha~ütıeri ve etmı~ er ır. a at tavan _ar a son zamanlarda Fraamz kabinesin-
Beşlst ve Kotslstidekl askeri binalar takvıye kıtaatı almışlardır. Klısura • .ı.. • ılan muhtelif deği ikliklerin 
ŞifülelJe nonrı:mnıımarr eanmış, rattat Tepede\cn mıntakaaında Yunanlılar k YJ kI Al F 1 m"nase 

Afrikada yeni 
muvaffakıyetler 

İngilizler Cerabub vaha
ıindaki ltalyanlari 

muhasara e ttiler 

Londra 19 (A.A.) - Stefani 
ajansına Trabluetan relen bir tel
grafa göre. Cerabub vahasına giden 
İtalyan yolu iizennde uçan tayyare
ler bu vahanı- ıimdi İngiliz kuvvet
leri tarafınclan muhasara edilmiş 
bulunduiunu haber vennitlerdir. 
Cerabub vahası Trablua çölünde ve 
Tobrukun takriben 250 kilometre 
cenubun dadır. 

Singapur'a asla gelmenüşti. Bu uygundur 
kıtalar Malaka yarımadasındaki İn
giliz aarnizonlarınl takviye etmek
tedir. 

Pasifikteki 

korsan gemisi 
Almanla r tarafından 
zaptedilen Herzog 
Y akob adında bir 
letonya vapuru imiş 

Loıutra 19 fA.A .I - Reuter: Bliyük 
İngiliz gazeteleri bugün Türk - Bul
gar paktı hakkuıda tcfslratt.n buluna
rak bu vesikanın ştimulünün tntblknt
tn oldukça mahdut olduğunu kaydet
mektedirler. 

Tlmes gazetesi, paktı umumi Bal
kan 'Vaziyeti çerçevesinde mütalla ve 
tedk.ik eylemektedir. 

Gazete, Ronıanyaya kal'§l yapılan 
sinir h&rblnin ıılmdl Bulgaristan ve 
Yugoslavyaya tevcih ed!ldl~inl müşa
hede ve tesblt eyledlkten sonra di
yor ki: 

..Bulgaristan, tabii kaynaklan iti
barile Romanyadan daha az kuvveUl 
olmakla beraber, daha sağlam davran
mıştır. Fakat Pazartesi günü Ankara• 

Vqington 19 (A.A.) - Reute-r: da imza edilen dost.ıuk pakt111ın Bul
Selahiyetli Va~ingtoın mahfillerinin garlar tarafından blr muk:ı.vemet Jest! 
bildirdig"ine göre, Pasifikteki ticattt olmaktan ziyade son ümitsizlik ve hn-

leenn jc.c;tı olmasından korkulur. Bir 
gemi1 ... ine hücum eden Alman kor- anlaşmaya Bulgarlstanın selflmetı için 

yerdeki sis dolayıslle yapılan hasarın 1 1 inci İtalyan ordusunu hırpalama- barışı ı. ~- ?1dan,_: rk~n1.''Z. t uf da-
.. tı B" k • B 1 1 et erı u.ı:enn eıı.ı a ıs en e ra m muıınhcdesl kabil olamamış r. ırço ğa devam edıyorfar. u ta yan or- .. .. .. . L· Al 

avcı tnnrruz nçu•lan da yapılmıştır d k v • t h .. "d goruşmek uzere Parıste.ıa man .. .. .. · usu ço agır zayıa pa asma unu - .
1 

d · · 

san gemilerinden biri eskiden Her- henüz bir esas olabileceği anda varmış 
zog Yakob adını taşıyan dokuz J>in olmaması Türklycnln hatası de~lldlr. 

Eritrede vaziyet tonluk bir Letonya vapurudur. 18 İş beraberliğinin henüz vakitken ya.-
17/ 18 §Ubat gecesi duşman tayyare- . ._. k t .. t ekt makamları ı e e temas etmıştır. 

. 1 h .. 1 _ sızce oır mu aveaıe gos erm e- v • • •V• 
lerl, Blngaz1 uzer ne ucum ar yap 0. D'· "dd ti' h b 1 Oiger taraftan tahmın edıldagcıe 
mıştır. Avustraly:ı ha•·a kuvvetlerine ır. un en ~ı e ı mu are e er .. b. · d daha ha _ 

Baı tum 19 <A.A.) _ Eri trenin baş- mil ıürate malik olan bu vapur ge- pılması lüzumu bir kere claha sabit 
Jıca limanı M:ıssaoua. demlryolu hattı çen sene Letonyanın Sovyetler Bir- olmaktadır.11 

-•~ı k !em ı Keren f d 'lh k d p _ Tlmes gazetesi Ulve ediyor: 
mensup bir !Uo tarafından bir düşman i~te bu mıntakada olmuştur. gore, f_.~a1:11.kllc.a dnesuİ ek ş 
tayyaresi düşürülmüş ve· diğer birçok T . ) · ka degışı ı er e o aca hr. 

üzerindeki Iwo yan a . o an - ligi taıa ın aın ı a ı sırMın a eru •Sinir harbi, Hltlerln de iyi bıldlğl 
deki muharebelerin nihai safhasına da Calloa limanında bulunuyordu gibi, butün membaların en büyük im
girmek üzere oldu~ tahmin edilmek- Ruslar bu vapurun Vladivostok'a tihaııdan geçeceği bir harbin muknd
tedir'. Ingllfzler, Italyanlarııı nevml- gitmesini i~temişlerse de Letonyanın dlmesi ve hnzırlıkları devrcsıdlı ·" 

tayyare o derece hasara uğramıştır ki avassut şayıa arı Vichy 19 (A.A.) - (D.N.B.): 
bunlar pek muhtemel olarak üs- !.ondra f 9 (AA.) - News Mütareke komisyonu ba~müfetti~i 
lerine dönememiştir. Diğer bir Alman C.ronicle gazetesi muhabirinin Sof- general Neubronn von Rise.nbourg 
bombardıman tayyaresi .~C:. ~av~. d~fl } adan bildirdiğine göre, Alman mu- bugün yanında birçok Alman suba
bntaryı:ıla~ı tararın~~n du~urulmuştur. tavassıtları İtalya ile Yu-haniatan yı olduğu halde. re.mi bir ziyaret 

dane müdafaa etmeğe uğraştıkları bu . · 
1 

. . k h d ı 
"-ehre gittikçe ya-ı.t ... •ıyorlar. V.aşıngton. e çıs.ı, ·aptana ..•.. vapu.ru Daily Telegrap a şun o.rı yazıyor: 
.. ~ b Am k l t i •Türk - Bulgar anlaşmasının blrin-

Son gelen haberlere göre, İngilizler ır ~r~ an ımanına 80 urmesın ci ve başlıca maddesi olan Tilrkire ve 

İngıltere uzerınde . arasında süratle sulh akdedllmesi yapmak üzere Vichy'ye gelmiştir. 
Londra 19 (A_A.) - Hava ".e Dahilı için müzakerelerde bulunmaktadır- Alman generali, saat 1 f de, Fran-

Emnlyet Nezaretlerinin tebliğı: lar. eız Harbiye Nazırı general Huntzi-
Bu"un ôğlccfen sonrn bllhassa B 1 .1 . y · . . __ L A 

., 1 , Ll 1 shı· e' uz-erinde u gazete, ngı tereıwn unanıa· geri :ııyaret etnuş ve an;:erı mera• 
Yorksh re \e nco n r . d .... h .. 1.. d d . 1 '- l 
bl iktnr faaliyet olmuştur. Bomba- tanın ıste ıgı er turu yar ım a sım e ıı;_ar~ anmııhr. 
ın~ ~lmış, fı:ıko..t şlındlye kadar alı- bulunacağını ilave etmektedir. General, bilahare, Franıız müt.a-

Sudan hududunun 150 kilometre ile- emretmış.tır. . Bulgarlstamn mütekabllen birlblrine 
rlslnde Keren'ln tahminen 75 kilomet- Callao dan hareket ettikten eonra tecavuzden istinkaf edecekleri keyfi· 
re şimalinde bulunuyorlar. İngiliz kuv- Herzog Yakob Mekııikanın Manza- yeti Inglllz siyasetine tamaınlle uy
vetleri yakında İtalyan istihkAmla.rlle niJla limanına gitmiştir. Almanlar bu gundur. Bulgarlstnnm teahhüdunll 
temas edeceklerdir. Demlryolunun vapuru burada ele geçirmişler ve üç yerine gctlrdiğinl gôriirsek mcmnwı 
başladıiı Agorda.t.'tan llerliyen İngi- Jclti müstesna olmak üzere bütün olaca~ıZ.• 
llz Hind kıtaıan taratından garpten Letonya1ı tayfayı tevkif etmiııerdir lngiliz hariciye müsteşa· 
tehdit edilmekte olan Keren lizerliıe Güverteden atlamak suretiyle kaçan rınm bir suale cevabı 
yapılan llıert hareketi de şehir için bu üç tayfa bir Danimarka vapuru nan raporlara göre hasar ve telefat teke daıiresi reisi general Koeltz 1lc 

az olmuştur. General de Ga ulle•a de göriıımüıtür. 
ı,ondra 19 (A.A.) - Hava ve Dahili - ---- ----

eni bir tehdlt •-.•ı.-ıı etmektedir B 1 Londra 19 (A.A.) - (Reuter) ı 1 _.. • tarafından kurtarılmı§tır. un a-
- İıngiliz hariciye müsteşarı B. Butler rın ifadesine göre diğer mürette Emniyet Nezaretlerinin tebllği: yardım 

Bu sabah, Iskoçy~nın şlmali şarki Londra 19 (A.A.) _ Ağa Ha-
s::ıJıllinde Ikl nokta uzerlne bombalar • C l d G ı 
atılmıştır. Şarki İngiltere $ahlll clva- nın oğlu Ali Han, em~ra e au • 
nnda da birkaç bomba düşmü.ft,Ur. le'ün Fransız kuvvetlerine yardım 
Burada pek az hasar vardır. Ağır ya- etmek makaadile HinclUtandald 
ralı kimse yoktur. FraMız arazisinde bir mücadele aç· 

5/6 şubat gecesi bir dii.şman bonı- m}ftır. Hindiıtandaki Fran91zlatın 
bardınuın tayyaresinin bir balonun elcıeTiyeti bu mücadeleye müuheret 
bbl_osuna. çhrparak harap _,ıdu~ ehnektedirler. 
bugün öğrenilmiştir. - -------

İtalyan teblili Alman tebliği 

istilaya tesebbüs 
edilecek mi ? 

İngiliz Bahriye Naziri 
radyoda bir nutuk söyledi 

Habefistanda 
Vatanperverler, iki ıehri 
it gal ederek İtalyanlar· 

dan büyük mikdarda 
esir de aldılar 

Loacl.ra 19 (A.A.) - Bahriye Kahire 19 (A.A.) - Orta Şark 
birinci lordu B. Alexanda, dün ak- 1nıiliz kuvvetleri umumi karargahı-Roına 19 (A.A.) - İtalyan ordulan .Berlin 11 (A.A.) - Alman orduları • nın tebliği: Habeşistanda Habeş va-

umumi karargahının 257 numaralı bQ.şkumandanlıfının tebllt:i: Muhate- ıam wadyo ile nqreclilen bir nutuk:-
tebliği: Yunan cephesinde düşmanın be tayyareleri, dün İngUterenln cenu~ ta demiıtiı k.iı Hitler, Büyük Bri- tanperverlerinin Gojjam bölgesin
Jl ine! ordu mıntakasındaki taarruzu bunda ft cenubu faJ'k).sinde liin tay- tauyanm iıltilasına tett-bbüs edecek deki vaziyetleri memnuniyeti mucip 
bir netice vermeden devam etml§tlr. yare meydanlarına, askeri kamptan· oluraa bu vazife kendisine tevdi edi- bir şekilde mütemadiyen inkişaf et
Kıtalanmız düşmana birka~ kere ta.- na, demteyolu teslsatlına ve kamyon )ecel olan ordu, bir mahkumlar or• mdctedir. Enjabara zaptedilmiş ve arnız ederek mahsfıs aaylat verdlnniş- tolla ............. ff la tıı hü k 

nna •~n muva a ye - dusu olacaktır. büyü miktarda esir alınmııtır. Jerdir. camlar 7&P1DJttır. Hedefe isabet eden l 
1 

. . 
Şimali Afriltada düşmanın ~era· bombalar, bancarlan ve yerde tayya- Geçen aene i9tiliyı hazırlamak talyan. ann Pl~co}o. Abbaı karako· 

tıub"a yenide.~ yap~!ğı fld?etll bır ?&· releri tahrip dm.lftir. BlrÇok ıstasyo- emrini almıı olan hava kuvvetleri lu da ışgaJ edihnıftır •• 
arruz ger! puskürtülm(iftur. Kufr& da na, demll'"JOl]anna " hareket halinde tamamile müıahezim. olınyttur. Hit- İtalyan Somalisinde Juba ·nehri 
ınevzııe~lıe yakJa4m~ğa ~bbüs itl trene t.am laa.betler taydoJunmuf- 1 L....!! d L • • hi " - Lilece- hath boyunca cereyan eden harekat eden duşmanın makinelı vesaıtı mü· ıur er, -...n aD11 ıyı "ıt gore . 
es.sır surette bombardıman edllınlştır. .Portsmouth'un şimalinde b~ askeri ği ümidinde midir? Hitlewln acele ilerlemektedir. 

Alman hava kuvvetlerine mensup kampa, bllbW muvaffaluyetll bir etmai Jbımdu. Ameökaa u nayii.- Diğer cephelerde vaziyet d.eğiş-
tevtküller bir dil4man &süne müller- hiieUDl ya.pılm;1Ştır. nin seri •mette teferberlenmesinin ~miştk 
reren ~arru~ ederek deınirll bulunan At.ıantlkt.e, JrJanda,nın Jı~ln.do bil kendiR için ne eltın h~ manuı oldu- Hartum 19 (A.A.) _imparator 
ıemlleri ve lıman teslaat.ını bombar· azun masefe tayayresl~~uyük ~!,~r- iunu pelı&la lııilir. . Haı'le Selası"e'nm' v_.-nperverlerden dım.an etml§lerdir. nıç vapurunu bombaru.ııuan euuıMjftir. • -

.stuka• tayyareJerlnden mörekbp Bu vapur o derece ha.Sara ulr°aDUftıl' I~ bulunduğu imi.tez vazi- mürekkep ordusu Habe§ist&Qda ye
bir grup düşmanm mühim mHtt.erda Jd kaybolmut telAkk.i ol~llir. yette Hitler, yüzlerce, Wnlerce Al· ni bir muvaffa.kiyet kazanmıştır. ln-
maklnell vesaltıni gafil avlayarak mü- Karwlchlıı prkında bir tıcafe~ ge- man delikanlısını muhakkak bir giliz Hint kuvvetlerinden büyük 
esslr surett.e bombardıman etmiştir. mJalne de munffatJYetll bir huchum ölüme 1 ket kt ter dd"'d tmi- müzaheret gören Habe§liler Tana 
Şarkr Afrikada Kenya. eephe.slnde J&pılmıftır, 18 4ubatta Alman &va. • ev me e e . u e 

düşmanın mer.:llerlmize yaklaşmak kuvvetleri Bingıul limanına. muvaffa· yec~. Alman. ~erl~ı. bu te- gölünün 60 kilometre kadar cenu· 
Jçin yaptığı tetebbüsler kıtalanmız ta- kıyetll bir hilcum yapmı§ ve Agedabla· tebhuau yapmak açm Del:lıyorlar. fa- bu garbİltinde bulunan Dangilayı iş
rafından sürat.le ve a~ıil zayiatla geri nın cenubu garbi.sinde tahaşşüt ha- kat bpkı idam mabltfunlan gibi bek- gal etmiflerdir. Bu iehir mavi Ni
püskürtülmüştür. Hndekl latalan ve motörlii kolları da· liyorlar. A1man1a için beJ.irmeğe lin yukarı k~mında bulunmaktadır. 

.A§ağı CUba'da tayyareleriın.Jı; dftş- lı'tmı4tır. başlamış bir Hbu. daha vardır: Habeş vatanperverleri Dangiladan 
man kıtalarına ait maklnell l~lU Düşman gece de ne Almanyaya, ne f ' .. ba .. ka GoJ'J'am m""taka•ında mühim 
bonıbardunan etın.Werdlr. de işgal altındak.l era21ye hlçbir hü- talya nın ugramıı olduğu lıezi- .. ... " 

Keren'de kahraman kıtal&rımızın ewn yapmamıştır. Dün sabah erken- metler aebebile iki cephede harp diğer bazı mevkiler de inal etmiş
'1tıannkla.ne muk~ttmeti, düşmanın den l§gal a1t.ındalti erazlye ciren mün- etmeli mecburiyetindedir. Afrika·. lerdir. 
taarruzun~ bir mu~det için durdu.i".· terki bir düşman tayyaresi, yere in- daki b .. yük muvaffakayetlerjmiz 

1 

İngilizler Dangiladan kaçan ltal-
pıu~tur. Duşınan Entrede bazı mahal· mete mecbur edllmff ve bu tayyarenın u . ' tl · · k 

1 
k d 

lere ve Cuba mmtakasına )>irka~ ha· mtll'ettebata eetr alJDJlllftır. mihvere karşı yapılmı' uzun pu yan kuvve erıru ova ama ta ır-
Ta alnnı :rapmı9tır. bi Alman canareaı layıpw. laarıu~un televvüeü demektir. lu. 

Avam kamarasında Balkanlar hakbatın ne olduğu meçhuldür. Bun· 
farın, Httzos Yakob korsan gemisi funda ve Bulgaristan ve Yugoslav• 
haline ifrağ edildikten ve Manzanil- yanın hattı hareketi hakkında ibeya• 

d natta bulunmasını iatiycn bir suale layı terk ettikten ıonra Pasifik e~ 
nizinde bir adaya çıkarılmı~ olmaları cevaben a§&ğıdaki ıözleri ıöylcm~t

tir: 
muhtemeldir, lngiliz hükumetinin fikri - ki 

Pamuk ziraati ::~~~ıe;~ı~m!~:m:: ;:;~ır::ıa :ı 
duğu merkezindedir - bir kaç za .. 

Amerikaya yeniden bir 
çok makine aiparit edildi 

mandanberi allladar bütün Balkan 
memleketlerinde pek iyi malumdur. 

Başvekilin radyoda söylediği nut-ı 
ka hilen hiçbir şey ilave edemem, 

Ankaı:a 19 <Telefonla> - Pamuk Yüksek Sıhhat Şôraıi 
zira.tinin lnk.1.§a.fını ve istlhsaUnl ten- bugün topla myor 
ni usullerle elde etmeyi temin matsa.- Ankara l 9 (A.A.) _ Yükseli 
dile tehrimizde bir PamuJc kongresı 
toplaıun.ı4tı. Ziraat Vek.Aletl bu kon- ııhhat ıürası toplantıaını perıemb~ 
grede alınan karar cümlc&lnden ola- günü Sıhhat ve lçtiınat Muaveiıet 
ralc Amerlkaya birçok sipar141Ude bu- Vekiletinde ıaat 1 S de yaparaR 
lunmuştur. Bu slparf4ler a.rumda "it- ruznamesinde yazılı adli, idad v4 
niden üç pamuk ekme matıne&J, ı>a· fenni me.eleleri müzakere edec~ 
muk tohumlarını selektörden geçirmek tir. 
üzere yüksek randımanlı 20 pamuk se 
lektörü, pamuk müesseselerinde lü- Macariıtanın Ankara ve 
21umıu yüksek kudretli modem dizel ~ -fy ·ı· • ı 
vattörler, pulluklar, toprak ten}Je ".:JU a atatemı iten • 
ve sulama ile pamuk ztru.Une mite- a..lepette 19 (A.A.) - Macaı 
allllc çapa makineleri le te.sterell çJt- ajanaı bilcliriyor: Kral naibi HorthYt 
~ır matineleri vatdır. Ankara ve So6ya atqemiliterliğine 

Pamuk aelektörleri &JDl amanda l>afaıı Otto Hatz."ı taııyln etmiıtir. 
hububat da ifllyecet evaa!ı haiz te · Ot H • · · 
ilaçlama tertibatı ile mücehhez ola· batıdı to atz 1 tayın etml§tir. 
caktır. Bu aelektörler ınemleketln 
muhteill bölgelerine tevzi olunacaktır. 

Evvelce slparl§ edilen SOO pamuk ~k
me makine.sinin bugünlerde yurdumu
zr. gelmesi bek.lenmt>ktedlr. Bu maki· 
neler geldJğl zaman maliyet flatl üze
rinden pamuk müstarulllerlne satı
lacaktır. 

~ 

Bombaya eıir aevkiyatı 
Bomhay 19 (A.A.) - 1500 ki

tilik yeni bir ltalyan eair kafilesi 
~aha Bombaya gelmiftir. 1 

•• deaeli? 
cBulgaristanla Türlüye arasın

da bir deklarasyon imzaJandı> 

. d ememeli; 
cBulgaristaınla Türkiye arasın

da bir beyanname imzalandı.> 

demeli! 
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( Ş E D i R D AD B R L B R i ) il• ... Çir •• ._~ 
'-----=-----------------~---~---~----- Ne yapmışım! 

Biz ne biliriz kuzum~ 

AKŞAMDAN AKŞAMA 

Tekkeler bizim nesa :r.arnanında Ço .. p ne 'ere 1 Şelıir Tiyatrosu temsilleri 1 Kundura 
bp&nnn1br. Bunlann kiminde dö- L~ Ceçenlerde arabaya, aral>amQ 

:cüldüğünü. kiminde ateş yutuldu~ M E Ş A L E L E R ıı·at 'erı· hayatmuzcla oynadıjı roldea babse-
nu gözlerimizle gördük. Ve.~ Jenı•r .? t~ den bir yazıyazm11t.m. Dün odama 
k 1 ıb k• --"- mühun 0~ biri 1rirdi. Kendis;..: .. ..:ı~JS:_ .. ttL at er e ette ı şlln'-ın en • ·•--'2 - ~u .... a .. 

eski manevi, balta maddi uWU141· K e , Eski araha tamircllerindenmlf. 
cahlarından biriydi. Bele<llye lluklili itleri I Yazan: Selami izzet s EDE s ar nisoetl ıelirln ~~bit- nulkaddeme Yapmaia ._ 

Muhtelif mesleklerll mensup ,.. muhtelif yerlerine göre Cörmıeden aözleriee tCiyle betl-daı 
kiz on münevverin buır bulunduğu mUdUrlilğU yeniden bu· deg"" i•ecelC - Ne )'apm11smız aiz bayma 7 .. 
bir mecliste tasavvu! balui açtlch. nunla me§gul olmağa ııtfELLİI' ~mıınzumenln es:rann& candan ntltlm Y Ne yaprmpuuz? •• 
Aman yarabbi! ... Ba menua daJr b I d , ederel::, 11.llca.k şa.trler ttyatron çıkan.- Şllfırdun. Arabadan bahseden~ 

kulakt d ima --·~-- af a l .. Un-• 1872 de NJmes ~hrinde do- caktır (2) . İ§te Batallle san aembollk Kundura fiatlerinl teabit n. m ..... makalede ne -a~abilir? ~ 
ne sudan, an o maıuıua- .. ~- kal , .. "'11>·•.,,. ._,. i si r1 l .... ı..~~"- ı .pu ne 
bmız Varıtı1' meğer... fan, 2 marl 1922 de - hatırımda - tra.jedy& fie "'"'tiua. ~ p ye e &Jll ııul olan fiat mürakaba komisyonu• ~,.1.. bir 1)0t lanJabilirdif ~ 

1 • u... ızacla dJ.tm& eöra - son eacrl cLa posses- mesafeden takip ederek, ff!Jr bassul- nun SWnerbank umum mlldmlüiUn- bir J'Ulda ae doir--1-cı ..;n.1ıC..--
§ _ Bekt&fi tekkeleri tenha yer• -Şehrin çöp enrıi ~yın . slon• un mllsveddelerlnl Whlh eder- yeti ne yotnmilmuş modem blr dram dan teber d ri tii 1 _,__.:1 ... Mı ne --L- -•-ı....w;_-;,-;-- -~· 

lerde mevlevibaneler kalabalık~ açıldanna döken çSp milteahhldl il• ken «MalınA1.sOnı da masasının başın- sahasını benimsedi (3) ' mu e ccar arııııuan. ' - ____._ 
kezlercle kurulurdu. belediye aruında zaman zaman çı- da ölen Henry BataWe ilk e..erlni Bir bakışta cMeşalele~ e !ldeall!t btr <leri itballt hirlijinden. kunduracı- Şqkm Pllaa ar.-C17a ~ .... 

s: Şa ed !t...! t ikati bir laa· kan ihtillf ıyine alevlenmfotir. Çöp 1889 da on yedi yaşında. iken yazdı; eserdlr demek unıretl vardır. Oare lar kooperatifinden bazı mal~at - Ne yapllUfllD ? •• 
~ - y on uu ar 'd' •..ld" ör• in-· bu cN-'· a+ Pron-w>I'• ii1ml1 manzum madde ne 'tu.hun ml\cadele.!idlr: Mad- istediğini ~ı§tık. İatenmı mal\l- - Daha ne yapacekaıma a L-

Üe tabi tutacak olW'lak. ıünnilii• müteahhi ınin '° ıuına g ..-v - "" ...-- 1 ,._ -'--- lanı __ ,,.a
1
!L en mail attan meydana gelen toprak. tao • bl.tplyest.i, temsil edilmedi, müsvedde- denln del!'erl yoktur, hayatta aslol&n mat fiat mürakabe bürosuna glSnd .. J'UD ••• Arabadan ......._._ y..., 

en yıur.ın o ..,._ı ,..., be 1 ı. taklar• atılan ıerı de kayboldu. 1894 te R. d'Um.leres ruhtur, şehvetin ml\nevlyat Ue allkası n'lmi§tir. Bilro, bu raporlann tedk.i· t:üzda urabacwm oturduia ,.... 
bektqiliktir. Mevlevilik bunlardaa diğer sa ~er .. so d d "il· ne beraber yazdığı bir efsane ile 1896 yoktur, a~k Ue clnst temas arasında kinden ıonra kundura fiatleri !çin d~Cll'mnaz .•• 
hepsinin ·e·n·· ortas.mda ıbUIUDID". • kd1ü.sr.peB·:el3araı,r•L·c'°ı-~~=ru~na v:ai;gil• da mevzuunu Bröta.nya halle balladla- derin uçurumlar vardır. Her oey ruh bir klr niJbeti meydana a..J.Z-:-tir - Ya ne diyecektim? 

en.clilerine -· " ca...,.. rından e.Jdığı cCüzzamlı kadın• beğe- ve flk.lrle kaimdir, hayata. muayyen TC .. • '":""4J ... .,. • • 
§ - Bütun tarikatler, k • b ~ ıeknde tehir haricine ablma· nilmcylnce 1897 de cTon snng = senin mukannen blr knide koymnk .lAzımdır; Kundur~ann kar ~~ı;b~ ıtan~~- - ~raya bilmiyenl_. carabaclD.IQ 

his bir takım usull~le .nefsın .. ~ lı •veya .denize dökülmelidir. Müto- kanın• ptycst lle sembolizme. ve masal öyle bir kaide ki, hayat yalnıs ruha lun muhtelıf ıemtlerıno gore <legı§· oturdogu yen derler ... Yoksa onma 
yesini, ruhun nefıanıyelten ~ hhldin denize atmakla mükellef ol· Aleminden sıyrılıp haklld hayata dön- ve maneviyata dayansın!... mektedir. Beyoğlundaki kunduracı- asıl adı cNapoleonı. dur. Ara.baa 
olarak safiyetini istihdaf ed« iııd • duğu madde çöp diy• tanif ettiği· dü ve 1900 do eniştesini seven on altı cMeşalelcr> deki ruh ve madde mt1- lar kundurayı yüzde elli ~eı l:hla. ö7le ııöYter... • • 

§ - Menemen mah~ki~ ~ mb: §eylerdir. yaşında bir genç kızın mnrtz ruh hft.- cadclesl uım kisvesine bllrllnm~ ka.- Karaköydeld kundur~cılar yüzde - Affederunaz cehalet!... diye 
dim. Kutbbl'aktap dem1'ti ı .• ÇCS iln tarifi yapılamadığı için be- leUerlnl ortaya koyan uL'Enchante- dıtı erkek, fakat bllhassa kııdın, eeh- 40 karla. İstanbul cihetinddd kun- özür diledim. Fakat oı 
bir fenerdir. İbadet onun tenm ta• ledi P .... _Lhld müsbet bk cevap ment =Bil~ sevinç• piyesi Fransa- vet ve o.şk tezahürüdilr. cBat:ı.We ti- du.racılar yüzde otuz karla ısa.tabi· - Yaptığum bu kadarla kalaa 

caml latılmamhr· yo muı:ea.n c 1- ~' da duygu, gorll} ve duyunış b:lkımm- tr K dın ti t d l ek K l . • • Sonr '-tulması, • armın par nması• Yerem-em1~ti. Bu kere tekrar he car dan yenl bir tiyatronun doğumunu ya osuna. • a ın ya rosu• ene- ec tir. undura arın mılliyet fiat- yme ıyı... a carauacmın yazım. 
Fakat tarikat mwnanun ya yeye mifracaat eden çöp mUteahhi· müjdeledi; ıKolibrtanne• ve cDü~ blllr. cMeşalcler. gibi çok Yükseklere leri jçin da tcdkikler yapılmakta- da yer .. • diyonunux. Oraya da 
dır.» dl, ç8piln tarifi yaJ)llmadı.iı takdir· nw·şı. mn temsllinden smıru da ~ ~~~nd!::U~~r:~::ua~~~ dır. Bir kundu~nın maliyet fi.atin~ «~ deri~··· 

ilh... v d mukavelesini feshedeceğini ve Henty Batnllle tlyatrosu yükseldi. ıerdln (4). nasıl "!nlAJılacagı yakında tesblt eda- - '-'Yle am?... Cehalet deıılira 
Herke., gelişigüzel kula~ ça· ehrirı çl>p1erin! ytizliıtU meydanda Batalll& tiyatrosu müesses, kadro- cMe§aleler.. e ide:ıllst blr cserdlr CUye lecektir. ya. .. .Af bu~°:"· . 

lınanlan böyle sıraladı. Hanı anad~ t ralt ğuu bildirmiftir. Belec:HY* lanmış ahlAk kaideler!nl hırpalıyan bakacak olursak· eserde hayata. mu- - Fakat yme bıbnı.,vor •.• Yaptık. 
doğma körleri bir film yanına 1tetir· h~ut:ıer1 mUdür1üğU çöpün tarifi blr tiyatro olıruı.'kla. beraber, ~sik ayye.n ve m~nen bir ka.lde kur- Pamuk· ıpı·ıgv ·, lannız yine bibniyor. «Arabanın 
m~ler. Kimi kulağuu yoklam11, .ki: il tekr!r mqgul olmafa bq1amır çerçeveyi aşmadığı. :ıald:İs mı:t~~ b:- mak, hayatı maddeye d~. ruha da- arkasaaa takddığamz lllftn c1iyong. 
mi bacaimı. kiıni hortumunu. kimi 1 • .f9l' duygularını r ve nb~ yandırnınk ve bu yolda. tn.nzlm etmek nuz. Hiç böyle ft!7 ols ma? ••• Dün-
d' ın· kimi karnını .•• Sonra ıonnut- tı7.. çırılçı~lak meydıı:n& koyan yeni 1stlyen flklrlerln bu 1deaU tahakkuk yada ad11Z teY olmaz. O nnğuı y .. 
~. ı, . ekil bayvandD'~• Kör- çeşit örne~ tcl!lfild edildi. 1910 da ettırm~ gösterecek ve bu yolu benlm- Adana ve lzmirdekl 

lar. ~Fil~' • 1 «Çar• Oerı· bolıa~acak cBJ.r~k geces1rfiyası11ılle yeniden h:ı- setecek k:ıdar kuvvctıı olmadığını g1'- f b k l l b 1 ni, çoaıklarm takıJdıiı yere ne der-
ler bırer lbırer cevap ve~ı borul fi yal ft.lemlne dalan Bat.a.Ulc, cÇılgın rürüz ı..Meşa.leler. deki ldeallzın.a. u.- a ri atÖr er atan U a ler bilir misiniz? «Haç ağacı» der. 
pf gibiıt, «kilise direği gib~»·. « lbtıklre• ve ııAşkm çocuRu• plyeslerlle kat v~ Aclzdlr ve gene bu çerçeve için- çağrıldılar ler. 
Ribi» «sopa gibiı., duYar gıbı•··· tekrar - şllrden, hulyndıın, presimtz- de ft.11.m kAmll doktor Sellm ruh diye - Vah vah vah ... Bu kadar faz. 
B~ de onlara benziyorduk. ~- İngiliz müıtemlekele· mııda~. aynlnuyruu.k - yent nçtiğı çı- çırpın~ hıı.ssıı.s, raklk Nlh~l. bliyük la pot kırdığım için hakikaten mü. 

raflı, ihatalı bir billti yok. ( G~a • d ve Amerikadan cıra df1:!-~t :ı!~1~rle = blr flkrln pcşlsıra Yürüyen ruh A.bldl Şehrimizde tedkikler yapmakta teesairim ..• 
bu Türkiyec:le ancak iki üç kifmuı nn en umumly zah lia lde_.....d b , .. , Azize, Maddeye tnp:ırken nlhayet ru- olan lktısad Vekili B. HüsnU Ça'kır - Bu kadar da de<nl. bu bdw 
• • En •-'- d vnnıır:m 111&· d İ aeliyor duygu an ay: rene e en n ~ .. A d d d k Y • m.bo lz d'" .. "'] d S" b - ''- .... uıhisannda.) aaua a,-- er o eserden sonra. cMeşn.lelera bir cankur- ,,... sec e e en o tor usuı se 1 - un og e en ıonra umer aıu; tner- da değil ... cTekerl• İçindeki cıda• 
lum.atı Nur Baba romaıurun tıudad· tı.rıı.n slm1dl oldu. Ba.taılle tiyatrosu- manm birer lruklıı.sındıın başka. blr kez binasında me~gul olmuı, 1ktısad lar demipiniz ... Böyle ~ olur mu? 
lan dışına çıkamıyor. Jııgi1iz mlittemldcelerinden l~ nun lıa)'ranla.n bu piyes! sat b1r lde- şey de~lllerdlr: Sellm hayntm ntuuzlu Vekaleti aanay.i tedkik h~yeti reisi O çitalara c:parmakları. denilir ••• 

••• . .ıilecek deriler için tüccara 75 'bin alin harlkulı\de ıblr nümunesl gibi se- kuvvetleri arasında milvnzenesln1 te- ile millt aanayi bir1iği rem doktor Bundan aonra swa ile bir tek ara· 
.n· d L!...... aldana ıe&cliı ea d • h-'• 10.mladııor Fakat Batallle her ne olur- m1n etmeğe çalı§U'., nihayet en büyük B H liil s . l ... b ı tm' ,_ a· ba y····mda "L'!l_ ... :ıı:;.;... u.m· 1--"a-ur en _... • sterlinlik, ıima.lt Amerika an ıt u · . .. kabahatlnln bu olduğunu söyler· · ıı. ezerı .. a u e 11. -.en 1• ....._ DWIRU--· ..... ınuı -

H • hir takım afetler neticesm- edilec-'- den'ler ;,.;n 200 bin sterlin- sa olsun, preJilje'lerln esiri olm.a.k OOY- A-kll ı k ıs•A k b d lal k d !\o ~ lerine bazı direktifler vermi§tir. nam.adın-.. arabaya ait ~!!.Lirt.-:ı 
anı • ! ... -:...;ı ~ ,,_. • • le dursun onlan hiçe snymağı §lar • 0 ma wme u a 1 • o!§ru . •V• • •-·· ~ oı:n 

Cle bir cam.ıa maltvolar da, ~en lik. cenubi Aroerikadan Jtbal edıle- edin tL 1913 te d P i luk nıitıa517Jıktır.ı der; Azize kocıısın- Pamuk ıplıgı ıthal, tevzi va satı~ birer birer aaydL 
bir iki mümeasil yakayı sıyırır. c:ltte ce\ derikr için 400 bin •terlinlilt bütU:-ıana h~:~hıee~;~= 5_ dan kıskandığı kadını ruha delil, işleri etrafında S-umerbııın'k tarafın- Bunları dinlerkeo kendi kendimeı 
onun gibi bir vaziyet olıu deme.i~ ak eıditif açılın~llr. İthal edileeek dırdı blr yandan ona. sövüp sayarla~- maddeye day:ı.nan bir hırSla tel'in dan yapılan teakiklcr ilerlemekte- cNe yaplDlfllDl... Meier ben 
clilim varmıyor~ zira ftıarbia aTl!kibı d~iler, d..-i itha'litçılamıa •e~ya- kıen, ' bir yandan da cPervııne. nln eder; ruha tapınan Nlhalln en kuvvet- dir. Adana va lzmirdeki pamuk ip· ae 
aklıma adiYor. Aizım~an .. yel ııll- led .ıU.betinda tevzi edilecektir. temsil edUdlğt tlyıı.tro her gece hınca- 11 m~da~:ı.a. :sl!Ahı doktor Sellmle blr liğl fabrikatörleri 1chrimiza davet yap?DJfunf» diyordwn. 
sm! Fakat farzedelim ~ .ultramo- . • .. hınç doluyordıı. 11Pervane• n1n mu· an surmnş olan clnsl rabıtasıdır: Yu- edilmiştiT. Fabrikatörlerin blir iki Eski arabacı karşımda: 
c1ern bir tayyareye bmdi.k. Stra• peri ıthalat tüccarları bun?~n bir kaddlmesl san:ıtın lbhlAkl olduğunu sut maddi duygulnn, maddl hareket- üna kadar lstanbulıı. gelmeleri - Hoı, dedi, bunları bil.~ de 
tosfere çıkmak derken yolu ,aşırdık. muddet evvel toplanmı~. getirilecek. iddia eden şaheser blr müdafaaname- !eri, maddeden hız alım lntlkam hls- g ht ld. yanı yav ... kalmıyor. Bu tabırler 
B k b" yılaıxın c:azibesine kapıl· derileri urale.nnda taksim etmiıılerdi. dlr lerlle ruhu pençes\nde kıvrandırdık- mu eme ır. _ unutulup gidiyor. Halbuki bunlar 
dk. aH;di efendim. akıl ve fikir Hazırlanan liste, Birlikler umumt İm da •Canlandıran• Ue :?llr kere :;lıı~~~ ~=ln :::.ı ga~~~ • Sa~ayi tedkik heyeti r~a ou 

1
fa''?· mesleğin en belli batlı söileridir. 

--L ·b: ilim meraklısı 'Olan ora ımah· lkiqpliğf ıttırafından Ucaret VcUie- daha idC!l.llzmaya dönen Bııtallle. on- 1 il ndcdinlz' kabllind Jı:nt- rikatork.rl~ }c~n~ııacak, VJ. nyet erın ihtiyar anıbacmm kendi Ade 
1NUJI •• • •• d .1 . • y k d · dan sonra keneli lçino çeklld!, kendi ınyr e Y ·" en, pamuk ıpliğ; ıhtıyacı tesbtt oluna• tıkı il .. lecliw• .. • 
lükatı arasındayız... 'tine gon en mı~tır. a ın a pıya- h1sl 1ne bUründU k dl ll lnd let.t!ğl :ıdnmın ellni öper. Bu, cserln ak man e soy gı bu aozler baki. 

A isabet ki geldinlı: ... Biz uda deri bolluğu bn1'layacaktır. E· p.dıe~ eserlerlnd~ b~nA.lem:;.a~~ b~ından sonuna kadar ~kcnce edilen c tır. ---- katen doğrudur. Bütün meslek ub· - r- etirıUin miimessillerini sasen bir müddcttenberl deri ithali- • ve nihayet, Oldürillcn ruhun .s&ıllk bir Ne çok hile! lahlanru toplayacak. «cnİf hudutl• 
de m eDJY • dar _ Uzak· 11e başlanm11tır. Piyasada nomı&l ~AXLEDEN Mstib:ıdelmevtınden başka blr aey de- bir tedkik lizımdır. 
arıyorduk ... - ~ıyetlo 

1 
••• 'bayalmm ifiat ürerinden deri teCian"kinoo hl- ~muı:. Y11Ş1yncak olan 1dcolocyaya. ce- Şehir i'°'inde yapılan kontrollar 

tan. ir takını al er• • • 
1
.. "ddili !!kil esI b d .1 • Mebrure Sıım1 Koray -1906 da. İ.st.an- lince. Mnd<'leye ma~lQp tıç rubun ara- eanasında hile yaptık.lan görülen Hikmet Feridun Es 

. Hayli mazhanyetlen• a mu t ç m tı en enu bulda doğdu, Bczm!Alem ve Sörler'de sında muhakkak ki, hayatı Ue mematı .. d. f ak 1 rak dli -"""""'""''"'''''""""'"'"'""""'""'•mıtıuıınu-
ıeyredıyoruz. •. akıl klı tutulduklarını meydana vur· okudu. İlk hlk:ft.yc.sl ıGllmilşl odanın tarkmzdır mutead ıt esna Y a ana a • 
· f-'1-at teferruatına er- aa · li d'I · .. :~ B tcf•'-1 
~ var. -. ~ maktadır. sım11 1926 da cıAkşam• da 1nt1şar cttı; t.M*lcler• .1n idcallnl bir tarata yeye tea m e ~ mıv~· . u ~er 
.t&remedik. .. Anlatın bakalun... "":, ıtk telif romanı c'Sönen 1şık9 de. bırakıp mevzuu bir ıılle tnclıısı olarak eıan~mda wBeyoglundakı fırınlardan 
tayyareyi nasıl yapbnu? (C~ap. •• •• "h 1929 da • 'Milliye~ • cn.zeteslntıe k:ıbul edersek, blze verdiği heyecanı eksik oldugundan 60.5 ekmek, 2S 1 
Bizim" ihtiaasım.u: değil) ()fteyse ıu Dunku ı racat ha Y ı l makıışıanıp lurpaıanam :rertnde bu1ur ve bc>Razımızda düğüm- francala .müsadere eclilmiı. muhtelif 
kum d nlerini boyasını anla• O" uhtelif meın}t-ketlere 517 tefrika edildi. lk1nct telif romanı lcnen hıçkinltların tadın& dah& tyl gıda maddelerinden 56 nümun'e 
tın ~ın taki~ edefun Şu ayakka- bi r.n I~ ihracat yapılmı,tır. Dün- cLcyHl.kla.r ıı:ra.sın&.. dır. Bu .. eserile \"annz. cM.i:ıleler. !n 1deal1zması aşk alınarak :lcimyahancyo göndcrilmit-

ız ••. il t n ıra ı f 1 İ "ltere- değerli bir romancı oldugunu gostercn ve ihtirası daha. kuvvetli tebellür et- . 
bı... cebinizdeki şu.. ıt 0 s~a ... itil \ht9.catın en az ruı.1.~. ngı Mebrure Saml. Pearl BuCk'Uı.n tercll- tlren blr vasıtadır. ur. 
Gözünüzdeki 4u sötluk ..• Hatta ba• I ya g<iı."ıdcrilen yaprak tutünler te~kil me ettlğl cA.ruu eserlle de kıymeUl blr 6 ıeinemacl ainamalannL havalan· 
)'anın dudaklarındaki ,u ruj •.• Gaz• J ~tir İngiltereye 350 bin lira tu· müterc1m oldu'ğunu meydana 'koymııı- -~nd1nbul1 Şed!~lr tU'atilrroBU sahnesinde dırmadJdanndan, 8 otobUa bllet~isi 

• • R .. :1: --'·ines.İn.İll • _,,_ tii .. Afnıanvaya tu gorup e ı;!ml.21 t koe cMe§ale- d ... ı... h . . d 1 Id L'ı d 
ted ~ıruz ?-· a otaw. ~ tarınd.a !8prAA twı. İ ,, a r. eler. ntlklllnln llk tl ntro ese- 1er:1 in çeşnisi muhıı.'kkıik ki, mlll1 çe~ urax ancın a yo cu a ııuann an 
lttemesı?... Kiğıdm . unıJL.. (Ve :ı:eytinyagı, anuon. b~lık, t~:r C :rt ·~;:-1da Darülbed:ıyl'de ~oynanan nl den;ldl, fakat eser biutıhl mlll1 haklarında cc:ı:a zaptı tutulmut. ay-
clünyada no kadar istihsal vana taze balık, Fı'listina enle pes? : .Fazilet ltukla.sı., 1kincl.s1 de «Kız kar- de~. bc§ertdlr; bu 1Ubarl& bl.ze in- nca 143 eenaf cezaya çarpllmlfttr. 
hEUJsini sayarak:) Amma da yapı: veço deri. barsa.k gönderllm'i~br. deşbn ve ben> komedyasıdır ıSahne tlbak ettırnmEiS!ndo mahzur yoktur; 
yorsunuz laa... Bunların hiç b~ ,. .............. -...................... ed.eblyntuıda:n .on sene uzaiı: lkalan nasıl ki. belk1 de dün bla yabancı ge-
yapma'k: fÖy}c dursan hatta ~ üstenid doinı bir mahiyetini... Mebrure, 1940 ta. İstanbul ıŞeh1r :Uynt- ~k :~Al~ bugUn yadırgatmadı. 
be.ceremcmek kabil mi? ... Sı.z baı- m tiiınf n>sunda. tcins1l edilen .~ermln• llc me • a nptasyon ;Ynbancı çe§ni-
ka cih d ı · Olacalauuz... - Kem ıwJôaJeri 1 utrar parladı ve meıınur ı o kadın• .slne rağmen mura!truct.ı: bll~ dil 
tıı• . an an • gb ~ u oraunaz;... s.ıun üzaine, yJdı.s • e • dan l5onra. b!r. şöhret oldu. Çocuk tl- çol: düzgün, ço'k P~O. Ba.-
0e ka~Ui ır •0 !11. Y d beitte fena halde öfkeleneceklerdır ... yatrosunda oynanmııkt:ı. olan ~Blr tallle'ın zoraki, hııtt~ c!Ul edebiyat t\.s-

ste1ik ~~e~cmuşsmJ.% • e •.• öJle _ Haydi ıiz de ... tnaan diye kar- varm11. ıblr yokmuş. ••• masalı da tlyat- l!ıbu ancak bu kadar dllzgiln, bn b.-
Bunwı uzerme kendilcrıne J :.-..L...- y anaıı.. ıro edeblyatunızın bir milelllf ve nAlol dar selis türkçel~lr!leblrlidl. cMep.le-

diycbilirizı . _ ,muza :~smız... • kazandığı.na <Cl1 kuvvetli delU<llr, cMe- ~~r· btzde Bıı.t.all1e'dan adıı.pte edllmi~ 
- Efendim, müteznadıyeo tekni. Ve bir .telane!... pleler• de bunu teyld cdlyor. uçtincll eserdir. Diln Kollbrlruıneı 

fe dair ısualler 'SOl"dUNd··· flalbuki Hepimizi birden o1tökyüzünün bot- dan kaçmıştık, şaheserl ıDüğün mıır-
bizıer 'tellmiği iptidai oiaıı bir mem• lulilanna!... ESER şı. bize ~ok yabancı gelın1ştl, ıM~le-
leketten rgeld&... Hoaı bodi r: •n • Romantizma ruhun iç hak:f.katlertne (1) .Dorothy Knovles: •B. BataJlle• 
bemizdo daha :Ziyade manevi b gı· Şayet talihimiz yit olur da I~ y~bancı kaldı, reallzma yalnız dıf ha.- ILa reacUon idealist aa theatre 8. 485. 
ler-. a • •• yenin gene bu noktasına, bu dapda· .ldkııtlerl tanıdı. ruhlyatçılar nıhun 1ç (!) B. Batallle: «Ton sanı» maka.4-

- A. .• Pekili. peki.la oyleyse ... raak mea1elderimisİn tam ortasına hakflmtlerlnl bulup pa.rç.aladılar. sem- diıues.L 
Biz de Türkiyeye dair pek merak dÜfenek bayatmma dnam imkim· bollstlcr mllcerred fikirlere sığındılar; (S) P. Blanchari: Benry Batallle 
dtiiimU: manevt bir me.eleyi sora· butsuz. Feilll fU yedi bt se. halbuki Uyatronun cevool ve husuS1- s. 49. 
•- • tktisad. tarih bahillerini atJt- • _., L.!-.le bize batka türlü Y&f•• yeti ~ hak.l.ka.tlerle, ferdl "Ve alel6- <'> A. Tblbauckt: U.lstolre de la llt· 
UJIL • • • • • b-yiik baba- may- iÇ-.& mum ruhun 1o haldkatler1nln1n mt1- terature trança.ise s. IH • 50'7. 
t-onn: ... Fakat ~ın u rufai cJi, ımık yoh var mı 1 zıasebetld1r (1). Modern hayatın Şaf-

Karileri mlzln 
mektupları 

Yoğurt niçin bu kadar 
pahalı? 

Bit kilo yoM 60 kuruş. Bu ne 
lca.dar fa.hi§ :tlattlr. Blr kilo peynir 
55 lruruf olduğu halde yoıturt ne
den 60 kuruş olu.yor? Y<>Rurt za.
rort 1ht1y&çtan deRU mldlr? Bll
hasa hııBtalarm tpda.sı olmall ltı~ 
b&ril• daha mlihım b1r gıdadır. 
F1At mllrak2..ba kom1.Qanunun bu
nunla da. meff\ll olmuı hel hal
de rer1nde olur zannınd&JlDL 

Mlllı:ld 

Şhirley Türkçe 
konuşacak 

Meşhur çocuk ıinema yıldızı Shir
ley Temple'in türkçeye çevrilccclt 
filimlcrinde türkçe konuoturulmalt 
üzere ipek Film stüdyosu tarafından 
bir Türk kızı araınryordu. Bu mak.
sadla cArltadq-. Çocuk mecmuaa 
VUJtaıila ve onla, on dört yapnda· 
ki Türk kızları arasında bir müsa
balca e.çılmııtı. Bu müsabaka önü· 
müzdeıki pazar günü ••at onda ..,.. 
m dcıiıilik bir hakem heyeti önünde 
netieelcndirilecck ve güzel türkçe 
konup.n üç kız teçilecektir. 

Hakem heyetinde tanınmıı edil>. 
sanatkar ve doktorlar bulunmakta· 
dır. 

Gümrüklerdeki Japon 
malları 

~ Kaöi. 1'iıniılD amcuı J •• K acizi ınaz haktkatlnden ruh maddeyt, bUD.· Sellml hset Seda 
"' ta.nb!terl bize e~e ula~·· e (Vl - NG.) U.nn glsl.ed.lkler1 derin manzumeyi, bu (Devamı 4 üıacD ..ıüfede 
kap~ ~m tam tarife 

Gümrülddd Japon mallarınm İt• 
haline müsaade edildiği Ankaradan 
bildirilmiıti. İthalat emrinin güm
rilklere bildirilmesi hususu geciknü,.. 
tir. Gümrüklerdeki Japon mallan 
bir milyon lira tutanndadD'. Japoa 
mallannın •alıiplea tiiccarlar malı.. 
n baıkalanna •tbklannı bildirmlf. 
!erdir. Bu maJlan ubn alan tüccar
lar ithalit iff lle meteul olacak. koo
troUuı Birlikler ...... ütipliil • 

'-----------" rafmdaa ppalacakm. 

-

- HnvAlr.rımızın 
\'ar bay Amca ••• 

Ba~ A.mc&7a göre ... 

da ma~allahı ·.. m JI- d l 
A ma benU& Şehir 

tu.rtlll'f~ ç~ua &A•fl. 



;&KfAM 

Et fiatleri yeniden 
yükselecek mi? 

Şehir Tiyatrosu 
temailleri 

<Bat tarafı a tlnct uhUecle) 

leh ia amtmı b11" heyecanın t.atıı 
ı& 1&§1arı arasında candan ~an-

"" _. • .,..,... ., dı. Bu &ltlfla.tda en bUyiik lmle mu-
'.(Bq «matı 1 lnd llhlfede)" mtıtaıeası alınmak auretlle halkm ha.tta.t ki, temııı ü.sltlbudur, ta.kat 

ıene muhakkak :tı, Mebrure Sami Ko- rr b1r1nciltAnun 19.t<> t.a ft- tyl ctn.sten ye kolaylıkla et ~ ra)"m tür:tçesUe, adaptasyondaki mu-
.... mtlratabe "'--t-onu et f1at- rtk edebilmesi tçtn yüzde b~ llA, Ta.ffa.kıyetln de bu alkı§la.rdakl hlsse.sJ 
r ~· ıldı M~~ 

, ~etSUl oldu. Haynıı J5on&. yüzde on um yap . TEMSİL 
' İoım.eft, t.optanoı ve peraken- Peynir ftatlerine gelince: Pey-

i kuaplar mttteaadtd lıgtima- n1r btllı.sal merkezlerindeki pey- •Meşaleler, ın tıemsııı bir :ıaferdir. 
(ia Clinlend.Uer. fstlhAI mınta- nJr atokları ve ttatleri tetkik İçin için yanarken sırası geIJnce ıtı

... An ... ,._ ... _ _ .. ,A-at da edllmt~, tıatlere ...... er kuruş zam dallnl muhafaza etmesini bilen, ses-
UA IW.WAlı .LWUWll ~ siz hıçkırıklarla acılarını yüreklere 

.. ·· ~: 
Kız mektepleri voleybol 

maçları 
Dün EmJnönU Halkevinde kız mek

tepleri Toleybol maçlarına devam edil
di. Günün ll.1c karşılaşması, bu sene
nin sonuncusu I.rık lisesi ile bu senekl 
kuvvetıı takımlanmızdan Kız mual
llm arasında id.1. Hakem Sami Açık
öney'ln idare ettlğl bu maçı Kız mual
llm blrlncl ve ikinci seti 15-15 kazandı. 
TakımJar: 
Kız mua.llim: MelAhat, Hayriye, 

HayrJye, Neriman, Meliha, Nevzat. 
Işık : Nurlclhan , Niizhet CTiraje), 

Hilkat , Nesime, Zekiye, Zizl, 
Günün 2 net karşılaşması senenin 

20 Şubat 1941 

Bu akşam SARAY sinema · ında 
SCALA de MİLANO'nun en güzel sesli iki artisti 

MARJA CEBOTARi 
Madam Butterflyn'in unutulmaz yıldızı ve 

CLAUDIO GROLLO 
Roma Opera Royal'ın orkestra91 ve teganni heyetlerinin iş ti rııkilc 

DUMA'mn LA.DAM OKAMEL YA eserinden iktibas edilen deha
Hr muaiki,inu VERDİ tarafıından O P E R A'ya adap te ed ilen 

LA TRAVDATA 
Unutulmaz mu.,jki fe.tivalinde teganni edecektir. Yerlerin evvelden 

aldırılmaeı rica olunur . 

"tJdk edildi. Bu esaslar dalrllln- yapılmıştır. &§ılıyan Neylre Neyir, hakiki bir Azize 
ae et ıt.atı ticaret kaideleri n Esnafın ihtJ..kAr hareketi ile id.1. Cahlde Sonku hem mütevazı, hem 

de a.teşll, hem haris hem de muztarlp 
hadleri nazan dikkate alınarak halk ta meşgul olmalı, muhtekir Nlhalln benliğini öyle kuvvetli benim-

en kuvvetli takımlanndan blrl olan _.. SAKAR YA · 
Erenköy ve Inönü arasında oldu. • Stnemasında 

tayin edildi. O tarihteki tıat tes- esnaf derhal en yakın karakola semlşU ki, tıpkı Nihal gibi, göz yaşla-
Eren köy halihazırda 2 ne! vaziyette- :MA. TMAZEL'ID BRdbVAY MELODİ'den GE· 
dir. ORGF..S MURPHY. DORIS 

__ ,. ha a ~''" be nnı tutamıyor, sahiden ağlıyordu. 
bitinden aonra \;Q.U..l.l yvan .u· veya nahiye müdürlü~~.e ha r- Doktor Yusut rolünde Tal~t·ın . blrln-

Dünkü İnönü maçında da gördük ki BEBEGI NOLAN ve Nevyork Müzikho-
Erenköy, Çamlıcalılara kolay kolay lüniin bütün artistleri. 

atlerinin artmasına 1nzbnam e- verilmesi lA.z:ıındmı el perdede birnz daha güler yüzlü, bi
den nakliye müşkülAtı Ye yem ft. Kasaplar cemJyetl wnumı kA- raz daha §akacı görünmesi Irızım; on
atıerinln pahalılA!IT'l'l.crı doJa.w.-419 t1bl B . ömer Koç ta •unlan söy- dan sonrası, kıskançlığı, h!ddetı. asa-

§amplyonluk vermlyecektır. Ve bu maç Cazip ve ırüzel Fransızca •Özlü 
neticesi Erenköyün galibiyeti lle netı- N ev•or k 
celeneceğl kuvvetle tahmin olunur. komedi. Baı Rollerde: ti 

Takımıar: ctNGER ROGERS ıDamları Altıudaı -~ ,..," Y b!yeti ve nedameti çok güzel. 
et .tlatlerlnlıı yeniden tetktldne lemlştir: Doktor Ahmed Selim rolünü ba.şa-
zaruret hAsıl oldu Bu defa S lldn- - Besi hayvanı kA.fl miktarda ran HD.dt Hüne gelince, onun muvaf
cikAnun 1941 de üç senelik canlı gelmiyor. İstanbul civarındaki tnklyetini teb:ırüz etthmek için bu 

Erenköy: Süheyl~ (kaptan). Mu- DA V1D NİVEN Göz kamaştırıcı Revü filmmde 
kaddes, Nemtde. Fazilet, Mübeccel, •••••liiıiıiıııiiiiliiıiiiıııiiiiıl•milİlliiıiilİİiıiiiiiiiiiıiiıiıiiDıııEiz;jairi!mari 

rolü Pariste Uk defa o.}11amış olan 
hayvan tıatlerlle .tasaplarda pe- hayvanlar on b~ güne kadar bl- m~hur Le Bargy hakkında münekk!d 
rakende et fiatlert mukayese edl- tecek. İstihsal mıntakalannda Gaston Sorbets'nln bir sözünü kaydc-
1 ek bo ti deccğlm. Sorbet3 bu rolün Le Bargy 
er Ye canlı hayvan 1'Alll - kAt1 miktarda vesait bulunama- lçin çok ezici blr rol olduğunu söylü-

Tilrkftn : 
İnönü: Güzin Cka.ptan), Refah, Ay

ban , Mn.lde. NeclA. Zeklye. 

Birinci set 15-18 Erenköy lehine bitti. 
2 ncl set, Erenköyliller, şimdiye kadar 
az gördüğümüz blr oyun tutturarak 
raklplerlnl 15 e karşı e ile yendiler. 

3 üncü oyun KandllU - Boğaziçi ara
sında oldu. Mütevazin geçen bir oyun-

SADi TEK - HALiDE PİŞKİN 
TlY A TROSU: Bu gece Kadıköy 

< S 0 R E Y Y A > da 

LOKMAN 
Büyük kahkaha eseri. Ayrıca atıeri e883 tutularak tıatler yeni- dı~dan mal yüklet.emiyoruz. İs- yor. ~ Le Bargy gibi beynelmilel bir 

yen tesbit ed.Ud1. Bu tia.tlertn ka- mirden hayvan getirtmek ist1.yo- aahne sanatUrını ezen bu rolü . HA.dl 
taplan tatm!n edem1yecek kadar ruz; oradaki tıatıer de yüksektir. Hün, büyük blr enerJI ile, büyük bir 

zekA ile sendelemeden taşıdı. Doktor 
ek&llt farklar arzettıği gör(llerek J'la.tler daha bir mllttar yüksel~ Ahmed Selimin silk.Onunu, sofukkan- dan sonra Kandllll ilk seti 15-4, 2 ncl ~--••••••••••••••••••••••lll-~ dıti de 15-9 kazanarak sahadan ay-

H A M l D' in E S B E R' l 
Mqhur Hailenin •aray fulı 

hayvan bo1'8Ul komiserlıı1n de cektir.» Iılığını, 1t1da11ni, gürültüden hoşlan- nldı. 

mamıwnı, heyecan ve ıztırap göz: ya.ş- Takımlar: 

Amerika harbe 
girmiş sayıhr 

larlle coşup taşan blr muhit ortasında Kandlll : Saime (kaptan), Halide, 
.sahiden o adaınıruo gibi, hiç !iirçme- Vildan, Selma, SüheylA, Meserret. Bulgar Mebusan 

meclisinde 
den ya.şadı ve yaşattı. Boğaziçi : NUüler, Salmaz, Rebia, 

Anne.51ni kadın olmamakla itham Handan, Zeliha, LAmJa. 
eden, a.nneslne babasının Nihall sev- ı 
d1ğlnl haber nren, sonra felAket Bakırköy Halkevinin kır koıuau: 
anında telA., ve endişelerine hAkım I .. . . . .w. 
olup annesini idare eden Lt'man'ı küs- Bakırkoy Halkevmın tertıp ettiaı 
tahlık ve hodblnl!ğe, şımarıklk ve ma. ' im koşularının birincisi 23/ 2/ 1941 

luvvetlerini İnııiltore ile tab:im et· metinin Avrupa harbi dııında kal- halle kızlığına düşmed~n yaratan Ne- de yapılacağından koş~a eirmck 

'(Baş tarafı 1 inci tahJtecle) (Baş tarafı 1 lnct sahifede) 

meio matuf bir karar Terilecefin.in maktan ibaret olan •iya1etini teyid Tin Ak.kayanın murntt:ıkıyett de kay- istiyenler .aat 1 O da Bakırköy Halk
biJdirileceii rivayet edil~edir. etmif olmuıodan dolayı büyük bir de değer. evinde bulunmalıdır. Ko,uya herkee 
Daily Mail ıazeteeinin Va,ington NYİnç iz.har etmektedir. aMcşaleler. !n temsili, küı halinde girebilir. 
muhabiri, Londra'ya ıöndeımif ol- Gazeteler, seçen harpte akdettik- tiyatromuza bilyült bir za!er kazandı- =============-ıı:. 
du~u bu habere illveten diyor kiı leri ittifaktanberi Türkiye ile Bulııa- rırkcn, bize de tatlı ve unutulmıyacak 

R · - .. h B R -1 t .-:1 b1r he,_,.an zlya~etı old Sebremeni balkevinden: Halkev-eısıcum ur • ooaevc:.ıt, m..,..- ri.ttan arasında daima dostane mü- J .... • u. 
tere'ye en azı 20 harp ıemiai aat- nuebetler mevcut bulunduğunu Selinıi izzet Sedes lerinin açılıfınm 9 ncu yıl dönümü 
mağı ve yahut lciraJamaiı taahhüt kaydetmekte ve Türkiyenin daha mü~asebe~le hazırlanan ~roirıun 
etmiştir. Amerika rcl.sicümhnnı bun· 0 tarihte Bulaarl b~ T _ L 1 a§agtya çıkarılmııtır. Davetıyeler ev 

~- • arın ıar l nuı:ya H k b .. kA • r~· d 1 -
dan baeka hali hazırda Amerikan üzerindeki haklannı tanıdığını ha- ava urumuna te erru- atıp ıgın ~n a mır. 
torpido muhriplerJnin 2.f ila 30 ay mlatmaktadırlar. Gazeteler bundan de bulunan vatandaşlar Program: 1 l~tiklal m.aı:fı. 
yerine 12 ili. 15 ay zarfında inıa bafka Bulgaritıtanın Türkiyeye, 919 Ank 19 (A A ) T' k h ı 2 - Saat 15 de Ankara halkevın-
edilmekte olduklannı bildinniftir. da Yunaniııtana karıı yaptığı harpte ._ ara l · · -d )ur dav.a ı den naklen muhterem Baıvelcilimi-

M d Uz h •w• h I k l .. urumuna yapı an yar ım ara aır 

1

. zin nutuklannı d' 1 · 3 
Ü afaa ıevkiyatçııı m a eret ettigııri atır atma ta 0 - bugün aldığım z hah 1 S" ~ "d nl ~n enme.ı. -
· du1dan gibi Boğazların va:ı.iyetini L .. l . 1 er er, o~u Saat 20,30 da ııtıkll] marıı . .f -

Vatiqton 19 (AA) - (HaTa•) teehit ad,.n Montra\1%. l..onferanaın- ııı;oy erı halkının kuruma 1361 lır~· ı Söz. 5 - Konser. Güzel nınatlaı 
B. Rooııevelt tarafından cmildafaa d d T ·· k' . . 1 . • v • • Eakl~chtrde HalkevinJc yapılan bır §Ubc!\ı azalan tarafından 6 -Tem-

k. . _ _ı . 1 B H . a a ur ıyeyı 1 tizam ethgım yaz- t l t d "91 li t b "d b · · eev ıyatçısı> tayın ew.ıen . arn- mak d l op an ı a ., ra e erru e u- aiJ. T ~m~il ıubem azalan tarahndan. 
man lngiltereye .evkedilen harp Utrta ır ar. . l . lunulmut olduğunu bildirmektedir. 

1 • • 1. • • ı.''* l o gazetC8'1. an aşmayı tarıht G · t t J k b ' • ma zemesının tes ımını teııu.ı1111t an- b' , ı_ I '- .f k azıan ep e smdpa,a me te ı • • 
d ı. A • 1 • ı_ 1,_ 15 ır Veıll.lla o ara..: tavsı etme te ve t 1 b l · 65 1 •W• t 'ki' k" .. Be · 20 ırmaııı; ve tacı ettınne .. uı;ere 1925 . d T ·· k B I d a e e en • znıgın nı 1 oyu yoilu HaJkevmden: 1 - / 
güne kadar İngiltereye hareket ede- )--'- ~enkeınn ~ ur - u gdar Aost- halkı 5 5, Edim ede dcrı tüccarı Ah- 2/ 1941 perfCllJlbe günii •aat 18 de 

k . UA. muıa ınm ımzası 11rasın a ta- d ç v ı 00 K b k · · · · « tır. .. k" .. l . ld v .. l . me og • ara urun azası evınuzın Tepeba,ındaki merkez bi-
Siyasi mahfiller bu hran, kanun ~~-unl •oyk~:? . 0 uguB 1

1u ~oz en merkezi ile Murdoğan ve Küçük- 1 nasında Prof. Kemal Emin Bara 
• • • A 1. . L b I DJLTey eme te<ıır . < u ganstanın b h h' 1 · h lk I 82 li . 

proJcsının ayan mec urınce ııı;a u d .. 1 T '· k ' . d d '' a çe na ıye erı a ı ra ver- tarafından clstanbulda Tnratro>· ed'l w . h kk d B R l . uşmnn an ur ıyenın c u,man- . I d. .., 1 ec~~! . . a ın a : . oos~":e tın landır.> mış er .r. mevzuunda mühim bir konferans 
besl~d·,gı ıtımadın yeru bır delili ad- Zora gazetesi de ıöyle demekte- Adanada fabrika tör Salih Bosna verilecektir. 2 - Herkea gelebilir. 
dedıyorlar. dir: cAnl&§manın doğrudan doğru- ile e,i Mü§erref ve kızı Mesrure --------------

3 cümhuriyetçİ azanın ya harple veya harmn tevessüü ile 1 Tü~~ hava kurumuncl bine~, fabri-ı 
şiddetli hücumu hiçbir alakası yoktur, fakat Balkan- k~tor Hasan Atıl da 2.5~ lıra, Ge-

. 19 (A A ) (H ) ]arın cenubu ıark.i.inde aulhu temin dıı. halkı da kurban derısı ve kurban 
V~ıncton · · - avas . hed ı · 1 k 1500 l'- b ·· B \V' llk' od Ü Ü b · edecektir. Almanyanın da Sovyet- e ı o ara ı . a te erru ey-

. ı ıe, •enat a ç c m un- ] B' ı·w· . d b T·· lemi .. lerdir. 
~ r.tc;i azanın ıiddetli hücumuna ui- «:' ~r ıııımn. ~ ~rzuııu udu;. ur- • -----
ram ıştır. Bu üç ıenatör B. Willkie'yJ kıyenın endıoesı ae Bulganıtanın, İ İ 
partiye ihanet ehnekle itham eyle- tahrik edilmeden Türkiyenin mütte- zmirde nönü koşusu 
mi lerdfr. fillerinden herhangi birine tecavüz İzmir 19 (AA.) _ 23 maıt cü-

En hararetli infüad taraftarların- etİeı:1li~ııind1 e.n. ıi~arettir. . nü ıehrimizde bütün bölgelerin lşti-
Clan biri olan B. Tan Denbergb naı ı; e ÇJSJIUJl pazartuı gunu rakile İnönü ko~u yapılacakhr. 
Willkie'yi Roosevelti dünyanın 1 yaptığı ve İngiltereniu Hdece Bul- 50/ 55 kadar bölgenin iftirak ede
numnralı diktatörü haline getirecek ııar:a~nın bit~raflı~ı~~ ve •W ~stikllli- ceği bu koouda üç yüz kadar atle
olan salahiyetlerin 'Yerilmesi için ne hunnet ed.ilmeeını ıstedıgıne dair tin yanıacağı tahmin edilmektedir. 
mücadelede bulunmamakla itham bulunan beyanatı Bulgar gazeteleri İzmirde ilk defa olarak yapılacak 
eylem~ı,tir. tar.fmdan henüz ne,r('dil?1;m!ştir. olan bu büyük koıu için ıimdideaı 

B. Cerald Nye, B. Willkie'yi A- Belgrad mahafılının hazırlıklara başlanmıştır. 
merihyı en vah-im neticeler .,erebi- mütaleası 
J.ecek bir aergüzeıte açıktan açığa Belırad 19 (AA.) - (Reuter) ı 
•Üriiklemekle itham eylemiştir. Belgraddaki resmi mahfiller Türk • J 2 3 4 5 fi 7 8 g 1 O 
· Nihayet B. Hiran Johneon B. Bulırar anlaşmuını tamamile tasvip 
Willkie'1rıin ayan önündeki ifadele- etmekte ve bilhassa Balkanlarda 1 1 1 
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en süze! bir film· Maaum hirrendn en bU)'iik sünahıdır. 
DIKKATı Den.izde, havada, karada TUkua ge]en •on harpler. 

TUrkçe Briti.h P ARAMUNT JURNAL' da 
Yerlerinizi evvelden aldınnız. Tel: .f 3595 

ŞlMDt PARIS'I 
KAHKAHALARA BOÖAN JENNi JUGO 

Y arm akpmdan itibaren •in 

Ş A R K sinemasında :.C~) 
EN G ÜZ EL ve GÜL D Ü R 0 C 0 Atk Hrl[iiz94tini 

N A N E T < Sokak çiçeği ) 
filmini ıöaterecektir. 

lLK GECE lçlN YERLERlNlZt PEYLEYINIZ. 

Buıi.ln .,. Yann ton olarak 

Arabacının Kızı Dunyaşka 

22 Şubat Cumartesi ıünU akşam 
Şehzadebaıı 

TURAN Tiyatrosunda 

Büyük Müsamere 

San·atklr NAŞiT ve 
HALlDE PİŞKİN birlikt. 

KUDRE f HELVASI 
Vodvil ' Perde 

)'eni varyete numaralan 
Telefonı 22127 

T epehaıı dram kıımı 
ııece .aat 20,30 da 

MEŞ .. U.EJ.ER 

l.tiklll cadde9i 
komedi laemı 
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f atı dolayıai]e ııerek cenaze mer.W. 
mJnde bulunmak gerekae IYlzza& 
vey• )'Ul ile tazJyetlerini bildimıdt 
suretile bu büyük acımıza iftira& 
eden MŞuı akraba Ye do•tlarımıza 
aJıt ayıı teıelddire teeeeürlerimJa 
mlnl olcluiundan bu hususta pze-
teıııizin tavauutunu rica .deriz. rini vatandaşlan tesir alhnda bırak- eulhun vikaye•ile Balkan milletleri 2 -~-,- . - - --,- -

mağa mahsus bir cambazhane oyu- aruında işbirliği yapılmasını istih- J ~ - - - --ı--ı---1 
nu olarak tavsif eyl~iştir. . daf etmekte olmasından dolayı 

4 
- .------.-1.--.ı---a -:,-.-.-.-.-.-.-;;;;;;;;;;;;-------------------------------

Bununla beraber hükGmet ıeflen memnuniyet izhar etmektedir. • Şadtm en ))~ 7J)dW.mu meımJe1cetimlre tanitan 
p~ojenin ~irkaç ııün zarhnd~ bü>:ill' Yugoslav mahfilleri bu anlaşma- 5 1 ı-- . - -. 

--- olmımuttur. (T<lrtvo) lcHp GUn.el y.e Kardeoleri 

hır eksenyetle kabul edil~n• nm diplomatik esas hakkında mil- - - - ,- - - -
lı:ani bulunmaktadırlar. talla beyan etmiyor. 

7

6 _l _ __ _ •
1
_ 

- -- - Ayni mahfiller uıl&§manın akdin. 
S t d d ki gın de Sovyetler Birliğinin büyük teMri b - ı-F-l-.J.-..ı--1 

özen film ve T AKSiM sineması bu defada 
~ EMiNE RIZlK'ı ve ~ SÜLEYMAN NECiB'i .. a~ an er e yan olduiu , kanaatindedir. Filhakika -_,I~ - -

buyuk zarara sebep oldu Belgrad da hllcim olan fikre göre, 9 L 
Madrid 19 (AA.) -Santander- Sovyet1erin harict politikası Ballı:an- _ ... --ı---ı---ı 

Cle çıkan yangınlar neticea.inde 250 farda eulhun muhafazasını istihdaf ._._ ... _....,. DOKTORUN AŞKI milyon peçeta kıymetinde 300 evin etmektedir. Bu itibarla anlaıma<la
harab olduğu öğrenilmektedir. 20 1d mukaddimenin Türkiye ile lngil
lün ki~i meskensiz kalrnı;,hr. San- tere aruındak.i pakta halel verme
tander' de harb hali n&n ~ilmiıtlr. diii tel>arUz ettirilmektedir. 
~ardım gönderilmeie devam edil- Yugoslav müplxitler. bu anlaşına-
mektedir. nın Hitlere tıemin edeceği yeg~ne 

Şehrin manzarası pee acıklıdır. ydanm - efer Almanya hMi-
&ntander eyaletinde de yangınlar- katen Bulgariatanı iıgale hazırlam
dan birçok evlerin harap olduğu yona - Tnılı:yadaki 600,000 kiti· 
8ğrenilmiftir. Koyun ve keçi gibi lik Tiirk orduau mevcudunun tenzf-
1.ayvanat arasın da zayiat bliyülttiir. linden ibaret olacağı fiirlnded:ir. 

Kral Alfons bir parça Romanyadan hububat ve 
iyileıti zeytinyağı ihraci 

R oma 19 (AA.) - Stefani: menedildi 
On üçüncü Alfons'un doktoru Prf. Bükre4 19 (AA) - Stofanlı 
Frugoni'nfo sıhhat b ültenine göre İktisadt koordinasyon nezareti. clUn 
anbık kralın •ıhhi vazıyetinde hafif akoam Romanyadan Eeythıyaft w 
bır selah hası] olmuştur. hububat ihracını men' etmiıtlr. 

Soldan..,.,.. JU.kandan aşatıı 

~ = ~~A1&kta~~ TU.rkçe eBala. priah Ye uda bOrik Şarlt filminde takdim edecektir. A,k.,. vaz.lf• aruıııda ~ 
1 - Bir nevi par1alt kum.af. n Ditta()"et n.df.tnı qkma tercih edetıı bir doktor ... İçtimat hayatın bUtiln aeı eahnol«bıl a~ ... 
t - Sanca.k • Mezhep. blbliliii ve 1naanlıtı tarif eden bir tah•erdir. 
1 - '1'etsl hld18ed1r - Tera1 flt'r-

~ :_~~~~:r~ ---Yaımz:=m TAKSiM sinemasında 
, - Babtw mal olnuya.n OOCuk - ------------------------------------~ be.bül. 

8 - bttey ·Tem eevdalıya demek- ~----------- SENENiN EN GÜZEL rWni -----------... 

ıırto--°='°~f:!- \A> ... U K A D D N IB ~ N fi M D 1 R 
J1rae :ı:,~"'.:,,~ HEDDY LAMARR SPENCER TRACY 

Solda.a l8ia n ~ ....,, TÜRKÇE SÖZLÜ NÜSHASI ORİJİNAL DİLDE NÜSHASI 

T~N~!-.~~':°ı': ı P .EK' ite M E °== ~ K' te ~~e~~~;-
~ 10 _ ~ ~ ,_ ltM. ~-----------Büyük muvaffakıyetle de\•nm ediyor. m:mmz~mıı:z:ımam1m•ı.,. 



SÖZON 6ELiŞi 
KUS BAKISlı 

-------- Londralılar,Lodnranın 
tahrip edilmesine 

Amerika silihlanıyor 
ilim Avrupadan hicret ediyor 

T 
emps gazetesinde, .. Altın gibi Jllın de hicret ediyOI'» başlı· 
itle yudılt bir makalede Houllevigue, yer yer zedeleıımif 

"kana bularımJş Avrupada j]mj çalışmalann durduğundan acı 
•eı ılkAyet edfyor. Muharrire göre teliket, bilhassa liboratuvar 
tltnılert özerlne ve uzun mm.an için bımiştir. Çünkü ilmin faa
Kyett.e bulunması bir takDn şartların vücuduna bağhdır. Bunla
nıı başında muht.eHf llınl neşriyatın süratle her tarafa yayı~-
11 gelir. Bu sayede her Albn birblrile t.emas halinde ve biri dige.r
İerini.n kontrolü altında olmak fu.ere çalışır. Halbuku son bir 
1ene zarfında Avrupada bu nevi fikir alışverişi durmuştur. Ablo
h mideleri yiyeceksiz bıraktığı kadar kafaJan da .b~altıyor. _ 

İlmi faaliyeti durduran ikinci mani maizemesızlik ve. para 
akirl ..:-t .. ti iktisadıyatmı 

azlıktır. Geçen harp Avrupayı f eş ..... ~ ' son 
henüz ıslah etmeden yüklenen lldnci buhran Avro~ tek 

balannı d .. ürd' .. BI rkaç kuruşluk malzeme ve bıraz • 
men a som u. . mlştir Bu-
nik meharetle bir fllm tesis edilen devırler arQk geç · 

V ·· terek l'aJışmalar an-
gün harp gib ilim de motörleşıuiştir. e muş T ifunler 
cak emrinde son derece mükemmel vasıtalar bulunanpabahdır 
tar~fından takip edilebillı'. Bu vasıtalar ise son derecdeeni tte yük: • 

ü .. ·· Amili ise ilmin me ye 
İlimde ileri gitmenin çuncu dan uzak araş-

selmiş ve genç nesilleri maddi me~aaruhit ~ay~üküm sürdüğü 
tırm ı d y keden bir haleti yenın 

a ara ognı sev Halbuki bugün Avrupa gençll-
ınemlekette Jcuru]muş oJmasıdır. h ek te g--megıY•» t.ercih edi-
ıı:.ı d.. .. • değil ccfnamWlYl ve ar e '"'T 

,;• " uşunmeyıı> . ... örülmesi genç adamı menfaat 

sevinmeli imişler! 

Alman tayyarelertnin mütema· 
dl akınlan Londranın büyük bir 
ıos:mmı tahrip etti. Birçok ma
halleler harabe halini aldı; 
sanat ba.klmından büyük kıymeti 
olan eserler harap oldu. Bu hal 
Londralılann ve İngiliz milletl

nm müdafaa azmint sa.rsmamak
ıa beraber tabit acı bir tesir bı
rakmaktadır. Amerikanın en bü
yük mimarlarından B. Frank 
Wright bu teessüre mahal gör
müyor ve İngilizlere hitaben şu 

sözleri söylüyor: 

1,200,000 kişilik 
2 Okyanus için . 2 

Avrupa ha.Wi baOlaclılı ıünde~ 

=:-~~:r~aıı:ıı=. 'f:r 
mesai henüz tam bir netice vermem!§· 
ttr. Fa.kat herhalde Amertka bugt\n, 
bir sene evvelkine nlsbetJ.& çok kuv-f 
vetudlr ve zaman geçtikçe kuvveti ar-l;ı'!' 
taca.ktır. l 

Kabul edilen ırtlA.hlanma. programı J 
mucibince Amerikanın 1,200,000 ld.ş1llk 
blr ordusu ve 50 bin tayyaresi buluna
caktır. Bu iş için on milyar dolar tah
sisat verllmiştlr. Fakat ordunun ve 
tayyarelerin bu miktarı bulması için 
daha bir sene geçmesi lA.zundır. Ayni 
zamanda birt Atıantıkte, diğeri btiyük 
Okyanusta ayn iki Amerika donan
ması bulunacaktır. Bunun için de beş 
senelik zamana ihtiyaç vardır. Ame
rikanın bugünkü kuvveti eudur: 

BAVA KUVVETİ: 
1 temmuz 939 2000 tayyar& 
15 ağustos 940 289 000 
Sipariş edilen 8.245 tayyare 

DON~U TAYYARELERİ: 
ı temmuz 939 1648 tayyare 

15 ağustos 940 1.897 
Sipariş edJlen 2.428 tayyare 
ORDU: 

50 ordu, 
donanma 

bin tayyare, 
hazırlanıyor 

yor. Düşüncenin bu şekilde aşagı g uzaklaştırmaktadır· 
bygusunun dışındaki araştınnaıardan altın-

...... _ blribirinin ii7erine yığılan bu sebepler, Avrupanın 

I «- Londranın harap olmasın
dan dolayı teessüre kapılmayı
nız, blllilds memnun olunuz. 
Çünkü yarın yeni ve çok daha 
güzel bir Londı·a meydana çıka
caktır. Almanlar bu şehrin mü
him bir kısmını tahrip etmemiş 
olsalardı eski Londra; dar sokak
ları, kötü binaları, havasız evle
rile daha asırlarca baki kalacak, 
halk rahat yaşamak imkAnlan
na malik olarnıyacaktı . 

ı temmuz 939 174,074 
15 ağustos 940 289.900 
HARP GEI\IİLERİ: 

Amerika piyade.i seçerken 

.qw: rikada isf,eıdiği şartlar kısmen 
Jan gibi ilmini de kendisine Ame .- ... sevket-
mevcut olan Amerikada - sığınacak bır yer aramaga 

mektedil". Bu hicret şimdiden bia.d• şdlamıştırh .ı'ndır' tımt' ile Utihar 
__ L _ _..:_.r_ Aı ... u"'• tablo C en _H!k ___ u, 

Mwuuıuu.o. y-u'gı ~-••n "' · to _... ihtirası ve bu-

ırSanat eserlerinin tahrip edil
mesine gelince, Londrada bUıak
Jcin sanat eseıi sayılacak ~bide 
yoktur. Meşhur Salnt Paul kili
sesi Romadaki Saint Pierre kili
sesinin kötü bir taklididir. Bina
enaleyh bu kilisenin harap ol
ması bile bir kayıp addedilemez.» 

1 temmuz gs9 S64 
15 ağustos 940 408 
Yapılmakta. olan 132 
DONANMA EFRADI: 
23 mayıs 940 136.164 

bin tayyare yapılıyor. Şubat tç1nde bu 1bareı olan omu mevcudu t1mdi 281 
ınUtta.r lj ~ını, ıııe.nen1n ortuımL dol- blndl.r. Haftada 8000 k1ş1 askere slın
ru 2• bini, 942 iptl.da.mıdan !CI b1ni bu- makta.dır. :Mill1 muhafız teşkil!\tmda 
laca.ktır. Tayyare motört11nfuı 939 se. 231 btn k1ş1 Tardır. Bu miktarın 321 
nem lptldMında senede ,,2'10 1dl. 9•0 bine 9ıkanlması dii§ünülüyor. 

bir türlü önüne ge~----gı P.n.A 
15 ağustos 940 147,513 ma.rtı.nda 19,280, btrlncillnunda 29,280 Buglllıkü Amerika ordusu 9 piyade 

t-tlen Avrupa, • d kıvranırken gururunu teşkil 
nun parlattığı harp alevleri içın e t k bedbahtlığına uğra-
eden ilminJ de başka bir kıtaya deVM me şevket Rado 

Dllştır. 
11111111111111111111111111111111111111111
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••• B. Wright bugünkü Amerika
nın en meşhur mimarıdır. Holli-

Amerlka kongresi ordu Ye donanma 
ta.hslsatını müzakere etmekte !ken 
Alman ordulan Hollanda ..-e Belçl.ka-ya 
girml.ştır. Yeni tahsisat blr rekor teo
kil ediyordu. Fuat Alman ordulannın 
hareketi üzerine bu m.lkt.a.r bil' m1s11 
arttırılmış ve dllter 5 mllyarlık tah81-
sat verilmlşt!r. Bu suretle tahslııatın 
yekUnu iö milyar 946 mllyon dolar ol-

vutta birçok muhteşem binalar, muştur. 
Şikagoda müteaddid mabedler, Geçen sene 15 ağustosta. ordu ve do.. 

·· ı · t · Nev narunanın 5,087 tayyaresi vardı. Bu 

Gar 1• p bir karar muessese er ınşa e mış ve - mikta.r 942 de so blnt bulacaktır. şım-
yorkun yüksek binalannın yıl- dllik ısmarla.nıw.ş 7,674 tayyare mev-

k · olarak göstenniotir. Dok.tor genç dız şeklinde yapılması için plan- ! cuttur. Bunlar şu suretle ayrılır : Or-
Amerikada bir hakim ço ıarıp kadının vak.tile gUr ıesli olduğunu la vücuda getirmiştir. Ameri- du: 2,514 talim, 2,5U harp tayyare.si, 

b•· kar~· verrni•tir: Genç bir kadın_ · k ld ğın - r donanma: 1401 talim, 101'1 harp tay-.. .._, .,, d b ve kazadan ıonra ııe!l ıııı ı ı soy- dr bo b 

rakamını bulm~ur. 
Mllll mMafa. encfunenı yedi slpa.rlt 

mukavelesinl tasdii etmı.ştir. Bunle.r
da.rı en mtiblınmi Pratt ve Whttney 
Wasb mtem1 l'l b1n tayyare llpa.r111ne 
da1rcilt. Bunla.nn mecmu ltıymett 160 
milyon od1al'dlr. Bu muka'Veleyt ifa 
etmek içtn Cannectıcutt'dekl Hartfol'd 
fabrika.1a.nnı genişletmek lAzım gele
cektir. Detroit'deki Packard kumpan
yasına 44 mUyon dolar kıymetinde 
3000 motör slpaı14 edllm1ştlr. Bu f&b· 
rtka. İngiltere için Roll.s Royce mo
törleri ln~a etmeti de deruhte etmlş
fu. Diğer ~raftan Wright Aeronaut1-
cal Corporation ordu ve donanma için 
20 bin motör imal edecektir. 

Şikago hukuk mahkeınes~ e ~ kalı mimar Lon anın m ar- yaresl. Diğer 2967 tayyarenin kontn.-

tak·ı· sahibi ile şoförü aleyhmde hır leıniftir. ..ı.- .. . d h l i b l toları da hazırdır. Amerika donanması pllotlannın 
:r;ar:r ve ziyan davası açmıştır. Ge_nç Hakim otomobil ıabihi ile ~ofö- umıam uzerıne er a şe aşa- Kabul edilen yeni tahsisat ile 14,394 mikta.nnı 18,500 e çık.artmak için tallın 
kadın işine giderken şo~ö_rün dik· riinü kadına on aenede biner dolar mış ve bir takım plWar, ma- tayyare daha. stpar~ edilecektir. ae- kampları açmıştır. Ordu, Glmdllllt ıe
k . rv· yüzünden kend.ısıne oto· tazminat venneğe mahkum et· ketler hazırlamıştır. Bunlar müs- lecek sene hizmete girecek 50 bin ta.y- nede '1000 pilot yet!.ştlr1lmesl 1ç1n hu-
at~ıi~ :rpmıştır. mi~r. Fakat bir oartla: takbel büyük bir şehrin nasıl yarenin yirmi beş blnl orduya, on be§ ııusi pilot mekteplerlle anlaşma yap• 

Bu sadmeden kadının boğazı ze· v ~d h 'dd hnd ük bini donanmaya aittir. Evveli\ tallm mıştır. Bundan maada. bomba atmak 
9 rı.ıı ın u mli et zar ~ Y - olacağını gösteriyor ve şimdi tayyareleri yapümaktadır. Fazla pllot 

delenerek sesini kaybetmi§tİt. ir ıek sesle konu§Illıyacaktır. Bır defa Amerika.da teşhir ediliyor. Plan- yet~tirmek tçln bunlara. lüzum görü- için de 3·600 kişi yetlşt!recektlr. 
moda mağazasında tıczgahdarlık ya- 1 cak 1 h k lü Ordu mevcudu 
Pan 

kadın 1 esini kaybettikten sonra b~y e koaıuşa . 0 ursa ü. üm ea- lar, maketler yakında İngiltere- ~~~diki halde Amrrlkada. senede 10 1939 temmuzunda 174,074 ktştden 
kit olacak ve bu daha ta:ı:mmat ala- .. d ril ktl 

~nden çıkarılmışt~r: .. .. mıyacaktır. ye gon e ece r. 
Otomobil sahibı ıle şofonı kad_ı-

b g·azının hakikaten zedelenıp HaJcim, ıes kısılması yalandaaı Yeni şehirde ekser binalar, 
nın o k · · tıbb. iddia edilmişse yüksek ıesle kon~ Nevyorkta olduğu gibi, yüksek-
-delenmediğini anlama .ıçm . ı ~~ · ] dır mamak için lconulan ~rtın kadına tir. Yalnız arada bir fark vardır: 
muayene vapılmasmı ıstemış er v • 

J • • • ldugunu ağır bir ceuı tqıkil edeceğini ilave Her bina büyu·· k bir parkın orta-
Kad>n eskiden ıeşı ıyı o ah'd . 

d k U c ı etmiştır. Slndadır. Bu suretle pencereden 
isbat etmek için ° torun " 

----------- bakanlar kendilerini kırda otu-

B ı r bonıba bir defineyi meydana çıkardı ruyorrnuş zannedeceklerdir. 

Geçen hafta Londrada _Balack· 
hiars Road civarında dar bıir ıoka· 
ia, bir bomba düşmüş, eski bir evin 

~ E · cı·" kıııım· duvarım yıkmıştır. vın ıger 

larına bir şey olmamıı~tır. . 

Duvarın dibi altın dolu i~i 1... ~e- Müstakbel şehirde en büyük 
ğer ev sahiplerinin cedlerı va~ble yenilik bütün mağazaların, tica
duvar iç.ine küçük bir servet gızle- ret merkezlerinin yer altında, 
mişler, bu para uzun müddet orada yer altı şimendifer hatlarının iki 
saklı kalmış. Ancak taware bom- tarafında sıralanmış olmasıdır. 
bası defineyi meydana çıkarmışbr. Mimar diyor ki: cıBunun birçok 
Bulunan servet kraliçe Elizabet za- a Amerika harp ~emi IC!'İ açık denizde 

tilmenl 2 zırhll ve tamamen motörlr..e 
tümen~. tam mevcudlu bir, me,·cu
du noksan dller b1r süvari ttimt>nln
den mörekkeptir. Ordunun şimdiki 
halde ~00 tanin vardır. 2,200 tank da 
slpa.r~ 'fdllm~tır. Bu miktar 6 bine çı
kanlacaktır. Şlmdlllk en büyük tank 
32 ton ajtırlığındadır. Fakat 70 - 80 
ton ağırlığ-ında yenl tanklar slp:ırlt 
edllmlştir. 

Amerika donanması 
Geoen ha.rpt.en kalan 50 t-0rpldo 

ınuhrtb1 İngUtereye verllmezdt>n enel 
Amerika donaması 15 zırhlı, 6 t:ı.yya
re gem1s1, ~7 kruvazör, 201 t-0rpido 
muhribi. 46 b:ı.şka tıp gemi haline 
çevrilmiş eski torpido muhribi. 103 
tahtelbahlrden mürekkepti. 50 torpido 
muhribinin tesltmlnden sonra Aım li
ka donu:ıması büyük küçük 35t; par
çadan mürekkeptir. 

10 mayıs 940 da.nberl her biri 45 bln 
tonluk 1k1 b\lyük zırhlı 15 kruv:ı7ör, 
• tayyare gemls1 38 torpido muhrıbl, 
28 denizaltı, 5 muavin gemi slpnrlş 
edilmiştir. 4'78,285 ton hacmlndf ol:ın 
bu ge-mllerln inşası için bir milyar 14(] 

ınllyon dolar sarfedllecektlr. Donanma 
mürettebatı 25,045 k~I iken şimdi 30 
bindir. Bahriyelilerden mürekkrp bazı 
taburlar da teşkil edilmesi düslinulu
yor. Bunlar çok seyyar olacak. tchll
kell bir noktaya derhal sevkedllc~ck
tlr. Her birt 750 kişiden mürekkep dört 
tabur ılmdlden teşkil edilmek üzere
dir. Bu taburların hafif tankları, tay
yare dan toplan, mitralyözleri, toplan 
ve sal.r levazımı vardır. Bunları n:ık
letmek 1çltı altı torpido muhribi çok 
süratll nakliye gemisi haline ~rliriU
yor. 

Amerikada 700 milyon dolara mal 
ola.cali: milhimma.t fabrikaları yapıl
maktadır. Bu fabrikalar 2 mllyon kişi
lik blr orduya levazım yet1ştlrebllecck.
tlr. Sabahleyin sığınaktan evlerm~ ge: 

len ev sahipleri hiç beklemedikler; 
bir manzara karşısıında kalmışlardır: 

Otomobil lastiği tevzii 
durduruldu 

i b l .. ··ki ·nden çekilen stan u gumru erı 
otomobil Vt; otobüs lastiklerinin te":-

manından kalma 300 altmdır. faydası vardır. Evvel çarşıya, 
pazara çıkanlar yağmur altında, KÜÇÜK HABERLER 

. .., ki ılacak soğuğa maruz kalarak, yahut 
Yem sıgına ar yap yazın güneşin yakıcı hararetinin 

J b l ·1· t' çen ıene şeh-stan u vı ııore 1 ~c . dil tesirile terliyerek gezmekten 
rin muhtelif ıemtlerınde ınşa e em • 

v _ '- • J.ere 400 bin lira sarf kurtulacaklardır. Yer altı kışın 
sıgmıu. ve sıper . . . . 
etmifti. Bu yaz aığın~ ve s~per m: ılık, yazın serındlr. Samyen harp 

* Dün yapılan seyrüsefer kontro
lunda dört şoför karne.iz çalıştığın
dan, iki şoför 11hht muayenesini 
yapbrmadığıaıdan, iki otobüs, bi· 
letçisi haddi istiabından fazla yolcu 
aldığından, ile araba, ıürücüsü eh· 
liyetsiz araba kullandığından, bir 
şoför otomobilinde dikiz ayna.ııı 
kullandığından cezaıya çarptırılmı~
tır. 

1 GüNUN ANSiKLOPEDiSi j 

KIBRIS ADASI 
riine başlandığını yazmıştık. T e~:ı· 
at işile meşgul olan komisyona un 
vilayet tarafından yapılan tebli~at.ta 

b.ld' ·ı ışhr tevZ'iatın durdurulmaıı . ~ . ın m 1· 
K . d.. t ziat ıcı ıle meşgu 
omısyon, un ev s 

olmamıştır. .. • ıA tin 
Haber aldığımıza gore, vı aye k 

lastik tevziatını durdunna~tan m~ ; 
d d .v vilayetlerdeki tevzıa 

ıa 1 ıger v·ı· t 
iş.inde görülen aksaklıktır. ı 8/Ye: 

ı delci tevziatın muntazam yapıl 
er . · d 
mama~ı şehrimizdeki tevzıatı ~ 
eekteye uğratacaktır. Bu husu.stakı 
tedkikat neticelendikten sonra tek
rar teYziata geçilecektir. ---

Edirnede müsamereler 
Edirne (Akşam) - E~~e l!ise 

tal b . halkevi gençlen.nın ver· 
e esı ve b ada 

dikleri müsamere ve konser. ur Ik 
L. ha -

çok takdir edilmiştir. ısed~ .. 
evinde temS'il için hazırla ıgı mu

1
• 

.. d .. B Cema. 
•ıunereden önce mu u~ . · hak· 
Çocuk büyütme ve yetışbrme 
landa bir konferans vermiş ve b~ın~ 
takiben lisenin kıymetli genç en 

l d iki saat· tem .. illerine başlamış ar ır. 
ta b ·· erede n fazla süren u musam 
geneler hazırunun takdirlerine maz· 
har olmuşlardır. 

Halkevimizin mutad konferans ve 
ltonserlerine bugün de de-vam edil· 
iniştir. Muallim Şaban Taşkıaı tara· 
fından verilen konferans büyük bir 
-1aka ile dinlenmiştir. Bundan ıonra 
lıalkevi gençlerinin konseri başlamış 
'17e gençlerimiz muvaffakıyetlerinden 
~"1 "'' lk ı \a- --1 ' "l '" anmış raır. 

şaaına yeniden hız venlecektır. '! eıu zamanında halk tayyare bom
oinşa edilecek eiperler, zıkzakl~ ~per- bardımanlarından korkmıyarak 
1 · · d d' Bu tarzda.kı sıper· er cınsın ·en ır. • 1 işile gücile meşgul olabilecektir.ı) 
ler iç.in haznlanan planlar kaza ara -
dağıtıbnıştır. Bu ııiperlerin korunma Mimar, planının kabul edile-
yerlerinden daha istifadeli oldukla· rek tatbiki için şimdiden bazır
n anlaşılmıştır. lıklara başlanmasını istiyor ve 

Yeniden inşa edilecek ıı~ınakl~ yeni Londra şehrinin eskislle kı
iki tipte olacak.br. Seferberhk mu· yas kabul etmiyecek kadar gü
dürlüğü her tipin cvsafıoı ve malze- zel olacağını iddia ediyor. 

· · k'I ve miktarını halka ilan 
mesının ~e ı . _ Amerikalı mima.nn sözlerinde 
edecektir. Halle da bu tıpte sıgma.k 1 ~ 
. b l caktır dogru olan noktalar vardır. Ha-
ım~asına aş aya · 

kikaten Londranın bir kısmı 

Doktor B. Saip sıhhi şerait bakımından dünya-

tahliye edildi nın en fena mahalleleridir. Lon-

F tiht oturan Anjel isminde bir dranm merkezini ve en kalaba
kad~la, e doktor B. Saip; bir .k

1 
ür~j bk semtini teşkil eden City dar 

k d" ·· le suçı e ı;ıu.-
neticesi çocu uşurme f d sokakları eski binalarile göze 
. . lh ceza hakimliği tara m an ' 

rıncı su . - k' t vlif edilmit- hJç de hoş görünmez. Fakat 
sorgularını mütea ıp e . 

. bunların yerme yeni binalar yap-

* Üsküdarda oturan ıeksen yao· 
lannda Nazire, evinde mangal ba
şınd:ı oturmakta iken sıçrayan kı· 
vılcımla entarisi ateş almış, Naziroe 
bunun farkına varmadığından ateş 
genişlemiş ve vücudundan hafif ıu-
rette yanıklar almıştır. · 

* Taksimde oturan bayan Meli
ha, evinde ayak ayak üstüne atıp 
yemiş soymakta iken elindeki bıçak 
b&cağına batarak ehemm!iyetli ıu· 
rette yaralanmış, poliı tarafından 
tedavi için hastaneye kaldırılmışhr. 

* Keresteciler - Eyüp hattında 
işljyen ooför Turhan, otobilsünün 
lWıtiklerini şişirmekte iken birdenbi
re fırlayan jantla ehemmiyetli ıu· 
rette yaralanmı~. polia tarafından 
Balat hastano:ine ka1dınlmıştır. 

lerdı. 

h
Ak" 

1 
..... bu hadise hakkın· mak için milyarlar lA.zımdır. Bu * Salı pazannda oluran Mustafa 

Sulh a ım Jgı, temin edlldr · f edil isminde biri, dün rıhtımda dolaşır· 
daki tahkikat evrakını müddeiumu- paranın . gı ~ se k 1 daJ k d. · · d · 

Kıbnstaıkl Tlirlı:ler altın nl§an yO.~ 
züklerini Türk ordusuna hediye etmi§
ler. 

Şarki Akden1zdek1 adaların en bll
yüğü olan Kıbrıs, Anadolu ile Surlye
ye hemen hemen ayni uzaklıktadır. 
9282 kilometre murabbaı mesahasın
dadır; 1921 istatlstiklerlne göre 310,000 
nüfusu vardır. Bunw1 61,50-0 ü Türk 
ve müslümandır. Geri kalanı Rum ve 
ortodokstur. Ylnnincl asır Larousse'u
na göre nii!usu 348,000 olmuştur. Kıb
nsın merkezi 18,000 nüfuslu Nikosiya 
(Lefkoşa)dır. Şarktan garbe doğru 
arazisi yükselen adanın dağ allsllesi 
Troodos tepesinde 2oıo metreyi bulur. 
Sahiller gayet arızalıdır ve dallara 
yakın bulunduklarından Jyi limanlar 
yok gibidir. En muvafık iskelesi La
maka'dır. 

Kıyılarda iklim rütubetll, dahtllerde 
kurudur. Yükseklerde ha.va muted!ldlr 
ve muhteH! zerlyata elverişlidir: Hu
bubat, bağcılık. keçi boynuzu, porta
kal ve eIIL.~i pamuk, tütün ve saire. 
Dağlarda. meşeler ve ça.mlar biter. Ka
tır ve öküz cinsi hayvanlar yetişUri
llr. Sahillerde süngercilik vardır. Top
rak altmdan bakır, amyant çıkar. Ve 

. ··dd ·umumilik de bile ananelerıne çok baglı olan, en ge en ga en )S.lnı enıze 
'liv mı• mu eı düşürmüşs~ de etraftan yetişen1er ı· h "kA ·ı dl• mı ge ver .,,, .. .. babadan kalma evlerini nesiller- tı ar suç1 e a ıyeye 

·ık tahkikatın icra.ama dörduncu sor- tarafından kurtarılmıştır. 
1 

"'----= r-· . ur etmişti. ce olduğu gibi muhafaza eden * Memleket'imize ithal edilmek verilenler 
gu haıum ıgmı mem • uv· . İngilizlerin bunların yerine ya- 1 üzere Hind~standan satın alınan Ha.,ırcılarda bir kah' eci, Sultan-

Dördüncü eorgu hakim gı e ::;:_ pılacak binaları hoş görmesi, bil- ç.u~al~ıır~an bir kısmı Bağdatta~ ~e- hamamda bir manifaturacı, Üskii· 
fından ilk sorgular yapılım§ v ki b' !arın harap ol- tuilm1ştır. Yakında memleketımıze d d 

ik tı yri mevkuf olarak deva· hassa es 1~a . .. ithali kabil olacaktır. Hindistandan ar a üç yağcı, Unknpanıncla bir 
kı a n ga eril ek ikiei de tahliye ma.sından sevınmcsi mümkun getiI'ilecek çuvalların miktarı dört kömürcü :htikur suçilt adliye.} e \e· 

mına karar v er müdür? milyon kadnrdır. 1 rilmi~tir. 
edilmiştir. 1 

'bütün bu .saydıklanmızın ticart>tl ya
pılır. 

••• 
Kıbnsta taş ve tunç devrine nld bir-

90k bakiyeler bulunmuştur. Pek eski 
ıamanla.rda bu adadan külliyetıı mtk
ta.rda bakır çıkanlmıştır. Mısırlıln~ 
sonra. İranlılaı adayı ellerine gt>çırdl
ler. Derken Yunanlılar burada yerlcş
t.L Kıbns Romalılara.; onlard:m da 
oarld Romalılara intikal etti. Blzam
lıla.rdan Komnenus, adanın JıtıklmJ 
oldu. 1191 haçlılar muharebeıılııde In
glltere trs.Iı birine! R~r adayı z:ıpt-
ettı. Kudüsten çıkarılan Fransız n ~ıı
zadelerinden Guy de Lusignan'n 'ercll. 
Onun sillAlesl de adada tiç asır hukünı 
sürdü. Müteakı~n ada Venediklllere, 
1570 de de iklncl Sellin zamanın da 
Türklerin eline geçt1. Kıbrıs Osmanlı
ln.rda üç asır kaldı. 1878 de İngllte1"9 
Ue a.kdolunan muahedede bu ndanı.ıı 
1daresı muvakkaten o devlete bırakıld1 
Adanın :resmt sahibi gene Türklt>r ol~ 
~uğundan İnglllzler bize senede 92,800 
Ingillz llra.sı :veriyorlardı. Cihan haı-
b!nde İngiltere burasını ilhak ettl. 
1923 Lozan muahedesinde bu llba.la 
tanıdık. 

l 

Gerede kayak kursu 
talebeleri 

Bolu 19 (Akşam) - Gerede ka· 
yak kursu talebelerinden 20 kişilik 
bir grup. başlarında muallimleri ol
duğu halde gittikleri kayak tt k::.mül 
kursundan Boulya dönınüşlerd~r. 



Sahife e to Şubat 1941 

: .:ı: · Frak ceketi .ile reyye pantalon ----i:-ti!-!f0-,~::-ji,a_;_;i .... , ~Ü:~~~::) ... , 0-R-DU_L_A_Rl-DU_R_D_UR_A_N-KA_D_IN ... , 
- KıiçWc: bey .. , vaı pliba... Müteahhld nam ve belabına 1000 

1 

•• Nmtt1D FtATLEIU 

- Gene ne var? - Öyle ra- kilo sahtiyan aI.ınacaJttır. Pazarlıkla. 19 Şabat 19'1 
Te!rtka No. 45 Yazan: İSKENDER F. SERTELLi 

- Telefona.! - Kıyafetinizden ibell1 cidden. Seb'a ekslltmem 28/2/941 ç&fl&ll'l.b& gün il - Padlpl>m bele bir akli balmt. J'&Jl1 batında Blza.na kralı <>ıurın.aştu. 
- Off-. iıwıah? ..• Aman bu §ertlnM. dl". ~_.. ~~kbey, ıiYtd aat H,30 da Tophanede Lv. lml.rllRl DEVLET BOltÇL&IU ıelaln ... senı. bu 1Jll,lkten ~tilrll k.lJnbi- Kral Manoel, Hızır beyln lhtlyar bil 

Bıktım yahu... bu kılıkla .a..:;~anblüA e aen - sa.t.ınalma komisyonunda yapılacak- llr nasıl taltif edecetttrl Tallhln var- adam oldutu halde ayakta durdutun• 
Hlzıruttçl, .esını alçaltarakI - E.- Ne vamıll?- tar.. Ta.bmJn bedal1 1950 lira taU te- L. K. mıf. saıdel ıarünce, padilaha c:Umerek: 
- Bu lefer, mtıdilrOmtls ~. - Zatıaıınizle yütaet blr l>&hH tu- mlnatı 292 l1n. 50 JturuftUl\ Nilmuneal 1' 7,50 933 T~ borcu L II. m lUI Blraı sonra fehlrdm getirilen ihtl- - Milsaade bUJUrursanız, §U 1ht.1Ja1 

küçük bey._ tup.blllrlm.-· Bire on... tomlsyonda görillilr. 1steklllerln bell1 · • • 1938 ttramlyell . ıuı ya.r bir çıtıkçıJı. ltızum kalmadılı için, tumandanınız da. otursun, haşmetme-
Leml Suncer allkalandı: ~: mı bah1a dedi. 8m A&tte tomLqona gelmeleri. • • 1933 İtram11e11 _. ıeri rönderml§lerdl apl 
- Kim ya? - ,',. .. , __ • . .. - - n• (90'1. 12416) A. B. C. 19.98 8alde, Tolca Ahmedle toll11f&l'Ü Di1• rica etmlf, fakat p&dlpbm 1'-
- Ka.dm aelt ... Kadm 111lt- :ı. -~ adım•n bl damaA ••• • '1 1934 sıvaa-Emıııım ı 19.48 pa.dlf&bm oadıtmdan qrıldı. :ranna ratmen HlZlr bey oturmaDUftı. 
- PekL oeuıoram.- HL.. M- seçen •"'" doıcton. 7b llra 19- Ton • • 1934 Slvu-Erzurum M 11.M .......................................... Sarayın bahçesindeki kulele.ı1n ıe.. 

Babam, enlftem nertdeler7- nDdln.- Aklın bafma plmedl mlf- " • ı ım Jfubıı bonolan IO.IO pesinde dolqan nöbetçllet bonı pi-
- İçeri oda4& ta.vla. 0J11aıoztar· Clh&rl M ••• <>ilanın tılılJnd& ne 'fal'- ll Tel feht119. • • 193-i • • 15.50 .......... ................................ mata baflamıp.ı, Bu boru, askerin p.. 
- Eh, eh ••• Demek ıelefon odaa JIUI? ••• PetllA 31.kn .. tQ'ım l11m!f 11 Arpa febıiJ8. • • 1935 • • 29.50 6 ncı Kısım çlf1nl haber vertyordu. 

eerbea? lfte." 11 Çubuk msıcama. • 1938 • • 12.'ll Olzllce alınan asker! tertibattan Bl-
- Serbe&.. - Jaket a tQ'!.- - '"1• alaJ nU. 11 Kemı.e matatna. A. Demlryolu tahl'lll ı-n 41.50 ranSiı bir lmmandanla mabeJlncl n 
Dellbnlı, man 'krav&tim. Terdlll Bu m.ra. Leml d• endam aynuınm Beher tuosuna ıo kurUI tahmin • • m 40.85 Çelebi Mehmed, Bizanı vezirden bqta klmaenln maıamata 

sarlf ea4Yl tetemmtll ettırm.lfU. AJa- b.rfıamda durmtqta: edilen yukand& mıktan )'azılı ph.rlye A. Demlryolu mllmeull aeıın 38.71 f ri yoktu. 
tında rene pantalon, lll'tmda f1ı1dll - Tuuu.- ·dedi.• Bak hele .. Yan- 'Ye makarna alınacaktır. pazarlıkl& Haydarpaşa Umanı '3.'11 kralının miaa i tmparatorlann buhmdutu balkonda 
1elek. koftU. llfbkl& firak cetetınl ırtJmSllm... eblltmesl 25NH1 alı ıt\nl u.at H. Umanı mllmessU eeııtdl 41.- btrb.q Pren.181 Ti blllıua. mlloe de 

-Alo.- Sen mı.tıı MüzeJ11bcJ11m'- -ÖJlt fa·- o da 'tuyrÜlU... Bu da ... 14,JO da Tophanede tn. ı.v. bıirllll ... CI ..... s..___. hazır bulunm\lftu. Prenaealer Çelebi 
Olizelim benimi... .lh yavrucutum- Al'ada tetllf tekelltlf mi var?- a.tınalma komS.s)'onunda yapılacaktu. aa- AAa.a:.-.- Çelebi Mehmed nıa17•tl llı blrlltte Mehmed.1 sık aık llta tutuyorlardı. Pa-
PertembeYt gelecetlm •.• Oooo... Amm& - Allah ram. o1lmL «>lft.e... l&Ytd tııc teminata 3172 ıın. 50 t\U'UftUr. Nil- Bizans tralma mıaa.tır olm.qtu. Ktal dlşah gençllğlnde Rum sahWertnde 
yaptın ... cCanım IWllJor, bqb aelb ihtar etmeseydlllls lleme rnll Upa• munt ve p.rtııa.mell mm1s)'onda ıö- T. O. Merkes bantul l09.'11 Manuel, Osmanh hlkilmdarmı OOk oot oturdutu için rumca tonıışablll-
demen olur mu? .. Ben gelmek ıatemes •olacaktım-. MapDab a• 4t dltkat- rlllür. İsteklilerin belll .saatte komJ.1- i: 1/. ~:;:ı ~~~ 1~:= parlat marulmle ~ Şebrin yordu. Hım bey de rumcayı lY1 tonu-
mlyim? .. Ah, evde yalnıa 1111f1Ul da llatnlsl.- Tavla OJDarten....._.__ yona. gelmeleri. (908 - 1267) T. +. bankası mümessn hb. l03.- her k.öfeslnde padl§ah ,eretlne ,enllk- ıuyordu. Bu balkonun yanındaki bal-
l§le. Vallahi can atardım Müzenenci- - OJleJimdir.- Dtlfel ... AMUÇl Tido~. ••• ~ ıer yapılıyor, sokaklar ln!an talabalı- konda da padf3ahın maiyeti n Bl-
tım. Ama ne yapayım lcl 1fte, Tuife ••. V&r mısın babla tutupnata. .• B1re cm. Teneke veya bidonlar içinde 30 ton !: ::~~= ::: ~: : . :~:: tından geçllnli:yordu. zanslı asilzadeler -bulunuyordu. SaJM 
Senden biraz evvel tef gene telefon et- Lemt'nin gözlerinde b1ı bvılcmı benzin alınacaktır. Pazarlıkla eksilt- Bizans imparatoru, Osmanlt hll- de banlar arasında. idl 
ti... cTrenl kaçum&.- Vakt.lnde d&'f• ıpktı: meal 2"'/2/941 salı -nil su.~ H de E.ülfehlr çimento §irketı '1.90 tümdarını kendi sarayında. ml!aflr et- Asker geçmeğe başlamıştı. 

.. _, ____ ,. Blrt Y'--• a..... H-- uı ıı ., a.. Ştrketi Hayriye 28.- tı 
rau ... Herkesten evvel aıen ,,_IA&U&lall- - on_. -- """'• --· e - Tophanede Lv. lntlrlltt satınalma ko- ntlştl. Çelebi Mehmed, sarayın Mar- k lince Manuelin saray muhaful 

o-•ırı ..... _, "'-1 --n .-- ra. IMrlcett Hayriye temetttt 21.- .. _ .. __ ...... _d ... d_ ... _,__.._ ..:ıa• .. ı r1 tl Kral .... bölükl·- fa--sın ... ~ ere -r "'"'" ~ _ _. •• misyonunda. yapılacaktır. Tahmln be- ~· maraya ımJUll.I• cep~. e.... ~~ UUlYA e geç • u11 .av --

dedl." Ben 4t katı surette geJecetlml - Evet. •• I>Ortclhar .• Elll llra. dell 10,860 Ura kati teminatı 1629 11- ECNEBi TAın1LıEat oturu:yordu. Gen.O ve aztmklr p&dl.p.- la tahslsat verd1111çln çok temiz, .,. 
aoylettlm ... Hazırlandım bile ... Jaket a - Varım... !'n.dır. şartnamesl komisyonda görtlltlr hın ardı ıı:ını. birçok muvaffakıyetler elblselerl çok şatafatlı tdl. 
tay'ımı giyeceğim ... Ustüne pardôs\l- - Çık bet lirayı... tsteklllerln belll saatte toml.s:yona gel- Kredi Fons!J• 1903 108.- temin etmesl, Blzanı kralını haklı ola- Çelebi Mehmed, lcrala: 
mli ... rstasyona ... Ya .. Güzelim, cJclm, - Siz de çıkın ... Ablama depozito .•. melerl (909 _ 1268) • :11 1911 103.- rak entll.fe19 dtlftlrmtıftl. - MuhatızJannız çok lfuıel gtyln-
nono~um, ev!Adım benlm... pprüyor- - Amma pencereden bakacağım... · ••• • :11 Amorti ' 81.- _Türklerle çok 111 ~emls ll- ml.fler •. 
ıun kl mecburum ... Amma yaıfuıa 'Ya. Reyye pantalonla., frakla tstasyona Nakliye n motörU1 birlikler oltulu- • , Kupon 1.30 zımdır. Diyerek takdir etmişti. 
ısrar et.m& MibJeyyen ... Vallahi aklımı, g1ttıttnı g5recettm .• Trene bininceye ınun mutfak ocakl&rının tam1H 2812/ Diyen Blzans imparatoru, padişaha Bundan sonra ıSur muhafızlanı adi 
tikrlml kan§tınyorsun ... lfe demet? ... .tadar seni gözden :tayt>etmıyee~ .. Hl çarp.mb& gfuıti saat ıe da Top- NtJKUT karşı ikram ve 1za7.da. o derece 1ler1 lle geçmete baf}ayan asker görOndll. 
Vndettlğlm hedtye lçln gelemem ne - Kabul ... Kalabalıkta pard6stbntl hanede Lv. lmlrltıı satmalma kom:ts- Ttırt altını 23.25 gitınifti ki. Çelebl Mehmed.lıı cofra- Kral, askerin arkası uzadığını ıör-
demekmlş? .. Vallahl llk gellşlınde gett- ıtYmet p.rtlle... yonunda pazarlıkla etslltmest 1apıl&- Xlloe alım blr gramı 2.ao sında. prensesler hlzmet ediyordu. dükçe seviniyordu. Kralın mabeylncı.l 
receğlm güzelim ... Yapma yabu ... Ytl- - O~·- calttır. Kefl! bedell 413 ııra 18 ttınL1 (b mot> 2 50 Padlphm mlc kişiye yakın malyetl arasıra efendlstne yan ı&tle batanı'. 
zlıme mı bakmazsın bugün gelmez- Portfoyüne davrandı. ut teminatı 24 llradır. Keılf ve p.rt- Omıaniı bankası an · de aynl ara)'da, a:rnt debdebe" lh- g1llllmstlyordu. 
sem .. Anlattım ya sebebini. .. Sen ne - Gece eve ayn\ vut1ette d6nebl- nameal komisyonda !ı'Orftlt\r. tsteıcıue- KAMBiYO tlşam içinde ıtram ve lltltat aörtıyor- Bu kadar glzll tutulan blr hllenln 
tadar ınadcısınl ... Beni mahvetmek is- lir.ten elll .llrayı ablandaıı alınul- r1D belU saatte ıcomtsyona gelmeleri du. kim farkına vnrablllrdl? 
tıyorswı ... Senl seviyorum, seviyorum. - Hay hay... (910 _ 1289) Tiltt urası Kral Manuel, Ana.dolunun göbetJnde Vakit uzadıkça, Çelebi Mehmed: 
lt!Vlyorum. Müzeyyeni Kapatma, durb ... a..:ı •u ••• Londra {lzerlne l sterlin &.24 9&ltana.t ıürenlul TeEhallu baracaKa~n k -d Komtıkıımbuzslun, a~ devd rlnd1,.e_~~ Vallahi gelemem._ Gelemezsem en - 411 a"" .Beher kilosuna 380 kunıt tahmin l32.20 Ka.rakoyun an rzurum ve ... a.s a ar as er e eme&e ne en w.wu 

b!Urlm, öyle ml? Müzeyyeni Müzeyyen. - ~·ne= lll llra bo edilen on ton ta.dal' styah yath k~ ~:Z,~0~e=!1'ı:~ 1::;1&r _ clhetıerlne drdötUnden dolayı padl- ı&-dülünil sorablllr mtylm? 
Dinle benL.. A... Kapattı... ~ahlar - anna e ro •en- sele aımacaırtır. Pazarlıkla et.slltmest Mlllno ttzertne 100 um _ şahı tebrik ed)Jordu. Demeğe mecbur olmQftu. 
olsun~. eetını söylem.l§Un." Ver bakalım... 21121941 cuma gilntı saat 15 de Top. 29.6875 Kralın mabeylncllerlnden biri, ı>a- Gerçek. geçen askerin ardı an.a ıce. 

Lemi, blran dona kaldı. - Al batalım al." Ah bafmUn der- hanede tst. Lv Amırııtt satın alma Cenevre Uzertnı lOO frank dlf8.bın Anadolud&kl muvaffaluJetıe- allınl;ordu. 
Bıı icadını delice 1evlyordu. Onun ne 41- komisyonunda yapılaca.ktır. Katı te- Atlna üzerine lOO drahmi 

0
·
9975 

rini göererek, bir gece Manuel ftllllan Kral Manuet matrurane bir eda :ile 
tnadcı olduğunu da biliyordu ... Oltme- - Şa bet liramı da iade et. .. Gece- mlnatı 5400 ııtadır. bteklllerln beID Sotya üzerine lOO leva. ı~::~ söylemlştl: padlpha. cevap verdl: 
.-e herhalde yüzüne bakmıyacak. .. Onu ~ a)'n1 kılıkta döndQlilm vakit vakitte 'kombyona gelmeleri. Madrld ilzertne lOO pezeta ı- Ha.şmetmeapl Türk httkllmda.rı- c- Bir ta.kun barbarlann Akdeniz-
bir daha evine almıyacak ... Müzeyyen- en.,temın elll llruı aenln olUl'- (898 _ 1200) ::==~:C,1':i86 : nı yakından tanımazken, bu akınlara den Bizansa hücuma hazırlandıklannı 
de sevdlğl erkeltl böyle ımtı.ııanıara - Ah kumul._ Kurnas- Pek1 am- ••• Bel.,..ad üzerine 100 dinar 3.175 ve bu muvatfatı,etlere lııJmH nr- dal'dut. hafm,etmeapl Bu tedbir, Ak· 
tlbl tutmak huydu!. .. tmtlh:ında d~- ma. iatanbulda elblaen rot. blr,eyln ... ll.l3'71 mezdlm. Patat, Çelebi saltan lıleb- denlzden ıeımeaı muhtemel olan here 
nenin vay haline... yok ... Bildlklerden klmsenln ceketi dı Beherlne 950 kurut tahmin edilen Yokohama ilzerlne 100 yen medle blrbf bre ıörllttUın. Kendlal, hangi .bir tebllkeye ka.l"fl ltUhaz edll-

senln bu sınk boyuna uymaz ... Ne ya- 5000 battanl)-e alınacattır. Pazarlıkla Stotholm tızerıne lOO kuron 31·005 memleketin genişlemesi hevesin• dtı- mlftlr. B1s. do.!tlanmızı çok lY1 tanırm 
Acaba mesleğini, şefin!, aetı;ler1. htı- pacabın ayol... RezU olacaksın ... Tele- ekslltmeat 25/2/941 l&lı ıtınl aaat şen ve milcadeleden yılmayan bir ve bilhassa slztn glbl büyük ve sam.imi 

llsa herşeyl bir pula satsa mı .... Onla- tonda tefine nasıl valdlerde bolundu- ıı de Tophanede İsl Lv. lmlı1111 •- İstanbul Yüksek lktiaad hilktimdara benziyor. Oilntın bi- dostlanmızdan zara? görccet\mlzl at-
n gene yan çizse, geno ka.dıruı. gltaey- tunu hepiJJW 1fltt1k. .. U.havlel.- LA· tınalma tomllyontmda yapüacaktlr. ve Tı·caret mektebi rinde Blzansa göz dikmesi pet muh- lımızdan bile geçirmeyiz., 
dl? ... Fakat artık şetl Jdlplere blne- havle İlle t.emJnat& ueı lira 60 turuttur. ll d"""' 1 s1ıl b t t amı. 
cek... Söz verdlltl halde, mazeret be- ... Ntıınune.11 mmts:yonda görülür. tstek- M unl C • • temeldir. Bu korktm9 lhttma ..,... B zan ann u adar ço 
yan etmeden gelmedl dlye ona parma- ·:.:.:·Ah·· .... ~~~ .• 

8
.,::.::::. :.:._._·;:;_u·ban· •••• 

1 
.. ·w· _ ıııertn belli saatte komisyona iıelme- ez arı emıyeti nerek aklıma bir tedbir geldl: Padlfab beslemelerine bir türltı mlna. verem! 

tmT ~çzı"··· 'Maeeret• .. -... ~ .... r-6··- w.u .... ......_. lııııı.'L '8l1 J.a70> İdare ffe>"~denı burad& lba,; GD& oc* 1mneW oldutu- yen pad.lplun mldell. bulannuıtı. ~ 
llr?." Mazereti bulsa. blle, ~ertnın ne- zarwo bwunacallm-. Ne 7apaıqım, b!· ••• :mıwıu ıa.termek için, askerlmlzl saray la fazla btqey aöylemedl Fakat, :aı-

kl lef t llyor musunuz? Nlzamnamenın 9 uncu maddesi önünden geçirerek. mutantan bir ge- zanslı ltoDl.fUSunun böyle kuvveW bir 
rede olduğunu bllmldyor bJe on ~1- - Ne yapmı§Sln? Fenerbahçe aktarma anbannda mucibince cemlyetlmlzln yıllık alelA- çld reSınl hazırlıyalım.• orduyu slll'ıh altında. ve sererber blt 
llnl - "~~yımı•ızaı, tese k ıze onalmatr - D:ı.lgınlıkla frak ceketini glyml- 50,000 ton mlttannda. e§ya ve saire de t-0pl:ıntısı 22/ 2/ 941 tarlhlne müsa.- 'Manuel, mabeylnclnln bu tekli!lne halde bulundurması. hiç şuph yok tı, 
f:re gorunup ~ r e me • ın a şlın". Reyye pantalon1a, mavi boyun- tahmil ve tahliye ettirilmek üzere pa- dlf cumartesi günil saat 15 te Beyoğlu llk önce gülmüş ve: Türkleri dll§ündürmeğe değer bir hl-
zım... batı ueı. .. Rezalet .. Suadlyede oturu- sarlıkla ekslltmesl 2112/941 cuma gil- Halkevt salonunda yapılacalından _Bundan ne çıkar? Bir avuç aake- dl!e 1dl. 
Zlhn!nde bu dii§ünceler, odası.la gtt- yonız, maı6m ... Bu saatten sonra gldtp ntl saat 15,30 da Tophanede tst ı.v. muhterem Azanın teırın rica olunur. rlmlz1 seyretmekle, Osmanlı htlktım- Çelebl Mehmedln canı sıkılm~tı. 

ti. Gardrobundan ceketJnl çıkardı, sıt- d .... ·~•-em .. A ... , •a»ıı .• Attın• ... dl- Amlrlllt satın alma komlsyonunda ya- rt .. 1 ıı... ı dl .,_..,,ı.uuı ~ ...... - - Ruzname : dan bizden çekinecek mı sanıyorsun? Aske n ço .. ua .. Hızır beyıtı de ıô-
tına g Y • lertm pılacattır. eartnameal ltomla:yonda Mabeylnchıln turdutu bir hile var- zünden kaçırmıyordu. Bir aralık p:Ml!.-

- Ah, aman yarabbi... Her.,eyl göze - Ah ollum ollum Blz1lll Yatmıı görtUQr. İ.steklllertn tetllf edecekleri 1 - İdare ve murakabe heyetleri dı. Manuele maksadını açıkça anlattı: f&h, Hızır beye dönd\l: 
alıp Müzeyyene gitsem blle ma vı tatlı za rellnce ne bal, ,. 1ac···a=n- .._.__ -- fiate ı6re ut temlnatlarlle belll aaat- raporlarının okunması, ı 
bu · ıı.ı - ... -:- ı•"· ı .. Bal •---~-- ...- İ _ PaA'·"'hı ve bütiln malyetlnl sa- - mparatorun askerlert çok mun-

ezı& go~u.uıem AUM ge eeeL.. - lun". Ha-• -but b--•-- .......... ,.... te komll)'ona ıeım •• eı.en. (899-1201) 2 - d&re ve murakabe heyetlerinin ~ ta d ıı.u mı H ? bukl ay başı salıya raalıyor." Bugün ;, .... ,,.. ıu.uau ..uu vv- lb rayda. alıkoyarız. Geçecek asker aara- zam, e6 ızır 
tırıımıyım tınlım._ Elli Urayı nereden zllme görtınmeı Mlatırlet batbJor- Kilosuna S40 kurut tahmln edilen ~Yeni idare ve murakabe heyet- yın ön cephesinden gider, arkadan do- - Evet, şevketllınl Hem muntazam. 
bulmalı?- İmkAnı yok... tmklnı yok.- .......................................... 3400 tuo an vaketa aJmacaktır. Pa- ıert Azası ne yeMt lzanın tntıhabı, laşıp tekrar gellr_. Bu suretle W bin hem de sürüsüne bereket ... Bu kadar 
Aşağıya !ndl. - İtte böyle 'Müzeyyenclllm- arlıtla etsntmesl UNHl cuma 111· 4 - Teklif ve dilekler. k.lşUlk kuvvet1mlzl on beş yirmi kere a.skeri nerelerde yatırıyorlar... NUll 
_ Abla... - llah hah hah ... Demelt bu 1cadar ntt au.t l4,U de Tophanede LT. Amır- dola.ştınrsak, on bet y1mı1 bin askeri- besllyorlar? Şqtım doğnuu. 
_ N ' var ~üzellm?... katatullJ1e atım erlfor hat- Vl.'1 ııe- lilt atm alma l:onılqonunda J'&Pl• * Sanyer Askerllt Şubesinden: eu- mtz olduğuna hilltmederler. * 
- Ne olur. bana elll Ura borç ver- nln el1nden eekecetlerlm." Haydi, .,_ lacaktır. Kati temınatı 1734 Ura4ı!'. bem13de kayıtlı ve yalnıs Tlittın 1k.ra- Bu hileden pek memnun kalan kra.· Yanındaki balkonda bulunan davet-

ten e... yun._ ltob dl!p.mbnm ıtJ ... BecllJen ı.tetıllerln beD1 ...ta tom.lqona pı. miyesl alan maUU subay ve erlerle te- lın birdenbire rözlert 1§,lldam]ftı. lllerden ve Bizans asllzadelerlnden bl-
- Maalememnun!ye Lemlclflm am- çot matbult reçtt... meleli. (IOO • 120!> bit yetımlerlntn senelik yolclamalan Bu, cidden güzel blr tedblrdl Geçe- r1 hayretinl glZleyemedL Yanıbqında 

ma, ıayed yann lade edersen... - Mersi... ••• }'aPllacalmdan, ntful htıvl~ ctızda- cet askeri ııaray balkonlanndan sey- duran blr hasla zabltının kulatma 
- Ay bqına olmu mı?... Yazan: Hatice Süren& Sirkeci nhtımında Demlrkapıdald m ve ma.l(iller raporlle blrllkte 1 Mart retmekle, bu hllenln 19 y1lztln! anla- eltldi: 
- Kabil değil... I anbara 200 ton yulaf ve arpa natil 941 tarihinden 15 Mart 941 tarihine mak kolay olmıyacalctı. Zira, sarayın - Bu, arkası gelıneyen uter, ıölc· 
Hırsla, tavla oynanan odaya tirdi. ANKARA RADYOSU 1 etttrtlecetttr. Pazarlıkla eksftlm.esl tadar, OUmartes1 ve Pazardan maada, önünden sahile dotnı geçip ııtdecet NJı m11nd1? 

Babası kendl gibi tınldl. Para enlfte- • • 21/2/Ml cuma gtıııll aa~ 15,31 da her ıtın ölleden. ııonra fubeye m.lira- askerin, u.rQ arke"ncllll Mıtraı d6- Salcie. bu 1t1 dostun arkasında otu-
llnde ... Amma. ondan da lsten&ell tl... :211 Ş .. at perwembe ille T• atpm Tophanede LT. Amırlllt satın alına caa.t etmeleri. nüp gelecetını klnue tahmin edemez- ruyordu. 
o egoist adamdır". B11 Nman "' ıuo Program. 12,13 Neflll fU'la .. komisyonunda yapılacaktır. eartna- - 0

-
11 wwuııtm- dl. Saide rumcayı - adalarda - ana 

ne!rete p.yan .zatı muhterem LemlJ1 türtdler, 12,50 Ajana haberleri, 13.15 mell tomlsyonda görtllür. bteklilerln m.tsyona gelmeleri. (908: 1238) Kral Manuel, Hızır beyln lhtJya.r bir dili kadar kuvvetıı ötrendltl Jçbı, Bl-
ıüzdü ve zarlan ellndt flkırdatarak Petre• n aaz semaileri, 13,20 Kal"lfılc temınatlal11• bem 11.atte 1toaıl8JOD& ••• ttırltı tertibatı almışlardı. O gt1n ıeç1d zansh asUzadenln bu aöztndek1 ftlpbe 
birdenbire 'bir 'bhkabadır attı. ıırosraaı (Pl.), 18J>3 Cas orkestrası, 191melert. (905 _ 1235) Beher tlloısuna 340 ktınL1 tahmin resmtnden sonra, pa~ tralm bl~ ve teöeddildl kavramakta reclkme-

- Hah hah ha.hl... 11.'8 hce au !leıetl, 19,10 Konuşma, ••• edilen 15 ton kadar tunduhilik san yftk ve eğlencell blr Ziyafetinde buır mlftl. 
- Ne gülüyorsun yahu?_ 19,30 Ajana haberlert, 19,a Kadınlar 81rkeclden Bakırköyüne 4000 ton vakete alınacaktır. Pazarlıkla eksllt- bulunacaktı. Hassa. zabltl de askerin bu kadar 
- Hah hah hah!... fasıl heyeti, 20,15 Radyo gazetesi, 1em ve erzak naldl ettlrllecektır. Pa.- mesl 21/2/941 cuma günll saat 15 de uzun eeçl§liıe Bizanslı ullzade kadar 
- Alay edilecek vaziyette dettllm, 20,45 Şalyapin <PL), 21,00 Dhılericl zarlıkla eblltmesl 21/2/941 cuma gü- Tophanede İst. Lv. Amırııt1 satın al- Ordular geçerken.. hayret ediyordu. 

enişte... .lltek1ert, 21,30 Konu§Dl& (Sıhhat :sa- ntı saat 15,30 da Tophanede Lv. ma komisyonunda yapılacaktır. Kat1 Çelebi Mehmed, balkonda oturmtıt- - Kral, misafirlerine iyi bir gllm 
- Na.sü değlls1n? ... Nereye böyle? ati), 21,45 Radyo orkestrası. 22,SO AmlrllRt satın alma komisyonunda teminatı "1600 lira.dır. İsteklilerin tu. Yanında lhtl:rat sancak beylerin- dağı verdi. Bundan ısonra Edime cı .. 
- İstanbul&"" Ajana ve borsa haberleri, 22,46 Müzik: yapılacaktır. Şartnamesi komisyonda b~lli saatte komisyona gclmel_erı. l den Hızır beyle beraber ilci Tllrk mu- hetlnden hiçbir tehlike beltlenemea. 
- Yok canım_, Beım1 bir ..ı,aıet Cazband (Pl.). görülür. İsteklilerin belll saatte ko- (893 1180) hafızı ayakta duruyordu. Pad.l§ahın (Arkası yar) 

Tetrlka No. '19 hakikaten aevmiı miydi) tee. kocaaına mahud imzasız mektu- rahnda ıaka etmeyiıüzf... Ne ka· gene kendini haklı çıkarmağa uğ~ 
cBirind qka daima avdet edile- bu uzattı. dar iztırap çeıktiiimi bilemezainiz .•• masından dolayı hiddetleniyordu. ..... ad1.n..... Zaf . ceiine:t dair mektuptaki telmih Erkek, biraz ıa§lrol. Klğıdı aldı. Hayatımda böyle bir ıünil tekrar Lelo: 

..... .. 1er1 ceno kadının aklını., fikrini kanıtm- Hiddetinden t!itriyerek okudu. Yllf&mayı ula istemem... - Gircliiiıriz aoayetenin aıf 
yordu. Sonra evirdi, çevirdi. yeniden çe- - Kızmayın diye iti pJcaıya vu- ve adetlerini öirenmeniz lazım. 

Müellid: P. de Couleftla Tlftlm• eimı .<Vl • Ni)" Elmum camı çizdiii Kihl. ıilph• virdL Hattl kokladı hile .•. Derken ruyorum. dırl _ dedi. _Sizlerin Amerikala 
_..ı; • auar!adle ......._ blbl çtz.r n buıl olan iz ula ka- çehresi aydwnlandı. Gülmei• 'bat- - Kızmak mı)... SUia iazma- fikirlerinizi be~ bll 

. - Ent. 'blrllıılılaııilı• r- qn- ....., ın&:• - ... _.. panmaz, C-ç AmerikalUUll kalbi ladı. nız ..• Demek bu baruste de ben ka- olamuaınız ya ... 
raz... S-1-a tle 6utma nnJO-~ BGJlıı wWI. ..U Wr a... de amk ebediyen ıifa bulamıya- - Emin olun mabud beyaz q... bahatliyim ... Hal... H bö ı. b" ibnklim 7QL 
JUl••• safer ...,... ....a. -oldal- rebtle omuz tllktt. caktı. fetin neticelerinden birl. .• Sant' Anna • - ayu. 1' D' 

tılb1 tel&kkl edf.Jonamaı hlDe flmı- Yabek ae1leı Lelo ne. k:anaile hemıııın ayni za· - Allala Allah... - Tamamiİeı • Cledl. - l.aoet. .• ~leJM bizim .. ..W 
"il oldalu alhf ••• Baiıa 'l'lim* ..ld c- Kıskanıyorb dedi. - manda d8ndü. Dora"nm bulunduiu - Banda hiç filphe yok .•• Bun- Ve İtalyan taktiiial kullanarakı dflnyamm QNnincqe kadar babıl 

E yeni dUa7alu Rom.ada peklJl . . kaçak ealone, kaılar çatık, ~t dan aonra kulağuuzda küpe olaun. - Bu mektubu bana söıterm.U. tarahm~ eevk Ye idare olunmaın 
fet etınif... Şqee ~r- Dora. arabaaına buunoe s.ı, bir ... sirdt. daha ihtiyatlı davranın ..• Karakter- bakilr.atin ne olduiun• eoımal.,.da- kabul edhıU. Hul&..a efendim. peli 
aa 'bile anlll'J'Orlar ·.. E.e olu uf.. alclı. Kalbi 'biru rabatlUllllt:L - Bu miin~ saatte pren- 1erinl ve kuvvetlerini bUmediihNz nız. ahbapJıium olmadıiı halele, bir 

Ü badur •••••• l1d alea IMa elence Uldn h&ll da lztırap ~rch. .. Marina'ya niçin sittiiinlD bana iDMmlarla çarpJf!D&ia kalkmayın... - Sanki a&yleırdinlz .•• Baa ha- k~a ~ ~u ~ tıpkı 41--: 
'*1~1~ y.m. old1iklan tçln Kocamım kabahatli o1ma<lıimı llD• •1abr llUIUllZ) Upıık bakkmc:la ma- Burad~ din ve ıwiyaaet bahskıde her lcikati kendim ke,Eetmek isterim. iirmen• ~er sıbi ~ Adabi 
Mn~~den pek çok ~- &i· lam11tı. Çok ıü'kOr 1 · • . ldmat iatemek bahaneydi. ,eyin yapılması mubahtır. _ ltimadaızlıi-uz aizin için de, ~aqeretımizl ~-~ ıa.t.-
renmeliduler. Çaıiıtaaından mahud .unzaaız mel- Dora. lrocHmın bu euaJ tarzın· Kont, mektubu tekrar okuduktan benim için d ho w, delil elin~... Donna Vittona bayle hk 

- lhtimal. tubu çıkardı. Okumaia baıladı. dan içerli)'enık derhal ~ ettic aonra cebine indridi. Eeuen ben ~u 1 
hak ~ ._;;: 181'1 ula yapmazdı. 

- Öyleyse efendim .•• Yarina... DiılıeTini eıkarakı - Evet ••• Size rulamak iniyor- - Kimin yudıpm ketfed• rum... - Ya~azdı. evet·:· DllrG.t ol-
Çrand Hôtel paviyonunda huluı· c- Ab hain imanlar ... Hain in· dum. Onun için aittim. rim ... - dedL - lnaaıun dUıman· Kont c:iddilepniftL mıyan .. bır çare bularalıi halryad q. 
mak üzere ... Tenkidlerinlzde pek sanlar ... > dedi. - Ben de tüphelenmiıtim za.. larmı öğrenmee iyi ıeydir. ş ed O V:" • • ı;· renmeıre çabaludı. 
ifrata varmayınız ..• Bizlerin de iyi Şimdi Lclo'dan ne azarlar ;.;te- ten... Ve gülümafyerekı ı: - . .ı_ı~rı__ oanal , ittod~-pMaır-l - Hakikatten ı.ı.ea....._ fa-
tar fi d t · d .,,. ıtaç 0&1U1ta evve geıaey ınw.. r k bu .. L-- '--'-'L- L.J.G.. 

a ~var ır... ıtersenız os- cekti. Bunu düıündii. Ziyaretin ae- - Koca.sının Petinde bayle do- - Demek siz \;eni liabahatJl !ilr Peretti de orada bulunacakb. Z,i a- .•t. .-.-... ~• 11 
• 

tunuz. Lelo ya aorun ..• Allaha umar- bebini kqfetmişti. Hoftluuuzluiu- laşmak pek ldt bk harekettir ... Bl- mevJdde yakalamak 6mldlnd.ycU.. retinizin eebebüıi anlaıdı. Yana yda llizlik ettiniz. S&,.lecMibıb: 7"ın'lati 
ladık · · • nu ifade için onu bırakıp evden çık- zim sosyetimizde .böyle terler ya- aiz. •• Halbuki •fVetl• hlr mueUd blltiln Roma pıemeli Jo.kaiıdılınm dinlerken Tallahi blaıldanma IDaalıio 

Dora, h~ ... kadına mükemmel b~ mış, ııitmişti ..• 
0
Eh, nasal .iaterae öyle pılmaz. parç.ua dinledipnl ılrdUnWı:.:., Her ve hem takip .Wiinizl öjreniıdi. nuyonmı. 

d~rs verdıgınden memnun, hafıf yapsan ..• Dora nm neler yapmaia _ Jbtimal... Fakat C:Jaha Eeaa halde mahçup olmupunuzd-., Cleii} Hem •izin. hem de benim hesabıma Cen9 liadıa ba _,_ keaıclW 
adımlarla uzakla§tı. kadir olduğunu görsün... ·ıeyler yapılır ... itte bakın .. , mli>, boı bir ıeı.r değı1 mi) ciddesı Q))abatl IQ'dı Ye kiaıda. 

Donna Vittoria, onu bir müddet Acaba kocuı Donna Yittoria'yı Ye muzafEerane pir gülüıle, kon- - .Ah. Lelo, hö7lo bir mevzu.. Dora cevap vermeCH. Kocumm '.(Arbli ..,)· 



İstanbul Dördüncü icra Menıu rJuğundan: Dosya No. 937/3692 
Hacı Halil Kaınll oğlu Hacı Arl!'in Türkiye Cümburlyeti Ziraat 

Bankasın:ı olan malümülmiktar borcundan dolayı dairemizce lıac~ 
edilen ve mtımalleyhin vefatı haseblle veres:ıerine f.a:puca muame~eı 
lntlkaliyeleıi icra kılman, istanbulda Ba]crköyunde Cevınllk ınaballes~
de eski Aksu yolunda DemirYolu hattı yeni !fat boyu ve Hamam mevkiln
üe mülazım Hacı Suphi menzili ve a.laY katibi Reşid arsası Deınlryolu 
ve Kahvehane sokağı ııe mahdut yeni 36-38-4-0-78=80 !lumarall Sul
tan Beyazid vakfından evvelce tarla şimdi altında dükkin (eczahane) 
olan dört evin (borçlulara a!d ıo.smının hA.len Hat boyu caddesinde 
36 - 38 - 40 ve Hamam sokağında <62 - 64) nu.m.aralardır. ~acı Ari1'~ 
aid nısıf hissesinin paraya çevrilmesine :karar verllmlş ve uç _yenılnlı 
erbabı vnkuf tarafından mezkılr ıumelerm tamamına (6'700) lira kıy-
met takdir olunmuştur. 

62 No. lu mahal: 

Zemin kat: zemlui çimento kaplı bir bahçe avlusunda tek katlı 
kargir ve kuyuyu havi üstü dararalı bir matbah ve bir antrede ecza-
haneye acılan kapı -re merdiven altı. . 

Birinci kat: Bir sofada 4 oda bir hela mevcuddur. Ayda 8 lıra 
lcara mütchammildir. İşbu hanenin altında köşebaşında 64 nm~aralı 
dükkan (eczahane) mevcud olup cebhesi ıstar demir kepenklı .. ve 
camekanlı, zemini cini döşelidir. İşbu dükkan 15 lira kiraya mute
hammlldir. 

36 No. lu mahal: 

~emin kat: Zemln1 çimento kaplı iki taşlıkdan iki oda arkada 
kuyuyu havı bir matbah bir merdiven altı. . • 

Birinci kat: Dolaplı ulak bir sofada. ikı oda blr hela vardır. ıo 
lira icara mütehamnıild!r. 

38 No. lu mahal: 

zemin kat: zemini çimento kaplı bir ta.şlıkda ve bir sofada. iki 
oda bir hela kuyuyu havi bir matbab, . . . 

Birinci kat: Ufak bir sofada üç oda bir heladan ıbarett.ir. 12 lira 
icara mütehaınmlld.ir. 

40 No. ıu mahal: 

zemin kat: zemini timento kaplı bir taşlıkda ve bir sofada W 
oda bir hela ve kuyuyu havi üstü daraçalı blr matbahdan lbarettli. 
12 lira icara mütehammildir. 

Umumi evsaf : .. t · d. z 
Mezkür gayri menkuller eski ve ahşap ve m.ühtacı amır ır. e-

min kat pencereleri demlr parmaklıklı blrlncı katlaı- cumbalıdır. 
İçerlerde elektrik tesisatı mevcuddur. 

Sahası: 

Ta amı 331 50 metre murabbaı olup bundan 247 metre murabbaı 
binala:11ve 40 m~tre matbahlaı· ve mütebaki avlulardan ibarettir. 

Kıymeti muhamminesi: 

Mezkür gayri menkulatm bulunduğu mevki ve va~'iyetl hazırası 
ve getirdiği kira bedelleri ve civar~da. hali :ıa.zlr emlak alım satını 
fiyatleri göz önünde tutularak yemmll üç ehlı vukuf tarafından ta
mamına (6700) llra kıymet takdir olunmuştur. 

ve yine Bakırköyünde Kartaıteped: İncirli ~:ı-ddesinde yeni 15 
numaralı gayri menkul arsa olup meztür arsanın on v~ arka hudut
ları sokak ve sağ tarafı bay Fehmi'ye alt dıvarıa tahdit oıunmuştur. 
Halen üzerinde bina oınuyup boşdur. Tapu kaydına. naza~n hudu
du (Şarkan Samuel Sami tarlası, Garben Haylk •e salı-e!erinln tarla
sı, şımalen Kabristan sokağı, cenuben müceddeden tüşad olunan 
tarik). 

Sahası·: 

Tamamı bermuclbl hart& 1375 metre murabbaı olup bun~an 128 
metre (yola kalp olunacaktır.) Meatilt arsanın borçluya a1d nısıf 
bJssesi müzayedeye VH oıunmuşlur. 

:AKŞAM 
Sahife 7 

~rK ü ç1'1ı Ş4lllft!A.RI ~~/ ittihat değirmencilik 
~., ~ Türk anonim 

iLANLAR 
Fevka!Ade ahvalin devamı 

müddetince gayri muayyen gün
lerde haftada 1k1 veya üc; defa 
neşredilecekt!r. 

2 - İŞÇİ ARIY ANLAR 
FOTOGRAF İŞİNDEN ANLAR -Sa

natkAr bir lşçlye ihtiyaç vardır. Ayrıca 
bir de atölyelerde yetişmiş tabçı la
zımdır. Arzu edenler lstek1erlni bildir
sinler. Adres Foto Kemal Singer ya
nında Zonguldak. - 2 

BİR FEN !\IEMURU AR..\NlYOR -
Yol işlerinde çal~ış olanlar tercih 
olunur. saat 12 - 13 ve 17 - 18 arası 
Galata. Bllltir sokak Tabtas han. Mü
hendis Asım Yoiaça şahsen müraca
at. -1 

ACELE OLARAK BİR SÜT .ı\l'lı.'NEYE 
İHTİYAÇ VARDIR - Talip olanların 
her gün ve her saatte aşağıdaki adre
se müracaatları. Aksaray Kemalbey 
mahallesi Gençtürk sokak Mustafabey 
apartunanı No. 35 ikinci kat Ebuzer 
Yenal - 1 

TİCARET LİSESİ YEYA ORTA -
Ticaret mektebi mezw1U gençler ara
nıyor. Ta~raya gitmesi şarttır. İyi üc
ret verilecektir. Taliplerin resimli ter
cümeihal varakası doldurup İstanbul
da Ankara sigorta şirketinde bay İs
mail Karacık'a vermeleri. - 2 

NET 12t LİRA MAAŞLı\ - Lise tah
sili görmüş iki bayan aranıyor. Fran
sızca ve İngilizce bilenler tercih olu
nacaktır. Galata. Billür sokak Billür 
hanında propaganda bürosuna. müra
caat. 

BEYOGLUNDA - İstiklal caddesine 
çok yakın kalorifer tesisatım ve bü
tün konforu haiz senede 3265 lira sa
fi iradı olan bir apartıman 55000 lira
ya satılıktır. Dosya No. 383. Galatasa
ray lisesl karşısında No. 184 Eınlakiş. 
Telefon: 49010 
İstanbul şubesi, Eminönü Anadolu han 
birinci kat telefon: 24694 

MAIL'\IUDPAŞADA -Tlcare~ merke
zi olan bir yerde mühim bir han satı
lıktır. Dosya No. 378 Galatas'.l.ray li
sesi karşısında No. 184 EmHikiş. Tele
fon: 49010 
İstanbul şubesi, Eminönü Anadolu han 
birinci kat telefon: 24694 

ŞEHZADEBAŞINDA - Kovacılar 
caddesinde ayda 31 lira kirası olan ah

GÖZTEPEDE SATILIK KARGİR 
EV - Ve bağlı bahçeli arsa. miiracnnt 
yazı .ile Galata Mumhane cnddesi 115 
No. Irakli Zeri - 3 

ACELE SATILIK APARTIMAN -
Cihangirde Alnıaıı hastanesi bahçesi 
karşısında Güneşli sokak No. 56 senevi 
dokuz yüz lira Iradı bulunan köşe başı 
müt:edded bina on. lki bin liraya acele 
satılıktır. Taksim Isf iklal caddeslndc 
kırk üç numaralı diikknnda şekerci Alt 
Dllere müracaat. 

SATILIK ARSA - (1700 M2l Üskil
dar Doğancılar İhsaniye caddesi 23 
Fevkalade nezaret, tramvaya plaj~ 
pek yakın, kuyusu ve yüzlerce meyva 
ağacı vardır. Müracaat, Tel: 60075 - 3 

şap bir ev 4000 liraya satılıktır. Dos- SATILIK EY - Göztepede Sahrayi
ya No. 374 Galatasaray lisesi karşısın- ceditte. içinde tuluınbaSl, elektriği, ya
da No. 184 Emlaklş. Telefon: 49010 ~1.m dönüm bahçesinde kuyusu olan, 
İstanbul şubesi, Eminönü Anadolu han Istasyona 10 dakika mesafede bulunan 
birinci kat telefon: 24694 4 odalı müfrez ev 1200 liraya satılıktır. 

. .. Yenicam.ı Osmanlı bankasında bay 
SU~TANAHMEDDE - Uç katlı be- Kemale müracaat. 

ton bır apartıman 15000 liraya satı-ı-------------
lıktır. Dosya No. 365 Galatasaray lise- EMİNÖNÜNDE - Yeni ticaret ha
şi karşısında No. 184 Emlakiş Tel 49010 nının zemin. katında Antalya nakliyat 
Istanbul şubesi, Eminönü Anadolu han şirketinin işgal ett.lğl depo kiralıktır. 
birinci kat telefon: 24694 Babçekapı Anadolu han No. 18, Tel: 

FATİHTE - İki katlı kücük bir 
aparlıman 5000 liraya satılıktır. Dos
ya No. 362 Galatasaray lisesi karşısın
!fa No. 184 Emlakiş. Trlefon: 49010 
Istanbul şubesi, Emlnonü Anadolu han 
birinci kat telefon: 24694 

ÇARŞIKAPIDA - Kargir muntazam 
bir konak satılıktır. Tramvay caddesi 
ne nazırdır. Dosya No. 361 Galatasaray 
lisesi karşısında No. 184 Emlakiş. Te
lefon: 49010 
İstanbul şubesi, Eınlnönü Anadolu han 
birinci kat telefon: 24694 

20220 - 60537 

KİRALIK Büroya elverişli ma-
ğaza ve depolar Galatada Rıhtım cad
desinde Veli Alemdar hanında. - 9 

ÇOK ACELE DEVREN SATILIK 
Dt!KKA.N - Kodak filim baylllği tü
tün, maden memba sulan vesalr tu
hafiye eşyası satılan Cerrahpaşa has
tanesi karşısında 86 numaralı dükkAn 
içindekine hergün öğleden evvel mü
racaat. 

TİCARETHANEDE - Çalışmak üze- AKSARAYDA - Iyi bir mevkide iki 
re eski yazı bilir bir daktilo bayana katlı altı odalı bahçeli bl.r ev satılıktır. 
ihtiyaç vardır. Fotoğrafla bidikte Dosya No. 36<) Galatasaray lisesi kar
Akşaın'da M. M. rumuzuna yazılması. ~sında No. 184 Eınlaklş. Telfon: 49010 

DEVREN SATILIK UFAK BİRAHA
NE - Kelvinator markalı havuz don
du!"llla makinelerile bl.ra maki.nesi 
mevcud işlek bir dükkan hastalık do
layısile devren satılıktır. Şeh1,adebaşı 
Vezneciler caddesi 59 numaraya mü
racaat. 

_ 2 Istanbul şubesi, Eminönü Anadolu han 
--------------. - birinci kat telefon: 24694 

iş - (AJım Satım İş) Taldb me-
muru ve tahsildar ve şube için me- _CERRABPAŞAD-'.' - Ahşap üç diik-
mur alacak. Şahsi kefil: (Posta Ku-ı kanlı muntazam bır ev 7000 liraya sa
tusu: Beyoğlu _ 2299J. _ t~tır. Dosya. No. 352 Galatasaray u-

sesı karşısında No. 184 Emlakiş. Tele-

BASTABAKICI ARANIYOR - is- ~on: 49010 
teklilerlıı Nlşan~ında. Güzelbahçe ~tanb_uı şubesi., Eminönü Anadolu han 
sokağında Doktor Kenan Tcvtuc Ka- birincı kat telefon: 246M 

dın hastanesine vesa!Jtlle müracaat
ları. -2 

SAl\IATYADA -Tramvay caddesin
de kirgir bir gazino sat.ılıktır. Dosya 

KİRALIK ODALAR - Bir Alman 
öğretmen bayan nezdinde temiz ve 
mobilyeli iki oda birlikte veya ayn 
ayrı kiralıktır. Aynca huswıi almanca 
dersleri de verlllr. Pazar gününden 
maa~ her gün 15,30 - 19 a kadar Bey
oğlu, istiklal caddesi, 133 numaralı 
H~ Bey apartımanı, ikinci merdi-
ven, birinci kat (numara 6) - 3 

şirketinden : 
Ticaret kanunile lç nlzamn:ıınemia 

ahkı\mı~a tevfikan İttihat Değirınell'
cll~k Türk Anonim Şirketi Hissedar
lar umumt heyeti 1941 senesi martı
nın 20 inc~_perşembe günü S!l..at 10 da 
Galatadıı. Omer Abit Hanında 12 l3 
1s numaraıı yazıhanede adıyen içu: 
nıaa davet olunurlar. 

Müzakere ruznamesi 
1 - Meclisi idare ve mürakip 

poriarmın okunma~ı ve tasdiki. ra-

2 - 940 senesı bUA.nçoslle kll.r ve za. 
rar hesapl~rını_n t.asv.ib!le meclisi 
idare ve murakıplerin ıdınnıetlerlni 
ibrası, n 

3 - Mürakl~ln bulunmadığı zıımnn
d~ icr.~yi yazife etmek üzere ikinci 
bır murakibin intihabı. 

MUHTmA: Şirketimiz iç n!zamna
meslnfn 34 üncü maddesi hükmü~a 
uyarak. asaleten veya vek1\leten en 
aşağı on hisse senedine malik olan 
hissedarlar mezkOr meclis lçtlmaında 
bulunabilmek üzere içtima gününden 
bir halta evveline kadar hamil ol
dukları hisse senetlerini Şlrketın vez. 
nesine tevdi eylemeleri lazımdır. MaU 
müesseselere yatırılan hisse seııetıerı. 
ne mukabll alınan vesikalar kabUl 
olunur. 

Mecfüıl İdare 

Sark Değirmenleri 
Türk Anonim Şirketi 

Hissedarlar heyeti umum.iyesi ni
zamnamesi dahilinde ve Ticaret ka
nununun ahk§.mma uyarak 21 Maı1 
941 Cuma günü saat 13,30 da İstanbul. 
da Ömer Abit hanındak\ da\rel mah
susada A.di surette toplanacaktır. 
Görüşülecek işler: 

ı - 1940 senesi muameıa.t.ına att 
Meclisi idare ve Müraklp raporlarının 
okunması, kabul ve tasdiki, 

2 - 1940 senesi bilanço ve kfı.ru za
rar hesabının tasdik ve Meclisi idare
nin ibrası, 

3 - Yeni yıl Jçin mürakip .seçilmesi 
.e ücretinin tayini, 

4 - Meclisi idare azalan hakkı hu
zurlarmm on liraya iblfı~ına müsaade 
verUmesl, 

Kıymeti muhamminesi: 

Mezkur arsanın bulunduğu mevki ve vaz'lyet ve clvanndakl halt 
hazı.r emlak aıını satını fiyatıeri göz önünde tutularak ebll vukuflar 
taralından tamamına (8244) Ura. kıyme~ takdir edllmlşttr. 

1 - İşbu gayri menkullerin arttırma şartnameleri ı. mart' 941 
tarihinden itibaren 37/ 3692 numara ile İstanbul Dördüncü icra Dai
resinde herkesin görebilmesi icin acıktıı·. İlanda yazılı ola.ruardan 
fazla malumat almak isteyenler ve dosyasında mevcud haritaları gör
mek isteyenler 37/3692 numaralı dosya. ile memuriyetlmlze müracaat 

BİR BAYAN ARA.VIYOR _Para i•- No. 351 Galat:: saray füesi karşısında 

1

1 · d .. No. 184 Eml!k"s. Telefon: 49010 
erm e çalışacak bir bayana ihtiyaç İstanbul. şubesi , Eminönü Anadolu han 
vardır. Şeraitini çalışma saatlerini 
bil.diril' yazı He İstanbul 757 Posta ku- birinci kat telefon: 24694 

1 

tusuna müracaat. - 2 BA.K.IRKÖYÜNDE - Denize fevka
ıa.de ne;,;areti olan 1289 M2 arsa satı-

MECİDİYEKÖYtlNtlN EN GtlZEL 
APARTIMANI KİRALlK'flR -Meclcll
yeköyünde asfalt cadde üzerinde, önü 
ve etrafı bahçeli elektrik ve teıkos su
yunu. havi , banyolu, konforlu kat. 
Önünde otobüs durağı olup tramvay 
mahalline de çok yakın rıHanım ka
dın-. apartımanı ucuz fiyatın. kiralık
tır. Bol güneşli, temiz havalı, sakin ve 
samimi bir hayat yaşamay? sevrnlere 
güzel blr fırsattır. Müracaat Hamın 
kadın apartıınaıu. Mccldlycköyü. 

5 - Değirmenlerimize buhar veya 
dlzel motörleri konması ve yahut di
ğer blr yerde 30-35 ton buğday öğü
debilecek bir kara değirmeni inşası 
için Meclisi idareye salahiyet v<'ril
mesi, 

etmeleri. 
;a - Arttırmaya. iştirak için yukarıda yazılı kıymetlerin (nı.sfının) 

ı:t,7,5 nisbetlnde pey veya milli bir bankanın teminat mektubunu tev-
di edecektir. 

3 _ ipotek sahibi alacaklıl~rla. diğe~· alikadaraıun ve irt:1fak 
hakkı sahiplerinin gayri menkUl uzerındeki ~a~arını •. hususlle faız .. ve 
masrafa dair olan iddialarını işbu HA.n tarıhmden ıt1b~en 15 ~un 
içinde evrakı müsbitelerlle birlikte memur~yet1mize btldırmeleri ıc3:b 
eder. Aksi halde haklan tapu siclllerile sabıt olmadıkça. satış bedelı-
nin paylaştırılmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şart.
namesini okumuş ve lüzumlu malumat alınlş ve bunları tamamen kabul 
etmiş ad ve itibar olunurlar. . .. 

5 - Gayd menkuller 21 ınart 941. tarihinde Cwna gunii saat 
14 ten 16 ya kadar İstanbul Dördüncü Icra memurluğunda ~ defa .ba
ğırıldıktan sonra en çok arttırana 1.hD.le edilir. Şu kadar ki arttırma 
bedeli gayri menkul için tahmin edilmiş olan laym~tfnin lllsfınm. en 
az % 75 ini bulmak ve sat~ istiYenin alac~ğına ruçhanı olan_ diğer 
alacaklılar bu gayri menkul ile temin edllmı.ş ise bu suretle ruçhanı 
olan alacaklıların mecmuundan razıa olmak vMe bundan başka. ~arat 
ya çevirme ve paylaştırma masranannı tecavuz etmek şa~. ~ye 
böyle bir bedel teklif edilmez Jse en çok arttı.tanın taahhudu balrf 
Jı:almak üzere arUırma 10 gün daha. teındid edlleı-ek 31 Mart 941 tar -
hine tesadüf eden Pazartesi günü saat H ten 18 ya kadar İstanbul 
Dördüncü İcra memurluğunda arttıma. :ooe~ ftıl 1=n1! =~ 
na. rüçhanı olan alacaklılar mecmuun an a:tfa~ı tecavüz etmesi, 
başka paraya. çevri~me ve pay~a~~ılınfsa=s~en (nı.siınm) % 75 lııi 
muhamm~n kıymetın. bori~~ ~~f~~:O No.lu kanun hükümlerine gö
tutma..sı lazımdır. Aksı ha. . kUlleı· alacaklı ,e hacze Jştirak 
re geri bırakılıl'. Ve mezkur gayn men 
edenler için kanuni ipotek olur. . 

6 
_ Gayri menkuller kendisine ihale olunan kimse derhal veya 

yedi gün içinde parayı vermez ıse ihale Jı:aran fesboluna:aıt kendlsln
d 

1 
en yüksek teklifte bulunan kim ise, arzetrnış olduğu be-

en evve 1 r ..... ona razı oımaz veya bulunmag.sa,, hemen 
delle aımağa. razı 0 u ...,... • Jhal edilir .İki 
7 ·· müddetle arttırma.ya. çıkarılıp en çok artiırana. e . 

gun . d kl !ark ve geçen günler ıı:ın % 5 ten hesap olunac~k 
ihale arasın a .. km haC t kft, ................. memur1"'eti-
faiz ve diğer zararıaı· aynca. hu e e ....,._a.;>MU.U &J' 

mlzce alıcısından tahsil ol~ur. 
'1 .:_Alıcı arttırma. "bedeli haricinde olarak. yalnıZ tapu ferağ har-

cını 20 senelik Vakıf t.Aviz bedellerini ve ihale tarar pullannl verme
te ~ecburdur. Müterakim vergiler tenvirat, ta:nsHat !1aıte~Y~ ~
minder_ı müt.evellid Beledil'e rüsumu ve ınilte=· ~ ga.~ men: 
cıya. aıt olmayıp arttınna. bedellnd: b ~an nısıf hisseleri İstanbul 
tullerin yukarıda. mufassalan ya"Z u ~.....iıen arttıma p.rt-
Dörd.üncü icra. :ınemurluln ~da llf.n 'l• •--~ (2926) 
namesi dahilinde satılacağı ılAn olunur. 

Kul k
. M r ulieıi tahıil tefliğinden : 

e apı a 1ye ı!.ıesinin Ka.lafat yerinde 8/12 -..vılı ınahalde 
Galatada Arapc.amil ~ ıııe ıwwın v~den olan oorcun-

bı.,aat atölyesi sahibi :sasrinID 1~~ ad.et mO:t.elif renk ve ıekllde dört 
:~ dola.yı haciz allına. aıın~,2;9.ı ta.r1h1M teaadilf eden~ günü 

Ole ınum& çinl.slnin sa.~ 2-z; pılacaiındaıı ısııeklilerln 81111 
labaJı saat 10 da aleni münyede sıırebUltlle ya ıan llln oıunur <ın2> 
lüıı ve saatte mezkiir mahalde hazır unma · 
- -

- -

Devlet Demiryollari ve Limanl~i İfletme 
Umum idaresi ilanları 

İŞÇİ ARANIYOR - Masuracı, ta- lıktır. Dosya No. 339 Galatasaray lise-
6 - Meclisi idare azalarının Şirket

le muamele! ticarlyede bulunabilme
leri ve Şirketin yaptı~ı niuamclei ti
cariye nevinden muamele yapabilme
leri için Ticaret kanununun 323 ve 
324 üncü maddelerine gore lazım ge
len iznin verilmesi. 

. vele!, çözgücü ve dokumacı erkek ve ~ı karşısında No 184 Emiakiş Tel. 49010 
kız. işçilere ihtiyaç vardır. Galata Ne~ Istanbul ~ubesl, Emlnönü Anadolu han 
catibey Cad. No. 156 Potin bağı ve Şe- birlııci kat telefon· 24694 
rit fabrikasına müracaat. - 2 • . • 
~---------------------------~· ISTANRUL BALIKPAZARJNDA -

3 _ SATILIK EŞYA Taşçılar caddesinde üzerinde iki odası 
olan kargir bir dtikkii.nın 144 hissede 

• • 52 hissesi 2000 lir::ıya satılıktır. Dosya 
il.ALI - Iyi cinsten IRAN halıları No. 331 Galatasaray lisesi karşısında 

DEVREN SATILIK 1\IAl.iAZA _ Ba- 7 - Heyeti umumiye zabıtnamesl
lıkpazannda iyi bir ticaret mevk.lln- nin. heyeti umumiye reisi ııe rey top
de ve za.m.a.uııı en iyi bir ~i yapan bir lamaya memur olanlar tarafından !m
m:ığaza hastalık dolayısUe ıçlndekl zasına salahiyet ve m<'zuniyct veril
malı ve demirbaşlle devren ~tılıktır. mesi. 

1 

alı.n.ıyor. Posta kutusu 261 e müraca-: No. 184 EmlakL$. Telefon: 49010 
at. - 21 1 Istanbul şubesi, Eminönü Anadolu h::ın 

j MtJSTAMl.'L SİNGER MAKİNASll birinci kat telefon: 24694 Arzu edenlerin sarih adresleri!€ Ak- En az 30 hissesi olup da heyell umu
şam gazeLesinde <B. K. mağaza) rü- mlyeye girmek istlyen hissed::ırlnrın 
muzuna. mektupla müracaat. hisse senetlerini. nizamnaınesl dahilt-ALINIYOR ...&. Kullanılır vaziyette TOPHANimE - Üç katlı kargir bir 

müstamel S!nger dikiş makinaları lyi diikkiiu satılıktır. Satış bedeli 1200 n
~iatla alınıyor. Satmak lstıyenlerin radır. Dosya No. 327 Galatasaray lise
ıstanbul Posta kutusu 667 M .s. adı-e- .şi karşısında No 184 Emlaklş Tel. toorn 
sine yazmalal'l. - 4 Istanbul şubesi, Eıninönü Anadolu han 

BİR BUÇUK TONLUK MAKİNE -
ve lastikleri yeni Doç marka. kamyon 
acele satıliktır. Adres Fındıklı tram
vay caddesi No. 95 Telefon (1352 - 9 

:uiKROSKOPL.ı\R İÇİN - Objektif ve 
okiilerler. Muhtelif numaralar, acele 
satıllktrr. Müracaat: Elhamra. apartı
manı, 2 kat, No. 2 öğleden sonra. 

BİR KAHVE DEGİRllENİ ALINA-

1 

CAITIB - Motorle çalışan bir kahve 
değirmeni olup ta satmak isteyenler 
Taksim İstikl~l caddesi No. 43 Ali Ki· 
ler şekerciye münıcaat. - s 

SATILIK PİYANO - İstoyer Berlin 
markalı büyük ve yeni bir Alnıan pi
yanosu içi demir ve çapraz ofarak sa
tılıktır. Ta1cs1m Tarlabaşı Yağhane 
sokak No. 50 - 3 

4 - Kiralık - Satılık 

EMLAIİ$ - Cihangirde 
1

denlze 
nazır senede 1930 lira iradı olan bir 
apartıman 30,000 liraya satılıktır. Dos
ya. No. 838 Galatasaray llstsl ka~ısm
da No. ısi Eınlaklş Telefon 49010 
İstanbul şubesJ, Enıiııönü Anadolu han 
birinci :tat teleton: 2tô94 

YEŞİi.KÖYDE - Deni2 kenarında 
1'182 M2 arsa. satıııktll'. B1.r cephesi de
nls diler cephesi İstanbul caddesidir. 
l\letre karesl 2 liradır. Dosya No. 385. 
Gala~ lisesi Ul"flıSUlda No. 184 
!lmlAld.f. Telefon: "9010 
İstanbul fllbesi, Eminönü Ana.dolu ban 
birinci kat telefon: 24694 

nin 26 ncı maddesine tcvtikan , top-

birine~ kat telefon: 24694 

KurtuJuşl.a - Tramvaya. nazır gu- lanma gününden evvelki 10 giın iı-inde 
yet sevimli küçük bir apartıman 12000 Şirket ka.salaı·ma bırnkınalarmı Vl'ya 
liraya satılıktır. Senede kadı ııoo li- bankalardan alacakları makbuzları 
radır. Dosya No. 220 Galatasaray lise- getirme1edni dileriz. 

FATİHTE - Altmda gazinosu olan 
lirgir muntazam bir apartıınan 30,000 
liraya satılıktı.r. Dosya No. 321 Galata
saray llsesı karşısında No. 184 EmHl.k-
1ş Telefon: 49010 
İstanbul şubesi. Eminönü Anadolu han 
birlııci kat telef on: 24694 

si karşısında No. 184 Emlaklş. Trle- 1 
fon 49010. t 
İstanbul şubesi. Emlnönünde Ana

dolu han birinci lmt Telcton; 24G94 

ŞİŞLİDE \'İLLA - En güzel 'olr yer
de Tramvaya 2 dakikalık mesafede 3 
kat üzerine yapıl.nlış :ve her katta at-

DiVANYOLtTh"DA - Yarım kirglr tışar odalı bahçe içinde bir villfı satı
bir dükkin satılıktır. Dosya No. 307 lıktır. Telefonu kaloriferi sıcak suyu 
Gal~tasaray lisesi karşısında No. 18i mevcuttur. Aynca tenis mahalli ve 
~mlakiş. Telefon: 49010 garajı vardır. Bahçesi 121)0 M2 dır. 
Ista.nbul şubesi, Eminönü Anadolu han Bedeli 30.00o lira Dosya No. 389 Gala
birinci kat telelon: 24694' · tasaray lisesi karşısında No. 184 Em-

Heyeti İd::ıre 

İstanb111 Beyazıd nüfus ıncmurlu
iurulan: 

Develi Zile köyü Manastır mahal
lesl hane 10 da kayıtlı Tev!ık oğlu 
Mehmed Şeratettin Bılgin soyadına 
İstanbul 11 inci hukuk haklmll~lnin 
28/ 11/940 tarih ve 1171/ 913 numaralı 
kararile Zileli olarak değiştirmiş ol- • 
duğu medeni kanunun 26 ncı madde
sine tevfikan ilan olunur. 

SiltKECİDE - Karglr 1t1 ev .,000 JA.kif. Telefon: 49010 ZAYİ - 934 senesinde Edime Sul-
1 

v İstanbul şubesi. Eminönünde Ana-iraya satılıktır. Dosya No. 303 Gala- oğlundaki kltamdan alınış oldu~um 
tasaray lisesi karşısında No. 184 Em- dolu han birinci kat Tele!on: 24694 terhis vesikamı zayi ettim. Yeni~ ini 
lak.iş. Telefon: 49010 MABMU'f PAŞANIN_ İşlek bir mev- alacağımdan eskisinin hiikmü yoktur. 
İstanbul şubesi, Eminönü Anadolu han K:iinde 1000 liraya. dük..k.An satılıktır. 3t6 tenllütıü Kadir oihı İbı·ahim 
birinci kat telefon: 24694 Dosya No. 401 Galatasaray lisesi kar- -'""""""*""'""•mriii!11ııulrı•u,.ı .......... ,, ..... ,. .. 

SULTANABMErrE - Denize nazır şısında No. 184 Emla,k.lş. Telefon: 49010 BUYVK tı'mS.&T - Mevkii işlek, 
ahşap on bir odalı biı: ev 6000 liJ:aya Istanbul şubesi. Emlnönünde Ana- müşterisi bol, kftn garantlli blr me-
satılıktır. Dosya No. 302 Galatasaray dolu han birinci kat Telefon: 24694 zecl düktinı yolculuk dolayısilc dev-
lisesi karşısında No. 184 Eml~kl.ş. Te- . . ren satılıktır. Adres: İstanbul Postn. 
lefon: 49010 YENIKAPIDA SA..Vl>Dt Bt.TIU'W'lJNDA tutusu 239. mektupla mlirac::ı.at. - 1 

İst.a.nbul şubesi, Eminönü Anadolu han 25 No. lı - İçkili gaz.lno heyeU asllye-
birinci kat telefon: 24694 sile satılacağı gibi ortak veya karla 5 _ MOTEFERRİK 

KUKTULUSTA Tr da Yerilir. Talihlerin Cerrabpqa haa-
. d -,. ~ - amvay cadde- tanesi kapıcısı Biiaıeyine müracaatı. 

sı.n e mu ... emmeı bir apartıman '15000 
1

, - ı 
llraya satılıktır. Randımanı yüzde al-
tıdır. Dosya No. 358 Galata.saray uae& SATJLllt - BqJ.lı:taşta iYi btr mev
t:arşısında No. 18~ Ernllki~. Telefon: kide altı oaaıı ve ayda 25 Ura lira. ge-

İ-üOlO tiren ahşap bir ev 2200 liraya. sa.tılık
~bul tubesl, Emlnörıii Anadolu han tır. Görm.elt •e göıiifmek lçln Be.şik
bırlnci kat telefon: J.tBK tat Ataı·etler Spor caddesi No. 6 da 

FENERYOLUNDA. - İstasyon karşı- k.om18YODUCU B. Bahaya müracaat. 
sında. mükemmel çam ormanlı ~e - "'l 
içinde mükemmel blr kÖ11C k\ra.hktır. 
Telefon tesısa.tı da vıı.rdır. Galatasaray 

OKTA VE LİSE - İmtthanı:ınııa gl
reeeklere ve mühendis mektebine ha
zırlananlara Riyaziye ve fizik dersl.e:;: i 
ehven flatla. verilir. Taksim, Cihaııgır 
semtinde talebe evlerine de gidilir. 
A~amda R. T. rümuzuna. mrktupla 
mtıraeaat. - 2 

B.&LIK.PAZAR VE BASmCILAR -
Civarında. şek~rci yahud Uğıdçı dük-

B.ALIKPAZABINDA - Beyoğlu Ba- liSesi karşısında. No. lM Emlilklş. Te
J.ıkpa.ZanDda ayda 35 lira kirası olan Je!on: 49010 

11600 LİRLYA SATILIK APARTI- klnı d~vretmek ve karll .işe sermayeli 
MAN - Lfilell Mesibpaşa İhtıs:ı.bağa ortak lsteyenler Akşam'da. A. H. rü
sokak No. 11: 138 lira iradh ve 7 dal- muzuna. mektupla müracaat etsinler. 
relidir. Aksaray Kemalpaşa caddesi - 4 
30 No. lı doğrama. fab.rit.a.6ına müra
caat. - ol 

kirgir bir ev 6500 liraya .satılıktır. İstanbul şubesi, Eminönü Anadolu han 
nosya No. 3M Galatasany Iisesik.ıı.rŞl- birinci kat telefon: 246M 
sında No. l&l Emllklş. Telefon: 49010 --------------- MEKTUPLARINIZI ALDffilNIZ 

t ınllt'a.bı muhtelll eb'atta 
lılUhammeıı bedeli (1008) Ura. olan 13·'"° me re irde ııayd&l'Pa§ada. 

:ıaınur kalas (10/3/ 941) P~tesi günf üd saat ,.~1~~t!e usulile satın all
ar bln:ı.sı dahilindeki komısyon tara m an a,.. 

İstanbul IUbesI. Eminönü Anadolu han KADIKÖY"VNDE -Çarşı 1ı:lnde 1ize- Gazetemm. ldarebanestnı adres 
birinci kat telefon: 24694 rinde S oda bir sofası olduğU için ACELE SATILIK D"UKKAN - Tü- o.ıarak göstermi" olan karileri· 

ailesinin de ikameti.ne elverllU çok tün, kırtasiye, tuhafiye :tu.nı kahve- mlulen " 
CİHANGİRDE - Denize tamamen müşterili Jı1r ba.kka1 diikilnı devren clllk yaptığım Bebek ce~detpa§a cad-

~acak1;u1 t · k luk muvakkat umına ~ 
.~ft- Bu işe girmek ısteyenlerln (75) Ura C60sll) .,!1"u!,...,n saatine tadar komls
-.ıı\lnun tayın etti.~l vesikalarla. birll.ltte e'k ..... e b~ 
~a müracaatları ııı.zundır. k df.IJ.Qlmaktadır. 

Bu l§e aid şaıtnameler komisyondan para.sız oıara (1279) 

nazır 189 M2 arsa satılıktır. Dosya No. 150 Iirayn sa.blıktıı-. Telefon tesisatı da. desi No. 79 dıı.kl dilk.kAmmı devren B. A. T. - llıl. T. - - G. ~L 
S78 Galatasaray lisesi tar§lSmda No, nrdır. Galatasaray lisesi karpsında sataeatım. İ~lnde mevcud mallan pi- B. A. Ş. - N. K. 
ıM Ji!mllkq. Teletan: -t9010 No. 184 Emlükiş, Telefon: 49010 ya.sa iiRrlnden devredecethn Tar namlarına. gelen mektuplan lda-
istanlnıl ~ubes1.. Eminönü Anadolu ban İstanbul ıubesl, Emin6nt1 Anadolu han ıerın dükk!n t.dre8lme mi,lrae~ua.:- ıehanemiz.den aldırmalan mer-
114rinc1 ıı:at te1eronı 24Gff blrlnci kat telefon1 246H _·6 ,,_c_u_d..,Ul"--.... =-=---===""""..,,. 

' 
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Ta.ksltle 

MARViN 
• 15 sene garantili 
İsviçre Presisyon 

Saatlan 

A E G Fırın - Süpürge ve 
her türlü Elektrik 

aletllerf 

Satıt 

LUXOR 
radyolan 

OSMAK ŞAK.AB ve Şkl. 
Galata: Bankalar Cad. 47 /S9. Telefonı 41378 

- Beyant: Üniversite Cad. 26 - Kadıköyı İskele CacL '3/.Z.. 

Bronşitlere KATRAN HAKKI EKREM 
Vakıflar Umum müdürlüğünden: 
1 Kapalı zarf usulile mevcut sinema. salonunun tlya.tro tatbikat sahnesl 
plnrak tadllen lnş:ıat ve tesisatının eksiltme Ulnıdır: 

ı. - Eksiltmeye konan iş: 
Ankaradn Ak köprü caddesinde iklncl vakıf apartıman binası dahilin.

de bulunan sinema salonunun tadllen tiyatro tatbikat sahnesi inşaat ve 
i;e.sisatının ikmal Ye itmamı. 

2. - Bu inşaat ve tesisatın keşif bedell cl72649ı lira. «35• kuruştur. 
3. -:- Bu tadllen inşaat ve teslsata. ald fennl evrak §unlardırı 

A. - Inşant ve tesisat mukavele projelert; 
B. - Inşnat ve tesisata. atd fennt şartnameler, 
C. - İnşaat ve tesisata nid eksiltme şartnameleri. 
D. - İnşnnt ve tesisata. aid vahidi fiyat cetvelleri. 
E. - inşaat ve tesisata. a.td projelert. 
ı'. - İnşaat ve tesisata ald umum1 ve hususi şartnameler. 
G . - Inşaat ve tesisata aid keşif evralr.ı. 
4. - Üçüncü maddede gösterilen evrak Vakıflar umum müdtırltıl\l in

ıau t müdüriyetinde bedeli keşfin yüz binde beşl olan c863• kuruş bedel mu
"abilinde verllir. 

5. - Eksiltme 1/4/ 941 tarihine rastlayan salı günü saat on ~ Vakıf
lar umum müdürlüğü inşaat müdüriyetinde toplanacak ihale kom.lsyonu 
marifetiyle yapılacaktır. Teklif mektuplan ka.rarlaştınlan saatten bir saat 
evvelliıe kadar makbuz mukabilinde komisyon reisliğine verllmlf olaca.ktır. 
Posta. geclkmelerl şayanı ka.btll değildir. 

6. - Eksiltmeye gireceklerin •9882• lira •45• kuruş muvakkat teminat 
nrmelerl ve aşağıda yazılı veıııi.kalan haiz ol.malan ta.rtt.ır. Bu vesi.kalan 1b
rnz edemeyenlere uçüncü maddede zikredllen evrak verilemez. 

aı 941 yılına afd ticaret odasından alınmq vesika 
B. Nafıa VekAletinden alınacak müteahhitlik vea.lkası 
Cı En aşağı iki yüz bin liralık inşaat ve bu b.bll teslsa.t 1§1 yapnıq ve 

muvaffak olmuş bulunduğuna dair vesika. 
7. - Eksiltmeye gireceklerin kapalı zarfının ihza.rında. ve telr.llt mek

tuplarının yazılışında ve bu zarflann tevdilnde ve posta lle gönderllme
fJinde 2490 sayılı kanunun 32, 33, 34 üncü maddelerine harfiyen riayet edll
ınesl Iil.zımdır. 

8. - İşbu inşaat. ve tesisatın bedeli vahidi fiyat esası üzerinden ödene-
ı:ektir. •6981 •900» 

Askeri Fabrikalar Umum müdürlüğünden 
Fo.briknlanmızın birinde çalışmak üzere 300 - 400 kuruş yevmi.ye ile 

poot.aba~ılık yapncak kablllyett~ birlncl sınıf tesviyecl ve ayarcı ustası alı
nacaktır. Taliplerin birer istida ile umum müdürlüğe veya. en yakın askerl 
fabrikalnrd~m birlne müracaatlan. (1074) 

Selimiye Tümen Sabnalma Komisyonundan: 
1 E~k VQ Q.fjVll. nakllVP.~ .211/ 2/041 r.ıımA. ıriinü saat 11 de kaoalı zarf-

la ihnlesi yapılacaktır. 
2 - Ilk temlnntı 1900 llradır. 
3 - Şartnamesi her gün Sellmlyedeld tümen satın alma komisyonunda. 

Böruleblllr. 
4 - ısteklllerln belli saatinden bir saat evveline kndar kanuni şekildeki 

tekllf mektuplannı komisyona nnnlş olmalan şarttır. (1033) 

İstanbul Nafia Müdürlüğünden ı 
21/21941 cuma günü saat 15 de İstanbulda. Nafia. müdürlüğü eksiltme 

odasmda {12600> lira muhammen bedelll KUya. - Havsa. yolu infaa.tı için 
(180) adet çadırın .satın alınması pnzarlıkla eksiltmeye konulm\lftur. 

Mukavele. eksiltme ve hususi şartnamesi. dalreslnde görülecektir. 
Muvakkat temlnat (945) liradır. 
Isteklilerin bu ~e benzer 1' yaptığına dair idarelerinden a.lllllf oldulu 

ve3ikalarla 941 yılına ald Ticaret odası vesikasını hAmllen aynı tarihte aa.a.t 
15 de gelmeler!. C1226) 

İst. Hava Mıntaka Depo Amirliğinden: 
1 - Hava blrllklerl Jçin alınaca~ı evvelce llAn edilen 150 çift demir 

karyola. flatı Vekaletçe yüksek görüldüğünden tekrar pazar.lığ& konmuştur. 
2 - Pazarlıkla ihnlesl 27/2/941 perşembe günü saat 14 de Y~llltöy Ha.

va mıntaka depo l'ımlrllği satınalma. komisyonunda yapılacaktır. 
3 - İsteklilerin şartname ve nümuneyi görmek üzere her gün pazarlı

~a gireceklerin belll gün ve saatte teka.rrür edecek :flnt üzerlnden belli ola.-
cak kat'i teminatlarlle birlikte komisyona müracaattan. (1221) 

TttrkiJ'e Oftmhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tar1h1: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türk lltası. Şube ve 

ajans adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28,800 fua ikramiye verlyor. ı 

ZJtaat B:ınkasır.aa kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplannda en 
8.7. 50 llr.ı.ı;ı bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a lle aıa~daki pllna 
~öre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 adet 1,000 liralık 4,000 Ura 100 adet 50 liralık 5,000 Ura 
' • 500 • 2,000 • 120 • 40 • 4,800 • 
' • 250 • 1,000 • 160 • 20 • 3,200 • 

40 • 100 • 4,000 • 
' DiKKA'l': Hesaplanndalı:l paralar bir sene lçlnde 50 liradan aşağı 

dü~mlyer.lere ikramiye çıktıR-ı takdirde % 20 tazlaslle verilecektir. 
Kur'Jar senede 4 defa 1 eyHU, 1 bllincikinun, 1 mart ve 

1 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Ticari ve .l\'lali müesseselerle Yüksek İktisat ve 
Ticaret Mektebi Mezunlarına: 

Ticari ve mali müessesnttan vaki ~ tekliflerlne seri ceynp vermek ve iş 
teklif edenlerle iş isteyenleri daimi temllS halinde bulundurmak maksadile. 
~ekte.~te bir eİŞ BÜROSU• tesis edllm~ir. AllikaWarın ~artlarını yazı ile 
rlŞ BUROSUı na bildirmeleri. (1264) 

20 Şubat 1941 

,,Siera" ahizesinin bulunduğu yerde 
radyo neşriyatı pürüzsüz ahnar 
Serraki temiz ve mükem"mel neşriyat alışı an. 
cak Sierra ahizeleri ile te'min edilir, parazit· 

1
lere, bozuk ve güç ayar gibi müz'iç aksak· 
lıklara d4'. bu ahizelerde tesadüf edilmez. 

Siera ahlzelerinln . 
hususiyetleri 

Enfes ses düzgünluğü • ideal ayırt 
kabiliyeti • Mükemmel kısa dalga 
alışı• Cereyan tasarrufu için ,,Spar· 
schalter 11 

• tertibatı • Çok i d ar e 1 i 
lambalar • Pek basit ayar ve kul· 
!anışta kolay1ık •Ufki çizgi 1eri1 e 
'göze çarpan modern stil. mobilye. 

Şark Deri Türk 
Anonim Sirketinden 

Müzakerat ruznamesi: 
~ - İdare mecllai ve murakıp 

raporlannın okunması, idaro mec· 
lisl vo murakıpların ibrası. 

% - Klnn tevzii hak.kında karar 
ittihaz:i. 

J - ldaro meclisi azalığından 
çıkan hanU\ yerlerine aza intihabı 
ve huzur haklannın tayini, 

4 - 1941 ıenesi için murakıp 

eeçilmesl ve ücretlerini tesbiti, 

' - Dahili nizamname mucibin· 
ce ham.il oldukları hisselerin bedeli 
şirlcet eennay~inin en az dörtte bi
rine varan hissedarlar tarafından 

içtima gününden en az on gün vevel 
vuku bulacak teklifler, 

Şirketimiz, ıenelik adi içtimaını 

27 nıart 1941 perşembe günü saat 
1 o da rlrketin iadarc merkezi olan 
Sirkecido Köprülü Handa 36 numa· 
rah oôada yapacaktır. Dahili ni

zamnamenin 26 ncı maddesi muci
bin~ içtimadan en az on gün evve
line kadar hisse senetleri hamilleri· 

Unubnayınız 
Zarif giyinmek iıter•eniz? 

ZA Ri F 
TÜCCAR TERZİHANESİNE 

müracaat ediniz. 
Beyoğlu, istiklal caddesi Haşet 

Kitaphanesi kar§ısında 
No. 378 

Dr. İHSAN SAMİ ~ 
Gonokok aşısı 

Belsoğukluğu ve ihtilll.tlarına karşı 
pek tesirli ve taze aşıdır. Dlvnnyolu 

Sultanahmed türbesi No. 113 

rÇocuk donları 
İçi kauçuklu, dışı ipekli kuma.ş
ta.n yapılmış çocuk donlan ve 
çocuk.altı muşambaları çok da
yanıklı ve çok zariftir. 

nin senetlerini ya ıirket vezneaine, Markasına dikkat edip her yer
:yehu<f her hangi bir bankaya teslim 

1 
de arayınız. Toptan satış yeri: 

ettiklerine dair ibraz edecekleri Sirkeci Orhaniye Cad. No. 30. 
Tel : 20992. Telgraf adresi: 

makbuz mukabilinde dühuliye vara- ill••iıl İstanbul _ Ateş •lliııl•i 
kaaı almalan lazımdır. 
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MÜ~AFAT 

RALCO 

ZAYİ - Fatih nüfus dairesinden 
aldığ"un nüfus kAğıdımı zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan esklslnln hük
mü yoktur. 
Edlrnekapı Yeşil direk sokak No. 7 

Raçik olğu Artin 

Lokman Hekim 
(Dr. HAFIZ CEMAL) 

Dahiliye mütehassııi 
Divıtnyolu 104 

Muayene aaatleri Pazar hariç 
her gfü· 2.5 - 5 Telı 22398 

··············································································ı 1 Deniz Levazım Satın Alma Komisyonu ilanları 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

23 kalem muhtelif kürek vesalr malzeme 21/ 2/ 941 cwna gllnü saat 
14,30 da 

53 kalem muhtelif ders levazımı 21/2/ 941 cuma günü sa.at 15 te. 
İhtiyacımız olan yukarda yazılı lkl kalem malzemenin hlzalannda gös

t.crllen gün ve saatlerde Ka.sımpaşad.a bulunan deniz levazım satınalmn ko
misyonunda pazarlığı yapılacaktır. 

İsteklilerin belli ııü.n ve saatte mezkür komisyona müracaatlan UAn 
olunur. (1257) 

* 120 metre bakır boru 11.M/ M kutur 
500 adet beyaz çlnl taşı 150Xl50 veya 155X155 M/M 

4 ı Skeyif valf yayı l.ıruıll 
2 • Lavmana t~ı yayı resme göre 
1 • Lavmana ~ı yayı resme göre 
3 > Duble cam lavmana için 40X25 
3 • Nlkel~jh lavmana zinciri ve kapa~ 
3 ,. , küçük eb'atta musluk 
4 » Abonayit lavha. boy ı metre murabbaı kalınlık !5 MiM lbhalar 

birer metre murabbadan büyük veya ufak ta olsa olur. 
60 kilo clYata 6 SiM boy .518 
50 » » 5 > lD 5/8 

50 •• 4 » ıtl/2 
40 > • 4 • • 5/8 

1 Roda Lif halat 2 1/4 burgata. 
10 kalem muhtelif cins malzeme 
10 • • • • • lD 

12 » • • • » ıı 
10 • • • • • • 
13 • » .. • • • 

Yukarda yazılı 19 kalem malzemenin 21/ 2/ 941 cuma gtlntı saat 10,30 da 
Ktısun~ada Deniz levazım satına.ima. komisyonunda adi pazarlığı yapıla
caktır. 

Isteklilerln belll gün ve saatte mezkür komisyona. müracaatı.arı il n 
olunur. (1249) 

Devlet Deniz Yolları İşletme Umum 
Müdürlüğü İlanlari 

20 ıubat Kara deniz poıtasi 
20 Şubat perşembe günkü Karadeniz postası yapılı:nıYacaktır. '23 Şubü 

Pazar günü kalkacak (Erzurum) her ikl posta. iskelelerine u~ya.rak: Ho-
paya kadar gldecektlr. (1283) 

* 12 Şubat 1941 tarthlnde saat 14 de yapılacağı ilfi.n olunan hurda ve tos 
mantarlann pazarlığına tallp çıkmadığından satışı 24 Şubat paza.rtes1 gü
nü saat on dörde talllt olunmuştur. İsteklilerin (22.5) Ura muvakkat te-
minntıa.rlle belli gün ve saatte komlsyona. gelmeleri, (1112) 

Beykoz Askeri Sabn Alma Komisyonundan ı 
· 1 - 65 ton kuru ot 24/2/ 941 günü saat 14 de Beykozda. askeri satınnl

ma. komisyonunca. münakasaya konmuştur. 
2 - Tekarrür eden f!at üzerinden % 15 teminat alınacaktır. 
3 - Evsaf ve şeraiti her gün mezk{ir komisyonda görülebll.lr. (1178) 

Beykoz Askeri Satın Alma Komisyonundan : 
1 - 40 ton kuru ot 24.12/941 günü saat 14 de Beykozda. askeri satın al

ma komisyonunca münakasaya. konmuştur. 
2 - Tekarrür eden flat. tizerinden % 15 teminat alınacaktıllo 
S - Evsaf ve şerait her gün mezkQ.r komisyonda görüleblllr. d179ı 


