
-------- - ·---

Fazla flatla peynir 
satan bir tacir 

mahkemeye verlldJ 
!A 

5 

De~rrmenciler, tek 
ekmek tipi için un h 
zırlamağa başladılar 
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Çok garip bir nutuk 
okuduk, tezatla dolu. 
Acaba kimi inandırdı? 

B. Hitler dün 
bir nutuk~a 

söyledi 
«Bu yıl kati netic~ . 
. alınacakhr » diyor · 

Hitler. Almanyanin kifi' 
uyuyarak geçirmediğin

den, ıiddetli denizalti 
lflH.binin bajladığindan 
· · · bahaetti 

• 

BU SABAHKİ 
. . 

TELGB.4.l'LAB 

Bulgar parti 
nlümessilleri 
bugün Kral ile 
görüşecekler 
S~fyada yeniden birçok 

tevkifler yapıldığı 
bildiriliyor 

Akdenizd~ 
yeni bir 
çarpışma 

Alman pike bombardı". 
man tayyarelerinin 
taarruzu tardedildi 

ltalyan filosunun berma
tad ortada görünmediği 

haber veriliyor 

B. Mussolini'.nin nutku. Eğer 
fn.eram ajansı vermemlf olsaydı, 
bu nutkun, İtalya dilşme.nlan ta
l'afından tahlif edildi~e tnana· 
Ca.ktık. Halbuki öyle değil. B. 
Mussouni, susmayı, bilhassa ııa.rp 
2aınanında susmayı çok sevdi
ğini, nutkun başında söylüyor. 
B. Mussollnl'nin nutkU, bu süldit 
sevgisinde ne derece haklı oldu
tun u ispat ooen bir misaldir. ~ç 
§Üphe yok ki bir çok ahvalde sü· 
kut altından daha değerUdir. 
~. Mussollnl bu sefer, sev~ 
rlarurete fed~, bakın altına tercih 
etmek mecburiyetinde kalmış. 

Nutku, anladığımız gibl, tahlil 
edelim: 

Bulgariatandtı 
sef erberlih mı 
ildn edildi? 

limanlarmda 
yangınla.r çıktı 

8-lin 24 {A.A) - B. Hltler; 
24 ıubat 1920 de Na.yona( • SO... 
~t partiai programının ilk defa Londra 25 (A.A.) - (B.B.C.): 
illnı yıldönümil münaeebetile, bu Balbiılardaki vaziyette mühim bir 
gila aaat 1 7 de M\Whte bir nutuk defitildik olduğuna dair haber alı
aöylemiftiT. Bu nutkun Milnıih rad- namam11tır. Sofyadan gelen bir 
yasandan V'erilirlC.en alınan kısa bir ajanı haberi, fqist ve AJmaıi ta• 

LondrA 25 CA.A.) - (B.B.C.) Donan.. 
mamn bazı kısımları Akdenlzde Lib
ya sahilinde mfina.kaIAtı temin etmek. 
te iken. esas kısmı dort cündenbcrt 
merkezı Akdenlzde vnpur katüelcrlnl 
hlnınye etmektedir. Bu müddet zarfın
da Alman plke tnyyarelerlnin azını 
klr hücumu tardedllmlşt.lr. Al~ 
tayyareleri, kolayca taarruz edllmeat 
kabll olan tayyare gemfslne hucum 
etmeyip diğer nnrp gemllerine taamıa 
etml.şlerdl.r. Fankt bu ı:;emller hlç btf' 
hasara uğramamış1.:ırdır. Almnn tay. 
yarelerl hasara. u~ro.tılo.rnk tardedll
ml.§tır. 

ilk cümle: İtalya, sekiz aydır 
değil, altı senedir harptedlr. Hat
ta 1922 senesindenberi harp ht\.

hulasasını a§ağıya dercediyoruz: raftarlari rnıplar hariç olmak üze-

llndedir. 
İkinci cümle: 1939 eylulünde, 

tamamen hazırlanmaya vakit bu
iaınadan harp bizi yakaladı! 

Beyrut radyo~u böyle 
bir haber verdi 

Bulgaristanla Almanya 
anlaştılar mi? 

İngiliz tayyarelerinin 
büyük akinlari 

Calais'de doklarda 30 
yangin sayıldi 

Yıllardır harp halinde bulunan 
İtalyanın 1939 da harbe hazı.r bu- Dün .. ırramki Ankara Radyo Londra 24 CA.A.> - İngiliz tayya-

. re, feshedilen ıiyasi partileri tem
sil eden bir heyetin bugÜn Bulgar 
hah Boris tarafından kabul edile
ceRini bildirmektedir. Partiler krala 
müracaatla harici politika hakkında 
görütmek İçin kabul edilmelerini İl· 
temitlerdir. Murahhaslar memleke
tin dahili vaziyeti hakkında da gÖ· 
riitmek istiyorlar. 

Filoyu tak.lp etmek isteyen düşman 
t.ayyo.relrl, tilyynre gemisinden tayya
relerin h:ıvalanması iızertne takipten 
vaz geçmişler, bombalannı telt'ışln. de. 
nize atmışlardır. Bir düşman tayya
resi imha edilmiştir. Blr diğerinin ha. 
sam uğradığı z:ınnedUlyor. 

f 
b te ........,.. relerlritn bu gece Cnlo.ts ve Boulogne 

lurunaması oldukça tuha U" • gazetesinden: istllA. limanlannı bombardıman ettlk-
2at değil mi? Beyrut radyosu türkçe neşriyatı len öğreiillmlştlr. 

Lib'lraya, faşist idare çok .ehem· arasında, Bulgartstanın bugün Londra 24 (A.A.) - Ha.va. nezareti· " d nln dstfubaTat bürosu, dün havanın 
miyet vermiş, 1937 senesın en- seferberlik ilft.n ettiğini haber fena ohnnsı İnglllz bombardıman 
beri, yani harpten iki yıl evvef, vermiştir. İhtiyatla teIAkld edil- tayyarelerinin istllA limanlanndan 
oraya 350 bin asker ve 14.000 za- mesi lazım gelen bu haberin ne öteye gltm.eıer.ıne mA.n1 oldu~unu bU-

d.lı1nektedlr. 
bit, muazzam miktarda .ıe~~zım dereceye kadar doğru olduğunu Saat 19.30 ne 20 amsuıda Bou-
gönderilmiş. Mussollni, h}\: uşenı- tahkika imkan olm~tır. logne'a varan pllotıa.r fena görüş şa.rt-
meden, bu hususta mufassal ra.. Londra 24 (A.A.) _ Daily Mail Iarilo ke.r§llaşrnll!ardır. Fakat bti' Jtaç 
kamlar da veriyor. Arada 24.000 gazetesi Sofyr muhabirinin imzası da.klka. sonra bulutlar açılmıştır. Son-radan alman raporlara göre, doklar, 
ton elbise bile var. altında n rıetüğı bir m kalede Al- kolayca g&ziUdiyordu :r.re "!lk yan-

.Harbe hazırlıksız yakalandığını manlar tarafından Bulgarlara veri- gmlatdan çıkan duına.nlti.r tayyare. 
söyliyen Mussolini Libyaya vak~ len !e~~atta? bahsetmektedir. Mu· lerle tıoprak arasında bir mAnıa. t*11 

t
.
1 

"nderllrniş bu kuvvetlen habır şoyle dıyor: od!yordu. Boulo~e'da yangınlar sür-
ı e go . mu? O halde cNazi kıtalarının Bulgaristana atıe çıkatılnut ve 1llt akından sonra 

h 1 k Saymıyor . gelen tayyarelerin. bu yanguılal' mii-
azır ı . gırmcsini temin malı:sadile Alman· k b B. Httl• 

bu mu 
.. thı"ş rakamla11 neden bırer ların Bulgarlara verdi~ garantı'leTı· emmel tr kılavuzu olmtJ4tur. Pil~ ..... lar hedefler) tayinde hiç mQ.şJdiJAt 

birer saymak lüzumunu duymuş? şimdi ifşa edebiliriz: çeklnemLtier ve atbklan bombalann B. Hitler, o zam.ıuJd Almanyanın 
.. .. İt 

1 
ada büyük galeyan 1 - Almanya, Bulgar hükumeti- grup halinde doklara düştilğihıü tes- dahili ve harici ııiyaıt vaziyetini ha

Çunku n Y 
1
•
1 

•• «Afrika he- nin siyasi ve :idari jşlerine hiçbir au- bit etmişlerdir. Bombaların tam tırlattıktan ve Veraaillea muahede-
vardır ve MUSSO nı. w·. ret'- müdahale etmiyecektir. ~ti~ rıhtımlar ve antrepolariı. dÜf- sini tiddetle ternklt .:..VJ .d'ltt · 

d 
tim '° ti\ğü g6rfilm~r. Havuzlar arasında . -J e 1 e~ •onra. 

zimetinin sebebi ben egı • 2 _ Yalnız Alman kıtalarının büyük bir antrepo §iddetle yanıyordu Naayonal • SOıyalı•t ve fafist hare.-
otaya bu kadar kuvvet yığ~. Yunanistana doğı:u. Bul~ar. t.oprak· Almaı\Iann bu "1stUA limanına. ver~ kelleri ar•ındaki müşabehete temae 
Ne yapayım ki millet harp etrru- larmdan geçmel~nnı te~ın ıçın Bul· dikleri ehemmiyet, tayyarelerlmlzden etriıiştir. B. Hitler, Nasyonal • So.-

yor ... )) demek 
·ıstı'yor. gar. istan yo.lları 1\.e demıryollarından ekserlsinin burada tı~dı~ı şlddetU yalis't Almanya ile Fa"8t İtalyanın 

I de mukavemetten de anl~ılıyor. çok aamimt ve ayrılmaz bir tarzda 
Afrikadaki ingillz zaferinin istıjade e;;~:n ~~~alan Bulgaristan· Cala.ls'de, pllotlarımwdo.n biri dok- birbirine bağlı bulunduğunu si;ioyle-

azametini, ilk defa Mussoliı:i'nln da kaldıkça ancak evvelden tayin ~ar;!,8' 3~K:?a~ ~~ B:t{'~~:. mişd lt~lyanın Almany~ya b~~k 
ağzından bu suı-etle öğrenmış ol- edilecek !fehir ve köyler bu kıtalar Maamafih fenıı. hava. pUotıarunızı bu ya_r ım .a~ y~pmıo oldugunu b1ldir· 
d k tarafından i§gal edilebilecektir. Bu müdafaadan fazla. !zaç etmiştir. Bu- mış ve ıkı Mihvıer devleti arasındaki 

U • y 'stana şehir ve köyler arasında Sofya da nunla. beraber ara mra bulutlar nçıl- sarııılmaz tesanüdü bir kere daha 
Gelelim unanı .. : tarih" dahil bulunmaktadır. mı.ş ve bamba.rdıma.nın çok 1yi. neti- teyid ederek demiJt,iT ki: 
Mussolini bize yeni bır 1 

4 _ Jşgal kuvvetleri için lüzumu celeH müşahede olumnuştut, «Bugün dahi, ba§kalan Avrupada 
hakikat öğretiyor: B~lkanlar~a olacak bütün ia§e ve ~~lzeme m~~- muazzam bir şeyler yapmıı iki mil-
İngilterenin son kalesı Yunanıs- deleri Bulgaristan harıcu~~e~ ge!=1~· L d l • • }Bet mevcut olduğunu anlamıyorlar. 

·ı· ı-ı l ek· y l B 1 h kumetının On ra e Clmlz izimle müvaz· olarak faşist inkılabı 
tanmış Yunanistan, ingı ız cuu· ec tır. ~dnız _,_u .g~r u ... b d · ediği için onu borçlannı o em~ ıçın verecegı a- ' a ayni neticeye vartnı§tır. lki inkı-
natından vazgeçm . . _ zı maddeler bundan müstesnadır. Dün B. Churchill lap arnsın~a yal~~z mu~lak oor he· 
mahvetmek icabetmış ... Bır mem Bazı emarelere göre, Alman or- • • def tıpkılıgı degıl, aynı zamanda 
lekcte taan·uz etmek iç.in bundan dusu hiç olmazsa §imdilik, bu şart· tarafından kabul edıldı katedilecek yollar ve bundan ha~a 
daha mantıki, daha zaruri sebCP lara 'riayet etmek_ n.iyetindedir. Fa- da müşterek hedeflere olan teşriki 

1 k k- f .:ı ed kuv Londra 24 (AA.) - B. Chur- mesailerinden fazla b. 'f d 
olamazdı dog"•rusu ... Bereket ver- kat mem e. et re u ı cıerec e . -. h ·ıı b b h J T" . .. ır şey ı a e 

. • . durdur- vet yerleşınce Almanların bu vaıd c .. ~ lu ·'r . a. k a~of ve . u.rkıye bu- eden dostluk mevcuttur. Dü§manla-
sın Yunanıstan Ital~ayı . . a- leri bütün nazi vaidleri gibi unuta- yu e çı erını a u etmı§l!ir. . rı~ız bunu hala anlamıyorlar. Bu 
du. Yoksa, sadece bll" ingılız. g caklarına §üphe yoktur.> t LonLdrad24 (1f~·~·b) -.. Y8unank~·1 duşmanlar bir adamı dost telakki 
ı·antısı" . 'llfussolı'nı''nin Yunanısta- 2 . sahifede) anın on ra e çısı ugwı ıııve ·ı ettiğim zamrun d ti .. dk .n B Ch h'll'I .. .. .. .. os ugumun aa ı . d (Devamı ncı . urc ı e goru~muıtur. (Dev 2 • . 
ı1a karşı bu derece bidd.et. v.e Ş.1 - 11mır.111111n1111nu1111nmu11nr"""""u""""""'""'"'"'u"'111"""""'"'"'' amı ncı sahifede) 

f 
tlHlbfllfNllNllHHIHllllllHilllUIWHI ...... 

detini cclbetmiş ise, ingılız ıttı a- d 
kı Türkiyeyi çiy çiy yedirmeye Sof ya a 
kMi gelecekmiş!... . 

:Fakat Mussolini bu vesile ıle bir hadise 
bir nokiayı kaydetmek istiyor: 
'Yunanistana taarruz emrini yal
nız ben vermooim, <(bütün mesul 
askerler mutlak surette beraber
di» diyor. Niçin? Çünkü Arnavut
hık hezimeti İtalyayı içinden 
sarstı, büyük kumandanlar istifa 

Bir Alman, Amerika . 
sefirinin yüzüne kadeh 
attı, sefir de Almanı 
yüzünden yaraladı 

ettiler. Şu halde, İtalya, Arnavut- A.A _ Reuter: Sof-
lUkta yenildi mi? Ne gezer? Mus- Sofya 24 

t( • ~esi bir kabarede sor . 1 as- yada cumar esı g 1 • il 
UU'ye göre orada ita yan vuku bulan ve Amerika orta e çısı e 

lterıen «tarine efsanev1 şanlı sa- bir nazi grupunu da ınedh~dar 
hifeler yazdılarJ>. Bizim anıama- eden hadise baklnndr. orta elçı 10 

dığıınız dinamik bir görüş... O beyanatta bulunrnu,tur: 
halde madem ki ortada sadece cHadise müessiftir. fakatd bll$ka 
~... ' .. .. dun Orkestra an sev· 
~n ve şeref var Aınavutıuk har- türlu yapaınazal d · b. • olan Tippe· 
bi , d... arç ar an ın 

rnesuliyetini <Cbiitün nıesul as- ı.gım. Pistediğim zaman bir mas•~~ 
kerıereı> yu"kletmeğe sebep ne? rary'I yı ... olan Alınanlar bun• ıtı-
lı top anm... b. . .. .. 

U da başka bir tezat. etmİ$ ve bunlardan ın yuzume 
Simdi acı hakikat, gizleneıniye- hl: kadeh fırlatmıştır .. ~un~.;::: 

Cek, söylenmesi zarurl haklkat beJe ederek mütecavızı yu 

geliyor: Tarant deniz muharebe- yaraladun.» . edb. ı ··. 
Sefirin dip)omaül: t ır et'~ ~~ 

.Necmeddin Sadak racaat niyetinde olmadığı bildiril· ı 
(Devr.mı 4 üncil sahifede jmekteclir. 

- Bir sığınakta tanışıp sevişmiıler!. .• 
- Olur al... Sığınak, insaııu yalmz hava tehl2kesinden korurl ... 

Sofyada birçok Bulgarlann daha 
tevkif edildiğine dair haberler gel
miftir. Polis bunlarm mem1eketin 
emniyeti için yapddığuu beyan et
meldeClir. Bazı mevkuflann tecrid 
kamplaruıa gönderildikleri haber 
veri1İy0r. 

Arnavudlukta 
Kar ve yağmur 
yüzünden küçük 
çarpıımalar oldu 

Bu harekat esnasında ıtalyan do
nanması, nıutad veçhlle, .sakla.ndılı 
delikten çıkmo.mıştır. 

Adis Abeba 
bombalandı 

Deaaie' de İtalyan 
nakliye vasıtalarına 

taarruz edildi 

Atina 25 (A.A.) - (.B.B.C.) Dün ge-
ce nC-1redllen Yunan tebllğidlr: Mah- Lon4ra 25 (A.A.) - (B.B C.) Diln 
d d d rl f ıı.-ı " Adende nCfl'edllen :resmi blr tebliğe 

u ev 'fe aıı 3"',,. ve topçu düell06U göre İngiliz tayyo.relerl Adi .. "bebayı 
olmuştur. Tayyare da!i toplarının ev- b ..... 
vellcl gün Ski dÜfD\IUl tayyareet daha onıbardıman etml.şlerdlr. Tayyare 
düşürüldüğü şlmdl tahıı.kkulc etmiftlr. meydanı büyük hl\83.m ut;ramıştır. 

at· 25 (AA) c Habeşlstruıda. Dessle'de düşman nnlc
.,,. ına . . - B.B.0.) Ma~uat ll~ vasıtaıan bombalannıı" .... mltraı-

nazın, icar \Ve yağmurun harekAtı son .. v ·~ 
derece güçleştirdlğinl, bu sebeple kü- Y'!f ateşine tutulnıtJ4tur. Kamyonlar 
çülc ça.İ'pı.şmalar oldu~u beyan et- buyük ha.sara u~ra.mıştır. Ölen ve ya.
mlştir. Atlrıa radyosu ltalyanlardan ralnnn~ vardır. Inglllz t.ayyarclerl sa
son zaptedlkm tepelerJ.n tamamen re- limen üslerine dönmuşlerdlr. 
mlzlendiğtnl, yeniden esir, otomnt.lk Kupkup'un zaptının 
stU.hJar, çadır, battaniye nlmdı~ı h · • 
bUdirmLftir. Mevzll çarpışmada 2 dil§- e emmıyeh 
m~n tankı imha. edll.m.iştlr. Londra 25 (A A.) - Hartumclan 
-~Ura h:ı.va kuvvet.ıcrl Pogradcç gcln blr Reutcr hClberı Eritrede zapte
~ı. Elb6san ne Şkombl Vadisinde dllen Kupkup knsab:ı.smın ehcmmiye. 
Italyan pıevzllerlnl dunnadan bomba- ttn~n bahsetmektedir. Burasının ZJ.P
lı:unışlardll'. Buradı)kl ItaJyan kuyvet- tı uzerlne Keren'ln mildaflleri şlmal
lerl oon haftn zarfında. takviye eclll- ~ de tehdid edilmektedir. Kupkup'u 
nılşU. bur Fransuz kuvvetleri cepbeden ta.-

Fransız kabinesi 
:nrruz ederek zaptetm!şlerd!r. Hnbeşıs.. 
tanda Fransız sipahileri Hab~ mlIU
yetperverlertne yardım etmektedir. 

Mısırdaki Romanya sefiri 
Beş Nazırdan mürekkep memleket· d·· .. 

b. k b" . . . ıne onuyor 
ır a ıne teşkil edı1dı Londra :ııs CA.A.l - (B.B.C.> ıtnıyan 

Sternnl ajansı Romanynnın Mısırdaki 
seflrlnln dün Ronıanyaya hareket et;.. 
ttğtııl blldlımektccttr. MusS<>llnl, gene
ral Antoncscoya. blr mesaj göndererek 
Brltanyayo.. karşı aldığı vaziyetten do
layı kendisini tebrik etmiştir. 

Londra 25 (A.A.) - <B.B.C.) Mare
şal Petaln to.m salA.hfyetu beş nazır
dan mürekkep yeni kabineyi teşkil ct
mlştit. Knblneye dahil olmayıuı a 
müsteşar da vardır. Nazırlo.r şunlai$
dır; Bahriye ve Hı\rlciyç Da.rlnn, Jiar
biy~ Hun tziger, Adliye Barthelemy, 
Maliye Bontillicr, Ziraat Caclo. Reisicümhurun 

teşefıkürleri 
Mü~rlardan blri Almanya. He iş 

birliği için çalışnca.ktll'. Vichy SÖ'.t.eü
lerlnden biri ikt.ısadi sahada. Almanya 
ile iş blrl1ğine kati surette karar veril- &ıbra 24 {A.A.) - Riyaaıed 
dlğlni söylemlştlr. cümhur umumi katipliğinden: Halk.. 

evleri ve odalan kuruluıumm doku• 

lngl.ltere Amerı·kanın zuncu yıldönümü ve mevcut ev v• f odalara yenilerinin katılması münaı. 
.ebetile yurdur. her tarafından al;. 

Japonya ya f8bll. li lerı· dddan ui] d~1an. havi telgraf· 
Y . 1~.rdaa ~ mutehaeaaa olan Rcia&-

Londra 25 (A.A.) - (B .B.C.) İnffll- cuı;nhuı; ~IU Şef !ımet İnönü, le.ar-
tere hüküm.eti, Japonyanın cenuba ıılık tebrik ve daıma artan baıari 
dotru ilerlemek te§&biisünün İngllte- temennilerinin iblağına Anadolu 
renin hayati men!aatlerlni telldld ajaaısını tavait etmi~lerdir 
edeceğlnl Tokyo sefiri vasıtaslle Ja- · 
ponyaya. tebliğ ctm!Ştlr. AYQl za.mıı.n-
da Jo.ponyanın Londra se!lrlne de bU .. :l.k.ka •Ier 1 yolda tebligat yapmışLır. 

Amerika. hukumcti de ayni taf"ılda 
teşebbüste bulwınıuştur, Fikri takip noksani 

Belgradda İngiltere T . . ---
1 hi d h .. atbikinden fayda görülmüt ill-
e n e teza ur at zaınlann niçin arkası bırakılır? 

dlı-Odnclra 25 lA A.) - CB.B.C.) Belg- Meseli: Sokaklarda cınafın ba-
ra a, Inglltere kral ve kmllçeslnln ğır 
resimleri bulunan dünya eh b len maması, otomobillerin kome çal-
fllml göst.erlllrken lnglltere ~e~d maması, tramvaylardan atlanma
tezahümt yapılmıştır. Sinema m\kl.t1~ ~ı, mallara etiket yapqtırılmaaı. .. 
ru takibata uğramasından kol'karaJı: ••• 
halkı sustunnağa çalışmışsa da mu- Bunlar pelcila tatbik ettiriliyor-
v~ffnk olamnmıştır. Şimdi yenJ teza- du. Fikri takip olmaması yüzünden 
hurattan kor'kularnk bu tumln ıöne- İf tavaabldı. Halbuki tatbikleri .. 
ı·llıne.sine miısaade edilmiyor. f&J'daLyda. 



' Sabile 2 ~KŞAM 25 Şubat 1941 

, ___ D_an. _____ G_e_c_e_lt_i_v_e_D_u __ S_a_b_a_h.k __ i_D_a_b __ e_r_l_e_r __ ... ] 
, ______________________ llllİll ________ İlllll __ ....... İlllll .......................................................... ,_ 

Harp tebliğleri 

İngiliz tebliği 
Kahire 24 (A.A.) - Orta Şark in.

cllız hu n kuvvetleri umumi kararga
hının t.ebllği: Erltrede dün cenubi Af
nk.n hava kuvvetleri Maknle'de yerde 
bulunan düşman tayyarelerine nlçak
tan uçarak mlt.ralyozle hUcum etmiş 
ve beş t.ruıe .. s. '19 ile 3 tane Cr. 32ı> 
tahrib ederek cS . '19• tipinde dlğer ba
?J tayynreleri n6'1r ııasarn pğratmış
l~rdır. Diğer bir 11Cr. Sh tayyaresi bir 

12 adada 
açhk hüküm 

sürüyor 
Gıdasızlıktan, bulqık 
hastalıklardan ölüm 

niabeti arbyor 

.·. 

• 
iaşe müsteşarlığı 

ve yeni ofisler 
Ticaret Vekili yeni teşkilit ve 
İhtikarla mücadele faaliyeti 

hakkında izahat verdi 
bava muharebesinde düşürülmüştür. Atiaa 2'f (AA.) _ 12 ada aha-

22 şubatta bir Ing!liz avcısı d iğer minden. tclm kadın olmak Uzer• ~ .. ".f _ "', icaret VelJIS B. IH!lvf madaelcr Uzerinde ~ mu-
bir .. s. 79» tayyareslni Musavva.'nın d x. .. "' •1 

şimalinde yakalıyarnk düşürmü:jtfır. 33 kişi memleketlerinden oıstuea Mümtu ÖlıMn buıü;ı mattiuat hik olmıyan kin ihıb~li teWdd •• 
Italyan Somalls!nde Brnva bölgesin- Atinaya gelmifJerdir. Hepei. adala- mtlmeeeillerinl kabul ederdi :yoni cürüm addeder. H• vatandAfın; bu 

de cenub A!rlknsı hava kuvvetlerine tında maruz kaldıkları mahrumiyet kurulan fate müıııtqarlıiı v• muhte- nevi muameleler ti:ıerind• c..t ta• 
mensub bombardıman tnyyarelcıi ve her türlü ızhrap yüzünden bitik lif ofilleı .nafıoc!a keiıdilerile sa- ki'bat istemek hakkı olduiu gibi ala· 
v--hre doğru ilerlemekte olan otomo- bir haldedir. lfac:lelerine na:raran, riifmüt. .onsMın •uallerc cevap ~- kalı her devlet memurunuq da hu 
b 1 nakliye kollanna hücum ederek bunlar balıkçı kayıklarına btnerek miftiır. gl"biler hakkında talibat yapması 
('i l az 6 araba tnhrlb etm~lcrdir. Kalnn· nos ve Sümbdci adalanndakı" •t:. __ , • h d 

H b 1 d M lll'd 22 b tta Tıcaret Ve'LYI:. bü.k.umeıti umwni vaı.ı~ JCa ı ır. 
a eş st:ın a, ege e, şu a İtalyan jandarmalarına balık avına · . ......., İh "k"" } d } 

cenub Afrfkası tayyareleri bir otomo- la}c mevzuuna ..Uh •urette müda- tı ar a müca e e 
bıl nakliye kolile depo ve antrepolara gihndtte olduklannı söylemişl&r ve baleye mecbur edea IMuict ve dahili clhtikar mevzuunda milli k.orun-
W..m isabetler kaydetmişlerdir. bu 8u~t1e 2 şubatta Sisam ada.sına eebepleri •ydaktan ıonra ckmi~l'ir ma kanununa ağır hük.timler kooul-
Amavutıuktn Yunan ordusunun geçebilmişlerdir. ki: muftur. lhHkarla §iddetli bir müca-

lınrckatına müzaheret eden İngiliz Fakat, daha ziyade şayanı dikkat d ı · -...ı~ı b J 
tryynreleri Dok.afa muvaffakıyetli lan e 1 2 d h kk d erdi.ki cOevlet, halkia ve mJJlt rnüdafa- e e yem t~ atımızın aıta ıe en 
bir akın yapmışlardır. Bombalann °. § .. Y a a a m a v e- aıım zaruri ~ maddeleri ile vazifelerindendir. Bunun iç.in mer
hva da fi bataryalarlle binalar ve ~·,,~.alU~~ttır. B~ adaKlarda, . ~çlık meşgul olacaktır. Bu m.ddeler yiye- kezde bir fiat tubiti ve ihtikarla 
dü~an mevzileri üzerinde patladığı ~um !urme:ktedır. aç .. .,.den cek. pyeceJı: l>annaeak ve yatacaJi mücadele tubesi tcsk ettik. Ankara, 
görülmüştür. Bütün bu harekattan bir miırekkep oluna olsun bir ailetYe maddeleridi; let1heel ~• •tok faali- lataohul ve lzmfr tehirleri fçln lise 
bombardın~an. bir de avcı tayyaremlr. günde 150 gram un, haftada .1.20 ~ bu maddeler iz.rinde teksif mezunu, ehliyet ve icarakter iti'bari-
urlerfne donmemlşlerdlr. gram kuru sebze, 100 gram pırınç olunaoalı:ur, Temin ~e tevzi mükel- le muhitlerinde iyi tanınmıı gençle-

Jta/yan tebliği ve ISO gram patates; ayda da 1 OO lefiyeti bu maddelere münhasır ola- ri yeniden kadrolarınuz araema al-
gram zeytinyağı V1Crilmektodir. Şe· cakıt <ııtc:. Bun1ar şimdi ata1 görmektedh-

Coma 24 (A.A.) - İtalyan ordulan ker, kahve ve et hiç yoktur. Yegane .,;~~an ihtiyacının binlerce tencv- ter. Teşkillt tamamlanınca mösbet 
u.ınumi kurarg!ıhının tebliği : Yunan tenvir vasıtası olan petrol da ayda vU irae ettiği ve mesell bir yüz tu- neticeler alacağımız kanaatindeyim. 
cephesinde: Keşif kollannın ve ba- 250 gram verilmektedir. Bu miktar d cİhtikar mevzuunda vatanda-ın 
tnryaların fnnliyetl görülmüştür. Hıı- k d d k. '--lk _,_ · '- valeti için yirmi muhtelif mad e -s 

o a ar az ır ı nu CK&erıya &a• b b hük~-etle el el.. venn...: -..:c-:n vn filolarınıız, duşmanm askeri tesi- 1 k - ·'- d kullanıldığı bir devirde izim u um "' ............. ~·~ 
satını, yollarını, köprülerin i ve gerisi- ran 1 ta otunnwdn ır. nevi lüks maddelerle m~gul olma- istihsalinde mühim liir unsurdur. 
nı mues.ili surette bombardıman et- Bulaşık haatalıJdar bilha ço• mıza maddeten imUn ,.oktur ve Cürüm, ~tıla ile tak.ip olunabilir. 
ml.ştlr. Avcı tayyarelerimiz. diŞnanın cuklarda verem ve pislik huküm b l b" • '-- _ı fim • dıefı :zali- Bir cürmü meydana ~karmak ala-
ııvcı tayyarelerile yapmış oldukları - . . u yo ızı esaı neae lZ u 

h bel d Gl--'·- t• 1 d be ıurmektedır. Bırçok hdm ve çocuk la•tınr. Bu ifade it. lük. maddeler kalı memur 1çin naııl rr vazife lse, 
mu are er e .,,.~r ıp n e ş b'-'L• l!L • • 1 ___ , __ _ı, öl·· " ı· ld v •• •• d ı t h 
duşman tayyarc.sl düşürmüştür. Bom- ~sırud~n o mcx;!cwr. ~ va- ti~inde geli~ güze) ihtiUra iz.in mutta ı o ugu cunnu ev e e a-
ltnrdıman t:ıyyarelertrnlzıden üçü dön- kalan o kadar çogalmışbr ki İta!- verecegmuz manaııH anlqı)muın. h

0

er vermek bahusus bu mevzuda 
memlştir. yanlar cenaze mera.Wnlerinde kiliae Milli korunma lı:anWıu hükUınctçe vallıİldat için de hir vazifedir.>" 
Şimali Afrikada Djarabub'da düş- çanlannın çalınm&S!nı menetmif]er- fiatleri tesbit ve ilin edilmfyen l>u °(Denmı 4 üncü sahifede) 

manın yapmış olduğu şlddctıı taar- dir. Bu musibetlere maruz kalanlar 
.. uzlar, kahraman lutalarıınmn anu- yalnız adalar halkı değildir. İşgal 
d.'uıe mukavemetleri karşısında kırıl- ordusu da ayni açlığa maruzdur. 
mıştır. Tayyarelerlmlz, Coufra mınta- l aJ __ L •--· • k · • f · 
kasında duşman kıtaat 'e veı:aftinl t yan 111111.erl'Cl'ınm e &eı-ısı a~ızme 
b:nnbardıman et.ın~tlr. • ahıyhtarc:lır. Her tayyare geçqi orta· 

Alman hava kuvvetlerine mensub da §aşkınlığa aebebi:yet vermekte ve 
cüzutamlar, Libyada. düşmanın bazı a..ttk.erler sığınaklarına iltica etmeli
üslerini bombardıman etmişlerdir. Bir tedirler. Ancak subaylar ve ı:aıgin 
çok orta, nğlr otomoblllerde yangın aileler. bir parça koltmuş keç.t ..-eya 
rıkarılmış ve ~ir tayyare yerde t~h~~b qek etine f O liret ...ererek yiyebil· 
olunmuştur. Duşmanın bir deniz ussu- kt d . 
ne taarruz ecülmlştlr. me e ır. 
Diğer bir Alman havn müfrezesi, f 2 adada vaziyet tahanımülferaa-

Earkl Akdenlzde sefer ha!inde bulu- dır. Ahaliden uğ kalanlar ancak 
ııruı bir deniz filosuna hucum etmiş- lı: tul ·• ti ·• akl -.x.- d .. ·· 
1Jr. Hangi tipte olduğu. malfun olmı- ur ~ gun nun ! af"qwıl ~-
yan büyük bir cilzütama. isabet vaki nerelt dayanmak :ıçln kuvvet l>ul
«ılmuştur. Bu geminin batmış olınnsı maktadırlar. 
muhtemeldir. it 1 d ·ı • k 

Ege denizinde Midilli adasında tay- a ya a ven en yıyece 
yarelerlmlz düşmanın askeri tesisa.· miktari azalbliyor 
tını bombardıman etmiştir. • 
Şarki Alrlkada 1k1 bölüğümüz Su- CtıDınre 24 (A.A.) - Joumel 

danda Zilmani°nln garbinde diişma- do G~eve gazeteWün Roma muba
nın faik kuvvetlerine taarı·uz etml§'- bid 1uıyor: Maıttan itibaren ltal
tır. Bu faik kuvvetler, §iddetll bir yada yiyecelt maddeleri halJundaJı:.i 
mukavemetten sonra. adamc& ve n- tabdidat daha -'- d .-:.1detlendiri-
Aitçe nğır zayiat vermek sureWe ri- , __ ...._&!_ • -,,.a • P"' • 
eate mecbur olm~ır. Afalı cu- ıa;cıuu. ~lınan kararlara söre,. 1111· 
tıa'dı:ı. muhnrebele devam eQnl.fUr. h1ı: Jai miktarı 800 aramdan "400 
Bu mınta.kadaki düşman kıtaatı bom- arama fndi~tir. Süt. H Ye tere 
J>ard.ıman edilmJ,ft.lr. ATeı tana.releri- Yaimİ ~tin eden pa•ta fmat "'e 
•lz, Hurrlcane ıtplnde bir dtışınan tatıp 7eeak ediJmi§tR. 
tayyareshıl dütilrm1!f!ttd1r. 

Siam - Hindicini 
• 

Japon 
meclisinde 

Eritrede bir 
çok ita/yan 
esir alındı 

Habefiıtanda ileri kıtalar 
Amamite vardılar, İtal
yan Somaliainde de peli 

çok esir alindi 

Mussolini'nin 
nut[<unun 

akisleri 
İngiliz gazeteleri 

cMuasolini bir yanlittan 

ötekine düttü• diyorlar 

Nairobi 24 CA.A..) - ReQJlen bildi- Londra 2.f (A.A.) - Oaily Te-
11ldliinıe göre, bundan bir kaO aüıı legraph gazetesi B. Musaolüıinin 
evvel Cuba. nehrlnl g~ ntaıar cu- nutku hakkında diyor ki: cBu nu
ınattesi sabahı Jelib lstikametı.nde tuk İtalyan millctmiıı hayal mlı:i.aa
Uerlelllele başlamışlardır. rını hafifletmek için ı~lenmi~r. 

Jellb Cuba nehrlnln şartt sa.hlllnde İtalyanlar ıeHerinin bir yanhttan 
v. ~tta l1den yollann lltJaak noıcta- öteki yanlıp düımekte olduğunu 
amda mühbn bir İtalyan mevziidir. gönnütlerdir.> 
Blr Uç köprü bqında. tunetll muka- Oaily Henld diyor ki: cMusao• 
bll taarruza raPıen Jellb'e tarşı ta- lini böyle birkaç nutuk daha söyle
aıi'lmlmwı muvaffakıyetle neticelen- di mi ltalyayı ve İtalyan milletini 
dirilmiş ve lotalanmız bu mevkll öğ- ümidıizliğe sevketmiı olacaktır.> 
leden evvel zap~Ir. Jellb'ln ce- A !1- t } • • 
nubımda Ma.rlherita da kem ele geçl- merıaa gaze e erının 
l'ilmJ.ştir. Alman emler ve barp mal- mütali.alari 
18metl hattında ~Uz tam malfuno.t Nevyork 24 (A.A.) _ Nevyork 
.ıınamamıftır. . ı Herald Tribune diyor iti: cDiktatö-

Kahire 24 (A.A.) - Ingllis umum ·· ·· 1. · fik· 1 · k ı 
t -aı. ~-b'l~· run gur ıyen 'esı ır en amçı a· 
ara~~ .... ının "" '• •·· v ... F '- hıı. -1!~-ı . . maga ugra§ıyor. a.-at •~ enn Mütareke müddeti on · 

giin daha uzabldi 
Eritre'de, çim. alden Uerlıyen kuvvet.. .. ·· ·· ·· · .. . im ıc.... b . yuruyufU gayrı musaıt o a5 • aı-

ler, me'nllerl Kub clvarlarmda. bulu- ]ar başlamaz hunlar acınacak kadar 
Hariciye Naziri, B. Edene nt.n İtalyan kııalatını daıtıt.rnıştır boı hal alır. ltalyada b\.llldan sonra 

T~yo ~"~(AA.? - Hindiçlnt ıBnderdiği mektup bak- Bir ~kesir almmııtır. Cf-Jıuba doğru artık muzaHeriyetin bahls mevzuu 
, e Sıam hükumetlen tarafından n~- llerl ha.reltetimiz terakki etmektedir. olamıyacağını bilen milyonlarca 
redilen mü~terek. bir re•mf tebliğ landa beyanatta bulundu Ha.beıtstanda, Gondar'a doğru gl, İtalyanın kalbinde Mussolini'nin za-
anütarekeyi on gün daha uzatmakta- den yolda kıtalanmızın ileri unsur- fer teraneleri ıüpheeiz çok zayıf bir 
~:~· Bu tebliğde bilhassa deniliyor Tokyo %.f (A'.:A'.) _ "(D.N.B.rı ıarı Amamit'e -yarmıştır. akis bulacaktır. > 

H • ı ıı..ı ___ B M ok b İtalyan Somalliıindc Margherlta'nm Nevyork Timea eliyor ki: cNutuk 
Fransa ile Siam arasında muhasa- anc ye ı-.un • atıu a, ugün b. k h l 1 d 

t ve mühim Jelib limanının zaptı neti- ırço aya leı-in tekrarile do u ur. 
matın tatili için konu an mühlet çok mo&ı..an mec&inde beyanatta ):İu· Öyl h 

h 1 - t'eSinde Cuba. ı.mıaımın şarkındaki e ayaller1 ki onların tahakkuk 

B. Hitler dün bir 
nutuk söyledi 

,(Baş tarah 1 inci sahifede) 
bit dostluk olduiunu ve bu vaziye- 1 

tin ticart dalavereleri ihtiva etmedi
iini anlamıyorlar. Zira ben bir de-

okrat değilim, ve buna binaen 
pazarlık yapmam. 

Bm biı harp istifa.decisi de deği
lim. Öldükten ıonra hakkında, bü
~n hayatı müddetince yapbğı mü
cadelenin bir tek büyük ülkeye hiz
met ettii'i göz önünde tubılarak 
hakka~tli bir hüküm verilmesini 
arzu eden bir adamım. Bu tahada 
zaaf göstermek Dtenriyoruın. Bunun 
içindir k.i iki inkılabı ve Jô adamı 
birleştiren ittifakın çtSzülmez oldu
iunda ve bu iki adamdan biri daha 
az iyi bir vaziyette .iae diğerinin ona 
yardun edeceğjnde şüphe mevcut 
olamaz. f.H!'ler. mütterek bir düı· 
manı devinndt istiyoruz. 

B. Hitler. harpten sonra alhn cee.
aının kalkacağını ve onuo yerine her 
memleketin milli sayinin kaim ola
cağını söylemiıtir. 

ALi ile VELi 
Efendi tef çalarsa .•• 

Ali - Beıyoğlundnn geçerken 
sinirleniyorum: Dükkanların ve 
firmaların bazılan frnn ıxca ke
limeleri Türk imlasına göre ya
zarak bcnimsem~şler. . . Mesela 
c.Okazyon>, «Nuvote>, cJoli 

fam> ilh ..• Bunlar türkçe m idir 
Allah aşkına? • . • Hayır 1 Zira 
dtelepir:t, cycnilib, cgijzel ka
dııu diye mükemmel karşılık
ları var., . Fransızca mıdır) ... 
Gene hayır ..• Zira böyle yazıl
mazlar ... Azizim Veli •. . Münev
verlerimiz müdahale etmeli, bu 
tarz yazdışlara mani olmalıdır ..• 
Bfr menevi disiplin lazım .. . 

Veli - Öyle söylüyorsun 
amma, ya o dükkanların, firma
ların sahipleri cEle verir talkını, 
kendi yutar salkımı> derlerse ? 

- ? •.• 

- Öyle ya: Biz münevverler 
ele ayni şeyi yapmıyor muyuz? ..• 
«Enstitü>, cekspozisyon>, d u

a u , cfetakomli> ilh •.. Böyle 
baş, böyle tra§. .. Efendi tef 
çalarsa hane hıılkı rak .. edcr 
elbet... Aliveli 

L ,J 

Bulgaristanda 
seferberlik mi? 

B. Hitler, bilahare, Almanyanın 
kışı uyuyarak geçirmemiş olduğu
nu zamanında anlatacağını eöyle
miş, denizaltı harbinin henüz baıla
mış olduğunu ve bu denizaltı har
binin martta ve nisanda en yüksek 
derecesine çıkacağını ha~er vermit
tir. B. Hitlerin ikl saat evvel aldığı 
haberlere göre. Alman dcni:ı:altıla
n son iki gün içinde 215 bin toni
latoluk gemi batırmı~lardır. Alman 
hava ve deniz kuvvetlerinin Şimal 
denizinden Akdenize kadar düşma- (Baş tarafı 1 inci sahifede) 
nı arayacağını bildiren B. Hitler, Diğer taraftan ayni muhabir, Al-
İngilizier kıtada ve denizlerde nere- man askeri kıtalannın Bulgaristana 
de gözükürlerse orada vurulacaiını IYftVaşça nüfuz etmcğe başlamış bu
ve bunun kati neticeye kadar böyle lu:ıduğunu ve şiddetl i bir aksülamc· 
yapılacağını söylemi,tir. li önlemde için bu suretle hareket 

cAlmanyanın altına edildiğini kaydetmekt~dir. 
ihtiyacı yoktur» Oaüy 1:e}eg~apb ~azeteııinin ~o~-

B Hitler Alman milletine fayda yAa muhabu: dıyor k'.: • cJ\lman ıstı· 
ve~k bir siyasi ekonomi tatbik edil- Jası Bulgarıstanda bır mukavemetle 
diitnl söyllyerek demiştir ki: karııla~myacaktır. Fakat bunun 

eDlğer dünya aleyhinde hiç bir te- derhal mi yapılacağı, yoksa Molo
yimiz yoktu. Hiç bir zaman Amcrlka tof un ıalı günü Sovyetler Birliğinin 
•eya iıııültere veyahud da diler bli': vuiyetini tayin etmesine, yahut da
devletln bize altın vemıeshıl isteme- ha uzak bir zamana mı bırakılacağı 
dlk. Bunn ihtiyacımız yoktur. Onlar bT · V · ı ,.. -
muhafııza edeblUıier .Fııka.t siyasi ve ı ınmıyor. crı en ma umata gore, 
Jktisadi ekonomlmlzİ Nevyork veya nazilerin diplomatik vaziyeti, Türki
Londra bankerlerinin arıusuna. göre fe ve Yugoslavyanın Yunnnistana 
değil, münhasıran Alman mllletlnln girecek Alman kuvvetlerine karşı 
menfaatine uygun olarak yapıyoruz yürümiyeccklerinder emin olabile
ve ben bu 3ahada mütemadiyen ve cek derecede salah buhr.amıııtır. :t 
yalnız milletinin umunıl menfaatleri- • • • • 
nı gören müteassıp blı\ müteh8.8Nllll. Sıvıl elbıselı Alman 

ısıa yılının blr da.ha gelebllect'ğlne askerleri 
ancak çılgınlar lnaııabillr.ı> 

.A'6ıl harbin ıimd.i atC§leneceğini Londra 24 (A.A.) - Times ga· 
ve b\.W'lu kendisi kadaı milyonlarca zet~nin Sofyadaki muhabiri yazı
Ahnan askerinin de bildiğini aöyli- yor~ Bulgaristan endi e içinde iatik
yen B. Hitlcr §unu ilave etmiıtir: lal hayaunın son günlerini ya§amnk-
Almanyayı kııı mevsiminin yıka- tadır. Almanların her saniye muva· 

cağını ıöylüyorlar. Alman milleti Miatları beklenmekte ve buna içti
soğuğu duymuyor. O, binlerce ve nahı in:ıkinsız bir ey olarak bakıl
binJerce kı§ ya,amıııtır. maktadır. Sofya civarındıı Alınıın-
Açhğın geleceğini de •Ö.)'lüyorlar. lar sayfiyelere yerleşm ;şleıdir. Sof

Fakat burada hazırlıklarımızı yap~ ırada sivil kıyafette Alman gençleri 
bk. Çünkü dü,manlarımızın insanlık tarafından eevkedilen a~eri otomo
duygularını bıiJiyoruz ve yine biliyo-, lııiller görülmektedir. Bunlann sivil 
ruz ki açWc bizden daha çabuk oD- elbiselerini as.it.eri üniformaya tah
lc.ra gelecektir. •ilde gecikmiyeccldeTİ kimaenin 

Sonra zamandan bahaeCJ.erek bu- meçhulü değildir.> 
nun lcendi1erine yardım edeceğini Öyle ıöriinüyor k.i Bulıar lıük.u
söylüyorlar. Fakat zaman aiıcalc ça- meti Alman lutaabnın geçmesile 
lıtana yardım eder. Ahnanya da harbin Bulgar arazisine tqmil edil
çalışıyor. . nüş olmıyacağı ümidinded1r. Türk -
~eni bir mücadele • sene~l başın· BulgaT deklarasyonu da bunun için 

dayız. Bu yıl, kati netıcelenn alına· iyi kaT§ılanmı§tır. Bununla beraber, 
cağı bir yıl olacaktır. • • haHc.ın Rus taraftan hissiyata malik 

Londranın tekzibı olaın eberiyeti Almıınlardan nefret 
Lonc:lra 24 (A.A.) - Reutm etmektedir. Daha §İmdiden Bulgar

ajansının öğrendiğine göre. B. Hit· larJa Alman telurisyenleri arasında 
Jerj·n· bugünkü n.utkun?~· son 4.6 sa- birçok bidiseler vukubulmuştur. Or· 
at ıçınde 2 t 5 bın tonılatoluk tıcaret du Alman taraftarıdır. Polis ve 
gemisi batırıldığı hakkındaki iddia· matbuat Alman kontrolu altındadır. 
sı tamamilc asılsızdır. 

lısn oldugwundan ve a buki tavzihi lıma-L d--;•ti"r '-ı··. d · v b tal 1 b·ı 
k ra&. --....,. ~ bütün muıt.akada lleii hareketimiz, e emıyecegini izzat t yan ar ı e 

kap eden <liğer bazı no talar mev- B. ltckne ıöndermi~ olduğum muvaffakıyetle inkJ.gaf etmektedir. Bu pekala biliyorlar. Akdenizin vazi- Sovyetler • Japonya 
eut olduğundan Japon murahhasla- meb h " b. • a..:x.·ı f .. '-

İngiliz ha va kuvvetleri 
Londra 24 (AA.) - Tayyare 

imalat nazırı lord Bcaverbrook dün 
f .

1 
b H üt up, uewıı ır mesa1 ""•', a- harekat em.asında. §lmdJye kadar bir yetinı .:urtarmak imkanı varsa onu Tokyo 2.f (AA.) - (D.N.B.): 

n, mutavassıt 81 atı e-, ugun ~ •· kat B. Edenin 7 ıubatta Japonya- çok esh- ve pek çok harp malzemesi aıncak Almanlann kurtarabileceği Hariciye Nazırı B. Matsuoka, me-
•ek~n~n o)n gü:.:~~F <? mart sf~~ ıun Londra büyük elçisi B. Şigemit- alınmJ.§tlr. Bunların mlkdarı hakkında a~ikardır. Netice ne olunıa olsun busaın meclisinde beyanatta buluna-
~e a ar tem ı ını raaısız ve eu ile :yaptııiı t>ir gfü .. tm~ Poli- oonibı tafslli.t ceıme~tır. mücadele çetin olacak ve uzun sü~ rak demiştir ki: cSovyetler Birliği 
murabha.sJanna teklif etmitlcr&. Bu . u recektir.> 
teklif hemen ltabul ohmmqtur. n.e:qa mu~eai n TaylaDd. Hindi- ile Japonya aruısada doetue müııa-

s• . 1 1 l çW uı..a.... koınfer.n11 hakbada l ·ı · , ıebetler vücuda cetiriJmeti ve bu 
ıyamın er•z• ta epıer ner1. düiü okt. d .. 1 .ıngı ız - Japon Tayyar· e zayı·a· tı münuebetlerin takviyeai, ~ ıneın-

Vıch::r 2.f (A.A.) - Vidl7'ola ban Wr muh;~ 8 Edan ~ Jeket ara•nda muallakta bulunan 
menuk haberler alan mah6llerinde • • en • l..f •ı ""'L. bütün meselelerin halli için birinci 
41e bildirildiğine ıöre TolUo•daki doetlaıandaa olduiu.W~ .uu.n A· ln l QT 1 derecede ehcmm~eti haizdir. iki 
ınüuı.kereler eenasında Siyam'lılar manclanbel'i düaya u U.enndeki Akdenize yakın harp memleket arasında ticaret anlaşması 
tarahndan ileri sürülen ezatl talep· fikirlerimin umumt .~ izah~'. bera- meydanlarında 1300 hakkındaki müzakereler maltkiter 
len çoıc büyiik bir •abayı iltihdaf ,. maJUmat kendisine bıldınneii B. Clıurchill'in dün Japon İtalyan ve Alman kaydetmektedir., 
etmektedir. Bu istekler yalnız Mc- doğru 'buldum. büyük elçisi ile yapbğı B . . Matsuoka, ayrıca, bütçe encü-
lı:ong nelırinin tqkil ettiği ceblere ..,.._ __________ , mülakat çok verimli oldu tayyaresi dütürüldü meni huzurunda da "1 beyanatta 
tnmil olmakla kalmayıp Hindiçint- Yeni telrikamiz -·- bulunmuş'tur: cSovyetler Birliği ile 
njn laos ve Kamboç eyaletleri da· Londra 24 (A.A.) _ Bir hava- ıerbea ticaret hakkındaki müzake-
fıilind diğ • • • d ihti. 6 •• 1 

1 
•• ı •• K Londra 2.f (A.A.) - Reuterin 1 · ı h-'-k d k. e er genı~ eraı~ e v• UZ8 OZ U iZ cılık mütelıassısınm şimdi if a etti- re er, tıcnret an aşması ll& ın 8 • 

etmektedir. Japonyanın teşebbUsil diplomatik muharriri yaz.ıyor: Lon- yeni müzakerelerle birlikte yapıla-
Pzerine buı ero:tının talebinden draaun iyi malumat alan Japon mah- gme göre, Akdenize yakın olan caktır. Burada :iki memleket arasın-

Kanadada radyo He ne§redilen bir 
nutuk irat ederek demİ:!lir ki: 

clbtiyat .kuvvetlerimiz artık en 
çok diltkat ettiğimiz bir mesele ol· 
ınaktan çıkml§hr. Şimdi daha ziyad• 
tayyare modellei imaline dıemrni
yet Vft'İyoruz. Daha u2wı mCMfeli 
n dütmana daha müewıir daıbele-r 
indirrneie mul-tedir tayyarelerle da. 
ba ıüratü 01.·cı t.zıyyareleri jmal et· 
mek emeliıniz.dir. :> 

lf e demeli? 
Ajans habetlcri arasında: 
«Dün gece 1O, l 5 de ... hh> 

diye yazılıyor. V&\%geçilmiş olmasına :rağmen Siyam AŞK ve MACERA RO:\L\NI fillerinden öğrendiğime göre, Ba~ve· harp meydanlarında bugüne kadar -

1 hükumeti tarafından istenen toprak- kil B. Churchill'in bugün Japon bü- lng;liz hava kuvvetleri 1 300 ltalyan General w eygand Nakleden: (Va. Nii) d ı· 
Jarm me!ahai sathiy~i 70,000 kilo- yük elçisile yaptığı mülakat çok ve- ve Alman tayyaresi düşürmüşlerdir. Londra 24 (AA.) - Fas rad- ı ememe ı; J Böyle 

metre mumbbaına baligv olmaktadır.

1 
Yakında ,,Ak•am» da rimli olmuştur ve iki memleket ara- Bu muvaffakiyetlert" kar_sı Jngilizler yosunun verdigvi bir habere göre, o ·· 22 15 <l ı· lh "' x -·•- b , < un , e... ~ 

Fransız mahfilleri bu esas üzerin· ba§lıyor unda . ..-ıı~ .. azı euitefchhümlerin yalnı~ 11 O tııyyare kaybetmişlerS'e Afrikrıdaki Fransız miısternlekeleri- l demeli! 
<le bir enla maye vnrmanın müş- lzale.sıne multım surette yardım !de· ıde pilotların birçoğu kuı1ulmağa ıni teftiv etmekte olan general. ~'ey-

1
\.. 

kül olaenğını söylemektedirler. \ ._, ____________ ...,, cektır. muvaffak olmu~tur. ennd, Dakara muvasalııt etmışhr. '---------·---
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

Güvercinler ve -
hamam böcekleri 

(. Ş B B i R H A D E R L E R i ) ıı ..... 41."IJrp~c'laıı 
'--·-_:c;_:;;;~--~~---=---:---:~~~:----:---- Faydalı fakat 

1 Kasaplar bugün 1 Tramvaylar eksik bir eser 
İstanbulun belli bqlı sakinleri el· 

bette insanlardır. Fakat bizlerin be
tnen YanıbaşımlZda, hayvanlar da 
Yaşayagelmektedir. Daha evvel 
hangileri vardı; tarihini yapamıya
caaun amma. bizim nesil ıözünii 
açtı; sokak köpeklerini tanıdL Bun· 
laruı nıacerası rnalUm.dur. Mahalle
lerimizde sürüler halinde dolaşırlar· 
dı. Kendi kendilerine hudud çizmİI• 
lerdi. Bu kabile, o kabileyi sınırla· 
tından içeri koymamak hususunda 
1939 • 1941 Avrupa milletlerinclm 
~aha titizdi. Dit di4e. gırtlak ~
ıra gelir)erdi. Biribirlerinin gözlerini 
0 Yar, kulaklarmı koparırlardı. Hay· 
"llnat ilmini, babusu' muaşeret va 

Tek tip 
ekmek t k d·nıenecek için bandaj mJ~ta~!d~-::a;~a.:!: e rar 1 Yakında Amerikaya ~·~tj~!uv°:~~""..;'J;\t'; Değirmenler yeni tip un d"". Estaerdm müellifi Ferid Develii-

hazırlamağa başladılar sipariı verilecek ur. e Dil Kurumu umt 

~...... Ayakkabıcılar kooperatifi reisi dUn t.lanbu! tramvay. el••- v• •Unel ~~ ~:~fd~ 
Tek t1P ekmek enle dünden ttlbanıD u k b b.. d d' 1 d' jş].etme31 umum müdürü B. Mustafa tird"w• .. 1 anlatılı vucu • p. 

;ı:~~ :11ı:ır1=b~=~ fiat m ra a e urosun a ın en 1 ~:kt~: ~~~~ c~Z:yd:rlemele;,0:~Lşmalar 
90

• 

~;- 1:1!~~; ~ bulunduran de~ dan Karabüb geçm~, idaren.ln 1ht1- nunda topladığı şu argo eözlüğünq 
"=-" ~ d1te değ1rme.nlel"8 yacı olan demir m.alzemenln t.edarl- birkaç kero yazıp bozmu~ zamaa. 
menle!' bu unlan r ışı rd1r Geçen b.afta Valiyi ziyaret duracllar kooperatlli reisi B. Ab- kine çalışması muhtemeldir. zaman düzeltip değiştirmi~, en •on 
tevzi etmete k:ı: ;:.:ı~· met- eden toptancı kasaplar, dün Fiat dullah dün Fi.at müra.kabe bO.- Tramv~ ~ilet tarifesi Da.hWye şeklini do Kurumumuzun değerli 
gulT= ~ Ankaradan ~üd"~ m.ürakabe komisyonu tarafından rosunıa ça~, d.inle~tir. Vekfiletine gönde~lftl. Vekllet ta.- üyeler'.inden B. Ahmed Cevad Em· 

hsullerl ofl.sl. m ....... . rafından teşkl.l edilen komisyon he- • . k"d" d . 
gelen toprak ;:1ı!ıd Kuray dün !stan- dlnlemnişlerdir. Kasaplar, Vall ıle Cemiyet reisi, ayakkabı fiatlerl- nilz mesatslnl bltlrmcml.ştir. Da.hlllye re ınm ten ı ın en geçırdikten son-

' kavnüyetini tedkike meraklı ülema. 
((~stanbul köpekleri» diye eserler 
bile meydana geti.rmişler; bu «en 
Zeki hayvanlar» m sosyetecilikte ne 
terakkilere vardaklarım aleme gÖS• 

lerrnişlerdi. Kitabı gömıediınse ~~ 
Parçalarını Buharin'in meşhur t~~ 
materyalizm.in~ hayvanat cemJYeti 
nüınunesi diye alınmıştr; orada. o~u· 
muştum. Enteresan mallımatı ihtıva 

muaY~:de H nı~ oımu.ştur. Bu kararlaştırdıklan hususlan an- n1n ne şekilde tesbit cdilebilece- Vekalet!, bilet ilcretıerlndeld küsu- ra Kuruma kabul ettirmiştir.> 
bul 

0 
ed1 el.s muavinler.inden k . muvafa- Xine, malzeme iiatlerinin nasıl r~tı kaldırın.ak niyetindedir. Yen1 ta.- Bu kadar büyük bir itina ile 

esnada. Bel ye r tıso uğramıJ, Be- !atmışlar, omısyonun 5 rlfede küsurat bulunnuyacaktır. haztrlanan bu eseri üınidle açtun. 
B. L~tU .AkSOY :ı:rmı umum mü· katını almışlardır. İstanbul valisi belli olabileceğine dair izahat ver- Amerika.dan bandaj ıthall ı~ 200 Argo sözlüğünün başında Ferid De-
~eg;~u~=,a.nlatllllltır. bugün kasapları tekrar dtnleye- miştir. b.ln liralık döviz tedarik edilm.lşltr. velü'nün uzun. fakat hakikaten kıy. 

edl t 1 h K d 1 . tl Ü Amerikan flrmalan ile temaslara. ge- metli bir tedkik mahsuıu·· olan p-'-Franc- 'a. fırınlarının ta.hcild - cek, fiatlerin ucuzla 1 ması usw- un uracı ar cemıye ç ayn "llnıiş ld ~ d kıı d 1 ..,. 
- B 1 ,, o u.,un an ya ı a. an aşmn.- •. 1 b" F .d D ıeceğlne dair verilen hab_er~~ ~~: ıaruıı konuşacaktır. tipte ayald(abı imAl edecek, bü- ya v:ı.rıla.caktır. guzc ır yazısı var: erı evelü 

diye tckzib etplmektedir. ~:nıan mlk- Dün mezbahada 4000 koyun, roya getirecektlr. Yeni tip lrun- Münak.alAt VekAleti tarnfındo.n Ro- burada argonun Dıvan edebiyatına 
ca1a ihtiyacı yasaya ,,. . t• d 1 b ~ .1. f" t -•"'beti manya hükümetile ya.pılan bir .anlaş- kadar uzandığım, hatta Şeyh Gali-
da d fazladır. 3000 kuzu kesilmiş ır. ura ar egem ırse ıa ıu.:s ma. arasında tramvay işletmesine aid bin ban beyitlerinde argo kokusu 

r an lı.klıı tamamlandığı takdirde A akk b 1 • işinde bu tiplerden istifade edile- 800 bandaj da bulunmaktndır. bulunduğunu, Enderuni Vasıfın, Mu. ediyordu. 
Operatör Cemil paşanm şehre

tniı:ıliği zamanında köpekler Hayır· 
61.%adaya sürülmü~, İstanbul halkı 
da adeta İsyan etm.İJ, matem. t~t
lllUştu. Garplılar bile aleybı:mu:e 
kalkmışlardı. Bunlar hep maliinı: 

r:arın ~rşembe s:ıbahınd:uı ltl- Y a 1 m:se. ~!~inin cektir. Tünelin kayışı ~ Naci'nin argo hud~tları dahi-
baren yeni tip ekmek çık.annağa b~- Ayakkabılarda k. r nıs Adi" "I ] Bir gazete Tünel.in keyışı eskidlğtn- lmde bulunan bazı keluneleri kul-
laması muhtemeldir. Fiat mürakabe komısyonu tara- ıyeye verı en er den öğle sa.atıerlııde sefer yapıla- landıklaram anlabyordu. 

Flat mü.rakal>e komisyonu blr çu- tından tesbit edilmiş olduğwıu Dün toplanan Fiat mürakabe mıyacağından bahsetmektedir. Ald- Gene sözlüğün ba,ına konulcn 
val una 1060 .kuruş :flat koymuştu. Ye- yazmıştık. Komisyonun dünkü komisyonu. yüzde yi1z elli kA.rla kadar ma.ka~ar bu havadisi tekzlb cedvelden anlıyoruz ki türkçcde 
n1 tip unun fiatl değişeceğinden ko- t kra ..,,. anif t bir b etmektedir. Tünel kayışı t ersyilz edil- kullanılan ve argo çerçevesine g" 

Gel zaman, git zaman, kediler, 
sabık köpeklerin yerini tuti:nak te
rnayülünü gösterdiydi. Hele çöp te· 
nekelerini sokak oratlarına boca ~i
vermck adeti hakimken bu dört 

miS}-on tekrar ffat tesblt edecektir. toplantısında. bu husus e r sa~"'i' yapan m a uracı a- m.ış olduğundan bir muddet daha. sa- k lim leni bazıl k d" d~-
konuşulmuş, tesbit edilen kllı' ba, oğulu Cümhuıiyet müddei- ferlere devam olunacaktır. ~~'-' e ale d enb 

1 
and .00 1 

1
1-

Manifaturacılar 
• •• • y .ıımu:ın m ı u-. arı an a ıspanyo -

nisbeti tasdik edilmek uzere Ti- umumilığine teslim etmiştir. Bu ca, yakutça, almanca, farsça, arap· 

ayakWar nesli pek üremişti. Galıôa 
matbuatta dikkati ilk celbeden ben 
oldum. Fakat müthiş bir ke~i 
katliamı b~layınca gene de teessu· 

caret VekAletine gönderilmiştir. arada Tarlabaşında bir kaşar Bı'r peynı·r faııı'rı· c;a~ İngilizce, çingenece, frans1:ı:ca, 
- - • • Ka.r nisbetl Vekaletin tasdik ve peynircisl, Sultanhamamda bir ll latiru:e, ermenice, İtalyanca ve grek. 

Dün senelik kongrelerını tasvibinden geçtikten sonra mu- kuma.şcı, Bahçekapıda. bir sabun- çedeıı gelmektedir. Ne ı:?en~ ve ne 

aktettiler teber olacaktır. cu lhtikflr suçu ile adliyeye veril- Fazla fiatle peynir sattı- zenııuıB-~-L~ ~~-}ukeğil mi?... . • 
• W1N1n oaı;.~ tan ve argo gabi 

Kunduracılar cemıyeti ve kun- miştir. ğından mahkemeye 1 bir mevzua verilen bu ehemmiyeti 
re kapıldon. M.an1faturacılar birliği kongresi dün 

Simdi üçiincü bir hayvan ansı, öğleden sonra ticaret od~ı salonun
. •--'·tadır da toplanmıştır. Riyaset divanı lnti-köpekle kedinin yerim tuuuaa : !da heyeti 

verildi takdir ettiktesı sonrı sözlüğe geç· 
KÜÇÜK HABERLER tik. Lakin itiraf eilelim ki bam vzu. 

"I • 1 1 da.ki cehaletiınize rağmen, dnha ilk Karı erı m z n U.lellde bakkallık eden Kemal is- kelime bizi baynte düşürdü. «Ar· lard ek habı yapıldıktan sonra l'9 
Güvercinler ••. Son uman a P raponı 0:ırunmuş, kabul ed1lmlştlr. * Sular idaresi umum müdürü B. 
çoğalclıldanna acaba dikkat e~ Raporda. ıthalA.t UnkAnla.nnın azlığın- Ziya. Erdem Da.hlllye Vekaleti ile ya.p
ini? Eskiden yalnız muayyen camı• dan bah3edilm~. yakında. bu hususun tığı temasla.rını b1tln:nlş, İstanbula 
lerin, medreselerin avlularma mah· hükfunet tarafından ~mln edilece.ğl- dönmüştür. VeUlet, yenl su tar1feslnt 
sustular. Şimdi hemen her sokakta ne ~ret olunmuştur. Inglltere ve In·. kabul etınl§tlr. 
bol m.ikdarda, uçuşup duruyorler... glllz llra.n .sahasına. dahil memleket~ ~Hava kurwnu İstanbul Ukmek-

Bu ıonbahardaydı. Çocuklar, ye- lerden 3, 4 aylık ihtiyacı karşılayacak: teplerine 57 bin liralık pul tevzi et
dikleri mısırların koçanlannı karııki mlkdarda mal getirilmesi için te§eb· ml.ştir. Bu sene şefkat pul varidatı 
damın üzerine fırlatıp fırlabp attı• · büslere geçildiği blldtrllmt)tir. Birlik, mekteplerde yüz bln lirayı ~caktır. 
ı · cAh haylazlar] Oluklarm b· cirolar azaldığı için tüccarın kArı es- İstanbul ha\'& kurumunun seki.! 
kar. • k 1 d' k1 nisbeti bulamadığından bahisle lık teb ·· t k~ 480 bin lira 
.~sı.na sebep olaca. smız.» ıye Ticaret Veklleti tarafından tesblt edi- ~. Bu !~aarı~e b~umilyon Ura~ 
ıoylendun. Fakat end~ beyhu· len Ur haddinin çoğaltılmasını iste· bulacağı umulmaktadır. 
deymiş meğer... Zira, ertesi aıiine nıi§tir. * Yedikuledeki havngazı ~trketl 
kalmadı. güvercinler, koçanları sil- İdare heyeti intihabına geçildiğL sı- amelill5lle direktörlük arasında. çıkan 
d . ·· ·· 'd.. rada bJ.rlikler umwnl kltibt şu iza.hatı ihtilafı ha!Mtmek Ü2'Jere hakem ko-

1' supur u.. . . . • ve-·~~·. cB' ... , ..... r h_,... ... '"",a.;,, Ve'·" - t d ehrimizin •ouı~- uı- ..... um.- ,.... mltesl dün tekrar toplanmıştır. Hef!' , 
Selefleri gıbi onlar a. ' 1.ı::.:..: let bir anket açmı.ş, alAkn.darların n- salahiyeti haricinde gördüğünden ih· 

noksan olan tanzifac ame ,.,-ugu.u kirlerlıil sormu~tL Vekilete gijnderi- tilAfın haill ıçln İktlsnd VekAletıne 
denıhde etmİI··• Eksik olmasınlar... len cevapta ldaı'e heyetıerlniıi · ımıı- müracaata kaıv -vepniştlr, 
(H d tayyare asrında., kaınath yazlı ba arasından seçlldlğlnd.en şl- * Dün. Kasımp:l§Qda bayan Zehra-

em e b lar ) K d" Uyet ~ Biz de yeni intihapta. nın evinde mangıılciazı, Pangaltıda 
cinsinden çöpçü un :" • en ı· · b.m:ı.men d~lştirmcğe fuyan Miiııevyerin evinde b~ca kuru· 
lerinden hiç bir ~yetiınıa. 'Ye;*."' = ::=. Hazırladı~ız listeyi mundan, Sultanahmedde Ishakpaşa 
Allah razı olsun... Pek sevimlid':1:· haya dağıtıyoruz.• mahallesinde Hüsniyenln evlnln ba-
ler.. Köpeğe de, kediye de mu· ti lnd B Rem- casından birer yangın başlangıcı ol-
reccahbrl Reylerin tasnifi ne ces ö e ğı B muş, derhal yeilşen ltfo.iyo gnıplan 

ar... lfoH zl Avunduk, B. Rıı.hmi K seo ~aİ 'Wraluı<ian ateş .söndilriilmüştür. 
ed ek. Remzi Tatarı, B. Sadl Tak, B. 11 Ali * Em.niyet miidürlüı:tü k:ıçn.kçılık 

Haıerat cinsini mütalaa en Nikolaldls, B .. Sura.ski, . B. Hııtlı'll"'lıı memurlaı1 zehir mliJ?telAlanna heroln 
«Yİğitte bulunan» ı, bu asırda t~· Bezmen, B. Ih.san Mcımerc 5 satmakta. olan Ali, Ismall, Selim ve 
tiı:ıİzdeki revacını elbet kaybetti. yeni idare heyetini teşkU eWılŞt1r. Kfı.mll adlannda dört genel yakalıya-
Ahfap evlerin, yerlerini bet;>nlara rak asliye bc;lnçl ecza ınahkemeslne 
lerketnıesile tahtakurusu neslıne de Denizde bir ceaed tesllm etm!f ve kaçakçılar tevkif edll-
IÜı>hesiz azim darbeler ~uş- bulundu mlşlerdlr. 
tur. Sivriainek Erenköyiindeki akıl'ch: Dün öğleye doğro .Ahlrkllpı açıkla- *Kara.gümrükte oturan B. Azl21n 
tanı aslisinden mahrum bır nnda denizde bir erkek cesed~. bulun- oğlu iki ya.,ında Hergül dün soknkta 
liepsUıin intikamını kara.sinekler m"'"tur. Cesedin hüviyetı henuz kati- oynamakta iken yanından geçen bir 

be- ~ aınaıkJ. berıı. ot.omobllden korkarak koşup kaçmak alacaktı eli kulağındaydı amma, yetle t.esblt edil~ olm a - iste""'''", fakat bu sefer kendlliğhıden lea· • · k dökmek· ber .....,.,.nlerde Silivri açıklarında ba- .. ~ IYeciler çöplerı araya D~r- yere düşüp başından tehlikeli surette 
te fazla ayak diremediJer. Pirelerde tan Salvator vapurundıı. boğulan lmu- yara.l:ımnıştır. Hergül polis tarafından 
d • ok' vllerden biri olduğu tahmin o un-

e, keza, azim bir terakki .Y • ··:· :a.ıı:ta. w tahkikata devam edilmek- Guraba hastıınesfne yatırılmıştır. 
'ratarcıklarmnz da öyle hır inki· * İstanbul adllye doktorlarından 
laf arzedemediler ... Üç beş sen.e tedir. .. ......................... B. Salih Haşim ttkiidar adllye dok-

•••••••••••• ............ ta ı edil ıo. e · e evvel: «Dilimizi soktular!» diye ını• b torlUı:;ı.LUa Y n m 'I ve y rın 
zaJı dl cinsi terakkide: Güvercin ve •· emekda.r adliye doktoru B. Hlkmcl l nıevzuu olınutlardı; a arı san· w• getiri~tir. 
arı ondan ıonrtı anılmadı... mam böcef(L .. • d•w · antip· atik * Finlandlyanın Ankara sefiri B. Biri sempatik, ı.gen 

C.etgelelim, hamııın böcekleri- b iki mahlUk - ıokaldanmız· Koskinen blr kaç ~ün kalmak üzere 
ile •-t nl d k--torlu olan u • • d aynı· gaye et· refikasile birlikte Ist::ınbula gelmiştir. 

••• q e o ar mo em, QJll d evlerunız e -
~~artuna.nlaram~da alıp yiir~ÜI· ~da mesai birliği yapmı.t b~.u· 
tür •.. Bina • .......11• kat dahi olsa. ilama.· r · 1 • · · temizleuıeie mut• 
1.AlLı ,....,.. di nuyor: Kir erirD1D • 1 
~"--.ıı 1::1._ b!--•-rın servis mer • bahvo~ bıçare er ... 
_, U&a IUaUl el tereken ça J • d ı...::.ijk 
-•1.1erinden vızır vaar en tep ere . M ka taraflaraı a ... ""' 
t~ • tarikiI Hamıt: aç d ·· eyerek 
ln 1Yor, çöp tenekelen ~· bir dm kanncalann a ur 
~ lltfaJc do.,.,larını, oradan da ku· aynİ vuifeyJe çaltttJdannı sonra• 
ilt &elonları yokbıyorlar •.• Meşve- d• .. haber aldun. (Va'" • Nu·) 

tette İnaanlarla ınUfterekler··· _. 

Dünkü ihracat 
Dlln muhtelif memlekeUere gönde

rilen malların tutan bir milyon Uç 
yüz bln Urayı bulmuştur. Amerlkıı.ya 
fındık, Irata rakı ve ,arab, Alman
yaya yapra.Jı: tütün: Fran.saya. fındık 
gönd-erllm1ft1r. 

e ktu Pi arı minde biri. peynir tlcarett yapan ~o _ türkçeı. kısmmm ilk kdimesi m An.asta.s 1smlnde b1rln" giderek b.- olan a:açnıa]a ıure~e tarif edil •• 
şar peynlrt almak tstemıştlr. Tacir, ro,.__LfU 1 

Yoğurt tenekeleri 

Yoğurt tenekeleri, bahUSU3 bmı
lar arasındaki lcilçük kaplar her 
halde 81.hhate muzır b1r haldedir. 
zıra. muayene edtldl.kltri ta!cdii'
de bunlardan bir Ç-Oklannm pulı 
oldukle.n. görülecektir. Mütemadi
yen ahali ile yoıturtc;uıq araand& 
tedavüı eden teneke kapların 
muayyen blr eskime devresinden 
sonra kullanılmamasını temin et
mek lıl.zundır. V~hbf K. 

Adliye Vekili bu akıam 
Ankaraya gidiyor 

Bir müddettenber1 ıehrlmlzde ted
kikatla meşgul olan Adl!Ye Vekili B. 
Fethi Okyar bu akşam Ankaraya. av
det edecekt_ir""". __ 

Üç aylık maaşlan 
Mütekald eytam ve era.mllln ilç &Y

lık m.a.a.,Iarmın tesviyesine 3 mart 
pa:Mrtesl günü başlanacak ve 8 mart 
cumartesi günü nihayet verilecektir. 
Maaşlar dokuzdan on ikiye, on llç 
buçuktan on yediye kndar tevzi. edl
lecektlr. 

Üç mektep müzesi 
açılacak 

İ.:,i.anbulda üç mektep müzee.t ~ı
lacaktır. Bunlardan blrl İstanbul, di
ğeri Beyoğlu ve üçüncüsü de Üsktı· 
darda bulunacaktır. 

Konferans 
Eminönü Ilalkcvlndcn! 
1 - 27 şubat 941 perşembe gllnft 

saat (18) de Evimiz salonunda OI"d. 
Prof. sayın Dr. Akil Muhtar Ö7.den 
tarafından (Ahlakın fenni esaslan) 
mevzuunda bir konferans verilecektir. 

2 - Türkiye sanat mektepler! me
zunları cemlY'?tlnin sert konferansla· 
nr.ın üçüncüsü 28 şubat 941 cuma gü
nü sa::ı.t (18,30) da Lolonan.hekim. ta
rafından verUece-ktlr. Mevzuu (Hekim 
gellnclye kadar hastalara ne yapma
lı) dır. Her 1kl konferansa. glrlf ser
bestll'. 

fl.a.t mürakabe komlsyonunun koydu- yordu: ~· defolmak:, cızlamı 
g-u narha. göre kilosunu altmı.ş 1k.l çekmek. cıcozlamak, çözülmek, dü
buçuk kuruşa satması lcab eden pey- meni kırmak, fertiği çekmek, fertik
ntre doksan kuruş istemiştir. Bakkal lemek, ipini kesmek, kırmak ve sa• 
Kemal, bunun üzerine mürakabe ko- ire ve sai.re •.• » 
m.!.syonuna baş vurmuş ve vaziyeti Lakin Türk argosunda açmak 
anlatmı~. kelimesinin en fazla kullanıldığı ma-

Numaralan zaptolunmuş iki lkl bu- b d · 1 s· · 
çuk llralık bakkal Kemale verilerek na ura a 1'&"el 0 ~ıJtı. ızam 
peynir tacirine gönderilmiş, tacir, ~goda «a~alu kelime.mm en bel
doksan kuru~n kaşar pcynlrlnl sat-1lıbatlı_ ~ı «yar~ak• t~r. 
mıştır. Bunun üzerine a!Akadar me- Mesela ıki arkad~tan biri Bebega 
murlar dükk!na. girerek para çekme- gitmeyi teklif eder. Öteki baca şöy
ceslnt araştırmışlar ve numar:ııarılJe cevap verir: 
zapt.olun:zıuş paralan bl!;lmuşlıırdır. - Bebek bizi aÇmaz ağabey ..• 
Peynir tüccan bu suçla dwı adliyeye Bizim bildiiimiz nçmalu k r. 
verilml.ş ve ha.ltkı.ndaltl dava evrakı . • 

1 
w e 1 

asllye i.klncl ceza mahkemesine tevd11 mesınm en fazla kul.anıJdıın yer 
olunmuştur. burasıdır. 

Bundan şonra callmlf altaya bai· 
Belediye memurları larnak» tabiri gözümüze ilişti. Bu 
hakkındaki proj· e tabirin ,u manaya ~e)diği zikredlli

yordu: 
Beloolye memurları hakkındıı. Da- y·· .. ··ı k b" • • · k _, 

hlllye Vekaletine bir proje gönderil- uzune RU e~e ~nımı anu~-
mlstı Projede bareme ld.bl memur- ınak! ... Halbulu «altmış altaya bag
ıarin 'bazı haklardan lstlfade ettikleri lamak» tabiri daha .ziyade bir iti 
yazılmakta, bu hn.kla.rdan aynen Be- kati ıı~ticeye bağlamadan. halledil
led.lye memurlarının da lstifadelen- mit gibi göstennek manaıına gelir 
mes1 için bir takım kayıdlar blldlrll- sanır&Z. 

mektedlr. Bu kayıdlarn göre ölüm ve Nihayet kitabı ~l~igüzel kanıtıl"-
kaza~arda Belediye memurlarının da mağa başladık. M~hur ru-golard 
ke.:ıdilerlne ve ııllelerlne yardım edi- b" _ l _ an 
lecek, Belediye memurları de\·let me- ırçoguna ras ıyamadık Mesela °8: 
muru mua.melesinJ. göreceklerdir. Pro- rede «sepet havası». nerede «hıssbi 
je tasdl.k edildikten sonra Beledi.ye geçmek», nerede çalmak mamuana 
memurlarlle diğer devlet memurları ge]eın «tüydürmek»? Mesela o:Bizim 
arasmd~ blr fark olmıyac::ıktır. kalemi kim tüvdürdü?» cümlesinde 

olduğu gibi .•. Nerede «madik oyna· 
Florya plajı kiraya mak» ? .• Nerede «ıska geçmek»? •• 

·ı· Nerede içki içmek rnanasma olan 
verı ıyor «parlatmak»?... Hani «kaytar-

Florya plajları mart ayının on ik1- malu? 
slnde kiraya veril~cektir. 194! senesi S ••· il . -
martına. kadn.r devam edecek kira .. onra tımas man~s~a «dayısı 
bedeli 69 bln lira olarak tcsbit olun· dumende olmak,, tabu1 alınıyor da 
mııştur. me~hur «pistonu van liigatte yok. 

Plajlar kiraya verildikten sonra ye- Tabii bütün bunları bu kelimelerin 
nl plft.J mevsimi gelmeden önce Be- baş harflerine göre arıyorduk. 
lediye, hazırlıklara geçecektir. Bu İtiraf etmeli ki Ferid Develü'nüa 
hazırlıklar sırasınd& plM ücretleri bu eseri sadece bir başlangıç adde
yenlden tesbit edilecek, sıhht kayıd- dilebilirdi. hin en tuhafı cO» bar
lara. riayet edilmesi hususunun tcmJ- fiııde omuzdaf kelimesini bulama-
nine ç~ılaca.ktı.r. dık O uzd lu ati 

Belediye, bu sene paraaııı pllJJ.ata · ., m auu arro K 
da. ehemmiyet vereceit, bımlann sa-

1 
olur mu· 

yılannı ~ltacaJctır. Hikmet Feridun E. 

11..ıa.., Ltanbuld• iki ba:YTaD 
~ ••• Ba:y Am.oaya göre 

. - el Anka· ı ... Fakat c:mahlüttur> diye beğe.- ••. Geçenlerde Bun~a da ııön- ... Lakin -zavallı yıığlar gene ayni 
.....__ J 1 Hani birkaç >'.'11 evv nilmemio. .iade edilmiıtil... derilmiş... akıbete uğram1şlarl... Demek ki 

Ei~ stanbul belediyesi kooperatl- ... ., önderllmıı .. , l ' sayın kooperatifimizin yaicılılttan 
tqj~ blr•ilan yeni bir macera geçir- raya yai g yana ~ansı okl 

al': A--· -----------------------------

B. A. - Hayır, oansı yok değil. 
o şehirlerin halkı henüz ağızlarımıa 
tadını kaybetmemi~ler 1 .•• 



8ahlte ' 25 Şubat 1941 

Gördüklerim, duyduklarım 

Halepli Necip efendinin hikayesi 

k prip bir nutuk oku
, uli, tezatla dolu. Acaba 

kimi inandirdı? 

iaşe mustesarııoı ı 
ve yeni ofisler 

Bu Perternbe Aktamından itibaren 

s A R A v Sinemasında 
-Mevzuu .•• Mizanseni... A§k ve Kahramanlık macerasının büyük
IOfQ itibarile J>ütün lstanbulun takdir nazarlarını celbedecek olan 

Dağların Gülü 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) (Baş tarafı 1 inci sahifede) 

stııdenber1 harp İtalyanın aleyhi- l kil" f. l 
ne döndü. Amma zarar yok t.a.- aıe teı atı ve o ıs er 
rihte bu hep bö 1 mı ' t Ticaret Vekili bundan ıonra iaJe 

Babam merhum Halepte Necip 
efendiyle tanııhiı gün ba)'rlml bl# 
mııtı. Adam yirm1 aekiz, ~ 
nr yok ve l&kin ter'b<a~ ~ 
hikmette, Arap ede~atmda .uJr.o..! 
nu dehri. Din bahsinde en Ciedu 
meseleyi .ar, hemen c:ıınabmı al. 
Hikmetten en girift menıaa aç. öer
bal izah et&iıl. Arap ılirlerinden 
müğlak bir kıta oku, fiptalt Ttbtçe
ye öyle bir tercilmo ki harfi harfi 
ne; şairin batnında.ki · tam mlnui

ı Y e O ~ ur. tqkjlatı etrafında ıorulan bir .uale 
Roma evvell kaybeder, fa.kat so- karşı ~ni tesisin merkez teşkilatı· 
nunda Kartaca'nın mahvı mu- nın Ticaret Vekaletine bağlı bir 
kadderdir. Biz işitmiştik k1 eh.er müsteşarlıkla ilç daire ve iaşe birli-, 
muharebeyi kaybeden sonwıcuyu ii heyetinden müteşeklcil bulundu
mutıaka kazanan» tngilteredir. ~u kaydetmiş, Milli. Müdafaa, 

Munakale, İktısad ve Ziraat Yeki.
Bu meseli, Duçe, İtalyaya da tat- !etlerinin mümessilkrinden mürek-

Ftansızca ıözlü ,aheaeri ~östermeğe başlayacaktır, 
Bat Rollerde: 

SHiRLEY TEMPLE 
Rendolph Scott - !Viargaret Longwood 

le ... 
Yani d.ilimize de bakkiJo ·nıbf • 

lardan; imlası, ıepküraptı mükem
mellerden. 

Ayni zamanda abid ve zahid de. 

Halepli iki bedevi çoban 

bik ediyor. Fakat tarih bwıu te- kep olacak ia§e birl'.iğinin işler.in ıü· 
yit etmiyor, zira eski Roma 1mpa- ratle çıkmuını temin edeceğini ıöy
ratorluğu yerinde yoktur. liyerek kurulan ofislerin faaliyeti 

hakkında ıu izahatı vermiştir: 
Nutkwı sonu daha güzel değil- cTesis ettiğimiz ofislerle memle-

dir: Mu.ssollıı1, kendisini dinle- kette asla bir inhisar kurmuı olmu
yenleri inandırmak istiyor ki Al· yor!1z. Bunlardan petrol ofisi mem-

1 ınanya galebe çalacaktır. Roma leketin muhta.ç olduğu mayi mahru
Kartaca'yı mahvedecekse Alman- katı ithal eylemek, stok ya.pmak, 
anın galebesln 

1
.. ? tevzi etmek i~ini üzerine almakla 

y e ne uzum var. beraber petrol işlerile uğraşan mev· 
Lüzum olsa gerek ki Mtl.SS()lini cut ıirketler de hükfunetin müraka
•bir, Ud, üç ... )) diye sayarak Al- 1 be.i altında ıerbesce faaliyetlerine 
manyanın zafer imka.n.J.anru an- devam edebileceklerdir. 
Iatıyor. On adedine kadar varan cTicaret ofisi, ithalat ve ihracat 
bu deliller Alman b - nkü iılerile nıe,gul olacak ve memleke-

Malum a, hazan insanda tukad 
olur da amel bulunmaz. Bunda llciai 
de belegan mabelli mevcut. Elin
den tesbih, dilinden Allah düpnez, 
duvardaki insan raıimlerine gaz ocu 
kaydırmaz, her gelifinde bir ara
lık mutlaka bir odaya çekilerek 
muhrik bir ıesle Kuranıkerim oku
mağa ba~layınca bütün ev halkı 
huşula kapı önlerine birilcirlerdi: 

- Lateşbih Bilalı Habqt efendi-
mizin savtı 1... 

Bundan ba.şka gayet nurani yilz
lü, mütevazı, mahçup bir adamdı. 
Söz temsili, başına vur, lokmaaını 
ağzından al... 

, yanın ugu tin muhtaç olduğu bütiliı maddeleri 
k.adatlan Mahmud ŞeTket pap. bakikt vaziyetinden daha çürük- devlet nam ve hesab~a bu 0 fi.e it
Ebniyei !emiye amban müd~ Ka- tür. Bunlan okuyunca, insan, din- hal edecektir. Burada da tüccarlan
~lı Nazım Pllfll çoktan fe~: .s.- leyenlerl iınkA.nsız şeylere tnan- mıza geni~ bir faaliyet sahası bıra-

hbıtl'-~_P,· hlh.anll ~aşa1 ve aaıre hva. dırmak yahut çürük mal sünnek kılmıştır. Hatta ithalatı temin emrin· 
a uuıu o l mıra ay. Bu hueueta ' d b t•• 1 ~ k ] d lı li l . 1 . • isteyen acemi bir hatip karşısın- e, u uccar arımıza azamı o ay· 
a ay çene er &f emııti. Irk göstermek kararındayız.> 
Saliaen Mektebi harbiyenin Al- da bulwıduğunu sanıyor. B. Mümtaz Ökmen ıözlerini ıöyle 

Biz Halepto:1 döndükten eonra manca muaJlimi miralay Bo1t1ab Nutkun opoteozu olan son bitinniı~r· 
Necip efendinin de yolu bu tarafa Iı~r be~ li~:~~çi .~hmed b~efi~ cümle ba.şlıbaşına bir tarihtir: cMeml~ketin muhtaç olduğu mad-

ıı.: muavın gını ettigı zat) ır 11&· İta . d ı · k ,_ · 
düşmüş, selamlık bölüğümüzün mi- :-kT h Jd l" h . k1 « lyarun zafen, adaletli bir e enn ıto unu yapars:en aynı za-
aafir: olmuştu. şam ....,. 1 1 a e ge ıp lin ra ver· Ih l akt manda ihtikarla mücadelenin müı-

yaaııın etmi~ti su 0 ac ır ... :ıı ı· · · b ı 1 Babam o tarihte (Külliyah fenni · bet ve ame ı çaresını u muş o aca-
nJ.iha) adlı eserinin ikinci cildini .~~bia'!. mu.siki üata~ Hacı Kira- Bu adaleti bilmeyen yoktur: ğız. 
hazırlıyor. Necip efendide ıülha, mı nmı oglu Cemale bir gece Ka- Habeşista.ndald katUdm bir ada- P~·asada bulunmıyıın veya nadir 
remiye dair Arap membalanndan ragöz ~yna~bnna~a kalhtmıştık. letti. Arnavutluğun zaptı A.dildne olan bir maldan, ihi'iyaca ldfa~t 
ne malumat ve askerliğe müteallik ~~acı ~ıra~ı~v~elı~d .. Rjad defe

1
n- bir hareketti. Yunanistana teca- edecek derecede piyasaya çıkarıldı-

11e t..ıfsilit: ıye muezzın gı 0 ugun an o a- . ğı zaman fiatlerin normal bir bale 

P d ( yı cayet tehlikeli, eoka.kta raıılanaa vüz, Mussollni'nin bile bütün cer- "nd·V· t .. b ·ı b't 1 aktadı 
i~ ara mukaddeme veya ta· ı ıgı, ecru e ı e sa. ı o m r. 

lia), merkeze (kalb), aağ cenaha k~ft kaJdırıma kaçılır bir kirnesney. bezeslne rağmen h~A. izaha muk- Fiat teabitinde de bütün unsurlan 
(meymene). sol cenaha (meyaere), el!· Oilu •onraları Kavuklu Hamdi- tedfr olamadığı bB.§ka bir adalet. göz önünde bulundurmak tabiidir. 
dümdara (saka) denildiği ve ilh ... nın. o~oyunlannda Acem "e Kürt Susmayı sevmek konuşmaya Çünkü bugünkü tartlar dolayMÜe 

taldidlenne çıkmııbr). b" "- ,_ dd 1 · ı_ -:ıl · d 
Odasına kapanarak bulup Dulu,- B 1 h . N . • mecbur olmaktan şüphesiz da- ırça.: ma e erın merAJC enn e 

lurduğu kitaplardaın notlar toplayıp .un arı,? epsıne ecıp efendi h ' ' maliyetleri arttlğı gibi nakil Te ei-
harıl horul Türkçeye çevirir, arala- ~; y!.glayıp ballayıp Yıldıza J'le'" 

8 
iyi imJo. &'Orta ücretleri de yüzde yilz ,.Glteel-

dığı kapıdan uaulcacdt çıktığını gö- tiıtiıec:egı muhakkak. Necm.eddln Saclak miı bulunmaktadır.> 
Elrtıler ges'le araya k.ar11mada: ren uşaklar: - Herif (hı) harfi lı:oymuı. Ben 

- Su mu, yoksa kahve mi İ8ti- bıruzım demek i.temiyoJM tiç ev-
;rorsunuz} deyinoe: lld1DUD, dokuz torunumun ölülerini 

- U ahi 1.. cevabını ..,erir, ıa- &)M7iaı. En .,,.,,el ortalıjı yoklayın 
mazan olduğu ve pot lurıldaiı iç.İn ayol. Malda bafü, bahada aftr ne 
özür dilenir, helada abcleta tazeli· aprdı acaba} 
yecek diyıe el ve ayak havluJanm Sicilli hırsızlar bir evi ıoyduktaa 
koıtururlar n oduından rene o,.. aonıa mutfağa inerler; ıeldolaplar
aı.Jc ıa yayılırdı. d.li ,.aıekleri de nhlenip dunra 

Şimdi de imamı Bpeayrt'nin (Ka· lllL..ate, kimürle adlarını yaur· 
eidei Bürde) aini tilhett•. lar, de.turun tqlıim ortuını da 

[Arap pirlerinden olan 8ma,ıt lııirl9tirler. Ç abuk oralara bakalıml. 
8elleleTce me~uçken \>ir ıeeıa l'lya- H.. taraf battan atalı ıöaden 
·~da: ( ... Emın tezekkilrlJ ~--·>. geçirildi. Hiç bir ekeik sedilr. ohna· 
d1yr batlıyan bu me,hur lı: .. deyı dıiı pbi dmilerı alametlerden de 
okuyarak uyanm11 Ye Hüdanm ml- aer yok. 
le tifayap olmUf. Buaun üzerine Jt
bu kallİdeyi bal iiz•ine okutup 
klclilere yedirmek &deti çılunı,.] 

Necip efendinin lı:apıeının dlf1 
ıene omuz omuza. Meıell Jcomf'I· 
laıdan Tahire hanım, .fO yıl yangın 
kö~)ü]üğü ettikten ıonra eol yarıı 
aelamün kavlene uğrayan kocaeı 
için: 

- Bir kutu bal aleak da okutaak, 
bizimkine yedirsekl .. 

Kırkçe,meli Sadberk hanun da 
ealci 12 lerden ve küplülerdes'I olan, 
kaç yıldır külçe gibi yatan ehlini 
habrlıyarak: 

- Aman benimk:ini de unutmıya
lnn 1 •• 

Böyle bir üatad ha.zır ya; o ha· 
caksız halimde (Zemahıert) nin 
Çince kadar a\iç El enmuzeç) inden 
bana nahvi Arabi okutuıunu da ila
fe edeyim. 

ÜlGmu teT'iyede, hikmette, Ara
biyatta allame, eteilnde namaz kılı
nacak, eli öpülüp hayır duası alına· 
cak Necip efendinin o varalccık üa
tüne konduruverdiği (hı) harfcağı· 
zı meğerıe hıriat!iyan olduğunun ifa
reti değil mi imiı}.. Hale bin Sür
yani mi, Marııni mi, Keldani'lerin· 
den mi IK!Ymİ§} 

Aiızlar açık kalmııb. Aylarca 
aeC. aaduı keeildikten ıonra bir gün 
Beyrut'tan mektubunu aldık: 

Bilmecburiye &ıni müfarakatinden 
dolayı mazeretler; ticaretle meıgu) 
olmağa baıladığı, i}İ iyi ~tmemekle 
beraber eebat ettiği n selam ke
lim ... 

Bu zat elyevm hayatta ve Bey
rut' tadır. (N. filan ve ıürelcası) di
ye pek namlı bir firma91, çifter çif
ter daktilosu, husu!Iİ otomobili, 
birkaç apartıman1, Lübnan' da vill&-

Bizde aylarca oturan, canc:x.eri· 
N 

.. .. Tannı, ..• 
miz olar. ı ecip efendi bir aı1qam Sermed Muhtar Alm 
ıözükme.ji. Olur a, bir bem,eri.in-
de kalmıştır. ErWri n daha erteei F h 
akıam da gelmeyince meraka dü- rNanaız eski Ba r!ye 
.Uldü: azırı vefat ettı 

- Adamcaiızın bqına bir kaza M-nilya 24 (A.A.) _ Maml
.. geldi} Yoksa bir feYe mi lSllto- yada bir klinikte lr.are ciğer hutalı
le:ndi} ğından tedavi edilmekte olan eski 

Odasının kapısını her zaman ki· Bahriye Nazın B. Campinchi vefat 
ltle<iiği haJde ıimdi ardına kadar etJnioth. 
acık bırakmı§. 

Uzak Şarkta 
lnciliz tebaaamın Man
çuriden çıkmaıı tekrar 

tavsiye edildi 

H...- 2.f (AA) - İqilia 
bülı:Ometi. Mançuryada oturan bütün 
lnariü tebeuma bu memleketi t.lı: 
etmelerini bir kere daJ.a taTei)'e et
mittir. lnciliz tebeaana. eler Man· 
çuryada kalırlarea bundan doiacalı 
iııütün mewliyetin kendilerine a il 
olacağı bildirilmittir. 

Tokyo 2'4 (A.A.) - Havu: 
Miyakoo aazetetıi, Birleşik Amerika 
devktlerini hariciye oazırı B. Mat
auoka' nın cuma aünü gazetelere 
yapbğı beyanab ehemmiyetle na• 
zan dikkate a1mağa davet etmelr.te· 
dir. 

Mezkur gazete, Hariciye Naz.ınnın 
Japonyanın Paırifikte ve cenup de· 
nizinde Jngiltere ile Amerikayı en
<lileye düıürecek hiç bir tedbir al
madığını ıöylerken yalan töıyleme
diğini yazmaktadır. 

Ayıni gazete İngiltere ile Ameri· 
kaya bir ıuitefehhüm neticcai olarak 
tehlikeli tedbirler almamalannı tav· 
ıiye etmektedir. 

N l K AH 
P . T. T. ~ memurla.nndan ölü bay 

Allh 8alcnıııı mahdumu J:mnJJet 
e.mtıtı mmıul'lanndan 111"7 BAU ım.Jea 
ne eebak rewa emtnıerhMlen ma 'bt
ıaeı ıwlaıın torunu ve Bva w.ıinıoa 
fabrika&ı ımçllk beden Wrblyeal mu
an:tmı HuW KUJ'tıt&J"8,Dm kızı Rebi 
TaırUnın D.Öh mermdm1 euman.t 
dıit Kadı'6J Beledl7'e dıa!ftllndt ,_,_ 
~. "1Wlndan *1 ımee ...elet 
-...W edertz. 

Tqekkür 
lwıill ann-k Be1a1ee ...._, ... 

· -em llilai mteuı•nı1ı. emı-
• lftlrak ... ... ...... " ..... 
...... eanUn tetetklr ...... .. .......... ~ 
DunUı Kar. Bn'b. 

Bayati Atalıer 

Teıekkür 
Tutulduğum atürree haatablUu 

t.ectan ederek belli 610mden. ıcurtuan 
Arnavudk.öyi1nde Dr. B. Kan~ 
alenl ~tır1eı1ml ıuııanm. 

Duan Duraba 

TEŞEKKÜR 
Çok ıngili ynrwnuz 

ut.uz KANSU'NUN 
ebediyen aramızdan ayrılıoıncla ge
rdr. cenaze merasimine iıtirak Te 
goı~e beyanı taziyet }(lt.fuaıda bu
lunan uiz ve kıymetli da.t ve akra
baJanmıza ayn ayn tqekküre teem

==============- eürlerimiz mini olduğundan kalbt 
,ukran Ye mfonetlerqnizin arzına 
mulıterem gazetenizin deli.Jetlerini 
eaygılanmızla dileriz. 

ÖLÜM 
Bay Namn Keçeci Zevcesi ve em

ici Sadrazamlardan Saffet ve Adliye 
Nazın Server paşalann hafidi: 

BAYAN BELKİS KEÇECİ 
irtihali darıbcJca eylemiıtir. Cenaıellİ 
bugijn Mat 13,30 da Teşviqye c.a· 
miinden kaldınlarak F eriköy mez.ar
lı.imdaki makbercıi maluusada ce
nabı ha1'1un rahmetine tevdi 1ulına• 
caktır. 

Allah Rhmet eyleye. 

Babası: 5e<lat Rept Kanıu 
Anneaı Saime Sedat Kanau 

Kadın Terzisi 

Cemal Bürün 
it Şubat (lar1amba siin6nden ltl

buen mevılm 1JOnu tm.dllth model 
•tlŞlarma bqlanacaktır. 

Masanın Wıtündekıi ufacıcık kl· 
lld<la ıu iki kelime: 

- Ben (hı) yım l. .. Bu akşam s u M E R · sinemasında ' (Bundan murad ne ola}) deyip 
Chırurken birden etekler tutuıtu: 

Unu cimi yok, (ben hafiyeyim) 
Cfbror işte. Babam: 

- Necip efendi mü.lüman, din
W, ha)Qk bir zattır. Mumııileyh
tlll hunu ummam r.. demekle bera
l>er kekelemede, dili dolaııyor. 

Annemin babası Haleptc dilinde
~ müthif kanser ameliyatmı goeçir· 
Clik.ten •onra derd gene nük.ııedip 
ikinci defa bıçak albna yatmııtı. 
Bu esnalarda Abdülhamide veriıtiri· 
ip durulmu§ ve Necip efendi arada. 

j Büyük Franau: Yıldızı. HAK1K.l n BÜYOK bir Franaaz fflmind. 
8EVlMIJLlK ... ŞIKUK ... ~ NÜICIELERLE DOLU Bir ,..he.er 

AŞK ve iHTiRAS 
FLERs ve CAİLH.A VE'riııı me§ıhur piyesinden iktibaı edilen ve 

GABY MORLA Y - ARMAND 
BERNARD - EL ViRE POPESCO -

ANDRE LEF AUR ve DALIO 
tarafından harikul~de bir tarzda yarablaıı ve 1940 da bitirilip memalilci ecnebiyeye eevkedilebilen 

bütün dünyada büyük bir muzafferiyet. 1 
Büyük Sinema haftası yaklatıyor. 

___ , 
Yarm matinelerdeın itibarc:n: Şehzadeba~ı T U R A N Sineması 

Müdüriyeti: İstanbul halkının arzuyu umumisi üzerine ikinci ve son 
olarak göstermek muvaffahyetini kaza.nan bu filmi görmeyenlere 
YO rörüp de tekrar görmek i.teyenlere büyük müjde: Şarkın tanın
m1.1 artistlerinden FATMA RÜŞDl'nin temsil ettiği büyük facia filmi. 

1-SAADET YUVASI 
Türkçe sözlü. Arapça tarkı)ı 

8S2.S6 kitinin aeyredip ve candan alkııladığı bu filmi görmek için 
gelip, fakat ~ bulamayıp geri dönenler için ~ok büyük fırsat. 

!-ORMAN ZEBANiLERİ 

' GEORGES O' BRİEN 

YARIN MA TINELERDEN trtBAREN 

ÇEN BE RLiT AŞ sinemasında 
Sinemanın yerattıiı en fcvka1lde bir eacr 

ARABACll ll KIZI DUIY AŞKA 
(AŞK n HAYAL) 

HElNRlCH GEORGES • HlLDE KRAHL 

, 

Bü7Gk Rue Edibi Al..EKSANDR PUŞKİN'in bütün cihanca tanınmış 
romanından bu film 1940 beynelmilıel Film Kongre9inde birinci 

müklfatı ka tır. 

MEŞHUR 

P O L iS H A FiYESi 

NIK KARTER'in 
en 90ll •• harlJrulicle macensa 

ÖDlmüsde1d Perfembe aqamı 

Acaba Teaadüf ma? 
Yoba Kader mi? 

IW * tıanatıYor. MY211Joı, 
~- · ~or ft aynlıyorlar ... 

Kudretli ve 
eci bir dram 

Metıhw~r: 
V. TOURJANSKY 
-.-..da~ 

Uzaklafan 
Melodi 
()yn~ar: 

BRIGITIE HORNEY 
WlLL Y BIRGEL 

Pek ,.imada SARK aiaemaamda 

""ur" ı 
~::~~ 1 

Tepehet- dram kıemı .. 
ceoe eaat 20,-'0 da 

MEŞALELER 

KONSRVATUAR ORKESTRASI 

yaylı sıa:ılar 
Şef: Oemal Reşld. 
Bo&t: Vahdet Nuri. 

Bu &.qa.m saat 21 de 

P&ANSIZ TİYATROSUNDA 

Kirahk Köşk 
Bebekte, 10 odalı, kalori

fer, parke, sıcak su, telefon 
gibi asri bütün rahatlıkları 
havi giisel ve yeni bir yalı 

kfraJaktır. Te1efon1a 22330 
numaraya müracaat. 

iPEK Slnemasuıcla 

Daima en heyecanla ve meraklı 
lilmlai 8lll)'ln letanbul halkına 

takdim eden 

.&LB..&Z.&B 
Sinemaa 

Y .. ak&.?rrılea itiMr• 
.ÖZEN f1LM• in bu kere Bu
ndl.ı aıethdiii cKOWMBIA• 
Fllm Şirketinin 9.fO • 9.f 1 ..
aeei Jc;in lluırladıiı eenenin • 
Mbiik C-.ıeluk filmini takdim 
edb'or. 

Kurtun • • 
iZi 

WARREN Wıu.tAM 
RALPH MORGAN 

(Fransızca ıôzlü) 

Tayyare dafi toplannm 
yeni planlan - Kınlan ka
sa • Eararenıriz tertibat. 

Beynelmilel büyük ,erir İt 
batında, atılm14 bir ı~ara
dan cözülen esrar oerdeai 

Baıtan başa heyecan ve dehıet 
meraklı büyük bir mevzu 

Ankara Belediyesi İmar Müdürlüğünden: 
tm&r müdi1rlüğü kadrosunda münhal 170 Ura ücretli ilç !en memurlu· 

l'tı ile HO Ura ftcretll bir ressamlı!t'a memur alınacaktır. Bu ücretler kadro
nun hamtsı olup alınacak memurların ücretleri 3656 numaralı tan.una 
g&. tesblt edilecektir. Harita. ve kadastro işlerinde çalışmış olan, kada.ltro 
veya ten okulundan mezun taliplerin diploma, hızmct veslıkaln.n ve hQ.mft
hal liğltlan veya bunlann musaddak birer 3U!etlert ile Ankara.da tma.r 
m1k1tırlül11ne müracaatlnn. cl026o cl39b 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111•11111[11 

Askeri Fabrikalar Satın Alma 
Komisyonu ilanları 

il 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111••••1111 .... 

Telli ve telsJz telefon ve bunlara alt benzin motorları tamlratmda.11 
anlar usta ve tşçi alınacaktır. Saniyen babam rütbece mağdur

lardandı. Erkanı harpler •ırma ya· 
l.alan taktıklannın on, on ikinci ae- ' 
illetli mutlalca pa,a olurlar. Sınıf ar- ,.-•••••••••••• 

YEGANE FRANSIZ f1LMIDlR 

Yerlerinizi evvelden aldırınız. Tel: 42851 

Ankarada çalıştırılmak iızcrc, talip olanların bir istida ile Askerl fab· 
rlkalar umum müdürlüğüne muracaat etmesi ~e istida. ile birlikte, ılmdlYr 

•----------~ 1 kndn~ çalıştığı yerlerden aldıgı bonscnls suıetıerlnln de gönderilmesi naıı 
olunur. ..11a7, 



SÖZON 6ELIŞI 
ikinci nevi talebe 

• • ~ Veldllli1 ı.uJiln Od nevi talebe ile uğraşmaktadır. 
Rİ Bmıİarm blrhıd nevi mektepten çıkmayan, Udncl nevi 

ine,~ be _._, taıebeJerdJr. Birincilerle muaDimler meşgul 
at.e ..... U&Ayen ld lerf zabıta 

olmakta, Ddncllerle meşgul olmak için mektep are 
kuvvctleırtni yardıma çaimn8k mecburiyetinde kalınaktacbr. 

Birinci nevi talebeyi bulmak için bir mektebe kadar git:: 
lhımdı.r bdncl nevi talebe ise kahvehaneden baflanıak üzer 

· bard baloda veUıasıl mektep-
IArdo salonunda, sinemada, çayda, a, ed ta la oynarken, 
ten başka her yerde görUniir. Ona kahvehan U:d ~gara ~ken, 
blllrdo salonunda kolpo çekerken, 51nema h.01 ~ mektebe gt
barda dans baloda flört ederken ras)aı'SUll%, v Y 
el ' • k ıamak kabil değild1r. . • 

erken ve kıtap okur en ras . dedi . ayet -1r gıyı-. _.__, ___ ,. vaziyeti yenn r, g ~ 

ikinci nevi tal!CV':.u.uıa m.ıuı ffak olmuş bir genç, 
nir; onu ilk bakışta bayatını )tllanan muva eclebUirsinb. Çünkii 
bir dairede veya bir bankada mem:.ı ~nmelc için sartetmesi 
kimbilir hangi saikle kerrat ced~e 0

ek uğrunda harcamıştır. 
llzungelen zamanı tavır ve edl oğrenm ladıktaD sonra anlaşılır. 
Bo~ltığu, tın bn öttüğü konuşmıı:m 'ba§ talebe zannedilmesidir. 

Zaten en korktuğu şey ken~Uğl gizli bir iş gibi, bir mektebe 
Onun için kasket ~ym.~. Tale'tı be sak)amaya pyret eclerek ya· 
yazılı olduğunu mümkün mert.en 1 •e11mamıştır. Buna rağmen 

U 1 ı..- de henb sey ~ b" par. Yaşı er em"'l"" . i i bile haysiyetine dokunan ır 
bir fakülte talebesi zannedıtmes n 

~his sayar. ~ trann·ayda bilet~iye «şebeke» derken 
Talebe oldugu ya~ kahvehaneden çıkanp mektebe 

anlaşılan bu ikinci nevı talebe~ h dedir· batta zararlı netice 
sokmak için sarf edilen gayret . ~~ ıaı:be baleti ruhiyesinden 
Yerebilir. Zira polisle nıe~:; sokmakta ısrar ederek ha.kiki 
bu derece u7.ak adamlarım t rtmakta tehlike vardır. 

da yanyana o u 
talebe ile aynı sıra , lk tahsili mecburi kılıyor. 

Kanunlarımız yalnız i Şevket Rado 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••• 

l. ____ ı' ___5erbes sütun _ 

Gencleri,niz 
• 

icin marşlar 
• 

M:emnuniYetle haber aıc:ııaı.mıza. gö
re Beden Terbiyesi u. Müdürlüğij. Türk 

ençlerl için marşlar yazdırnıağa ka
~ veı:ınlş. Bu mühim karaıı vermek
te geç bile kalmıştır. 
~üfle ka.ydedellm ki bizde bu

güne kadar gençler ve mekteplUer 
1ç1n marşlar yazmak kimsenin hatın
na gelmem.iŞUr. 

Harbtyenin iki üç basit marşını s1-

Şarki Afrikadaki 
kemirme tablyesl 
lngilizler adeden az kuvvetlerle Eritre, 
Habeşistan ve Somaliyi isti/6. ediyorlar 

Yazan 

M. Şevki Yazman 

Tll mekteblller de okuyorlar. Bereket 
versin Harblyemlze. Bu mühim 1.şde 
Beden Terbiyesi U. Müdfirlüğilnün na
sıl hareket ettiğini btlmiyonız. Her 
halde bir v!'ya. iki marş kUl gelmlye
ceğlnden en yük.sek TÜrk şairlerinden 
müteaddit güfte rica etmiştir. Şairle
rimiz de fahyrlyen seve seve kabul et
m~ olmalarında hiç füphemlz yoktur. 
Bu gü!teler ayn ayn Türk bestekA.rla Şarki Atrikada f ta.ıyanlann 
nna verilmiş olduğuna hükmetmek ltı- b"'yük kl fi 1 zımdır. Büyük Türk ~rt merhum Akıt ~ eme e: ve masra ar a 
ııe Riyasetfcfunhur orke~rasının eski vucude getirdikleri müstemıeke
ıtefi muallim Zeki vata.na IstlkliU mnr: ler (Eritre, Habeşistan, Somali) 
şımızı hediye etmişlerdi. Bu vesile u_ b gün .. ded ynlmı ~lı 
memleketin bu eski hlzmetkftrınm o::- u gov en a Ş yag 
kestra.mıu senelerce ifa ettiği büyük bir but şekli göstermektedirler. 
hizmetleri hiç bir vakit unutmamak ÖylP!)ine bir but ki, dört bir tara-
lAzım geldiğin! kavdetmeğe mecbu- ! da İ .1. 1 to 1 ğ - ın n ngı ız mpara r u unun 
ruz .. 

Türk milleti, istikbalinden emin ve Habeş hükümdarlığının kuv-
enerjik, idealist vatanı herşeytn üs- vetıeri kemirmeğe başlamıştır. 
tünde seven, neşeli bir gençlik yetiş
tirmek istiyor. Gaye budur. Şair bun
lardan ilham alacak ve ayni zamandtı 
Türk devletinin dahllt ve harici siya
setini nazarında tutacaktır. Bestekaı 
ise bu duygulan en iyi bir tarzı musi-

Kabul etmek lazımdır ki bu 
kemirici kuvvetlerin mecmuu 
dahi İtaJyanlann bu müstemle
kelerde bulundurduklan ana va-

kide ifadeye çalışacaktır. ··sıe 1 k d 
Askerl ve gençlik marşlarının baş- tan Ye mu m e ·e or usunun 

ııca karakteri yürük ve sürükl~yid ol- beşte biri derecesinde oldukları 
masıdır. Romantik devrin bestekarları dahi şüphelidir. Ancak a<5ırlarca 
marşlarda.en çok muva!lnk olanlardır 
Çok temenni edelim kl yazılacak bu işlerde pişmiş ve tabiye ve 
marşlann nağmeleri şark muslkls!nc malzeme üstünlüğü ile, miktar-
kaçmasm. Derhal monoton. \'C nost:ı~- lan ÇOk fakat maneviyatı bozuk d t, 
jik olur. Mesela radyoda dmledlğlmıı ı ' . ~ . • 

t anlar koronun okuduğu armonize. ~dllml~ ı ordulan aı.tetmc~ Adeta sanat ---'--.--.----.-.--....... ---"-----------' 
Yabani a VŞ eserler ermeni kilisesinin nyınlerinl ittihaz etmış 1ngilızler tçln bu ha-ı $lırlô Afrikada lncila taarrm lltilamelllrini aöatn Urita 

büyük tır. Fakat çok geçmeden bunla- hntırlatınakdadır. Marşların iki veya . kat t k la olduğu gibi 
Avustralya kıtasının en.. .. ';;~~arasında ıalgın halinde bir müt- üç ses Jçln bcstelenmeyrceğinl kun·et- ıe gaye 0 Y ' vamlı kuvvet ıar!ile blr ıeyt silip stoklara malik bir üsten mah-

lfcti yabani tavıanlardır. Suruler~e hio hastalığın hüküm •Ürdüğü anla- le tahmin ederiz. Gençlerimiz hcnfü harp harekatı bakımından da çok .. ürm sin d 1 aktı 
bu hayvanlar mezruatı tahrıp h ı h tal k A iki ve'l1<1 üç sesli eserleri teganni ede- kl dı sup e e er er. rum bıraJrac_ r. 

ııezen - .. çmek ıılm11br. Bu meç u u ı vus- J- mera ı r. Dün üz rind b kad Ü 
etmektedir. Bunların onune ge . . tralyanın baılıea aervet membaı mezler. Marşlar her halde gençlerr . ya e e U ar mu- Btr de Musavva d şer Te Şl-
için tarlalar ve bahçelerin eben~ olan koyun ıürülerine sirayet ederek klüb ve mekteplerde musiki muallim- Enelü. Ingilizler hareka.tı bir azzam işleri bulunan İngilizlerin malt Edtre alınırsa bu kemil"l'Df 
dikenli telörgüler ile muhafaza edı· '-- 1 leri tarat ifınllmdan. 1 uzbundca bklrtl zaman mmtakadan, bir yerden yapını- Şarki Afrikaya büyük kuvvelter ;ab.,1 ..ıı--.- ...... çük kuvvetlere ter-bunlan da kırmağa u.o amı~br. meşk e t r esı ca e ece r. ..,.... ~ a.u 
liyor. ı · .. .. Halk hutalıiın keşfedilerek. önü İtalyan ve Alınan devletleri milli yorlar. Bunda muhakkak ki lk- yıg~ması beklenemez. Buradaki ked~lE Orta Şarktaki İmrlıtz ih· Son günlerde telörgÜ enıı onun• k k ~· 
de binlerce tavfllD ölü bulun- alınması için hü umet mer ezine marşlannı müteakip resmi mahiyette mal ve sevku 1daı·e müşkülü var- düşman kuvvetinin de hali ve tıyatını ilaha fazla arttırmak ka-

ld .. kl . l••ılama müracaat etmıt• tir. bir gençlik. marşı çaldınyorlar. Alman- d F k t b ·ş ra iye İtal . dMı.... 1 bt ol Sonra d k d muş, neden Ö U eri an _,, • ların Şimdiki harbin bid:ıyetiUde beS· Jr. a a U • g~nJ e Z - keyfı üzere bırakılmaSl v~L U 0 - } ur, a ara an tkm&) 

Ş k ,. T". k"stan n haritası telediklerl bu askerlmarş çok parlak- yan kuvvetlerını de yaydıklan mıyacağına göre bu tablyen1n en müşkülltı tamamen kalkar, MU· 
ar 1 ur 1 1 

"'' .. ,tır. ~ertn orta. kısmın,da.\ti timballer için, onları da her tarafta w.yıf muvafık olduğunda şüphe yok- sa.vva vuıta.slle ve demiryolu 

1893 senesinden 1935 ıeneaine 193S. aenes~d.e Ş.ıkt ~ürk.is~ m~ !:rb~~~:~~;şda düşürmektedirler. Yalnız teşeb- tur. Kaldı ki bu tabiyt, yani bu !K>nra d&1yi bir kara yo111e Ha~ 
kadar Aıyanın ortaaında ve bahu· halkı Çm hlk.ilniy.e~ .... idar•m• talabattk bariton aeaıert erkeklik ve büs mütearnzın, yani İngil:izlerln kemirme dolayıslle bir taraftan içerWrda9 Jmdar Umıa1 lmklnlan 
ıu• Şarki Türkiıtanda tedlriklerde ltarp kıyam etıtiiı Jıamuı Sn. b.hramanlık duygulannı ifade eımek:- elindedir. Kuvvetli veya zayıf ta- düşman sa.ata ufrarken, cUfer ta- temin ....,,,,, olur. 
bulunan leveçli llim Sven Hedin ~=~-~: ~~ ~-~~lfdef~ ~.:._ .. H """'•'" .___._•-ıannt1an .,,.,_ arruz yerJerfnt c tayin eder. Bf- raftan :tazanı1an erut, 1tttn&m Bu •ıett.&İt.alyanlar için eıı tim diye kadar doiru baıİtMI 'buJu.• &.a ~-.a. &llD ..-uu ._anan - ._,_._ ,ıı. ....... __. e-

bu yerlerin haritalarını da )arca tevkif edilmifti. Ba l>ldirele- .ı martlar bekll10na. r naenaleyh kendisi için ehemmi- edilen 5lllh ve mühimmat dolayı.: mu9* lı&relıııet, kuvvetlerini 
mayan . tJa~L .__....1... ••L .bk..(lerlu yetll gördüiü noktaya icabı ka- sile ua--ıner ye ttaiyanlardan merklll bir •uiJette tophyarak 
almıftı. b L- • n a nı&tan eoBR ava 89D•n& m• ·""'Ji' 

5 4 pafta teşkil edecek . u na?9 aailıinin mab.alG olan J.aritalanm dar kuVYet toplıyarak saldırdıfı memnun olmıyan diler yerli eha- emni1• müdafaa edebllecekle 
tab'ı altı ıenede bıteedtbr. A'UT>•paya aakletm:..W. ilk pafta Taşovada vakit müdafi, yani ltaıyanlar o linin teşk!IAtıandınhnUl Jilzün· rl Udu bir,.. müdafaa tet'U· 

tanın .. lan T•- .,._ nokta .._. _ _. b der ku 
Milyonda bir mikyas ~:ı:~r~ ya~ı esk' U gur kültürünün merkezi ya e~uya u ece v:- den İngilizlere taraftar kunetıer batı aı..,ıandır. l'abt bu tak· 
bu haritalar için laveçlı alim bırkaç T ıban ~valisine aittir. vet yığmış bulunmazlar. Bina- artar Ye zamanla ksnlrme daha dinle Jlıtldm oldukları erut kt-
defa hayatını tehlikeye koymuıtur. ur Tütün pİyaaaıı ayın enaleyh zayıf kalırlar ve Afrika- süratlemr ve çökmeyi intaç eder. çüleeek w Umıa1 Ye iaşe kaynü-

k • • Adliye koridorunda sonlarına doğru açılacak dak1 ge~ mesafeler dolayısne Şimdiki halde İngilizlerin üze- lannın abası bütün bütüne da· 
Erzurumda kaya mıt t hdid diğ~r yerlerden kuvvet gP.tirmeğe rinde en fazla durdukları ve kuv- ralacaldır. Bu tehlike dolayısilf 

l müsabakaları .. Bekırköy Emrazı akil- &baa (Akoam) - Evvelce 1 1u- vakıt bulamadan orada mağlt\p vetlerini en fazla t.eksif ettikleri onlann da kemirme tabiyesini 
) o·· bu Evvelki GWl 11 e 1 w b'ld' _.]_•W• T 1 l Er urwn 24 (A.A. - un .w:, ye ha,.,tanesinde bir hadlae olmuş v batta aç acaııını ı ıraJgım aıova o ur ar. yer şüphesiz Erltredir. Çünkü lıi&setmekle beraber buna boyun 

rada zl 50 kayakçının iştirak ettıgı vr.z1feslne nihayet verilen MuhSın ~~ tütün piyaaalarm111 açılması bazı za- Ayni tabiye bu defa da başka İtalyanJara en sadık ve ni"'beten e~eled mukadder addedilebilit. 
b. k . k ·ni müsabakası yapılmıı- minde bir hademe doktor B. Ha ruri sebepler dolayıailc gecilc.rniştir. __ .... 1 .. 11 h d 
t ır .?'~ n ı e~kek genç kaya~çıları· Neşeti bıçakla vurmak: isterken Y~== Şubat içinde Erbaad" ambara müs- bir yere tatbik olunur ve bu su- en iyi orduyu veren yer burası Hem bıı.u.uaAUer ve em e ana 
ır. a .. 1 :.k b' alaka ile takıp olu- lanmıştı. Mnhalll Jandarmasınca 1 tahsil tarafından birkaç koçan mah- tl d . ku t "d f'' olduktan b~ka Kızıldeniz sahi- vatanda oturan İtalyanlar k~ 
mızın huyu ır ı· ı luı d ki hnzırlık tahkikatı ikmal o u- re e aıma vve çe mu a ıın ' kada 1nm k irmed ntev 1lld itle 1 ri 

b -sterilerinde başta va~ 0 
-

1 a hsi d- adliyeye teslim edil- sul gelmit inhisarlar henüz müba- lindeki Musavva ya r e m en mu e ~ sese -
0~ .~ so bütün sivil ve asken e~- n%1 ı.;uiki:Cı ~Ru ceza mahkemesi yaa emri almadıi\Jıdan, diğer alı- altında bulunmakla beraber mu- Şark1 Afrikaya karşı hareket ya- ni her an duyacaklar ve fakat bu 
k~ uzere emurlar ve kalaba!~ . hır ~uz~na çıkanlmV}tır. cılar da merkezlerin<:len bu yolda vaffak olunur ve yer kazanılır. pacak kuvvetlerin ikmallerini de- noktaya elleri ve kollan uzana. 

ar. ve m ı kta ıdı · M h inin Uk sorgusunu b' · l'kk' t d"kl · d balk kitlezi hazır bu unma ' 'k Mahkeme. .u 5 
• -rmek ır emır te .. a ı e me ı erın en sa- Bu şekle bence en güzel isim · d b Um ta.sil a - mıyacalh için ıztırap içinde mu-

.. k d Atayurd gençlı yapmış. suçlu, doktoru öldu tışlara henuz başlanamamııtır. Öyle nız en ve u an vası e Y P && 

Mu:1aba .a.
1 

aAt 'le Erzurum gü· mai.saclı olmadığını beyan etnılştinir. ümid ecli!qor ki ıatıılara ancak şu- kemirme tabiyesi'dir. Zira kemir- mak imkanını verecektir. Aynca kadder Akıbeti beklemekten bat-
spordan Ceını eş ı . . Tk hk e Muhslnln muhakemes e d v d . İ .. . k bir ___ ,.,ardır 

.. d H'k t Doğruer, b.rıncı ı ~ .Ma . em •. t 1 ak devam et.meğe bat sonlarına ogru başlanacaktır. me e kuvvetı az rnahlt\klann de- talyanlan da mühim depo ve a teY yapamıy~ • 
cunen ıme k' guga~m~~ oar M ak k"l 'd dk'kl d .::====================-==~=-~=~------------) · E gücünden ımya • iş ve kendisini serbes bı- ınt a oy erm e te ı er e 
en rzurum . . karar \'erm • b '-- 1 k l • 
hıs~n Batur da iki."lciliğı kazanmış r:ı.k:mıştır. ıJunaZ ulunan. el!Ulpd~r eErkmer )ez ekr~.nel adv· Manisa Kızılay kongresi 
ı d Muhsin, koridordan çıkar ç det etmış er u. sper er oy er e a\t d 1 ndan kız orta okul doktor B. H:ılll Neşetle ltal'Şll~m~ ve tütünlerin demet ve denk ameliye- Manisa CAqıı.m) - Mn.nlsa Kızılay 

l 1 b
a ı.n dar gr..U1~·u,. «a· n birinciliği. ha· burada tekrar kendislnril tehd.laddllc~el.şkl- lerinde ileri ve fenni usullere dair kongresi Halkcvi salonlannda top-

a e esın en ı~ u ., 1 kto bunWl üze ne ycu fi . h . 1 d' lanmıştır, Mazbata ve 3000 Uralık büt-
'' d ' k'nciliği yazannuş ar- tir. Do r, üracaat etmiş etra ı ıza at vermış er ır. çe aynen kabul edllml.ştfr, Bu ay lçln-Yan ı aşar a ı 1 b•ta memurlannn. m .. ' 

dır za ;_~," ha'"""da yeniden bir cürmu- ~-diden Taşova merkezinde de verilen milli kostümlü balodan §U 
· b"I ta- Muı~ AAU• ır M" .,,.... hasıl t ld dllmlştl 
Müsabakalardan sonra. 0 g~ ça" · Achud zaptı tanzlnı ed.llmişt · u- (Erbaa) Austro Türk, Felemenk a e e e r: 

1 GüNUN ANSiKLOPEDiSi 1 
Büyük Okyanus'un 

MAGEL•-.-. rafınd"n oporcular şerefıne hır • tem~ .. klben suçlu, birinci sorgukhAklm-_ Türk tütün oirketlerile Mitat Nemli Bilet hasılatı 422, piyango 212, büfe 
• ... J • .. dl ed1Jmlş M.Jdm ll sorgu .. . d 1 t t k .. b 30 lira. Buna mukabil 17 lira ma.srnf 

zıyafeti 'crilmiştı::_ Uğine tevtıktan so~ra Muhslnltı tev- muesseseeh ı 1 epo annbtl u ara mu a- et!llmlştlr. Askerlerimize kışlık hediye ~lUırHIM ft 1lpanJa ba-

t . d l • çları sunu yap rek kendlslnl tev- yaata azır anmıı u unuyor. olarak Kızılay tarafından ceman 8958 Dünkil sayımızda Büyük Okyanua- ve h•1lnM. - .., etatnll onJaıtı, 
Zm!r e ıg ma .. b ada klflne ltararönv;~Lştlr. Üç buçuk. milyon kiloya varan p:ırça eşya toplanmış ve sevkedllmlş- tan bahsederken Magellt.n'ı onun "- lma. ~':::ıeıer aı:hlne mu-

lzmir 24 (A.A.) - DÖn ~r or k!rhııncre g e Ta~ova (E'.rbaa, NiLar, Tokat) tü- tir. şlllerlnden diye göstennlştlk. b1rl~ ldeıtren 6'dtiWcHl Bu nret.l< 
~apılnn !is maçların?a Al emı~~ _ B'r araba devrildi, bir tünleri kıta, nefaset, raırıdıman ba· Yeni heyet reisliğine defterdar Mus- naınsmd ldMne Mceallganellandl~:Y~ sfC:,~ !'::.adma 'tll&pmf, tabt.memleketl-
Ateşsporu 2- 1 yenmış. 3 t~or bere 

1 
k it d kalıp öldü lı:ımlanndan fevkaladedir. Maluul ~: !~~~~~I ~bl~:ta:.i~l:~~: olarak deniz.den do)&fan .r•PorlekWi ne dönemeadl&U. 

Cöztepc takımları da 3. era çocu a ın a B eağlam, hutalıksız vu lekesiz olarak Jlğe İhsan seçilmişlerdir. seyyah ve gem.Icldlr. H70 de Porto'da Balı81 8eOlll bet Semiden dördt 
kalmıştır. lig tzmir 24 (Akşam) ~ erga":!f idral e<lilmişti.. doğdu. AsU bir ailedendi. Gençllğinde muhtelif waman'larda battı. Yalıus 

Bli müsabakalarla s~a erel uş nın [şıkler köyünde Su~leyma'~k 0~~ Demet işleri yakında bitecektir, K d gonüllü bahriyeli yazılıp Hlndlstana V\ttory& pmJal •tlaın taldı. MageJ. 
rnaçlnrında Altay şampıyon od m d~ l O yaşında Ki.zım de~ı ~ :U a denk imaüyeaine hararetle devam onya Halkevin e sefer etti. Moluk adalannn. oarktan gi- la.n'ın ldamlal'mdan Bebastlen de 
şild ş .. mpiyonu olan Altınor u tle ba•ı altında kalarak olmuştur. edilmektedir. Fiatlerin normal .. rt- konferanslar rerek 1lk töhretlnl elde ettt. A!rlka- Qe.bo bununla eeferden kurtulanlar. 

B sure " ,... da ve Fasta. PorteJdzliler hesabına ça.- 1spany911ı seıUrdL 
ikinciliği kazanmıştır. d Jzmir d nmaıi lar altında ceeryan edeceği ümidi Konya (Akşam) - Halk Pn.rtlst ge- lı.ştı. 1512 de kralla arası açıldığından Bu k81lf eeJa:tıatl üç aene on dOrt 
rr.illi küme müsabakaların 1 a t a: Sovyet ona D N B . kuvvetlidir. ~ :~~~~~:ı:ı~ :ı~~~= İspanya hizmetine girdi. Cbarles gün sürm.Oftilr. Bu devrlllem &eyaba-
Alıay ve Altınordu takım arı ar Moıkova 2-4 (A.A.) -: . · '. ,J da. verilmiş ve kalabalık bir dinleyici Qulnt <= Beşinci Şarl, yani Şarlken) tine daJıı muhtıellf eaerler yazılmıftu 
fından temsil olu~ac~· Bahriye komiler rn?avını ;mr t Çorluda ekim vaziyeti ha.zır bulwımuştur. Doçent Bedreddin tarafından kabul ecµıdl. En meşhunı Antonlo Pigafetta'nın '1-

e j k p avda gazetcsmde, ovye Çorl (Ak ) Ha 1 (Namık Kemal Te tiyatrosu), Ahmed Magellan, Amerlkanın cenubundan tabıdır. 
Kanadada bir tayyar :sa u, r t1 · · pğıdalci tarz- 0 ıam - va arın Asya sahillerine gidebileceğini tah- ============• 

ld deniz kuvve . erın:~ ~. ah trnekte- müsait gitmui çift alltınm yıldan Kudsi Tecer <Balk edebiyatı) mev· mln ediyordu. MalU:k adnlanna gn.rp-
kaybo U E ·Tni da taksim edıleoegını ız e yıla mak.iııeletmeei ve Ziraat ban- ~~~~ra:!ı8!'Yi:~=İn sular ten tııa.şabJllrsc buranın baharatını 

Montreal 24 (A(A.) - nsu d dir. K d · fil0911. kasının vaktindeki yardımlan saye· d.tnlet~fr. İspanyaya temin edeblleccktl.. İsp:ın-
k~ fcd enlerden biri olan ~i~ !~e ~j Baltık .nloe~, . ~rru cnız Vladi- ainde mmtakarnız ciliı sahası ge· ya bu tekllfl kıı.bul edip 1512 de Ma.-
rick Bauting ile diğer üç kışıyı ':f11 Murmansk dakı Jlma. P ~f:k fil<*!. çen eenlerden daha ıeniJtir. Banka İzmirde bir tramvay bir gello.n'n beş genıl verdi. Yola çıktılar. 
bir askeri tayyare cuma sabahın an vostok' dl\ b lunal!. ~.uı . . vo- çi(çiyi tehir maarahndan ve yol • • ' U~ seyahatten usanan gemicller 
heri kayıptır. 1 Aınur filo!u, Pinık filo9U. :ı.smıTuna zahmetinden kurta.rmlf olmak Jçin takıı, hır araba çarpıştı muteadd.ld kereler isyan ettller. Yn-

Tn 'dine muvasalat et· ·ı filo ve eon ihdas edilen d lannı mahallinde .,..._....., ....... , lmı.ir 24 (Akoam) - Alzmirde man kaptan, elebaşılan Pata.gonya 
.~~are me~n , . . reti de rı en yar mı • "-a-~::- .. . . sahillerine çık.arıp bıraktı. BUO.hare 1 

llledıgıne ve hıç hır t~]S'lz ış~ . a ık· filosu. bale getirilecektir. Çorlu tanm kredi kooperatifi yÜ- Güzelyah tramva>: ca~~ınde hır kendi a.dını alo.n burnu aşarak. Büyük 
alınmadığına göre do~'U ~a~~':n1na· Filo mod~rnltılar vedetler, mayn Irk toplantJaını tuhat ortamwla .yap• tramvay, bir taksi, lıir yük arabası Okyanusa girdi. Üç ay yirmi gün sü
larında denize veya her tur!~ erde Yeniden deırıız~ r' ok iyi tes1ıiih mıpa da eberiyet o~an taıı>lfb· '.Atal>acı Rnahhrı başından ren yolculuktan sonrn Phlllpplnc 
kate vasıtalarından uzak h.'.r Y d'l· gemikrl. torpıdo1la • ç zırhlılar m,. toplana mart iptklMIJ'• 1 ,..,il" • IQrelt.e ~ Mı üç araba ı <= F111pln) ndal:ınna 16 mnrt 1521 de 
karaya düımüş olduğuna hukme ı edilmio krüvazör er ve ts • '---~ vardı. Orada Zebu adnsımn lmuına 
rncktedir. Tayyarenin araınınasına ediJ.meJctedir. ' 
ba~lanmı~tır. 



Sahife 8 ~~ Şul)at 1941 

::~: Genç karı- ca ~lilill.\lMJ,~ffjfftl 1 ORDULARI DURDURA 
1 Beyoğlu beledlye dairesinde blr işim 1 ınanlnr kadın onu bahçedeki geniş is-/ o r t e 1 atı ut o 

vardı. ŞlşlldJ n tramvaya bind.1m. om- kemleye oturtuycr. nıkasına yastıkla: 

1 
h d ? Tefrika No. 50 Yazan: İSKENDER F. SERTELLt 

ya gidiyordum. Tramvayda arkadnşım yerleştir1Yordu. t 
Mnhire rns geldim. Arka sahanlıkta Yalnı~ bu karı kocanın bir unutkan- a ey ar mı ır Kral Mnnuel elini vurdu. ıztll'l\bl b~ Allah, b1r de ben blllrlm. 
lkim!roen başka kimse yoktu. o blr lıkları vardı. Perdelertnl kapatmağl • Saki hlikllnıdarla.nn kadeblerlnl Bunu kime SÖ}'.lesem, ban,a gUler-
slgarıa. ynktı. Hnllnde bir fevkaledelik binde bir hatırlanna getiriyorlardı. doldurdu: Koca. ihtiyar Hızır 'bile benlmle alay 
olduğu göze çarpıyordu. Nlh,yet gUle- Ukln onlann etraflanna. mahallere Leon Looııldl3, günahk4rlann hAm1· etti. 
rek: komşula.nfı. pe. ehemmJyet verdlkle· Genel direktörlük futbol ovun ile değil si olan cgecbyl gündilzden 1azla. se- Diye söylenlyor ve yatağına glrereJı:: 

_ Bugünlerde blzlm mahallede b:t rl, gdrlll.mekten kaçındlklan yoktu. J ver ve her zaman takdU eder. Onun uyumağa çall.ŞlYordu. 
takını gıırip ho.dlseler oluyor, dedl. Se\'l.şmelerfnden Meta lftlhııl' edlyar- sporcuların ahla" kını bozan .L'Ufbol görüşlerine göre tgecet mütevazi: Saide, yaşı yetmişi geçmi§ olan Bızır 

Sordum: lnr glbl 1dL Bunun içln k.J.sa. blr demir 1"i ,günüdZi hodblndlr. B1r11m:ı.nlıum beyin o r.ışt,a eğlenceye ka~ı göst"r--
- Ne gibi?... parmaklıkla çevriU bahçelerinde ve mı•kroın/art•le mu"ca ...lele azmı•n Jedı•r günahlarını saklar; öteki herkesingü- dl~ düşkünl\lğü düşündükçe hlddetlo-
- Mahallede bir evle.nme &a}gınıdır perdeler! indlrilmeınl§ odalarında r Uı Uj nahını ve k\LSurunu meydana. çıkanr, niyordu. 

başladı. E\lenen evlenene... iken etraftan mütec ı.s gözlerin Jten- yüzüne çaı:par. Gece, mtı,,fikfu; gün- - Padlş:ıhm etratmı saran bu 
_Fena mı? ... Mükemmel birşey ... dllerinl seyrettiğini hiç akıllarına ge- Yazan: Ziya Atet dilz, r.nHmdtr. Lccmld.l.s: cB!it.tin ıztı- adamlar, onun da.ahWruu bozacak? 

Memleketin nüfus. ihtıyaCl var.. tirinedlkl.eri hallerinden belll ıdı. Nereye gittikse ve kime rnsladıksa. bl., ittıhııı! edip gençleriml.zl ve evl1dla.n- raplanmızı cgece:.nin koynund3. din- ve kendilerine uyduracaklar. diyordu. 
_ Bak sana bl7Jm mahalledeki bu Onlann hayatı c.ıınlı bir aşk tablosu- re yana akıla. cyahu bu tutbolün ki- mızı ou nyn bu va!dlerle 1tmA ve b.11 diririz. cGündüz, hoppa, vefasız blr &idenin dilşttndUğü pek de yersm 

salgının nasıl başltMiı~ı anla.ta.ymı. na. benziyordu. Erkek blt kero hnfifçe me ne zararı oldu kl, bütlin teşkllAt· ıneud malı glbl elden el& devredenle- kadın gibi, bizi tesell1 etmez, s:ıdece ve mAnuız değUdl. Çelebl Mehmed 
Geçen yazın başlangıcında. idi. Bir gün hastıı.lanmıştı. Nihayet nekahat devri- ça bunun aleyhlnde.sfnlz.t dedfler. Bu rın ıı.hlAkı müteessir eden kötülükle~ avutur.• diyor. S1z ne dersiniz, oevke~ menıleketln işlerini düş\lnür ve akın
evlındc pencereleri nçmış, oturuyor- ne geldi. Genç kadın onu gen~ bir kol. 1th:ım karşısında utenUecek tek şey, rıne du.,mandıt'. o gençlerden birçoğu meapl dan akına, dövüşten dövüşe koşarken, 
dum. Hafif tatlı btr rüıgAr esiyordu. tuğa oturtuyor, bir çocuk besler gibi madde gösterllmesinden ibaret kalı- ki bu gibi te§Vikler ve telklııler altın- Çelebi Mehmed biraz dü.şündükten eğlence.mu de ihmal etmezdl Eğeı 
Yenl başlııdığım pek meraklı bir ro- lokmalan çatalla tuna veriyordu. yordu. Fllhaklka. bl.z de böyle yaptık. da.; mektebini, tnhslllni, aUe yuvasını :JC>nm, baba.sı Yı1dı.mnın za.maıunda onun yanında. Firuz bey gibi Al:ı§ehlr 
mnnı okuyvrdum. Bir :ırnhk kapım İşte bu sırnlD.rda bcnlm evlmln biti. Garlbl şu kl böyle sa.bit bir \'aka ve terketmekte, ebeveynlerinin Jylyl ve - dalın çolı: gen~Jı:en - Bursada bir sancak beyi Ömer bey glbl lçkl içmez. 
çnlındı. Arknda.şım Salih geimlşU. şmlnde oturon Istıi.llbtılun en 1nadcı madde gösterebilene raslamadık. doğruyu gösteren 1rşadlarını dinle- gece karanlığından ıstlfade ederek, bir sefahati sevmez dürüst kimseler oı-
Onunln bir müddet konuştuk. Bir ara- ~ekfırla.rmdan Macid bh:ı gün bana - Evet ... Ortada. böyle blr hava esl· memekte, istlkb:illnl düşünmemekte, köylünün evine nasıl gittiğini, orada snydı, Çelebi Mehmed hiç şüphe yok 
lık Sailh ellerl cebinde odanın içinde celdl ve şu haberi verdi: yor va böyle bir şayia da dolaşıyor. eksik kalan terbiye ve noksan kalan genç 'H dul bir !iöylil kadmı ile nasıl ki., memleketine ve mllletlne daha 
dolaşırken açık pencerenin önünde. - Evlenmek istiyorum... Hem de ,Faka.t bu ne.reden çıkm14tır ve hangi tnhslllerlle tribünlerde ve .sahalards seviflp güne,ş doğmadan tekrar eve faydalı 1,,.'ller görebUlrdl. 
durdu. Dışanya bakıyordu. Btrdenblre .mümkün oldlltu kadar sül'atle... cs:ıs:ı dayanıyor? İşte burası belli de· ter.blyeye, edebe ve ruu~ka mugayir dönd!lğünü hatırladı: ••• 
son derece hayret etmiş glbl gözlert Şaşırmıştım· ğil. Hükmetmek gerekli oluyor k1 bu türlü taşkınlıklıır yaparak büyük kü- - Leonldls do~ soylem.1§. İnsan en Çelebi Mehmed'in hoş-
açıldı. mrhalde kendisini deh~tll su- - Maşallah ... dedlm, bekdr kn!mak havadl.sler maksndl mahsusla. lcad ve çilk lıeplmlzl :spor ~alıınndan ürker mahrem lşlerlnl geceye snklıır. Dtinya-
rette n.H\kadar ~ blrşey görm~ ,hususundaki !ıklrlerinlzi değlştırmış. ışaa olunmaktadır. Bunu y~anl.ar ol- ,.0 lğrendlı1r bir h:ıle getirmektedirler. nın en tatlı zevkleri gece tad.Jlır. Ge- landığı prenses kimdi? 
olacaktı. Beni pencerenin önüne ç:ı- s!nlz... s:ı olsa futbol oyununun ve futbol Genel direktörlük; futbol oyunu ne ccler, gerçekten bütün nyıplan ört.en Ertesi gün. Çelebi Mehmed iklndt. 
ırdJ. T:ı.m karşımızd:tkl küçük bahçe- Macld: oyuncusunun sı..rtından geçinmeye değil, evlMlanmızı memleket ve cemi- bir perdeye benzer. Bütün olup biten- vaktine kad:ır uyudu. 

11 evi gostererck sordu: - Ne yap:ırsın blrnder? ... dedi, has- nlışmı~ birkaç menfuatperesttır. Onl:ır yet için muzır blr hnle sokan futbol ler. bu perdenin altında ve arkasında Sultan .Mehmedln hizmetine lkl gfi-
- Bu evde oturanları tanıyor mu- talık, Sağlık hep blzJm için ... Bir gün kl beden terbiye!!. genel direktörlüğü- mlkropl:ırlle mücadele n.zmlndcdlr. kalır. Güneş doğduktan sonr.a. gizil zel cariye ,-erilmlştl, Bundan başka 

sun? dehşetli surette hnstnlnnac:ık olsa,.'ll nün, futbalü memleket sporu arasın· Ve bunda. mutlak muvnffak olacaktır. b!rşey yapma.ğa lmkfın vn.r mıdıt? yatak oda.sının dı.~ında. lkl Türk n~ 
- Evet ... Genç bir kan koca, yeni nğzıma. sıcak blr çorba akıtacak kim- dan çıknrıp kaldıracağını tevehhilm Çelebi Mehnied saatler ceçtjkçe BI- betçısl ve blr Bizanslı uşak nöbet bek-

taşındılar. Pek scvlınll lnsnnlar. BU- sem yok ... Hayatta yapa yalnızım. Ev- etmektedlrJ.e.r. G d k k k zanslı Filozofun sözleri üzerinde i:lu- Uyordu. Padişahın diğer mnhafıılan 
tün ma lle anlan seviyor. Erkeğin is- lenmek lfızım, evlenmek!... Bu itibarle, futbolün şimdiye kadaı ere e aya ursu ruyar, düşünüyor ve onu takdir cdl- da aynl sarann nıt kııtmd:.l yatıyor-

. mı Şakir. kadınınki de, zannederim, Komşumun bu sözlen üzcrlno gil- sporumuzn. ettl~l hizmetler!, bundan Memleket gençliğini kayak. spo· yordu. d 
Gülseren!... lümsedlm' Onun evi benimklnln tam böyle temin edeceği lstl!adelerl, dün- runa alı~tırmak gaycsile Geredede Blr nrnlık padişah kendi kendine: uQelebl Mehmed gözlerini açtığı :ı:a.-

Benlm bu lzalutım üzerine arkad.•· y:ı.nında olduğu içi karşıkl genç karı ya §Ümul ehemmiyetin!: ve sair 1y1llk- bir kayak kunu açılını~ ve beden - Edlrnede benim de böyle akıllı, man vnktln epeyce lleriled!ğlni htsset-
şım gülümsedi: kotcteanınö ~aşayışd ınıB mükemmel bir su- ler-1nl s:ıyıı. döke, bu baslt. haklkat.1 terbiyesi t~kil.5.tının emrinde çalı· kkemdalslnl S:~lb~__!>il!r d nedld~m1m ~lsr aytadı, ~ti. 

- Mükemmel, dedl. td kendileri... re g r'Ul·or u. u arndn karşıdaki takdirde te!ngul ediYor göstermek ve şnın monitör ve ~itmenlerin bu rlen .....,n d...,~ il e e en.ıb · ... uz - Padişah yataktan ı·alktı. Ellnl yuzn-
Bu çiftin müsterek bir lsml vnrdır. cenç adamın nekt\hat günlerini nasıl genel dlrektörlilği.in giiya dikknt göz- -., P zamnnım a onun, her 111 nyrı bir nü yıkndı. Hlz.met eden cariyelerdeıı 
Onlara cÇbp çatanlar aUeslıı derler. geçlrdlğinl de görmüş olacaktı. Nete- lerlnl bu spor Uzorlne çekmek sevda- kurstan geçmeleri mecburi tutul- hikmet ve rnflnn. ifade eden ııözlerin- blrlne sordu: 
Bu genç kan koca hangi mahalleye kim bir müddet sonra bekiirlıkt:ıkl ıs- sındadırlar. Hakikt maksad ise - ze- muştu. den teseııı bulurdum. _ Kral uyuyor mu? 
gltse orada en fnadcı bekarların bir rarı, inadcılıkı He tanınmış olan Ma· vahlrin tamamen aksine - .futbolün Kursun 18 gün süren ilk devresi Diye soylenmekten kendini ıılanuı.- - HaJ,r, ha,,metmeapl o da efendl-
çok genç kızların. genç kndınla~ bir cld cvlendl. Lakin M:ı.cldden sonra bi- memleket sporu arasından çıkm:ısile nihayetleı.miş ve güreş monitörleri mıştı. mJz gibt biraz önce uynndJ. 
az sonra evlC'ndlklerl görülmüştür. Bu zlm m:rlıallede iki nişanlanma vakası meydana gelecek boaluk ve bundnn kurstan ayrılmı~lardır. Gittikleri ma· İmp:ır.ator.a sordu: - Beni neden uyandırma.dınız? Bil-
kan koca beUr komşuları üzerind daha oldu. doğacak zarar değil, sırf şahsi men- ı hallerde öğretici mahiye~inde çalı- - Leonldi.s bu derece c~ece.a fı.§l]o tün ömrümde bu saate kad:ı.r uyudu-
dehşetll bır cı:evıcnme arzusu» uyandı- Lfıkin bunlann en p:ırlağı hangls1 fnatlerinln haleldar olncağı korkusu şacak olan eğitmenle- martın 14 üne blr adam olduğuna göre cı:gündilzııü hiç ğumu hatırlamıyorum. 
nyor. Onlar bir semte adımlıınnı at- ldl bll!yar musun? Sen ben!m küçük ve endlşesldlr k d G d d k 1 k !_ sevmiyor mu? - Efendimizi uyandırmamızı emir 
tıktan dört be.' ay sonra clvardakl ev- amcamı blllrsln değil mi? Elli sek!zin- · a tır ere e e a ara :ıro.unun - Evet, ~evketmea.pl O, gündüzün 
lerde düğünler, nlşanlanm I:ır, nikilh- de olduğu halde b!r tünü evlmmlyor- Hep blllrlz ki, genel dlrcktörlilğün tekiı.mül kısmına devam edecekler- ve güneşin düşmanıdı!'. Dalma akşam buyurmamış,tınıı. 

d G 
bir kanunu ve bu kanunun içinden d' B d b" • d" -'- .. ı··~- - 1 b ttıktan "'~ık 8 b - Hakkınız var. Söylemediğim bir 

!anmalar başlıyor. u.. eçen ynz bir kaç ay lçln bana mı- doğmuş bir de nlzamnamsi vardır. Nl- ır. e en ter ıyes.ı ~cıs.tor u~-~ ~~- guneş a sonrB .....,, ar.~ a a- işin yapılmasını sizden nasıl jsteyebl-
ArkadaGimın bu sözleri pek hoo:ıunu sarır gelmişti. Ona. evde yukarı katta zamnnme, bugün memlekette yapıl- r~fından k.ursun ~a~ıkatın~ buyük ha kadar gezer, dolaşır... Okumasını, lirim? Fo.kat, acaba hasta mıdır diye 

cıtmlştı: • bir oda vennlştlnı. Buradan karşıd:ı· mnkta olan bütün sporlan kendl çer- bır ehemmıyet verılmı7 ve bızzat ge· eğlenmesini hasılı bütün taaliyetlnl, mcrn.k etmedlnlZ mi? 
- Demek bunlar İstanbul içinde k~. genç kan koetmın eTI çok 1Y1 görü- çevesl Jçlne almış ve bunları mecbur! nel direktör general Cemil Taner bütün lşlerinl gece ya.par. Ve sabah - Hayır. Çi.inkı.i, i.:>tirahata. muhtaf 

canlı birer evlenme propngıuıdası ha- nurordu. lkl aylık m.lsafulik.t.en sonra ve lhtlyarl olmak üzere lkl kısma ayır- Geredeye giderek tedkoiklerdo bu- güneşlnlıı ~ü görmeden, tekrar olduğunuzu bll!yorduk; haşmetmeapl 
llnde dolaşıyorlar. Maamafüı gayet bizim küçük amca evlenmeğe kalkmaz ·~h yatağına g rlp yatar. Bu gece sabaha karşı yatm•o:tınız. 
iyi bir şey değil mi? ... Kabil olsa bu mı azizim? ... • . m_r. lunmu,tur. Genel direktörden ayrı - O halde gecesini günd!iz, gündü- Çelebt Mehmed pencercy-; yaklaştı. 
sevlmU çifti Istanbulun her köşesine Mahir hikı\Yeslnl bura.da bltlmılştt. Futbol ihtiyari bir spor olarak bu olarak da teşkilat rüesasından Ce- zünü gece yapan blr a.dam.~ VııkUle Saraym çiçek bahçesine bakarken. 
sıra ne göndersek ve. şehlrde 'tf!k btt Zaten tramvay da daireye g~tı ~~~~ugünn.mede rer alm~ır. Direktör- mal Gökdağ, Celal Dinçer, Ziya Konya civarında da böyle bir köylüye ftskiyeler!.nden gökyüzüne sular fışkı
be~r vatandaş bırakmasak .. dedim. Ben ona vedıı etmeğe hazırlanırken u e ge inceye kadar, memle- Ate,, Rasih Pala kursun tedrisatını raı;lamı.ştım. Gündüz kulübeslnln ö- r" ~;,.,,~ bir havuzun ba.o:ında geno 

hı kette artık tutJ:ıol oy:namxuyacaktır . .. . . ünd t!l'Yl d G - ........... ~ 
Salih izahatına devam ediyordu: ma r: biz bunu menedece~. yaptırnuyacaJ taki~ etmek uzerc Gcredeye gıtmı~ n en geç e. m zaman uyur u. ece blr kaduı gördü. 
- Öyle ... .MeselA bunl!lr bma.yn. ceı- -BlrBllektn de buracla...inl:ronımı._ dcdl. ğız gibl hnddı zatında ntz:ımnnn1~e lerdır. ayak kdta dolaıır, ı.şıe.rını görür, ve çok -Kimdir bu h:ıvuz başınd:ı dolaşan 

meden evvel b!:zlm mahallede oturur- e indik. Belediye dalreslne K d ı · · k k l k feci 0 ur u. kadın? 
lardL Komşulanmın arasında ikl doğru yürümcğe başladık. Yolda. Ma- de uymnyn.n şo.hst bir düşunü.şle va- ursun ers ennı aya ·çı 1 e- - Böyle bir adam köy nasıl dliş>-
lnadcı bcknr ;ardı. Lttkln bunl:ınn hlre: tandaşuı yapacnğı sporu bizzat.seçmek nuyonu rei~ Latif Osman He ikinci müı? Ayn! cariye cevap verdi: 
bekArlıktaki inadlıın hiç klmse.ninkl- _Sen de belediye dairesine gallba_ ve yapmak hakkına. müdahaleyi hiç reis Daniı vermi~ler tatbikata ka· _ Karaman beylnln sllles1ne uğr::ı.- - Kralın hemşlrezadest prenses 
ne benzemiyordu. ıNuh. dlyoxlar, dedim, blr zaman hatınndan geçlrmcmlştlr yakçılık mütehassıslan nezaret et· mı.ş.~ Kbye çekllınlş ... Dünyaya. küs- Mary~.Üzel :blr .knduuı. benziyor. 
,peygamber• deınlyorlar va katiyen Gulfimsedl: v! geçiremez de ... Bilakis futbol bu- miılcrdir. müş. Çok akıllı, okumuş bir ııdamdı. - Sarayın en gtizel kadınlarından-
evlenmeğe ynnaşmıyorlardı. Hatta on. - E\"et nlldh memurluğunA_. • gun memlekette her devirden daha V:ızl.yetıinl ve derdlnl anladiktan son- dır, ha.şmetmeap! KOC!W öldükten 
lan b~ göz etmek lçhı kendilerine de- - Amcanın Lslnl mı takip edecek· geniş programla. yapılmnktad:r. Yur- Kız mektepleri voleybol ra, ord !?fıhtan ltalkn.r, yarım saat sonra kuş merakına düştü. Kuşlnrııu 
beıı"" olan, ""k i ... '"nr eden b""' _ ........ sin?... dun dört bucağından gelen ha~lerle ötede olrm evine gece yarısı ıılderdlm. 

"" yv .... ..... ~... tutulan ,,..·ti Uk.l b blr haki l akşnm üstü kendi elile. havuz b::ı"'tna 
baları vardı. Fakat bu inadcı bekftrla- - Hayır, dedi, artık ben d evlen- ""'""' 5 ~r unun .:. maç arı S:ıatıerce karşısında oturmaktan, çıkarır. Onlarla. santlerce meşi;ul ~ur. 
rırı kulaklnrma söz glrmlyordu. Vel- metre karar verdim... kat oldu[:'unu gösteren canlı vesikalar. DUn Em.l.nönü H lk vl.nde kız mek- onwı taUı sohbetfude bulunarak, gö- Kaşlarla uğraşmak, prensesin en bU-
hasıl etmftan ne yaptıııı onln.n fi- Hil:met Feridun lli dır. teplert voleybol karşı.la~ de- nüllere teselll \'eren sözlerini dinle- )iik zevkldtr. 
klrlerlndn cayd.mna.k, evlendirmek 1 ANK I Genel dlrektörlüğ'ün, futbolün tal- vam edildi. Günün ilk karşılaşması mektcn bıkmazdım. _ Kocası ne zaman oldü? 
kabil olmadı. Nihayet bunlar mııhnl- ARA RADYOSU desin! veya zararını takdir hususunda ist. kız lisesi ve Bo~nziçl llsesl ara- - İ)1 kl orada ordunurua fazla kal- _ Geçen sene ... 
ıemlze taşınınca ış değlştı. İnndcı be- · hiç blr ikaza. ihtiyacı yoktur. o, kendi sında oldtL İlk seti 15.-3, kız lisesi mamıŞSllllZ, §Cvkctmeapl Yoksa siz de _Epeyce z:ı.rruuı olmuş. Bôyle güzel 
kfı.rlar b!rer ay ara ile evlendiler. Bun. 25 şubnt salı ötle ve akşam görü.şü ve kendi takdlrl ile peklılft. bil- 2 1ncl seti ise 15-6 Boğıı.zlçi kazandı. ona uynrak, gecelerlnlzl gündüz yap:ı- bir ka.dın 1çln, eski kocasını unutmağ 
ıarda. bir evlendirme tılsımı var bira- 12,30 Program. 12,33 Türkçe p1lklıır, mektedlr ki futbol da bir spordur. ve 3 üncü set oldukç.'\ çetln oldu. Netice caktıruzl bir sene k!HI gelmiyor mu? 
der? .. D , l2.,5l> Ajanır hnberlert. 13,05 Türk~ fıı.idell blr spordur; Te,,kll.4tm asıl 15-5 Boğo.~lçl galebesile bitti. - Zaten hıı!tada birkaç gecem 

o g Salih benim evimde uzun Pl~klar, 13,20 Karışık progr.nıu (.Pl.) maksadı; bütün vatandnş.Ian yaş ist. Lisesi: Selma, Necll'ı, Semahat, gündüz olurdu. Gündüzleriml de uyku - Marya kocns;nı kolny kolay unu-
muddet oturduktan sonra çıktı. oıttL 18,03 Cazb:ı.nd (Pl.), 18,30 Konuşma hadlnrı içinde ve kütle hnllnde hare- Ülker, Güztn. Meltlhat. Ue geçirirdim. Bereket versin ki, Kon- tamaz. haşmetmeapl 
Do"rusu yeni komşularım hakkında (Ç!fçlnin saati), 18,45 Karaden!:ıı oyun kete getirerek onları sıhhatlerine, ne- Bo~!çl: Solmaz, Rebla, LAm!a, yadan çabuk döndüm. - Niçin? ... Onu çok ınu SC\'lyorduP 
bende dehşetll bir merak uynndırmış- havalan, 19 Muzik; Amar ku!U"tetı, şelertne kavuşturmak. yurd mUdn!aa- Nllü!er, Zellba. Hıı.nd!l.n. Blrdcnbire Çamlıca eteklerine pem- - Evet .... Ayni zamanda da koca&ı 
tı. Artık onlara esklsinden daha faz- 19.30 Ajı:ı.ns hab:!rlerl. 19.45 Fasıl he· sına hazırlamaktır. <Buradaki hare· Günün 2 ınc1 karş~ı Erenköy be gölgeler dü.şmcte, ,-e esmer bulut- çok tenıl.z kalbll bir erkektt._ O, knn-
ıa dikkat ediyordum. yeti, 20,15 Radyo gazetesi, 20;45 Kilnıc ket tnblrlnde hlç tnhdld mfınası yok- ve I~ı.k llsclerl arasında oldu. Ercnkö- lar ya\-aş yavaş sıyrılınağa başlamıştı. sının uğrtında can \'erdi. 
Karı koca genç ve güzel insanlardı heyeti. 21,30 Konuşmıı. 21,45 Salon or- tur ve kelime mutlaktır.> yün hftk1mlyetl altında oyun 15/2, 15/0 Bu sırada bütün meş:ı.lelerl birden - Harpte ml öldü? 

Sevişmek onlara. pek yakışıyordu. kestrMı, 22,SO Ajans e bol'. haberle Bilhassa yurd müdafaası lçin her- Ereııköy lehine blttl söndllrmüşlerdl. _Hayır. Kocası nv meraklısıydı. Blr 
cAşk cençlere ynkı.,an bir elbisedir.~ rl, 22,45 Salon orkestrası, 23,00 Müzlk: kesin blIAkaydü §art nefsine güven- l;Jık: Nurlcihan, Thıı.Je, Hilkat, sa- Hükilmdarlar ayağa kalkıyor, trl- gün prenses Mnry:ı.yı da ava gotür-
dlyen ş:ılrtn kulıı.k.ları çml~ın.. D:ms mfizl.ğl CPI.) mesı, cesaretll, tahammüllU ve soğuk- biha. Zekiye, Ne.s!m . bünler boşalıyordu. müştü. o gün nasılsa Mnryruıın geçt.1-

26 şu.bat r.arşamba sa.b:iliı kanlı olm:ısı, iyi ve çabuk görmesi, iyi Erenköy: Süheyl~. Faztlet, Mübec- ~ı yolun üzerinden bir yılan çık.mıo-
Küçfik evlerinin önünde, minimini 8 Program, 8,03 Ajans haberler.!., 8,18 ve çabuk düşünmesi 1y1 ve çabuk kn.- cel, Nemlde, Bedia, TürkA:n:. Sabah oluyordu. Prenses çok korkmuş. Yıl::ın üç metre 

bir bahçeler! ,·ardı. Yaz ak..111nınları genç Hatif parçalar CP1.). 8,45 Ev kadını. rar vermcsı. enerjl ve irade gibi ruhi 3 uncil maç, CilmhurJyet - İnönü İmp:u-ııtor Ma.nuel: bonuıda !mlş. Kocası, prensesi tehll-
kndm. bu bahçede Meta. bliyftk bir vc.sıtl:tm sahip olması iktiza eder. ara.sınd~ oldu. Mütev~in geçen bu - Bu sabah giıneşln yüzüntı görme. kectcn kurtarmak için hayvanın üstil-
leğenl andıran ufacık havuzun kena- A ahi ) Fubbo!Un ke.raktttl ise işte tama.mile oyunda llk seti Cümhurlyet 15-10 den gidelim, yatalım, şevketml!apl ne atılmış. Gerçe prenses tehlikedezı 
rmda güzel blr so!ra h::ızırlıyordu. Ko- partıman S P eri! budur ve binaenaleyh genel dlrektör- 2 incl setl de 15-13 Cümburlyet ka- Diyerek, sarayn gtnn~lerdl kurtuldu ... Fakat kendlsl yılanla be>-
~~le mev:_c:_&ıÜp kapının Zllln1 çalınca Bo§ dairelerinize iyi k~acı lük için futbol, kendisini esas hedefl· uındı. ğu§Urken zehirlendi ... Sarnyn cenaze-
u.r ~·-•Ull, me3Ud fakat son derece ne ulMtırıcı vasıtıılardan biri ve bel- Cfimhurlyet: Nihal, Hnyrünn!M, Saide bu baş döndürücü eğlencden slnl getirdiler. Yılan zehlrll lm\f. 
telaşlı bir koşuşu ve erkeğlnl katşılı- bulmak için cA K Ş A M> ın k1 de en mühlmmldlr. füı.drlye, Kii.niye, Semahat, Belkls, odasınn döndüğü zaman: Prensesin kocasını ısırmış.~ Yol üs-
yışı \'nrdı ki, Cörlllmcğe değerdi. Ko- K0ç0K iLANLARI ndan is- Benim blldlğlme göre genel direk- (Blda.r). - Kral mensubu olmak, cehennem tünde yarım s:ıat içinde mosmol' ke-
cusı da ona. feV'kn11de btr ltlna gl5ste- tifade ediniz. törlük futbol oyununa. aleyhtar değil- İnönü: Güzin (ka.ptan) Re!h.an, az:ıbmdnn daha işkenceli bir hayata ilntlJ Ölm~ 
riyordu. Erkeğin rorınm 6eldlll za. dlr. Futbolil 11nhs1 menfna.tlerlno ~Jet Maide. Ayhan. Neel.A, Senlb.'.l.. girmek demekmiş. Bu gece çektiğim 

8 
ıJ... ' (Arkası var) 

Tefrika No. 84 kati ke§fetmem fenama gitmedi ... 
Bilakis, te§kÜô.tın mükemmelliğine 

.._..adın•.... Zafe • hükmettim. ... Katolik duu.,e. şimdi ...,.. .... .rı eskisinden Eazlıı hürmet besliyorum. 
Ba:y Ronald, gülümsiyerek: 

Müell.lff: P. de Coulevabı TetcUıne eden: (VA • Nd) - Kardinal, din deği,tirmeniz 
, . 1 . . :İçin size tesir icra etroe~e kalktı mı~ 

Dora dan fikir alacü bit papa - z.ıı.J\ Odeyiın.,, 8ı& bence. Ha.yır aıl F k t b d 
Hel~ne'le kocuı.na o kadaz komik muazzam.. maıaeırt h1r ordudur Pa- -k rt~ b~İ:· a a cı\ en 

f8rilndU kJ tkltf htrden gtilmeğe pa da umumt Junnandtıh me;k.ün- nCo lopa 'b ıblyor mlusan.uz .f··· 
1 dıl Y,.ı__ k unıa an ve azı ayram arın atı c-

•ı a ar. de... u~e papaalar, generaller· 1 . d · d h" · t d'I 
- Alay edin. alay edin ••• Fakat dlr. z;abitlerdir •.• Her biri kendi ih· enn ° tevıI? "ttl?er ızeMı:ayle ~l 1 

• 
k d' 1 b b A--..!L . . 1.. Kü "'k mesini emın e ı... c ısa o sun 
•..1 ~ ınallaana oyu:ıaB • ~aya ~~uı iı;fınl çauyuOn···ı Açull-~ap~slar, diye> dedi... Fa.kat hakiknUe, 
aıur aua r ıoruyor. cnım. nıwzımı CHJİ ne er er... ar, aa- Ugruna s t' Ann ·ı · d dl t k · 
tutup bjzim ~mloketl anlaya.cağa çalıatıklarına inanırlar. Fevkalb~er d< lan . a aı:I m e1vınd e n .. ~ı-
ı. · . H~ L!I. • e ere rıayet o un ur :> enmesmı ıa-
~enz:ıyor.,. 1~ler görürler... wuroatte 2'e, bil- ~... B d · 

B ,.,.. ld .. ·t!_ • ih • ..., or... en e arzusunu yerme ce· 
ay Kona 1 tun bunlar kıuııenın t'i1amını ti'rclim z· b } t.._ı_ ..• ıra u mese eye ı~ 

- Daha müvazeneli birinin nab- arttırır··• ehemmiyet verdiği anla~ılıyordu. 
ı:ının tutacak vaziyette olmamasına Helene biraz bozularak: Lakin arzusunun neden ileri geldi-
acııurl - dedi. - &nırım, aldiltllyorsunuzl • ğini anladığımı ona belli ettim. 

- Dayı! ... D yıl... Bana hür- dedi. Day Ronald: 
metsizll. göst1rrmeyinl... - diye - Asla ••• Salvoni sarııyında her - Evet... Göstcril'li... Kibar 
Dora mutad DC§~le cüldü. - Şa- ~yi görüyorum. Bizzat kardinal, Mecmualann biri'nde rcsm..inj gör· 
kn bertaraf, kardinalle ben, gayet m-elA Akl fik · d p 1 d"' 

b 1 
..... a... ı, rı, sa e apa o . um. 

Hentcrcs~~ mu vere ere gir~iyoruz. maktau. Don Agostino ise, :İpnotiz- - Evt... Cöster;§li... Kibalr 
~m h_ıl.ıyo: _musuı:t~~ Gnlı~ k~- m edilmi benziyor... Ruh.lım halli ... İyi Papa olacak ..• 

tolik. kilt!!esmın te kilatını ogtero· kurtararak, onlar sayesinde cennete Helene: 
yorum. gitmeği kuruyor ... Yübek papaslar - Kendisini sık sık görür mtisll· 

Helene: içln yegane umde: «Her §ey kil.'ise nüz} - db·e sordu. 
- Yok canım .. . - dedi. - Bu, içindir!ı.... Küçük papaslar içinse: - Altı aydan &ri her pazar be· 

beni alakadar eder... cHer şey Allah için h ... Bu haki- raber yemek yiyoruz ... Salvoni ıa· 

rayında oturuyor... Bura.ısı gayet nal bu işte Lclo'nun da benimle esnasında bana kar§ı pek lutufklr 
ihti§amlı bir )"er amma, g-Oya bir 'birlik. olduğunu sanmıştı ... Yeğenine davranmadınız, doğrusu ..• Halinize 
tek güneş huzmesi va bir kadın aya- şurat astı... Bunun üzerine hCT ıeyi bakan 8'izi bir komedi vasisi aanır
ğı girmem~ gibi buz ... Şayet bura- kend-isino anlattım. İtirafımı dinle- dı: Hani vardır ya: Yeğenine ü2di 
da kurunu vüstadan kalma mikrop- yince beni azarlamadı ... Omuzumu olmUf da, ~akışıklı bir delikanlıya 
lar y~tyoraa P,)mamalı ... Bu sara· okşıyarak: cKızını ... Çok inatçısın vermek mecburiyetinde kaldıit içi.o 
yın odalannda, garip brir kilise ko· amma, Ö'i kalpliainl> dedL Muhak· mesekler çıkanı: qte onu andın
kU6U, eski kitaplann, ihtiyu bekar- kak timdi benim yolduiumu hisse• ıyordunuz... Lelo tavn harek..etini
ların, kokusu Yo tiitün ray.ihaaı diyordur... Ronıadan ayn)madan ze pek içerlemiştir. Şayet aizo kal'fİ 
var... Geçmiı asırlara aid bir ha· evV'CI çocuğu götiizüp ona göster• b&ll bir kırpnlığı vana fapna.Dl 

va ... Uzun müddet bu koku, gen· dim. Tak.el.is etti Sonra alnıma doğru doğrusu ••• Bütün Utinler gibi b .... 
zime tuhaf geldi... Nihayet alııtım haç çıkardı. Yüzüğünü dudlllaııma aastır. Pek de magrurdur. Şayet 
ve ho~Jandım bile... yapıştırdı. Öptüm vallahi ... Kendi- kendisine aurat asarsanız o da mo 

HelCıne: mi bundan menedemedim... Beni sırtını çevirir, eviıı:lzo ayak baa· 
- Ah, Dody, Dodyf ... Hiç de· aanki ipnotizıo etti bu adam ..• O maz ... Bu da beni pclc Uzecektir. 

ği7memi~n 1 • dedi. eanada karounda.ld adam bilArdo Seyahatten duyduğum bütiin zevtl 
- Çok §Ükür ki deği~edim. .• arka~ delildi de kardinal &J. fitil fitil burnumdan gelecek ••• Şim.

Nihayet cf endim, bu İtalyan deko· voniydi.,. Şayet Papa oluna öniln· di hemen ıullı muahedesini benim
riloc ve. adetleriyle ülfet peyda et- de diz bile çök.eceiim. Fakat bu lo imzalamalı.ıınız.) Lelo'yu !iyi ka
tim. Yemeklerden sonra bilardo ve mevzu elverir... Size bütün bunları bul edeceğinizi vadetmelisinlz .•• 
berile oynuyoruz. Kardinal ıoayeto anlatışnnın sebebi §UCları Onun da- Evvelce nasıl en iyi doıtumsanız ec
işlerinde gösterdiğim kabiliyeti tak- ym bana karıı ne kadar nazik dav· ne öyle olunuz. 
dir ediyor, doğrusu .. , Bana karvı ranıyoraa, liz de benim dayım ol- Bay Ronald, yumuoamı.Jtı amma.. 
dostluğu okluğu kanaatind yim Bir malt aıfatilo ona 0 derece nezaket belli etmemek istedi: 
sefer müthi, bir aptallık ettim. göstermelisı1niz ... Mademki o, Arnflr - Sizin dosta na ihtzyacuıu: 

Henri: rikalı va proteatan bir yeleni ka· vur ... - dedi. - Siz ho.yatta yal· 
- Size alk ııl: va.k.1 olea ae- bul etti, s.iz do İtalyan n katolik mz kendi bildiğiniz) yapanınız •• , 

rektir. bir yeğene razı olmalmnız... Genlı - Halbuld ltt• bir deEa g3nlll-
- Evet .•• Ehemmiyeti yoli ... Şa- mezb.epll hir Amerikan demokra.tı· mOn dil.diği gibi haıekıet edJyoıum.J 

yet uslu uslu ohırur1anıx ~iT giiııı na kardinalden daha muteaıs p ol- benden yi1a çınirlyonunw: ... ~ 
size no oldufunu anlatırım .•• Kardi• m.,ına ıaıılsr doirusu ••• bdivacun eıiar mıt... (Arlııaa YW) 
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Günlük Borsa 

ESHAM ve TA.BVtL!T • JUHBIYO 
NlJKlJD FtATLERt 

H Subaı 19U 

DEVLET '1lORÇL.&IU 

~KŞAU 

PİYANO - Femau • ~ısınger SATlllK KARGİR BİNA - Bakır· 

K O Ç O 
K ı L A N L A R markalı sat.ılıktır. Müracaat.: Mühür· köyünde. Ça~ı içinde bir kfıgtr bina 

d rda. YaverbeY sokağında & numara- sa.tılı:ıcaktır. Isteyenler Bahçclmpıda 
FevkalAde ahvalin devnmı a Dördüncü Vakıf hanında noter Hüsa-

ınUddetınce gayr! muayyen giln- ya. dlkl met.tin Çamere müracaat. Telefon: 
L. K. terde haftada Ud veya tıç defa DİKKAT - Pfaff ve Outmann ş 22782 - 3 

."1 7,60 33 Türk borcu L D. DL Jt.20 neşredilecettır. aldnaları, fabrika. fiyatına. aa.tılmak- . 
• > 1038 1kramlyell 19.75 :dır. Adres: Yemlf ZındankaPl cad- AYAZPAŞA YAHUT TAKSiMDE -
• a J93S ikraınlyell Et11anl I RIY ANLAR desi No 68 - 3 Asri konfor ve telefonu haiz 2-3 mo-

A. B. c. 19.98 1 - Ş A ..r.ııtLANIL!\Dı: 1Ur 1ngUlz b11ilyalı oda. de~~aı k1ral
1 

aar1ya1ca!ıım. Tteet. 
a , 193t Sivas-Erzurum ı 19.45 v A rup:l AZ .... s- - ~ d flet aylık m1Atarı ş e gaze ye 
• • 193f Slvas-Erzurum 2-'1 19.55 EV tşı,ı:ıdNE BAKAR- !b "u b. Brik ara.bası sablıktır. Boyacıiı:öyun e J. S'e yazılması. 
• 1 1032 Hazine bonoları 60.50 yeınelclerl ya.pruı yaşlıc~fi~~~u b~r al~ ahçı B. Yusura müracaat olunmalıdır. --------------
• • 1034 > • 15.50 ev kadını yalnız veya ra" ada. gider. -------------:-:-:-2 SATJLIK APARTIMAN - Kurtulu§-

29.50 nezdinde lf a.rıyor.: ~! mektupla ACELE SATILl.l't GAZOJEN l\IA- ta tramvayn na.zır üç katlı gayet se-
• • 1935 • • 02.'15 ,Aqamda R. M. rumuz - ı KİSESİ - lG beYgir kuvvetinde vımu bir apartıman 02000) liraya mı-

.... 1938 il Ji ... 1.60 ...,üracaa.t. J..omple G"zojen maklncsl ucuz fiatıe tılıktır. İrndı 1050. Slmens tramvay 
a, Dcmlryohı tahvili 1-II .. _. "" .. ~ .......... , Ş hin k N 18 8 

• > m '40.85 ·ş ARIYOR - Miıkemınel fransızca satılıktır. Değirmen bankosu da var- ...,.....,.ronu a so o. -
A. Demlryolu mümessil senet SS.75 Jır M ba.Wbeden anlar. Makinede du. İstanbul Tuzlada Adem Sümere KİRAUK ODA - Bir aıe yanında 

· Raydarpa.:n limanı 43.'15 b · u A'-~amda. Naim Fettah müracaat. - 1 temiz moblly:ılı bir oda klrnlıktır. 1s-.,.. ,, 1 yazı yazar. - ı 
_H_ . ..:.;li::m=a:.:n::ı..:.m:.6::m=es=sl=l.:.se~n-ecll_-:--_~_. _ Mektupla müracaat. - teyenler Taksim Abdillhak Htunld · oıt 4 - Kiralık • Satılık caddesi :25 No. bir en apartıman kapı. 

HİSSE SENETLERi BİR 'J'EKNİSİYEN İŞ ARIY - cısı İsmalle müracaat. - S 
T. c. Merkez bankası 109.25 Asicerıllkle hiç al~kası oımayan ~ yaİ El\ILAıdş - Maçknda. deniz gören 

. 10.- da bir TUrk makine tekn yen ve ayda. l30 lira Iradı olan bir apartı- ACELE SATILIK - Galatada scne-
T. Iş bankası nam& muha~~er 10_25 ~c;ml veya lrnsust müesseselerde -~' man 23 bin liraya. satılıktır. Dosya No. de 900 liraya kiralık OUlegille hanı 
T. İş bankası (hamile al 103__ raer.ıyor. oazetı.>mlzin A. rümuzunn m_u; 430 Galatasaray lisesi karşısında No. 9500 lira.ya satılıktır. Tavizsiz. masraf-
'l'. İş bankası mümessil his. Ol ı ğ A. Demiryollan şirketi (% 60) 22.75 raeaat. 184 Emlikiş. Telefon: 49010 .sız. Galata Dem rba han No. 16 Tele-
A. Demlryollan şirketi (% ıoo 37

7
.5
9
0
5 

isvı·çR.ELi BİR MtlREBBİYE _ ıstanbul şubesi: Eminömi Anadolu fon: 40984 - 3 
b~ ırk ti h ıyor han birinci kat Telefon: 24694 - 1 ·· A · _,klşchir çimento § e 26:_ Çocuklu blr aile .nndlndc ~ ar • GOZTEPEDE SATllJK K RGm 
§lrketi HayrJye 21 __ Diploması vardır. Iyi re!erans~n mev- .KADJKÖ1.1Jl'rnE _Tramvay cad- EV - Ve bağlı bahçen arsa müracaat 
!:ş.::ır~k::et::ı~H~a~yr~lY~c_ı::c:::m::e::tt::ft=-:-:=~-- cuttur. A'k.,a.mda c. D. runnızun; dc.,hıde 13 odalı ve dükkfınlan olan yazı ile Galata Mumhane caddesi 115 

ECNJ-:Bi TABviLLERİ mektupla müracaat. - a~ap bir ev v!'lsl b:ıhçe!ile birlikte sa- No. Irakli Zeri - ı 
tılıktır. 184 M2 sahası vardır. Satış SATILIX ARSA - (1700 M2) tTskn-

Krcdi Fonslye 1903 ~~:so 2 _ lŞÇİ ARIY ANLAR bedell 6000 liradır. Dosya No. 428 O:ı- dar Doğancılar İhsaniye caddesi 23, 
• > 1911 61.- lıı.tasaray lisesi karşısında No. 18'i Em- Fevkalade nezaret, tramvaya pl(lja 
, • KAmu~!~ ı.so FOTOGRAF i~İSDEN .~si.AR -Sa- lilkllst·ş. Tbeluelfoşnub:e4s90ı· lEOminönü Anadolu pek yakın, kuyusu ve yüzlerce meyva 
, • ,.,...... ..... r bir işçiye .ihtiyaç vardır. Ayrıca an · ağacı vardır. Müracaat, Tel: 60075- l 

na....... tşml t.abçı ıa han birinci kat Telefon: 24694 - 1 
l.lıı'UKtlT blr de atölyelerde yet § bildi - KİRAUK - Büroya elverişli ma-

23.55 zıındır. Arzu edenler lst.ekle:l ~- BEŞIKTASTA - Abbasağada kürglr ğaza ve depolar Galatnda Rıhtım cad-

K'J'üu··rı~c alaltıtınnı bir gra-ı 2.84 sinler. Adres Foto Kemal nger - ve kısmen ahşap iki katlı apartıman desinde Veli "lemdnr hanında - 7 
,.. ... nında Zonguldak. 7500 Jlrnya satılıktır. Mesahası 530 M2 .n • 

Osmanlı bnnkası (banknot) 2·50 ~=~~~:;::;_":'"-:'.:::'."':""-::::=:-- l " i ;:::~~~=:::.::....:..::=~---- TİCARET LİSESİ VEYA ORTA - dır. Dosya No. 427 Galatasaray ıses KİRAUK ODALAR - Bir Alman 
ıu'.\lBİYO Ticaret mektebi mezunu ccnçl~r ~a- karşısında No. 184 Emlflklş. Tel. 49010 öğretmen bayan nezdinde temiz ve 

--- --- nı or. Taşraya gitmesi şarttı~. Iyi uc- İstanbul şubesi : Eminönü Anadolu mobilyell iki oda birlikte veya ayn 
TÜrk lirası rer verllecck.tır. Taliplerin re~ıınll ter- han birinci kat Telefon : 24694 - l ayn klralıktır. Ayrıca hususi almanca 

l.ondra üzerine ı 6terlin 
:Nevyork ijzcrlne 100 dolıır 
Parls üzerine 100 :frank 
Milfıno üzcrlnc 100 liret 
Cenevre üzerine 100 :trank 
Atına üzerine 100 drahmi 
&fya fızerlne 100 ıevn 
Mndrid uzerlne 100 pezeta. _ 
Budapcştc üzerine 100 pengo 
Bükreş iizerine 100 Jey 
Belgrad iizerlne 100 dinar 
Yokohnma üzP.rlne 100 yen 
6toklıolnı üzerine 100 Jtuton 

5.24 cilmelhnl varakası doldurup Tstanbıİsıl- FATiHTE - Güzel bir yerde denlıe dersleri de verilir. Pazar gününden 
132.20 da An,.A ..... sigorta şirketinde bay - .. od 1 b h 11 bl maada her gün 15.30 - ıg a kadar Bey. 

:m
ali ~r':ıc.ıt'a vermeleri. tamamen nazır uç a 1 ve a çe r oğlu, İstiklal caddesi, 133 numaralı 

29.6875 
0.9975 
1.6225 

12.9375 

3.175 
91.1375 
31.6686 

BULMACAMIZ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ev 1800 liraya sat.ılıktır. Dosya No. 4o7 Htsan Bey apnrtımanı, ikinci nıerdl
Tic.ARETHANEDE _Çalışmak üze- Galatasaray lisesi karşısında No. 184 ven, birinci kat (numara. G) _ 1 

re eski ytw buıt bir cıakWo bay~na Emlaklş. Telefon: 49010 
ihtiyaç vardır. Fotoğrafla blrlıkte Istanbul şubesi: Eminönü Anadolu 18000 LİRLYA SATILIK APARTl
Aksam'da M. M. rumuzuna yazılması. han birinci kat Telefon: 24694 - 1 M.AN - Laleli Meslhpaşa İhUsabalta 

BASTABAKICI ARANIYOR - İs- Bt1YtJKADADA - Asfalt üzerinde sokak No. 11: 136 lira lradlı ve 7 dai
teklilerin Nişant<lşında Giizclbahçe çamlı 6438 M2 arsa satılıktır. Dosya relidir. Aksaray Kemalp~a caddesi 
sakalında Doktor Kenan 'J1evflk Ka- No. 406 oaıatnsaray l!st>.SI karşısında. ıo No. lı doğrama fabrikasına müra-
dın hastanesine ,•esatkile müracaat- No. 184 Emliklş. Telefon: 49010 caat. - 2 
lan. İstanbul şubesi: Eminönu Ana.dolu ACELE SATlllK DtJKK.AN - Tü-
BİR BAYA.~ ARANIYOR - Pa~ iş- han birinci kat Telefon: 2•694 - 1 t.ün, kırtasiye, tuhafiJe, kuru kahve-

lerinde çalışncak bir bayana ihtiyaç ATASPAŞADA _ Cadde üzerinde ellik y. ptııtun Bebek Cevdetpap cad· 
vardır. Şeraltlnl çalışma saatlerini denize nanr fevkalMe bir arsa satılık- desi No. 79 dal~I düWnımı devren 
bildirlr yazı ile İstanbul 757 Posta ku- tır. Fırsattan acele istifade ediniz. satacağım. İçin<1e mevcud mallan pi
tusuna. müracant. Galatasaray lisesi karşısında No. 184 yasa. üzerinden devredecejtlm. Talip-

Sahife 7 

1 ········:············~·······················································1 Denız Levazım Satın Alma Komisyonu ilanları 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

bine! 25;foa.~~o3d~ı m~mu bedell *12400 lira olan mevcut evsafı muci· 

15 
d K · 0 sutyen tozunun 26 2 941 çarşamba cunu ant 

e o.sımpaşad:ı Dz. Levnzım satınalma komisyon unda pa1,arlıkla ck-
silt.ınesl yapılacaktır. 

2 - Taliplerin v~recekleri mikdarl_anı göre yüzde 15 nlsbetınde knt'l 
ten11natlarlle belli ~Un 'e .saatte komısyondn bulunnıalan. 

3 - Şart1mnıesı her gun 1ş saatl~nde komisyondan alınablliı". 025ı;) 

1'. ~alem muhtelif eb'atta pirinç cıvata maıı. somun 
Pınnç saplama maa somun 
Demir civata. maa somfin 

» .saplama 
Çelik saplama 
1 - Tahmln ed!lcn bedeli c3750» lira olan 17 kalem cıvntn. ve s 1 lann 27/2/941 perşembe günü saat 16 da Kasımpaşnda. deniz levaap ama

tınalma komisyonunda pazarlıkla eks1Itmesı ynpılncaktır. zını sa-
2 - İlk teminatı «281.25ıı lira olup şnrtııamesı her gün ~ santı d:ıhill d 

mezkdr komisyondan bedelslz ahnab1llr. 11 e 
3 - İsteklllerln 2-i90 sayılı kanunun istediRi Yesalkle blr'.l lktc ndl ge 

komisyona müroca.atıan nrın olunur. • (1367) çcn 

* ı - Tahmin edilen bcdcll 21.000 llm olan 15.000 metre erut yazlık elbi-
selik kumaşın 27. Şubat. Hl perşembe günü saat H d pazarlıkla eksilt.. 
mool yapılacaktır. 
.. 2 - nk teminatı 1575 lira olup ~art.namesi her gün komisyondan ıı.lına

bıhr. 
3 - İsteklilerin kanunun istediği vesaik.le birlikte Kasımpa§ada bulu-

nan komlbyona belli. gUn ve saatte müracaattan. 0366) 

Muhasebe Memuru Aranıyor 
Tenvir, T~hin ve ev işletmeye ald olmak U7en, biUiiJ sür'

atle Daktilo yazabilen tecrübeli bir fuhabe.re memtll'una 
ihtiyacımız vardır. Bareme göre 140 liraya kadar mnaş verile
cektir. J..isan bilen tercih edilir. Taliplerin el )azılarilc tel"cii
mei halleıini \'e bir adet fotografiannı 

ŞARK KROMLARI MADEN 
adrec;;ine göndermeleri ilan olunur. 

DOKTOR ARANIYOR 
İç Anadoluda bulwıan bir müessese için bir D~tor'a ihtiyaç var

dır. Maaştan ba§ka ibate, tenvir rve teshin de tembı edilmel..-tedlr. Tn
llplerln hal tercümelerlnt istedlklerl ma~ı bildiren fotograflı mek
tu larını (DOktorı rümuıı le Posta. kutusu 176 No. va r.:ondernıelrrl 

rica olunur. 

İstanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden : 
1 - Hava birlikleri lhtlyacı 1çin -2000- metre pa~ut torbalık bezi sn

tm alınataktır. 
2 - Pazarlıkla ihale.si 1/8/9"1 cumartesi günü saat 14 de Yeşilköy haYa. 

mıntaka ~epo lmlrllği satınahna tarn18yonundı. yapılacaktır. 
3 - Isteklllerin §3.rlname ve nümuneslni görmek uzerc her gün. p:ı

zarlıb gireceklerin belli gün ve saatte 300 liralık muvakkat teminat mak-
bıızla.rtıe birlikte mezk<lr günde komisyona milracnntıan . (1399 

Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları 
Müeııeaeıi Müdürlüğünden: 

Haddchancmlz mamulMı.ndan 60 x 20 llma demiri ile saç kınntlları ve 
muht.elif demir parçaları piyasaya aaWacaktır. Alf\kadarların doCrudnn 
doğruya mü~ müdürlüğüne müracaatıan illn olunur. UU9) 

İstanbul Mıntakaıı İktisat Müdürlüğünden : ~ -['.'----:=~ 
3 • - -

4 -'-=--
İŞÇİ AltANIYOlt - Masuracı, t&· 

velet, çözgücü ve dokumacı el'ltelt ve 
ıaz işçilere ihtiyaç vnrdır. Gala.ta Ne
caUbey cad. No. 158 Potlnbağı "Ve Şe

Em1akiş. Telefon: 49010 lerln dlikkan adresime müraeaatlan . 
İstanbul şubesi: Eminönü Anadolu ____________ -___;3~ ı - İktisat VekAletı lhUyacı jçin 4200 adet tezgAh malzemesine nlt te

SATILJK EV_ Arnavutköy .set üze- ferrüat unekilt. tamk, gücü, clrclr, çengel, iplik ve tarak çekeceği, çerçeve 
rinde yeni ka,.....lr 6 oda, 81~ınak ve ve gücü telleri. kapalı uı.rl usullle satın alınacaktır. 

han birinci kat Telefon: 24694 - 1 

JURA&Öl'.DE - Gnlatadn Kara
köyde \ramvay caddesinde senede bin 

-------------- :rırmı l1ra iradı olan bir diilckAn 16 
TURIÇEDEN İNGFILİZCEYE - bin liraya aaWıktır dosya No. 397 Ga

Hakklle tercümeye muktedir fngfllue ıatasaray liscsl karşısında No. 184 Em

. ·o b 2 - Muhammen bedel! 60264 liradır. 

1 

rit fabrlkasma müracaat. 

5 

muhaberat yapabllecek daktilo yazar lAldş. Telefon; :fOOIO 
I--'--ı--s bir bayana ihtiyaç vardır, şeraiti ôlt'- İstanbul şubesi: Emlnönü Anadolu 

renmek üzere :tmnbul posta kutlısu han birinci kat Telefon: 24G9f - ı 

6 
11---ı--t 

G95 müracaat. - 1 NİŞAJ'ıi'J'A 11''DA - En güzel bir 
Bİ& şiBKETIE Al"AK - Hlzmetle- muhitte apartıman şekline çok küçük 

tinde kullanılmak üze~e bir ~ence ilı- bir tadil ile ifrağ edilebilen karglr 
tiJaç vardır. Kefil gösterebılecek. ve muntazam ve b:ıhçest Avrupa gül ve 

Boldan sata n ~okarıdaa ~tı: malı:ılleden hüsnühal va.rka.ın getıre- yem~lerlle tezyin edilmj§ bir ev 12 bin 
Di cm bilecek tallblelin salıkpazan çıkmazı llrava satılıktır. Dosya No. 396 Galata~ 

~ = ın~~~m ~ Gramer ıstııablann- Nafia han 16119 No. ya müracaat. - ı .sr.r~Y lisesi karşısında No. 184 EmH\klş. 

bütfuı mü.1temlHitlle, ısu. havagazı, 3 _ Şartname dairemizden tedarik edıllr. 
elektrik fevknlAde nezaret. MilııLcaat: 4 - Ek.slltıneye girebllma JçJst 2WO a:ıyıh kammun ahklımına uygun 
B:ıhçekapı dördüncü nJot han ka!"O'l- olarak 4519.80 lira muvakkat teminatın vllliyet1miz muhasebesine yatınl
ı;ında Gullzar tuhafiye matazasında maşı. 

B. Salnmon :Benyq. - 1 6 - Yukarda tadad edUen nahemeyi aatmak :isteyenlerin teklifname-
ÇOK ACEJ,E DEVREDiLF.CR lerinl 14.13/941 tarihinde .saat 15 e kadar 8irteclde kfıln L1mnn hanındaki 

DttKKAN - Sahibi tqraya gidece- müdtitlilğiimtlzde ~tıı etml§ bulunan koml~on relsll!Une vermeleri lü
ğinden tarih 1lfından dört gün zar· .;..zum~::u..;n;;.;;An~.;..oı~un~ur;;_::.~---:-:-------------!.:(1~4~00~)~-

=dac:~r:~~i" tü~~r:m ka~; Türk Hava Kurumu Genel Merkez 
tuhafiyeci dükkAnı arzuya göre malı 
ue veyahud yalnız camekınıan dev- Başkanlıg""' ından· 
redileeelı:.tlr. İç.illdeklne müracaat. • 

-
1 510.000 cilt tutkallı makbuz yaptırılacak =----------"""':"'."':":"" Telefon: 41Kll0 da;1:_ İdaresini bilınez. LITO MA.JtiNASINDA v• TRANS- İstanbul şubesi: Eminönü Anadolu 

Tersi saf blblidlt - sonuna. FOBDA-Çal~a.k tizere bir yardml- han blr1nci tat Telefon: 2469-6 - ı 
S - MÜTEFERRiK 1 - Genel Merkez 1ht.ıyacı için ntlmnne ve prtnamesine göre Ye tapalı 

ıart usuuıe 510,000 cilt tutkallı makbuz yaptınlacaktır. 

•L~ ;;ıırse hayvan elbisesi olur. eı ifçiye lh~ var. Sirkeci Bora.sa~- BEYO(°;LUNDA - Dcnir.e ııazır ve ORTA VE ıJsr.: - İmUhanlarına gi
receklere ve mühendı. mekublne ha
zırlananlara Riyaziye ve flzlk dersletl 
ehven flatıa verilir. Tnkslm, Cihangir
semtinde talebe nlertne de 1i4lllr. 
A,kfamda R. T. rümmuna mektupla 
müracaat. 

2 - ~uhammen bedeli 1'880 munkaktı tembıatı 1339 liradır. 

5 _ Namaz kılan. bııa)keden clJJJl ban karşısında imren :su:ımevıi .seııede uıa lim iJ"adı olan ç.lft dalrell 
e _ Sonuııa .Nı 1 1~1dntn yaı-ı· ne mfiracaAt. - blı'. apartım.an satılıktır. Dosya No. 

cılur _ Başına ... u. ge UEMUB ABANIYOR _ 395. Galatasaray Uses1 ka~ısında. No. 

S - Ibaleat 1/lfan/Hl tarihine rutlıyan pazartesi günü sııat 15 d& 
Til.rk Hava Kurumu Genel merkez binasında müteşekkil satın alnın komisyo
nunda yapılacattır. 

mru.,r_. n.unôQ. ·V· •eli?6e mirasçılar· BAYAN . 1nglllzee bilen bir ba· l~ Emlaki§. Telefon: 4901~. 
~·- • • lb J'r&n.!1.ZC8 "eyn. 129s e mti- Istanbul şubem: EmbılSnu Anadolu 

• - İsteklllertn tanunun 2 Te S maddelerinde yazılı vesikn ve tcmlıınt
larını havi ka.palı ve mtuıtlrltı zartlannı ihale aa.aUnden bir saat evveline 

dı~ _ KL•;u-. izınlr tarafında J&J1 aranıyor. Posta. kutum _ 1 ba.n birinci kat Telefon: 24694 - 1 
tadar komisyona. nrmeler1. c1168• 

~ '4::::-~.- ··•ur .::ra:.:.3cıı.a:.._--t._S_A_T_l_L_l_K_E_Ş_Y_A_ ~::~E~~buı"un ı.::~~ck~!: cı~!~ı:=cı":uı°U:s=:::il;: lstanbul Halk Sandığı 
10 

_ İzlnll _ sınc-manın ın~· tt olan Karakö)"de Necatı bey cadde- kim devretmek ve Urlı lfe ıe.rmayell 

1
.. k A , f 1 k 1 

ıucsı. 11 Dl llALI -1yı cinsten iRAN ~.ahlan ~:ı:1ı::ı~:ıd:ı:n:a:::a~1' ~~= ~~~=~~1:=~~t~u!1:· Uf nonım ır etı 
Ge<'en bulmacanuzın • alllUYOr. Post.a kutusu 261 e nıu~c~ğ ven fiyatla devren sntılacnltbr. Geni~. - 2 İDARE MECLiS NDEN 

Soldan. sata "VC JUkarıdan ~şatı: at. dört katlı olan bina lokantacılık, ma- --------------
1 _ Musa"Vat, Ki, 2 -uVriJ~or:~ ... ~sTAMEL siNGER MAKİNASI halleblcilli:. ve birahane yapmaya da ALMA."llCA DERSLERi - Bir Yug03- Alelade Umumi heyet 

ı _ Siinriler, f _ .ua, _a
1

a,
7 

_:. T•· .:S~mroıt _ Kullanılır vaziyette elrerl.şlldlr. Arzu edenlerin içindekilere lavyalı mualltme çocuklara, llao ve Topl nt D ,,, t . 
Vünıdeyler, S - Ayf_ııe, AJ = Knrdela. ~t .. .,. l Sfnger dildf maJdnalan 1yi müracaat etmeleri. Telefon: 49005 - 1 üniversite talebelerlne Te bftyllklere Q 1 Gve name•ı 
19nSnıaz, 8 _Re, Luna, 9 müs aıne Satınnk istlyenlerin U tJ almanca. gramer, edebiyat ve muba- letanhul Halk ıeındığı T. A. Ş. 
On "·- E ı a ti&U& aıınıyor. d 111 H RDARDA - Yaverbey soka- lbere dersleri vcrlr. Grup halinde btr L!--·d• .. Jarının toplant••ı J ~ mart 
_, 10 un, rez 11 • istanbul posta tutusu 667 M .S. a re- ğında 5 numara.Jı 9 oda ırn. ııava gazı. "talebe ~.... - "' ~ 

• l n. - 2 elektrik ve banyoyu ha\'l kil.rgir ev ye her ders 60 ktıı'U§tur. Madam 19.f I pe11embe günü s at 16 da 
·Tütiin iknlmi>eluı sine yaEIJla a . satıbktır. Mı.inı.ean.t: İçlndeldlcre. - ı ~tar Sırnserviler lOt kapı 9 Tnk

2
- lttanbulda Yeni P~tahane eırasın-

Emvali Gayrı Menkule 
ve lkrazat Bankası 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketimiz heyeti umumiyesi 29 

Mart 1941 tarihine ınüsadif Cumnr· 
t.M günü taat 1 O da Gala tada Doy
çe Oryentbank Dresdner Bank §ube
Iİ binası dahilindeki dairci mahsu
aasında adiycın içtima edcc~f.inı;lcn 
sayın hissedarların mezkur toplantı· 
da hazır bulunmalan ricn olunur, 

ı:-__ • __ •• •• ı· __ ... _rlik L~:..Aeo m· surnır TONLUK !\U.Kl.iE - • - .J Q.-1.! h P \.L_ • dd • 7 9 
"""11DOnu yer ı ~ "°;de B '!<"'- l DOç marka kamyon S.~TILIK K.iıtGİR E\" - Bof;azlçi- oa '•'gmn§a enı.cYı cıa etfJ • 

ı - Eminönü asterıı.t \ı .sııbaY Ve ııstiltle~.Adres nodıklı tram- nlıı su ve havası ııc meşhur Beyler- A.LTI AY ZARt'L~A iNGİLİZCE- numaralı binasında yapılacaktır. Ruznamei müzakerat: 
tün ikramiyesi &lan!.ınlmal rinln yok- acel~AS::ı ~ 95 Telefon -41352 - 7 beyinde iskeleye üç dakikada set üze- Faucett usullle tecrübeli muallim t.a- Eaaı mukavelenamenin 38 inci 

ınnliıl er ile şehid yet ::;~A •• n-ı~ vaY ~ · rinde Bcbekdcn - Kabatnşa kadar de- rafından ders ilc1'eU 1 liradır. Arzu maddesi mucibince i~tirake ac1ahl- 1 - Şirketin 1940 yılındaki işle
l.l;ına günleri a.şnğıda. ~~ - . ıuBV" J>E(ıiJDIENİ A.LINA· .n1zl gören ferah ına.nzarah üç oda blr edenle.rin Galata P. K.1081 n adrc.aie- yettar olan bieııedıuların toplantı rine ajt idare mecli i raporunun 
ltu günlerde saat (9) dan 12 re JSJB :uoWrte çalJfllXl blr Jtahvt taşlık blr mut.bah bir tuvalet ve banyo rlnl mektupla blldlnneleri. - 1 gününden en az .5 gün evvıel eandı· okunmaaı, 
hbcye müracaat etmeleri ll~ oıun;; CA&TIK - ıa ntmak ısteyenJer mahallln1 hali içinde Elektrik ve el- 'l'İC&K ğımız merkezin• müracaat '8erek . 

1 - Malul subaYlal' ~~ ecW ~et:~rı eadd~ No. ~ Ali Ki- :mall ıuyu olan altı yüz metre murab-*liEN AJllLAJlDI -Herhan- duhıılb'• kutı almalan lbımaır. % - Bıllnço '' murakıp raporu-
lt/lıHı WUı1ne Jı:adU. - &- _.._ ..... t - 1 lıaı ~ orte.sında bulunan u-r 11 bir tficcamı Y&nDıda aylıkla çallfa- • ı il LtcL t L-J • nun oSı:unması u

13
/Hl tarthlndeD ~O Dıart Hl ıa· lel fekel'd18 ııuu- ••• b1llrlm. U:SOO> llr& blr lemlAyem yar- Rennf daıre er e m•m P™' yeti • 

llllm. tada!. Ra;pOr n 1'f,6lBi l!Ellet --AMo-ı,.,yer ~lln yeni 'l1V .satıııttır. Cunı.:ırtd, P:l3&l' dır. tfıt1hıcfi, bettal, tuballyee,t olup- haiz ıirket n m6...ıtderia temtll J - 19-40 yılı hea pları ve bilan-
att.. tAlıdı anmlre c~ SA~ r:~ ... ve eni blr Alınall pi· ,eni Rft"eStec\.B. MJu mtır.ıcaat. - 2 ta ~e fe11k &ra7Jall 7Qhu4 dtık· hakJannın uaulen tevsik n teıbit çoeunun hbulü ile o yıl işlerinden 
lllatlracaa.& tdecek)erdir. markalı buyük Y ~ oıarak ıa- AU4 .t.Jl.UUYOB - ltadıiöy mü • .klnını devretmek ~enler Akpmda olunmaın kafidir. idare mecliaiınin ibra olunması 

a _ Şebit yetımıeri 21 mart Hl den yanosu içi demil: ~Tla~ ylJha.De hilrda.r, lttiçük moda. ve .sakızatacı el- C.C. rümuzuna me-ktupla mtitacaaı. MOZAKERA T RUZNAMESİ J . • .' 
'l -·• A.n ... ..n.'-- -A .. .- ırıaraeaal tıııttıı"· TakS1m - 1 va.rında atıııt a1'8& a ....... mor. Mek-- 1 l 9 .ıo . 111.t "t .f - dare meclısıne aza aeçılm~i -· ~ ~.....- .-...- N 50 ·-'""'#· "~ .MEKTUPLAllnnzI .&LDIBJNIZ - " aeneeı muarne a ma aı 
~. ftriıllllY' ~ .tOtak 0

• la 'l~ =~ talbllAtıa mü- Gazeıenıll ldarehanealnt adres idare mechai ve mürakipl• rapor- 5 - 1941 hesap yılı için murakıp 
' - NÜfus tatıdlaril•_ --~•..wtlY e Jl()'l'Ölt AB.ANIYOR - xuyudail su nw:aa - 1 olarak ıilst.ermlf olan Jcatllerl- lanrun okunmaıı. ıeçilmcsi ve ücretinin la)·ini. 
~ btr.Wrt.e -~-=-· çeken ,ınot.örü oıanıar.ın beygir ~v;~: IİRALIX GAZİNO - Yenikapı sa· nılzdcn 2 - 1940 senesi hilan,osu ile 6 _ Tı"ca et,_ 323 .. 
ZAYİ - 1485 No. ıu b~ pli· tne fiyatlarını 763 posta k1JtllSlm _ ı hlllnde senelerdcnberi yazlılc gnzlno kl b 1 tkik r ıı:anununun un· kasuu ...... .ı ettlm hükmtl yoktUJ'. ,.,_.,.,ıezt. olan blr mahal mobllycslle beraber H. A. T. - M. T. - G. M. t rd~-~ zar~rd eeap anı·n·ın· te . ~-e eti maddesine göre ~rketle ticaret 

......,. te uuu~ tali B. A. ı}. - N. K. - M. M. - B. it. as uu ve ı are mec ısının Ye mu· muam lel · d b 1 k .. 
Fennihal Siin r = . SATlIAK YA - Sn .aon icara verileceğinden P olanlntın namlanna gelen mektuplan kla- rakiplerin ibrası e cnn e u unma. uzere 

111'1•••••••••••• JKELEPIB ku}lıulllm1Ş içinde Yenlkapıda. Avni Nuri biraderlete mtt- rehanemlulen nldmnnlan mer- 3 A 1 • ld 1. , idare meclisi azasına salahiyet veril· 
s.tstenı• gayet. az _ ........... tı~ı ııavi nı.caatlan 1 - yrı an are mec ısı aza- mesı· 

daim .sıcnk su tuw- · - cudur larının yerine bakıye müddetlerini • 
Lokman Hekim :;r1g&ııü blr ocat. snoto~ SATILIK EV - On oda bir salon . . ikmalen intiha'b edilen zevnbn vn- İDARE MECLiSi 

eden komple dond~ "-eı bir !çl parke t.erkos elektrik banyo tele- ZAYi- ısta.nbul nuntaka lhnan re- Ufe ve aclahiyetlerinin kah 1 .. ZATI - İstanbul mıntnka liman 
reisliğinden aldığını 7/4G30 sicil numa
ralı serdilmm Jtnınn cüzdanımı ka.Y
bettlm ycıı1slni alacn(iıından eskisinin 
hükmü yoktur. 

(Dr. HAFIZ CEMAL) 

Dahili~"e mütehassiıi 
Divıuıyola 104 

Muayene saatleri Pazar hariç 
her gü. 2,5 - 5 Tel: 22396 

:1t1nesi. bir de be§ buJb jı;:erlle bir~ fon 1çi ve ~ boyalı ap:ırtıman tar- 1.sliğindcn aldı~m 31240 sıcn numaralı -4 " , • u u. 
f!ltire clhaZl Y,:1t~~kt u AJZU edeiıle- zında tullanılı11 nezaret Çalmıcnya lostromo limruı cüzdanımı zayi ettim. - M'!ddetı ~ıten idare meclisi 
ehven ti)'atla ır. caddeshıde ltarŞı bahçesi büyük Avrupa :ı~çlnn Yenisini alacağımdan eskisinin hük- ezalan :renne yemden Gç zntın lnti-
rin Kara.köyde Neeatl ~Uıaneslne tramvaya. yakın 1çlndek1lere mliraca- mü yoktur. habı. 
sı nuınanıda Şaf~eldOJl: No. f9005 at hergün Ortn'köy Aydmlık ııoknk No. Rizeli 13%8 tevcllücllii Maksud oilo 5 - 1941 senesi i~in ~"Onldcn fkj 
müracaM etrnelerl· _ ) ı - l Sefer Aydw murakibin intihabıL 

Darwı oğlu Bcl,t:ış Üt. elik JthteU 
317 *"vcllutlii 
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l stanbul Levazim 
'amlrlill safin alma 
kom;syonu ilanlari 

Kilo ~ 
2500 SSS Bı~ derisi. 

214 H A\ dertsl 
• -_ • • • ' • • ' \ 1 

Btlttln Atrılaruı Panzehiridir 

Beyhude lztırap Çekmeyiniz! 
BiR TEK KAŞE 

Nevrozin 
Su muannit BAŞ ve O~ airılanni 
eüratle izaleye kafidir. Romatimıa 

ıevcaı, ainir mafsal ve adale 
ızbraplan 

NEVROZİN'Ie tedaYi edilir. 
Müessir İliç : NEVR<>Zm'clir. 

N E v R o z i N Tercih ediniz 
lCABINDA GONl>E c3• KASE AUNABlıJR. 

13 2 Ka.tuı derlSI. 
2! " Sıtu' baş. 

2808 404 
Yukarıda clns ve mlkt.e.n yazılı d&

rllerden san va.kete ya.ptmlacaktır. 
Pazal'lıkla eksiltmesi 26/2/941 çar
fQ.Dlba güntt saat 15,30 da Tophanede 
Lv. A.mlrU~ satma.lma komisyonunda 
yapılacaktü'. Deriler Bahariyede Lv. 
Gayri mamtu anbannda görtllilr. İs
teklllerln ~mtna.tla.rUe bellt saatte 
komisyona gelmelerl. (913-1200) 

••• 
Çift 

288 dahlll fotln.. 
16 harlcl tottn. 

1303 er kundura.si. 
114 9!mıe. 
101 yemenl 
1so terlik. 

Yukarda yazılı köhne aya.kka.pları 
satılacaktır. Pamrlıkl& arttırılması 
3/3/941 pazartesi günü sa.at 14,:rn da. 
Tophanede Lv. Amlrllğl salın alma. 
komisyonunda yapılaca.ktır. Hepsinin 

Kansız genç anne! 

lım•••••••••lliiıı••ll!I!•••••••••••- tahmin bedeli 393 llra 98 kuruş olup tsteldllerln bedellnl AmlrU.k muhase-

Yavrusunu" sütu"ü, ona yetecek m iktarda, veremez f 

1
0E$YEN kan kuvvet şurubu kan ın noksanını tamam•!! 
ladıkca hayatın bu can kayna{lından kendi sıhhate 

'kadar yavrusunun b iricik gıdası olan sütü de fayda' 
·aörUr. Anne kuvvatleftir , Yavru gürbüzlenir . .. Bu yu· . 

besine yatmnak surctlle arttınnaya. 
ı.,tlra.k etmeleri içln evvel!\ Harbiyede va saadetin in kendisidir • . . • • 
Yedek subay okulunda satılacak ayak
kaplan gönnerert şarttır. 

Emzikl i annelere. OEŞYEN'ın kan kuvvet turubu.v 

TÜRK TiCARET BANKASI A. Ş. 

(920 - 1906) 
••• 

Kilo 

1000 Tophanede askeri fırında. 
2000 Davutpaşada asked fırında. 

615 Beşlktaşta askeri fınnd:ı. 

3615 

~# 
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idare Meclisinden : 

Yukanda yazılı fınnlai'cla. blrikmlş 
olan 3615 kllo tekne kazıntısı ve ha
mur kırıntısı 3/3/941 pazartesi giınü 
saat 15 de Tophanede Lv . .Amlrll~l 
satın alma komLsyonunda p:ıznrlıkl 
satılacaktır. Tahmin bedeli 72 Ura 30 
kuruş olup isteklilerin mal b-Odelile 
belll saatte komisyona gelmeleri. 

(921 - 1410) HER ECZ A N E O E. BULUNU R • R E ÇETE S 12! SA Ti ll R 

••• Fevkalade ve Alelade Toplantı Davetnameıi: 
Türk Ticaı-et Bankası A. Ş. Hiuedarlannm biri fevhlide ve diğe.. 

ri alelade olmak üzere binöirini takip eden iki toplanbsı 27 mart 1941 
tarihine mün dif pe~l>e sünü saat (15) de Ankarada Iıddar cad
desinde ki ir: Barıka merkezinde yapılacakbr. 

3258 kilo plrlnc; levha bir nrı. bir •-• Dr. Ihsan Sami --•! Vakıflar 
ylnnl milimetre kalınlığına lndirilme~ Ô 
suretlle silindirden geçlrtllecektir. ksürük Şurubu 

Umum müdürlüğünden: 

Eau rnukavelt"nıunenin muaddel 24 üncü maddesi mucibince itti
r&ke ıelahiytott• olan h~ 26 aa maddeye teriilaa tooplanb 
giinün.Jt"n e n az iki hafta evvel duhuliye VM'Uw almalan IAmndır'. 

V ekil1erin de Hissedarlardan oolması metrutlur. Hiasedarlann duhu-
liye varakası almak üzere vaktinde banka merlcezine veya ıubelerine 
müracaatlarını dileriz. 

A) IrEVKALADE TOPLA1'ı"'TI RUZNA."WESİ: 
Gerek bucün!.-ü kanuni mevzulara ve ııerek Yüluek Tıcaret Veka

letinin n umune statülerine mutabakat temini mabadile ve Banka 
faaliyetinin h iılen Jüzwn gösterdiği İcaplar doolayııile Banka esas 
mukavefenaıne.-tinin yeniden tadili (metinler aynca ilin ohmacakbr. ) 

B) ALELADE TOPLANTI RUZNAI\IESİ: 

l - 1 Q40 yılı muamelatına aid İdare Meclisi raporile mürakıp
lar rap..,runun okunması. 

2 - l q41) }'ılı Bilançoosu ve kir vıe zarar hesaplarmın tasdiki ile 
idare Medi1inin ibrası. 

3 - Muhtelıf sebeplerle ayrılanların yerine idare meclisince seçi· 
len a7.a'lın tasdiki ve müddeti bitenlerin yerine aza seçilmesi. 

4 - 194 ! yılı devresi için yeniden ild mürakip acçilmesi. 

Zonguldak Belediyesinden: 
1 - Belediyece göstertıecek yerde bir umumi sığınak:. kapalı zarfla ek-

slltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedell «18000• llra.dır. 
3 - Muvakkat teminatı 1'1350• llradır. 
4 - İhale 4 mart sah günü saa.t 16 da Belediye binasında da1mt encü

men tarafından yapılacaktır. 
5 - Şartname, keşif ve proje.slnl görmek isteyımler:ln Beled!ye fen ıu

be!!ine müracaatları. 
6 - Tek.Uf mektupları ihale gilnü sa.at 15 e kadU kabul olunacaktı!". 

(755} 

Pazarlıkla eksiltmesi 5/3/941 çarşam-
ba günü saat 14 de Tophanede Lv. Öltsürük ve nefes darlığı, boğ· 
Amirllğl sa.tın alma komisyonunda m aca ve kızamık öksürükleri 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 1140 lira için pek tesirli ilaçtır. 
30 kuruş llk teminatı 85 lira 52 ku- Herkes kullanabilir. 
J'Uft;ur. Şartname ve niımunesl ko
mt.syonda görülür. İstcltlllerln belll 
saatte komlsyonr.. gelmeleri. ~ 

(922 - 1408) 
••• 

245 kilo yeni çlnko kırıntısı ve 761 
kilo yeni pirinç kırıntısı ve 700 kllo 
eski bakır verilerek mukablllnde 1700 

Dr. Horhoruni 
lnönü Nimet Abla gl.şesi 
ındakf muayenehanesinde 
hastalarını kabul eder. 

Telefon: 24131. --• 

kllo plrlnç levha. almaca.ktır. Pazar- l••••••••••••••I 
lıkla. ekslltmesl. 513/941 çarşa.mb:ı gü-
nü saat 14,30 da Tophanede Lv. Amir
llğl sa.tın alma komisyonunda. yapıla
caktır. Tahmin bedell 1023 Ura 60 
kuruş ilk teminatı 76 Hra 77 kunı§
tur. Şartnamesi. kontisyonda görülür. 

(923 - 1409) 
••• 

30 adet kol 'oaıtı yaptırılacaktır. Pa
z~rlıkla ekstltmesi 27/2/941 perşembe 
günü saat 14,30 da Tophanede Lv. 
Amirliği satın alma. komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedelt 60 ıtro. 
kati teminatı 9 liradır. Nümunesi ko
misyonda görülür. İsteklllerln belll 
saatte lkomLsyona gelmeleri. 

(925 - 1411) 
••• 

Beher kllo.:.-u.na 150 kuruş tahmin 
edilen 35 ton sade ynıtı alınacaktır. 
Pazarlıkla ekslltmesl 3/3 f941 pazarte
si günü ·saat 14 de Tophanede İst. 
Lv. Amirllği satın alma komisyonun
da yapılacaktır. İlk teminatı 3875 li
radır.. Şartnamesi komisyonda. görü
lür. Isteklllerln belll saatte komlsyo-
na gelmeleri. (921 - 1407) 

••• 

ıenedenberi İıviçrede batı tutan: 

MARVIN 
S t • Kadın - Erkek • Kol aa 1 Cep - Yüzük 

Osman Şakar ve S~ 
M üessesesinde 

8 TAK.SiTTE 
saldır. 

Galata: Bankalar Cad. 47 / 59 
T el: 41378 

Beyazıt : Oniverıite Cad. 28 
Kadıköy : İıke1e Cad. 33/2 

Karamürsel 

Kapalı zarf usulile mevcut sinema salonunun tiyatro tatblkat sahnesi 
olarak ta.dilen inşaat ve tesisatının eksiltme lll\nıdır: 

1. - Ekslltmeye konan iş: 
Ankarada Ak köprü caddesinde iklncl vakıf apartıman binası dahmn

de bulunan sinema salonunun tadileıı tiyatro tatbikat sahnesi inşaat ve 
tesisatının ikmt\1 ve itmamı. 

2. - Bu inşaat ve tesisatın keşif bedeli c1'72649ıı ltra c35• kuruştur. 
3. - Bu tadllen lnoaat ve tesisata ald fenni evrak şunlardır: 

.A. - inşaat ve tesisat mukavele projeleri; 
B. - inşaat ve tesisata ald fenni şartnameler, 
c. - inşaat ve tesisata nid ekslltme şartnameleri . 
D. - İnşaat ve tesisata ald vahidi fiyat cetvelleri. 
E. - Inşaat ve tesisata ald projeleri. 
F. - İnşaat ve tesisata aid umumi ve hususi şartnameler. 
o. - Inşaat ve tesisata ald keşif evrakı. 
4 - Üçüncü maddede gosterllen evrak Vakıflar umum mftdllrltl!U tn

şant müdüriyetinde bedeli keşfin yüz binde beşi olan 1863• kuruş bedel mu
kabilinde verlllr. 

5. - Eksiltme 1/41941 tarihine rastlayan salı gunü snut on beşte Vakıf
lar umum müdürlüğü inpat müdüriyetinde toplanacak ihale komisyonu 
marifetiyle yapılacaktır. Teklif mektupları knrarlnştınlan saatten bir saat 

1 
evvellne kadar makbuı; mukablllnde komisyon reisliğine verilmiş olacaktır. 
Posta gecikmeleri şayanı kabul değlldir . 

l 6. - Eksiltmeye gireceklerin a9882• lira •45. kuruş muvakkat teminat 
\·ermeleri ve aşağıda yazılı vesikaları haiz olmaları şarttır. Bu vesllroiarı ib-

1 raz cdemt!yenlere üçüncü maddede zikredllen evrak verilemez. 
ı a. 941 yılına aid ticaret odasından alınmış vesika 

1 
Bt Nafıa Vekfıletlnden alınacak müteahhitlik vesikası 
Co En a..,nğı iki yüz bln liralık inşaat ve bu k:ıbll tesisat iş! yapmış ve 

muvaffak olmuş bulunduğuna dair vesika. 
1 7. - Ekslltmeye gireceklerin kapalı zarfının ihznnnda ve teklif mek-

1 
tuplannın yazılışında ve bu zarfların tevdllnde ve posta lle gonderUme
sinde 2490 sayılı kanunun 32, 33. 34 üncü maddelerine harfiyen riayet edil-

i 
mesi lazımdır . 

8. - işbu inşaat ve tesisatın bedeli vahidl fiyat esası uzerinden ödene-
cektir. 698• c900• 

Anlbarr nnşaato 
Toprak Mhsulleri Ofisinden: 

Bit buçuk tonluk kamyonet. alına
caktır. Pıızarlıkla ekslltmesı 4 3/ 9'11 
~alı günü saat 14 de Tophanede Lv. 
Amirliği sa.tın alına komisyonunda 
yapılacaktır. Kamyonet müceddet ve
ya az kullanılmış olablllr. isteklile
rin belli vakitte komisyona gelme-

Mensucat ve ticaret 1 

Anonim Şir!<etinden: 1 

K 
.. 1 

1 - Dinar istasyonunda yapılacak anbar ve idare bina
sı ile sair işler götürti olarak kapalı zarf usullle eksıltmeye 

konulmuştur. Keşi! bedeli 68,377.- «altmış. sekiz bin üç 
yüz yetmiş yed.hı liradır. 

2 - Ek.~iltme 3/ 3/ 1941 tarihinde saat 15 te Ankarada 
Ofis binasında yapılacaktır Eksiltme şartnameleri 5 lira mu
kabilinde Ofis umum rnüdüılüğünden alınabilir. leri. 099 - 1405) arıı.mursel Mensucat ve Ticaret , 

r--~-:~:;~~~i\i~~~---, lneb olu asliye hukuk m ahkemesinden: 
• sayı: 99/217 Miıddel İnebolu orman 

SİNGER İstanbul idaresinin anba.reıla.rı köyünden imam 

Anonim Şirketi his.sednrlar umumi 'ı 
heyeti sureti adiyede 1941 senesi mar
tının 27 ne! perşembe gunü saat 11 de 
şirketin Istanbulda. Süleymaıılyede 
Ta.şteknelerdcki fabrikasında toplan
tıya davet olunur. 

3 - Muvakkat teminat miktarı «4668,85» dört bin altı 
yliz altmış sekiz seksen beş liradır. 

1 

4 - İstekliler teklif evrakı meyanında eksiltmeye gir-e 
bilmek için ihale tarihinden nihayet bir gün evvel Ofisten 
alacakları ehliyet vesikasını koyacaklardır . 

Saat 
Mağa-

zaları 

Eminönü 
Cad. 
No.8 

R UZNAAI E 

oğullarından Ömer o~lu Arlt ve Ab
dullah oğlu Aziz, Tahir ve rüfekası 
aleyhlerine açml.f olduklan tazminat
tan mütevellit a.lacalt davasının görül
mekte olan muha.kemesı sonunda taf-
stıa.tı llAmda. yazılı olduğu üzere M. Madde 1 - İdare mecllsl ve mura-
aleyhlerden Ömer oğlu Arif hakkında kıp raporlannın okurunası. 

5 - Bu anbara muktezi yalnız 6 ve 8 mJm kutrunda 
olmak üzere 4 ton betonarme demlri, İstanbulda. Beşlk~
takl depomuzdan bedeli mukabilinde mütealihide verilecek 
tir. (1356) 

1 
Devlet Demiryolları ve Limanlari ltletme 

Umum idaresi ilanlari 

çıka.nlan davetiye ve gıyap kararı Madde 2 - 1940 senesi blll'mçosu 
ika.nıetgfihı ın~hul olduğundan lltl.nen ne kAr ve zarar hesa.b1nın tetkik ve 
tebligat yapılmış ve diğerlerinin veca- tasdiki ne idare meclisi ve murakıbın •••••••••••••••••••••••••••• 
hındaki muhakemede: Tarla açmak ibrası. 
suretile sarf ıve istJhlAk eyledlkleri Madde 3 - İdare meclisince hisse 

Muhıı.mmen bedeli 22900 llra. olan ve işletmenin blr senelik ihtiyacına 1095 
adet meşe ağacını müddeUıleyh- ~hlplerlne dağıtılması uygun göni-

le~ kesdiklert mahallinde ~ııpılan lup teklif edilen 1940 senesi kannın 
tek:>hul eden 120 ton mlktannda döküm 1ş1 ka.palı zart usultle eksiltmeye keşıf ve ehllVUkufun beyanatlle sabit kıı.bul ve tasdiklle tenli zamanının 
çıkarılmıştır. ld • d 

Mwıakasa 12/3/941 çarşamba günü saat ıı de Sirkecide 9. İşletme blna- 0 ugun an tutan olnn 1836 lira 41 tesbiU. 
sında A. E. komisyonun tarafından yapılacaktır. kuruşun ~uddeUıleyhlerden yekdlğer- Madde 4 - İdare mecllsl :izalann-

Isteklilerfn apn gün saat ona. kadar kanuni vesalk ve 1717,5 llm temi- lerln~. müteselsllen kefil ve zamin ol- dan müddetıerlnl dolduran iki Azanın 
natı ihtiva edecek olan kapalı zarflarını komLsyona vermeleri lazımdır. mak uzere tahslline \'e 119 lira 49 ku- yerlerine ilza intihabı. 

Şartnameler parasız olarak komisyondan verilmektedir. ı:l325D nış ~rlfl muhn;ıceme lle onnan ve- Madde 5 - Müddetini dolduran şlr-* klli içm takdir edilen otuz lira. ücreti ket murakıbının yerine murakıp inti-
Muhnmmen bedeli (11625} Hm olan muhtelif cins ve eb'ntta 1050 adet vekfiletinde keza müddelaleyhlerden habı ve ücretinin testılti 

Yün nııtt:ıniye (3 311941) pazartesi "'Ünü saat (15) on beşte Haydarp""''da tahsiline 16' 12/94{) tnrllılnde davacı · 0 ~ '·ili 11 "dd i 1 h Asaleten ve vekl\letcn en az 10 hlS-Oar bınası dnhtlindcki komisyon tarafından kapalı zarf usullle satın alına- ve.. e mu e a ey !erin yüzlerine 
caktlr. karşı diğer M. aleyh Ömer oğlu Arifin seye malik hisse sahiplerinin t.oplantı 

Bu tıse girmek isteyenlerin (871) lira (88) kuruşluk muvakkat teminatı gıyabında temyizi kahil olmnk üzere gününden önce on gün zarfında şlr
kammun tayın ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflnnnı ayni gün saat karaıı verilmlş olduğundan keytlye't ket merkezine müracaatla dühuliye 
(14J on doıde kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. tebliğ maJcımuna kaim olmıık üzere vara.kası almaları ilan olunur. 

Bu iıe alt şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmakta.dır. j llln otunur. idare meclisi birinci reisl 
(113'1) 

1 İstanbul Belediyesi ilanları 1 
Arabacıların Nazarı Dikkatine: 

Belediye kanununun 15 inci maddesinin 9 uncu fıkrasına ve Beled.ty8 
vergi ve resimleri kanununun 10 uncu maddesine tevfikan blt'umum Yük 
\'c Binek arabalarının plakalarını tebdll ve tevziine 941 senesı Mnrtı 1ptı
dasından itibaren ba§lanacak ve tebdil muamcıesı Nisan nlhayetıne kadtı.r 
devnm edecektir. Bu müddetin hitamından sonra eski plftkalarla seyrüse
fere miisa.ade olunmayacağına binaen Arnbıı.cılann plakalarını vaktinde al· 
ma.k uzere şimdiden: 

1 - Arabacılar cemiyetine müracaatla fotoğrnfü birer beyanname aı
malan. 

il - Alınacak beyannameleri lkamet.gfıhlann bulunduğu mahalli zabı
tasına tasdik ettirmeleri. 

III - Yukarıda ya.zılı muameleler blt.tlkt.ten sonra yeni plô.kalennı al
mak tçin Enınlyet 6 ncı Şube müdürlüğwıe müracaat etmeleri !tiz.umu llln 
clunur. (1143) 


