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BU SABAHKi 
TELBIAFLAI 
ltalyanlar 
her tarafta 
çekiliyorlar 

Budapeşte 
tehUkede 

Tunanın sulan bir 
bendi 1ılctı 

Basi,...,.,. ...... 
dallar oe ••tlirlerl. 

hcı7or 

ltalyanlar bir teDQi ele 
geçirmek İçİD 12 ..... 
hücum ettil 
hücumlar tarcledil 

l11yı c""8slndı 
bir ıuVlff ık 



Harp tebliğleri 

İngiliz tebliği 
Hava taarruzları Trab· 

lusgarp, I>erne ve 
Bingazi arasında . 

cereyan etti 
Kahire 3 (A.A.> -İnglllz h.:ı.va kuv

vctlcrl karargO.hının tebliği: Inglllz av 

Amerikada 
tayyare 
imalatı 

1942 den itibaren senede 
30 bin tayyare imi.l 

edilecelC 

Ye bomba tayya.relerlntn taaliyetl Londra 3 (A.A.) - (Reuter) ı 
dünkü p:ız.ar günü de Trablusgarp ve Daily Telegraph gazete&nin Nev-
bllhııssa D rne ııc Blngnzı nrnsındnkl k uhab. . . b"d" d'v· .. 

1 r.-ftrlnde devam eımı..ı-ır yor m ırının u .ı.r ıguıo gore, 
yer er \U>{; "l"" • h __ ,,_ L d · · · od • 
Appolonynnın kırk kilometre cenubu nvncwa. enız ticareti asının reı- B. RooseveU'in phsi mümessili B. Donavan Ankara lo;;tasyonunda 

Harpten 
sonraki 
Avrupa 

Orta Avrupada bet 
aevlet arasında bir 
birlikten bahsediliyor 

Cenubi 
Afrika da 

Müfrit milliyetçilerle 
asker arasında 
hadiseler oldu 

gıırbtsfnde Lontn'dn. düşmanın askeri e.i albay Jouett dün akıam söylediği 
kıtalnn ve knmyonlan mltrnlyöz o.te- nutuk.ta yeniden 100 ağır bombar- ===============================ı:=

~a 3 (A.A.) - Pat ajansm· 
du ı Daily T elegnıph gazetesi, 
C.orgo Slocombe'un Hitlerin Avru
pa liyaaetine müteallik bir makalc
eini ne,retm~r. Bu makale e.:zcüm
lo ıeneral Sikorski ile yapılmıo olan 
bir mülakatı ihtiva etmektedir. Po· 
lonya Başvekili, milletlerin l'lyasi ve 
iktuadi emniyetleri ile saadet ''e r~ 
fahlarının ancak hür devletlC?in hü
kümranlık ha.ldanndan kısmen f era· 
gat etmeleri ıayeainde temin edebi
leceği kanaatini izhar etmittir. 

Yobanncsburg 3 (A.A.) - Muf~ 
rit milliyetçilerin ekalliyet grupuna 
mensup azası ile izinli askerler nra
aında çılan gürültüler şehdn ınerkc. 
ii caddelerinde arbededclcr zuhu,
runıı. sebebiyet vermiş ve evvelki 
gece başlıyan bu kavgalar fnsılnlar
lıı dün sabaha kadar devam etmiştir. 
inzibat kuvvetleri polis ve wıkeri kıt
alarla takviye edilmiştir. 140 kadar 
yaralının hastaneye kaldrırılmnsına 
lüzum hasıl olmuştur. 

şlnc tutulmuştur. Kamyonlardıın 13 ü dıman tayyaresinin hiçbir lnzaya 
tahrlb cdllm~ ve ıısker kıtalanno. da uğramadan Atlantiği a~tığını bildir-
ağır zayiat verdlrl!m4tlr. m~tir. 
Mamı.un lle Kuba arasında.ki yolda Albay Jouett Amerikan inpat 

nakliye vasıtalıı.n üzerine bomba. ve • 
nıltralyöz at.eşile ba§knCA taarruzlar proıramı 942 de tam randıman ve
yapılmıştır. rinceye kadar fogiltere mukavemet 

Kasaplar, değirmen
ciler zam istiyorlar Appolonyada nvcılanmız tayyare ettiği takdirde Amerikanın tayyare 

meydanına hucum ederek Galbbels imalatının hem Amerilanın müda
tiplndc üç ve G.r 310 tJplJtde de bir faasına hem de lngiltereye yetece· 
düşman tnyy:ıresı tahrlp etm~ıerdir. ğini söylemiıtir Kun -'-u f c l 1 ı• · f b •t f k 

Avcılo.rımız nakliye vıı..sı~larını_ve Bu pro ra ~ - e 9~2 d ltl~ , Ul ra lQ ter nı es l e me 
asker kıtalannı da mltraıyoz at.eşme ı m go~ • en. 

Cenerad demiştir ki: .Müttefik 
iki devlet olan Polonya ile Çckoslo
nk;ya, ıimdiden bu yola ginnişler
clir. General, diğer devletlerin de 
Pololl)"a ve Çekoslov&kyanın gittilc
Jeri Yola gideceklerini ·.e harpten 
110nra Baltılc denizi ile Karadeniz 

Yohannesbourg'un yalnız bir ma
hallesinde zuhur eden kargtt§alıkla
ra cuma ak~mı yapılan bir kühur 
toplantısında doktor Canrcnsburg· 
un ıöylediği bir nutuk scbeb olmu -
tur. Bu zat Oıısewabrandwng teşki· 
16.tının ~eflerindcn biridir. Efki.rı
umumiyede mevcut kanaate göre. 
me:ı:kur teşkilat Jngiliz aleyhtarlığı 
yapmakta ve cümhuriyetçi fikirlere 
mütemayil bulunmaktadır. 

tutarak blr çok zayiat verdlrmlşlerdir. ha~cn ıe?ede 30 bı.n tayyare unal • • f Jk •k 1 _J J • 
Appolonyanır. 15 kilometre cenubu edılecektır. fCfn e ı ıer aevam e ıyor 

ı:arbislnde O.r 42 tipinde bir düşman Albay Jouett beyanatuıa fQUlan • 
t.'lyynresl :ıvcılnnmız t.nrnfından dil- ilave etmiştirı 
4ilrülmuştür. Amerikanın tayyare imallbnın 

Şarki Arrlknda, cenub\ Afrika. tay- hepsi lngiltereye verilse fngiltere 
yareler! duşmmıın mütcaddld nokta- CMsen çok mnhim olan' Jmalab1e 6 
farını bomb:ırdım:m etmişi rdlr. • · d M.ih d 1 1 • • • 

Ordunun Bnrentu uzcrlne yaptığı ay ıçm e ver ev et erırun una-
tnnrnııru takviye eden İngiliz tayya- Iatmı fazla.ile seçebilir. Amerikan 
releri istlhkfımJar ve binalar üzerine fabrikatörlerinin h&len ifa ettikleri 
alçaktan pike tnnmızlan yapmışlar- en büyük hizmet bir taraftan .ima~ 
dır. Bu 1st!bkAmlar _ve binalara çok labnı genifletirken diier taraftan 
bomba isabet ctmlştır. fngiltereye ağır bombardıman tay~ 

Nakliye v:ıaıWan tcccmmülerine 1 • 1 "d' 
de bombalar ~bet e~mlş ve en qağı yare en verme en ır. 
50 araba taarruz neticesinde kullanıl
nı::ıT. bir hale grJmlştlr. 
Asmnrıının g:ı.rblndc arnbalard:ı.n 

milrekkep diğer bir nakliye vasıtası 
ıecemmüüne de taarruz ve :yohL tam 
lsabetler lcaydolunmuştur. Agordatta 
avcılarımız S. 7l Upinde bir tanarey.I 
&!evler lçemlnde düşünnn,.ıerdlr. . 

Bütün bu hart>tetlerdcn bu tayyare
]l'rimlz biri müstesna olnmt Uure tı
n11l n dönmüşlerdir. 

Alman tebliği 
B~lin 3 (;\.'}.) - J\lman ordu· 

lin İ>aşl::umandanlığının tebliği: 
Münferiden uçan Alman harp 

tayyuclcri lngilterenin cenubi pr· 
kisinde tayyare meydanlanna. sa
nayi teg:Satına, l\ntrepolara ve de
miryollarına muvaffakiyetle hücum 
ctmı~hr. Bir tayyare meydanında 
düşman hnrp tayyareleri tahrip edil
miştir. 

Birka~ bomba da bir hangara isa
bet ,.ttir:lmiştir. Southenin cenubun
da bir ıi~aret gcmİ!line ioıabet olmu' 
ve g~mide ateş çıkmıııtır. 

Tokyoda 
kurmay içtimaı 
Japon orduaunun dalia 
kuvvetli bale aokulmasi 

çareleri araniyor 

Tollyo 3 (A.A.) - (0.N.B.): 
Harbiye Nann ıeneral Tojonun ri
yasetinde buııün bir kurmay toplan· 
tlsı baolamıtbr. Top).;uıtı iki gün sü· 
reeektir. 
Toplantıda ordunun daha mües

sir bir hale eo1r.ulması çareleri ıörü
§Ülecclttir. 

Celsenin açılışında beyanatta bu
lunan general Tojo dünyanın ıe
çirmelcte olduiu vaziyet clolayıaüe 
ordunun harp kabiliyetinin arbnl• 
ması lü:ıumundan bahsetmi,ıir. 

ŞehrimizdekJ d~ğirmenc.ilerden 
ıeçilen bir heyet Clün fiat müraka
be komisyonu tarafından dinlen· 
mi§tİr. Değirmenciler, Toprak mah· 
aulleri oliai tarafındnn buğdayın 
ınatlüp analizi tutmadığını, huğda· 
yın kilosunun 9, I O kuıu§tan 9,66 
kuruıa yükseltildiğini ıöylemişler, 
fiatlerdeki bu fark yüzünden un ve 
dolayıaife ekmek fiatlerine nm ya
pılması lazım geleceğini bildirmi~
lerdir. Komisyon, bir kere de Top· 
rak. mahsulleri ofisinden ma)Qmat 
alacakhr. 

Kasapların müracaati 
Şebrimizdeki toptancı lı:uaplar

dan bir lrnımı dün liat mü.ıakabe 
komisyonu tarahndan clinlenmİ§tİr. 
Komisyon, perakende et fiatlerine 
ait emsal cedvelini hazırladıiı aıra
da toptancıların, perakencJ~ci ka· 
saplara kilo ba§ında 1 O kuru, klr 
bırakmalarını ıart lı:oymu,tu. Top
tana kasaplar, bu kan 'Yermiyecek
lerini, perakencJe et fiatini tesbit et· 
melt üzere karaman, cJağlıç, etleri 
için vazedilen 2, 1 emsalin 2,2 ye, 
kıvırcık eti için va:ıedilen 2, 3 em· 
salin 2,4 e çıkarılmasını bildirmi:J· 
lerdir. 

Komisyon, toptancı kasaplardan 
iddialarını isbat edebilmek için tah
riren müracaat edilme.ini iatemi)tir. 

Belediye, Erzurumdaki kasaplık 
hayvan fiatlerini etlid etmi4tir. Ha
zırladığı raporu fiat mü.ıakabe lto
mi!lyonuna verecektir. Tedlcikatına 

nazaran Erzurumda heai karamanın arumCJa Polonya, ÇekoelonL:ya, 
canlı hl~u 28, 29, x~f b.arnnla- Mac.aıiatan, Romanya n jhtimal 
rın Jtiloıu 26, 27 lturuıa aablmakta- Yuao.lavyanın ittirakile büyük bir 
drr. Beaıi hayvanlarıD canlı kiloeu federuyon vikuda getirileceğini 
Jstanbula 33,S kuruoa mal oluyor. tahmin etmelttedir. A"uupa. bir k~ 
Bu hesaba göre perakende aatı,lar- ro Alman tehlikesind~n kmıulduk
da en iyi cins karaman etinin kilo· tan ıonra, Sovyet Ruıya ile de mu· 
su 65 kuru~ ıatılmalıdır. alllk meseleler için memnuruyete 

ıayan hir hal ıureti bulunaMlecdc-
Kundura fiatleri tir.> 

Fiat mürakabe komisyonunun 
liundura fiatletini tesbit etmelc için 
alakadar müesseselerle yaptıfı te
maslar henüz netieelenmemitti1'. 
Muhtelif kundura imalathanelerin· 
den ahnan kunduralar komJ.yona 
cetirilmiş. kalitelerinin tedki.kine ıe
çilmiştir. Bu kunduralardan birkaç 
tanesi aökülmüı, köseleei, deıWi, di· 
kiı ve çivileri gözden geçirilmiı, 
maliyet fiati hesaplanmııtır. 

Kundura fıatlerinin, fiat müraka· 

Romanya da 
yeni tevkil/er 
92 kiıiyi öldüren bir 

lejyoner grupu 
tevkif edildi 

be komisyonu tarafından eaaalı ıe· Biilaet 3 (A.A.) - (8. B. C.): 
kilde tedk.ik edilmekte olduiunu 92 ki§iyi öldürmekle itham edilen 
duyan kunduracılardan bir 1um11 bir lejyoner grupu tevkif edilmiştiY. 
vitrinlerdeki kunduraların üzerinde 
bulunan etiketlerdeki fiatleri ucuz· Bülaet 3 (A.A) - D. N. B. 
latnıı~lardır. Alakadarların tedkik- ajaoaının huauai muhabiri hHdiriyor: 
lerine göre evvelce fiatler ikişer .iki~ Memleketin dahili variyeti halı:kın
şer yükselmifti. 12 liralık kundura- da nqredilen resmi rapora gör.:. 
lar 1 4 liraya, bilahare t 6 liraya ve ıon 24 saat zarfında her yerde tam 
srrasile 18, 20 ve 22 liraya yübd~ bir ıükG.n müpbede edilmittir. Bük
tllmişti. Hiçbir zaman f .f liraltk reı·te 2868 kiıinin tevkif edildiii 
kundura bir müddet ıonra 15 lira de aynca btldirilmeldedir. Bunlar
olmamııtı. dan bir kısmı serhes bıra1ulmııt\r. 
. Yo~ yere yük.seltil~n kundura Halen mevkuf olan1ar 2H 1 ldijdir. 
fıatlerı ucuzlat.ılacaktır. Vil~erde tevkif edilenlerin mik.-

İçtima sükün \'C intizam ıçın
de cereyan etmi~ fakat toplantı bit· 
l'iii zaman sokağa çıkan Ossewdb• 
randwag mensupları jJe askerler 
aranında kaırga çıkmı§tır. 

Cumartesi gecesi .> eniden bazı ar
bedeler zuhur cimi tir. Polis göz 
ya~ı çıkartan bombalar kullanmış 'ite 
kauçuktan mamul sop&lannı da isti· 
mal mecburiyetinde kalmıştır. Mil
liyetçi tqkilatCl karşı tezahürat ya
pan askerler bu teıkilatın idarehane
sine ıirme'k istemiştir. Fakat polis 
Transvaler adındaki milliyetçi gaze
tenin idarefianesi ile ayni binada bu
lunan mezkur t~kilit merkez.ine a~
~erlerin ıllmesine man; olmu~tur. 
~fih nümayifçiler binanın cam
larını kırmağa muvaffak olmu~lar
dır. 

D;ğer bir kısım nümayİ§Çiler de 
ubtlt Ba~·ekil general Hertzog' u.ı 
fikirlerini nC1redeo Uaderland gaz.-:
teainin camlarını taşlaJlll§lardır. Bu 
!.adiseler tiyatro ve sinemalardıın 
çıkıldığı sırada vukubulmu~tur. 

Halk kavgalara kan~ıtırlmama ı· 
nı ıiddetle protesto etmiştir. 

Kızılbaçlar faaliyetinin 
Portekizde merkezileı

tirilmesi teklifi 

Harwich'in cenubu prkisinde di· 
icr bir ticaret gernİgİne birkaç tam 
itıabet kaydedilmiştir. 

Pariate Alman sanayi 
sergisi açılacak ------------------------- dan 2776 kiıiye baliğ olınuttıır. 

Lizbon 3 (A.A.) - Radio 'o
ticia.a gazeteııi, beynelmilel k.mlhnç 
faaliyetlerinin Portekizde merktti
lql'irilmesini istemektedir. Gazete. 
bütün muharip memleket hükumet
lerinin bu teklifi iyi karşılayac ğını 
muhakkak ad ve Portekiz. §ehirle
rinde merkezler tC!li.9 edilerek har
bin tehlikelerine maruz çocukların 
bu merkezlere nakil edilebilecel:.\ni 
derpit eylemektedir. 

Düşman dün üç ta)'yare kaybet
mi tir. Biri hava muharebesi esna
sında, ikincisi hava dafi tertibabmız 
tarafmdan dii§ürülmü, ve üçüncüsü 
de mecburi bir iniş yapmı,tır. 

ltalyan tebliği 

P•is 3 (A.A.) - (0.N.B.): 17 
ıubatta Pariıte Petit - Palaia' de bir 
Alman endüstri ıergiıri açılacalctJr. 
Bu sergide halka, güçlükııüz olarak 
Fransada da imal edilehilecdc yeni 
Alman endüstri ve telmik aletleri 
te~hir olunacaktır. 

Amiral Darlan Pariıte 
Roma 3 ( A.A.) - ltalyan ordu-

ları umumi kararGahının 241 ouma- Vdy 3 (A.A) - Dahiliye Na
ralı tebliği: Yunan cephesinde dev- zın amiral Darlanın Parise hareket 
riyelerimizin ve her 00 tarafın top- ettiği bugün resmen hHdirilmiştir, 
çu kuvvetlerinin faaliyeti görülmüı- J 
tür. Tayyarderimiz. düpnan kıtaatı- ngiliz Müstemlekeler 
nın temerküz mahallerini bombar- Nazırı hasta 
dıman etmişlerdir. Loadra 3 (AA.) _ Bu sabah 

Şimali Afrikada hava müfre7ele· bildirildiğine göre, aıhhi vaziyeti en
rimiz, lngilizlerin motörlü kıtaatını dişe uyandıran Müstemlekeler Na
muvaffak.iyetlc bombardıman et- mı Lord Lloyd, oldukça iyi gece 
mişlerdir. geçirmiıtir. Fakat kendisi biraz da-

.Şarki Afrikada dün Agordat ve ha zayıftı 6 ı d ı Lo d 
Barentu mıntakalarında tiddetli Lloyd b r.d !.11f1hnf•~ 0 

nn l ~\ 
1 T 

, un an uç a ,_ evve 110~ ..... 
ıı_ıu~arebeler o ~uştur. ayyarecil~ almııtır. 
nm12., bayranlıga ıayan gayret ve 
f<"dakarlık göstermeğe devam ei:· 
mektedirler. Carpten gelen di.iJma:ı Merinos f abrikasinin açi-
tayyareleri, Sardenya ada.sa üzer"n~ lııının yıldönümü 
de uçmuşlar, Tırso bendine bomb!l- Bw.. 3 (A.A.) - Merinos fab· 
lar ve iki torpil atmışlnna da bir rikannın açılışının üçüncü dönüm yı· 
guna tesiri olnaamıttır. Bundan ba:ı- h bugün on binlerce Bursalının işti· 
lı:a kırlara da bir takım bombalar ralcile lcutlanm1ttır. Törende vali. 
ablnuıtır. Fakat zayiat ve telef.ıt parti müfettişi Halk partisi, Halkevi 
yoktur. Tayyare dafi bataryalanmı- mensuplarile hükUınct erldinı, fabri
z.ın endahtları neticesinde bir dü,- katörler ve her aınıf sanayi erbabı 
man tayyareS';nc isabd vaki olnıu1 hazır bulunuyordu. 
ve tayyare dii§ürülmü~tür. Mürette· Bu münasebetle Bursa mebusu 

,. 1.att esir edilmi tir. Sadi Konuk irad ettiği bir nutukta 
Spitfire tipinde bir Jngiliz avcı Ebedi ve MiJli Şefimizin uğurlu el· 

tayyaresi, Viareggio yakınında clü- !erile temelleri atılan ve açılışı yn
,üriilmüstür. Pilotu es;r edilmiştir. pılan bu milli müessesenin verimli 

Yunan tebliği 
mesaisinden bahsetmiş ve Milli Şe· 
fin etrafında perçinleşen milli birli
ğimizin ha.şancı kudretinin yurdun 
her tarafında daha mükemmel eser· 
Jer yaratacağını söylerr.İştir .. 

Atina 3 (A.A.) - Yunan ordu
lan başkumandanlığtn•n dün akşam 
neşrettiği resmi tebliğ: Mesud neti
celer veren mevzii harek:ıt cereyan 
etmi tir. Bir kaç e ir aldık. Nafia müsteşarı 
At~~ 3 .. <A.A.) -. Em~i:et Ne- Ankaraya gitti 

zaretının ~~n akş~m.kı ıeb~g~ Me:n- Şehrimizde tıılunan nnfi:ı müsteş:ır-
leket dahılınde sukunt·I hukum sur- R. Hüsnü Kortcl dün akşamki trenlt> 
müotür. l şchrlmlzdcn Anknrı:ıya Jitmlştlı. 

Nahiy~ müdürleri 
Birer derece terfi 

ettirilecekler 

Ankara 3 (Telefonla) - ~hlllyc 
Vekiiletı, nahiye müdürlerinin terfih
lerl lçin bazı tararlar almış bulun
m:ı.ktadır. Bu huswıtald tanun:ı. ve 
yeni kararlara lstlnaden nablye mu
dürierl birer. derece terfi etUrllecek
lerdlr. 

Apartıman ve ev kiralari 
Ankara 3 (Telt>!onla) - Yenl fekle 

so1nıla.n, tamir tecdld veyn lnfa olu
nan npartıman ve ev kiralarının ne 
şekilde tesblt. edileceğin! blr karara 
bağlıyacat olan komisyon bug{ln Ad
liye Vekalet! hukuk !,şlerl umum mü
aürü B. İsmail Hakkının riyasetinde 
ilk toplantısını y:ı.pmıştır. 

Spekülasyona mani ol
mak için tedbirler 

Ankara 3 (Telefonla) - Ticaret 
Vekaleti, muhtelif ithalat maddele· 
rin'İn piyasadaki aatı,larında spekü
lasyona mani olmak üzere yeniden 
tedbirler alacaktır. Vekiıld bu hu
"Susıa tedkiklerde bulunmaktadır. 

Tay deposu 
Ankara 3 (TelcfonlR) - Hasırcı 

çiftliğinde tesis edilen tay deposuna 
it mütcda\'il sermayenin sureti ida

resi hak.kında Milli Müdafaa ve Ma
'iye V ekaletlerince bir talimatname 
.r.7ırlanmış, merİyt'te konmuştur. 

Finlandiyadan sellüloz · 
getiriliyor 

Ankara 3 (Telefonlıı> - Bükilme
timlzle FlnlancUya arasında aktedll
mlş olan ticaret muahedesi hu~m

• n naz;.ıran memlckcthnize, kfığıd 
tfösallndc kullanıl:ı.n scllllor vesalr 
iğcr lpt.lda1 maddeler ı;cUrllecekUr. 

Öğrendiğime göre ithal edeceijlml~ bıı 
maddelerden mühim b!r kısmı yol:ı. 
·1karılmıştır 

Depozit o ve emanet 
Paralarının müruru za
man müddeti hakkında 

bir kanun layihası 

Yeni suikast haberini 
tekzip 

Bülaet 3 (A.A) - Rador ajan· 
il bildiriyor: Son günlerde Rume:ı 
aub&ylarına lcarıı yeni auikaıdlarda 
bulunulduğu halclund& J>"azı yabancı 

. eazeteciler tarafından yayılan ı-· 
Ankara S (Teleronla.) - Bü.tUmet >·ialar, Rumen resmi ruahfiJJeri r.

~elerlnce depozito nya emanet su- rahndan kati surette tekzip ediliyor. 
ret.ile alınan paralann müruru zamanı 

Bundan ba~kn gazcı~. münhasıran 
çocuklara ait olmak ÜT.ere muharip
lerin taavibi ve resmi garantileri 
altında yiyecek maddeleri sevk ve 
te·niini tavsiye etmektedir. 

hakkında hususi t:ı.nunlarda her han
ği bir hüküm bulunmamaktadır. Dev
let şfırası bu glbl paraların milruru 
zamanının umum! ahk!l.m muvacehe
sinde tedklktne lmkAn olmadığı mll
talhsında bulunmuştur. Bu r.Wyet 
karşısında bahsedilen parnlann mü
ruru zamnn müddet.ini tesblt için 
Gümrük ve İnhisarlar Veklı.letl tara
fından bir kanun projesi hnzırlan
m:ıktadır. 

İzmir vilayetinin yeni 
bütçesi 

İzmir 4 (Akşam) - Vlll'ıyetln yeni 
bütçesi 207 bln Ura açıkla hnzırlnn

mış, umumi meclise nrllmlşUr. 

Egede tütün satışlar! 
İzmir (Akşam) - F.ge mıntakasın.: 

da tütün ı;o.tışl:ı.n 32 mllyon llraya 
yükselmiştir. Miistahsllln elinde bir
kaç milyonluk tütün kalmıştır. 

İzmirde ıiddetli 
yağmurlar 

İzmir 4 (Akşam) - Dlln İzmir clvn
rına §iddctll yağmurlo.r y:ı~mış, Ar:ıp
deresl taşmuıtır. Bornova. nahiyesinin 
Mersinli köyüııü su bastı. Su lle mah
sur kalan evlerdekiler Jandarlamalar 
tarafından kurtarıldı. 

Maarif cemiyeti başkani 
Edirnede 

I:dirne 'Akşam) - Ma:ırlf cemiyeti 
b:ışkanı Urfa. mebusu B. Refet 1ilgcn 
~ehrimlze gelmiş ve mnnrlf müşaviri 
B. Fakir Erdemle birlikte Trakya ta
lebe yurtlarını tef~ etLlkten t10nra 
Ankaraya dönmllştllr. 

Felemenk Hindistanı 
Japonya yeni nizam hak

kındaki protestoyu 

lapanyada çocuk dütü
renlere 12 seneye kadar. 

hapis cezaıı verilecek 
Madrid 3 (A.A.) - Bugün do .. 

ğumun himayesine müteallik bir ka
nun nC§redilmiştir. Bu kanunla ço
cuk dü,ürme cürmü 12 seneye kadar 

reddetti hapis cezası ile tecziye edilmekte
dir. Fakat ana, çocuk düşürme yü .. 

,-; ._ 3 (A A ) D . • ı ziinden ölecek olursa mcsullcr idam 
0~~0 ·v: · .-. - omcı &Jan• cezasına çarpılacaktır. 

sının ogrendıgıne gore, Japon Ha- e··t·· hus • d v I . .il . • N . . B Oh • H 1 u un usı ogum ev erı e ge• 
rıcıye azır muavını • aıı, o - b" ,_ dınlara t bb• d .. 
1 

. . h e &a ı ı ves:ıya a ve mu• 
anda Hındıstanının Aayada er davatta bulunan hususi klinikler bu.' 

hangi bir devletin idar~i altında günden itibaren kapatılmaktadır. 
yeni nizama herhangi bir tarzda 
ilhakına kartt Hollandanın Tokyo 
elçisi ıeneral Palest'in geçen cuma 
günü yaptığı protesto mahiyetli le· 
ıebbüaleri reddetmittir. 

B. Ohaıi, Japonya ile Hollanda 
Hindiatanı arasındaki ekonomik gö
rÜpnelerin devam edeceğini general 
PaJe41t' e bildirm~t-ir. 

Avustralya Batvekili 
Taberiye' de 

Kudüs 3 (A.A.) - Avustralya Bnşve. 
klll B. Menzles dün tayyare Ue Tabe
riye'ye gelmlı ve yüksek: komiser &ir 
Harold Mac Mihaeı, Avustralya. lmpa.
ratorluk kuvvetleri kumandanı gene
ral .sir. Thomas Blamey ve polis umu
mi müfett.i§i tnrafındnn karşılanmış
tır. B. Menzies, yüksek komiserin ml
s:ı.f!rl olacaktır . 

H:ı.tırlardadır kl B. M:ı.nues. B. 

Romanyada nüfus aayımi 
Bülaeı 3 (A.A.) - Bugün Ro:} 

manyada nüfus sayımı yapılacaktır~J 

! 
Rasıl ya•malı? 

Tan gazetesinde bir aerllvha: 
cH. Hindiıtanı,. 

I~ 

il 
Bu da ne demek'? Bilmece gi

'bi bir ~ey... Metni okuyonunuz. il 
ki, meKer cHollanda Hindiatn
nı> demekmiş. Yani eskiden ıı 
Hindi F elcmengi dediğimiz. 

Böyle bir kısaltma caiz olmasa 
gerektir. Zira serliivhadan mi.na
yı anlamak lazımdır. 

H. Hindistanı 

yazmamali; 
Hol:cında Hindistanı 

yazmalı! 
Churchlll ve alğer nnzırlnrl:ı. r;orii.ş
mek üzere yakında Jnglllereyl zıs n:ret 
etmek niyetinde olduğunu gr.~cn ay 

blldlrınlşU. j ~·----------"' 



AKŞAMDAN AKŞAMA 

Gün doğmadan 
neler doğar ! 

Evvelki giln bava iyiydi. Çayırlık 
bir yerden lfeçtİğim ıırada burnuma 
bahar kokusu geldi. 

«- Oh .•• -diye içimi bu latif 
rayihayla doldurdum.- Güzel mn-· 
•İm yaklaşıyor. Papatyalar, güller, 
kirazlar b-.layacak ... » Ve harbi dü· 
ıünerek yüreğim cız etti. 

Bu ürpertili tehassüse ,imdiye 
kadar kim kapılmadı? Hani kay
bettiğimiz k1ymetli bir insana ait 
minimini zarif terlikler bir kö,ede 
durur da o:onun!» diye muhabbetle 
bakarız. Fakat bu sempati birden· 
bire eleme inlulap eder: cArbk aya
cıklanna gİyerniyecekb •.• Önümüz
deki latif bahar da, öyle... Habra 
derhal ölüm geliyor, felaket geli
yor... Bunu muhtelif mf'slcktaşlarun 
türlü türlü yazı Mla ifade ettiler. 

Geçen harpte Orhan Seyfi . ayni 
tehassüsü ne Jtiizel iki mısra halİne 
gelinni,ti: 

Bu sene açılan güllerin rengi 
Dökülen kanlan hatırlntıyorl 

On yedinci asır sor.Jannda y-.a
yan Japon şairi Bıuhô'nım da şöyle 
bir o:haikai» si var. ( Haikai Üç mıs· 
ra içinde tnmamlanan zübdeleşmİf 
bir Japon manzumesi ,eklidir.) 

Ah, baharın ot.larıl 
Bunlar savaş alanında ölen nskerlerln 
Rüyalanndnn biricik bakıyyedlr! 

Şe.ir bunu Hiraizowrıi ovasındaki 
meşhur muharebe meydanında yaz· 
mış ••• 

Bahar ve harp .. . 
Doğum ve ölüm .. . 
Ne hazin ... Bununla beraber: 

Acı şeyler. Hnllık, fakat gerçek ... 

Harıl harıl hazırlanıyorlar .•. Mü
tehassısların bütün tahminleri ayni 
merkezde: 

o:EJi kulağındadır... Ni.ııana. ma-
yısa ••• ıt 

o:Vc bu seferkisi hiçbirine benze-
nıiyecek ... » 

o:Akdenizin de bir >·anını garp
len, öte yanını şarktan kı.ı.kaçla.ma
ğa knlkac klar ... » 

Bahar, o latif bahar, tarla tarla, 
dal dal çİçeklerile, pıtırak gibi mey
valnrile. mavi semasile. kuşlarile ba
har ••. Yakl-.ıyor: Tıpkı yüzü gözü 
kan İçinde aarı başak Hçh, gök göz
lü, $'.Ül yanaklı bir yarah yavrucak 
gibı ... 

Bununla beraber, pek de o kadar 
istisnai vaziyet yok Tarih kmulalı· 
danberi. d:nyanın en büyük sefer· 
leri, harpleri baharda olmtq... Ye
niçeriler, kış geçti mi yola çıkarlar-
mış ••• 

Fak t yine de dimağ bu düşünce
yi kendinden uzaklaştınnak istiyor ... 
Kabul etsin kabil mi? •• Bahis mev
zuu bizim cemiyetimizin, medeniye
timitln hayat ve mematı ... 

•*ıır-

Size ,u pek hususi hatıramızı an
latayım: Matbaadaki masamın üze
rinde, ynp.n:ıkları her sıün döndürül
ınej{e mahıus 6U malüm takvimler
den bir tane durmaktRdır. Belçika· 
nın i!tilasına ~irişildiRi ~n, bütün 
dünya, o:Yandık. tutuştuk!,. heye
canındaydı . Doğrusu, ben de akı
betin bayırlı devam edebileceğinden 
Ümidi hayli kesmiştim. 

Etrafıma şöyle bir baktım: On 
küsur senedir çalıştığım bu oda ... 
Sevdiğim arkadaşlar... Bunlardan 
hemen ,u haftnlnrda ayrjmak lazım 
geleceği İntibama kaoıldun. 1940 
takviminin ıon ayandon 1ıe~İgÜzel 
bir yaprak çevirerek, üzerine dost· 
larımın huzurunda tıu satırlan yaz
dım: 

«Sayet bugün hala cepheye ve 
hıırbc gitmemiş ayni odada olur· 
makra devam ediyorsak Şevket Ra
do. ilh ... davetlimdir.» 

Sonradan listeye kendiliğinden 
katılnnlnr da oldu. Anıma, gariptir 
ki, o işaretli 28 kanunuevvel 1940 
tarihli sahife, birimiz tarafından 
farkedilmcksiı:in geçti... Ayni oda-

Dünkü ihracat IUmumi Meclis şuha 
600 bin lira J b J d 

Süleymani rüzgar» 
ve «Yazık oldu Süley,,;an 

efendiye .. » 

_ _ _ top antısına aş a ı 
Bu haftanın ihracatumi Yeni tarifenin yakinda 

tasdik edilmesi 
bekleniyor 

• ~ edebiyata soa derece diitkiia 
~tiyar bir ahbabıma rasgeldim. 
B!2'likte tramvay bekliyorduk. Va· 
kit geçsin diye edebiyattan bahsedi· 
yorduk. Bir araldc ihtiyar dosfınn: 

mühim ~~ia~~::;tacağİ Vali ve Belediye Reisi bir nutuk söyledi, 
bütçe, bUtce encümenine havale edildi Dlln muhtelif memleketlere altı ylbı 

bln lira tutannda mal gönde~lr. 
throeatın yansını Ronuınyaya gönde
rilen pamuklar teşkil etmektedir. B.af
tnnın llk g6nfinde yapılan ihraca.tın 
altı yüz bin Ura lle kapıuunası hafta 
!çindekl tıcarl muomclt\tın bir hayll 
yekunu bulncnğını göstermektedir. 

Geçen haftanın ihracat yektinu bir 
milyon lirayı bulmuştu. Ticaret Veka
letinden bu haftaki ihracat Jçln alı
nan Hsans müsaadelerine nazaran 
önümüzdeki on gün içinde çok mik
dard:ı. mal sevkıyatı yapılacaktır. Bu 
haftanın lhr:ıcat emtlıı.'11 arasında 
p:ımuk b:ıştn gelecektir. 

Elektrik ve tramvay umum müdür- k - ~ dedi. bUU" raaaelmit· 
lüğünün bUet ücretlerinde küsurntı k en~ sorabım Razetelerde sak sak 
kaldıran yeni tarifesi §ehrlmlzde na- en en ahsedilen «Süleyman 
fia müsteşarı mühendis B. Hüsnt1 efendiıt kimdir? 
Kortel tarafından tcdldk edllmlştlr. Bot bUlunup sordum: , 
Nafia Vel.:lli cenernl Fuad Cebcsoy da - Hangi Süleyman elendi 1 
yeni tarifeyi muvafık görmüştür. Ge- A LLb L-:__ 

.ruIOll un ucuan cehılletime kız
rek Vekil, ~"'rek müsteşar tedklk et- ~ sibi: 
tiklerinden tarlfentn yakında tnsdik 
edilerek iade edileceği muhakkak gö- - Canını edebiyat bahislerinde 
rülüyor. sık sık ismi geçen «Süleyman efen-

Yeni tarifede hiç bir nuntaka farkı diıt ... Kimdir bu? •• Ben tanıyor mu
naznn dikkate alınmaksızın :ücret yum acaba? ••• dedi. 
ikinci mevkilerde beş, blrlncl mevki- Benim bili d d w 

lerde yedi kuruş olacaktır. .. urumsa lgımı gö-
Aktarm:ı. biletlerde Ucret; ikinci mev- runce: 

kllerde yedi, birinci mevkllcrdc de on - Yine anlamadan mı? Kendis. 
kuru~ olacaktır. ne yazık olan Süleyman efendid ı-

Mncarlstandcı tlcart münasebet te
sisi için m!iznkerelerde bulunan Türk 
ticaret heyeti bir anlaşmaya vardığı 
takdirde şubat ayının glroıeslle inkl
şat gösteren ihracatın daha fazla ar
tacağı söylenmektedir. 

Manifaturacılarin 
teşebbüsleri 

Diinkü toplantıda Vali ve Belediye reisi nutuk söylüyor 

Şimdilik hiç bir hatta baluediyorwn. Hani kendisi b:. 
sefer tatil edilmiyecek kında m~ur «Yazık oldu SüJey
Blr gazete, Samatya ile Yed!ku!eye :,.an efaadıye._» masraı yazdan zat. 

işleyen ve tren hattına muvazi olnn •·• 
tramvay seferlerinin tatil edUeeeğlnl - Haaaa... Evet... Nasınnd-

Manıtııturncılnr birliği Mncaristana 
bir heyet göndcrmlştlr. Heyet. Maca· 
rtst:ındn ticari temaslar yapmakta 
olan tıcnret heyetlmtz.le konuşacak. 
Macarlstana v.arllecek p:ı.muğa muka
bil manifatura ithalinin teminine ça
lı§ncaktır. 

Pamuk ihracatı mevslml lclndeylz. 
Bundan bir müddet evvel İtalyaya 
müracaat eden tüccarlarımızın aldık
ları cevapta., cİtaly:ı.dan manifatura 
tedarik edebllmek lçln italyaya pa· 
muk satılması ll'lzımdırB denllmlştl 
Italya lle Türkiye arasında ticari bir 
anlaşmanın mcrtyette bulunmayışı bu 
memleketten manifatura lthalıni güç
l~lrmlşUr. Türl\, Macar tJcart te
maslan müsbet neticeye varırsa Ma
carlstandan mnnırnturıı getlrilebile
ccktlr. 

Milli sanayi 
birliği kongresi 

Bugün Ticaret odası 
salonunda toplanacak 

İstanbul umumt meclisi dün Vail ve 
Belediye Rclst Dr. LQUl Kırdann bir 
nutklle şubat içtima devresine başla
mıştır. Mecllsln bu içtimaı bilhassa 
1941 senesl bütçesinin tedklk ve mü
zakeresine tahsis edilmiştir. B. Lütfi 
Kırdann meclise hitaben söylediği 
nutuk şudur: 

cıÜçüncü lntijıap dcvreslnin üçüncü 
yıl şubat toplantısını açıyorum. Bu 
toplantı devresınde mesaimizin mti
hlm bir kısmını 941 bütçesi teşkil ede
cektir. Viltıyet ve Belediye daire ve 
müesseseleri müdürlerinin hazırladığı 
bütçe iızerlnde dnlml encUme{\Ce müş
tere'ten tetklk.-ıtta bulunduk."lfıunlar
dan vlliiyet vnrldat ve masraf ve Be
lediyenin de varidat kısmı yekünları
nı tamamen tesblt ve intaç etmiş bu· 
ıunuyoruz. Belediye masraf kısmı üze
rindeki tedklkat ta ikmal edilmek üze
re olup müteaxip celsede tnb ve temi 
mümkün olncaktır. 

Daimi encümenin bugün huzurunu
za takdim ettiği büLçenln vllnyet kıs
mı varidatı (5,677,908) ve Bçlecf.iye 
kısmı varidatı da. (G.869,4701 lira ola
rak tesblt edllmlş bulunmııktadır. 

940 bütçesi varidatına nazaran vl
layet kısmında ( 183,000> ı!ra ve Bele
diye kısmında dıı (356,080) lira b1r 
fazlalık varaır. 

Milli sanayi birliği kongresi bugün 1 ArzetUğim bu varidat kanun ve büt
saat ıs de ticaret odası salonunda çe formüllerine uygun bir şekilde yanı 
toplanacaktır. Kongrede ıstanbul Vali 939 senesi tahElllitını esas tutarak 
ve Belediye Reisi B. Dr. Lütfi Kırdar' aynı zamanda 940 senesi n.lt.ı aylık 
da bulunacaktır. Scnellk mesai rapo- tahsilli.tının verdiği kanaat.He de na
ru okunduktan .sonra serbes konuş- zarı ltlbare abnaralt tanzim olunmuş. 
maya ceçllecektir. Bareme ti'ıbi me- tur. 
murlarla alelumum aylılı: ücreUc çalı- Bütçe muhamnıcnatunn istinat et
şan her nevi müesseselerdeki mili>- tlği 939 sensl hesabı katlsl de bütçe 
tahdemln aylıklamıdan bir kısmını ile birlikte muhterem heyetinize tak
hava kurumuna. teberru etmektedir. dlm edilmiş bulunmaktadır. Bu hesa
Mllli sanayi blrllğl mari!etlle sanayi bı katlye ve dnlmi cnciimence tetk!
muesseselerindekl müstahdeminden katı ikmal olunarak bucun huzuru
toplanan teberru:ıtın altı yüz bin li- nuza arzolunan 938 senesi hesabı katl
raya lblflğınn çalışılmaktadır. sine göre 939 senesi tahsilat vn1iyeti-

Müstnhdeml11den teberrüat kabul ınlz 938 senesine ve 940 senesinden 
edlldiğl halde snn:ı.)'i müesseselerinin de şimdiye kadar yaptı!l,ıınız't~hsllilt 
sah!plerlnden havn kurumu tevkifatı da sabıka göre muhlm inkişaf ve te
yapılmıyor. Snnayi birliği reisi bugiın- zayüt kaydetmiştir. Bllhns; a üzerinde 
ku toplantı esnasında hnvıı kurumu memnuniyetle durarak arza layık gör
tevkl!atının bir usul dahilinde mües- düğüm cihet cihan vaziyetinin iyiye 
sese sahiplerinden de yapılmasını ıs- doeru inklııat etmemcsıııe rağmen 
tiyccekUr. Bu tel:llf kanuniyet kesbet- verdiğim direktifler dairesinde her 
tlğl takdirde sanayi müesseselerinden sene tahsilatımızın ve bütçede mu
hn\'B kurumuna ynpılacıık teberrüat hammenatımmıı mühim teznyütler 
muhlm yekuna balls otncakt.ır. kaydetmesinin temin edilmiş olması-

..-- dır. 

Parti İdare heyeti reisi 
Ankaraya gitti 

Halk Partısl ıstanbul 1dare heyeti 
reisi B. Reşad Mimnroğlu Parti genel 
sekreterliği ve diğer makamlarla te
ma.> etmek üzere dlin akşamki trenle 
Ankarnya gitmiştir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
da. ayni nrkadftlllll' hala oturuyo-
n.ız ... 

Onun için o:harp demi bahar ge
liyor !ıt diye ,imdide.. pek de ke
derlenmİyclim canım ... 
Gün doğmadan me§lmel şebden neler 

doğar! 

(Va - Nii) 

Bulunduğumuz abvnl ve şem!t. al
tında katı esnslnra istinaden bu faz
lalık pek de ıı.ı ehemmlyetll değildir. 

Vilayet masraf bütçesine gelince: 
Hıı.vayici zartıl'ıye flntıerlnde zaruri 
olnr:ık husule gelen mahsus teretrurın 
neticesi olarak bütçe ınnsranarmı 
:ırttırmak mecburiyetinde kaldık. Di
ğer kısımlarda ise mümkiln olduğu 
kadar tasarrufa rlayetkfır bulunduk. 
Encümence pek znrurl ve mübrem lh
tıyaçlardan b.:ışkn hiç bir UA ve ve z3m 
derplşlne imkfin bulamadık. 
Şu verdiğim kısa. lzahatımla vilô.yet 

ve Belediye \•nrtdatile vllı\yet mnsraf 
kısmının ana hntlanm çizmiş bulunu
yorum. Yeni yıl bütçemizi vukuflu 
tetkik naz:ırlarınıza arzederken hepi-

nlze devamlı muvarrakıyetıer temen
ni ederim.• 

Valinin Autkundan sonra bütçe, 
bütçe cncumenlne, meclise cclen bau 
evrak muhtt>llf encllmenlere havale 
edildi. Bu arada Taksimde su hazlne-
sl yanında yeni bir sokak açılmnsı, 
Sarayburnundn'kl çamlı~ın bir poli
gon hallne konul:ı.r:ık beden terbiyesi 
genel dlrektörlfığüne verlJmcsi, prens 
IIalimin Alemdnğındakl çlfl!R-lnden 
hediye ettlğl atlarııı aygır deposuna 
kabul edilmesi teklifleri vardı. 

Azadan Dr. Ali Rıza Atasoy'un tek
ıın üzerine geçenlerde vefat eden 
azadan merhum doktor general Retllc 
Munlrln hatırasını taziz etmek üzere 
bir dakika susulmuştur. 

Ruznamede başka bir şey kalmadı
ğından meclisin snlı ve cuma günleri 
toplanması kararlaştırılarak celseye 
nihayet verilmiştir. Dünkü müzake
reyi taldb etmek üzere Parti başkanı 
B. Reşad Mlmaroğlu s:ı.mlln locasında 
bulunuyordu. ,. 

Haklı şikayetler 
-o· -

Boğaziçine kalkan ilk 
vapur Ortaköye de 
uğratılamaz mı? 

Evvelce köprüden Boğnzlçlne 1lk 
v:ıpur beşi elll geçe knllmrdı. Son 
tarifede altı otuza alındı. Bu va
purun yolcularım ekseriyetle ame
leler teşkil eder. Bu sebeple ne 
k:ı.dıır erken kallmrsa o kadar iyi
dir. Fnkat benim temas edeceğim 
nokta daha mühim: 

IJk vapur maaleser Orta.koye 
uğramaz. Halbuki Orlakoyden bi
necek blr hayli amele vardır. Bun 
lar Beşiklnşn kadar ya tramvayla 
giderek fı\zuli masraf yapmakta, 
'·eya kışta kıyamett-0 yurümek 
mecburlyctlnde kalmaktadırlar. 

Tarifede dcğlşlklllt y:ıpılırken 
bu clheUn nazarı 1Ub:ıre alınarak 

l illc 'i'apurun Ortakôyc de uğratıl- ı 
m:ı.sının teminini rica ederiz. 

Bir Orta.koylu 
kari iniz 

l. J 

yazıyordu. Elektrik ve tramvay umum çok IZbrap çeken ve ölen bir zat_ 
müdürü B. Hulki Erem bu münasc- Likin hBklancla yazılan «Yadı ol
betle dün bir muharrlrlmlzc şu lza- da Süleyman efend" 
hatı vermiştir: • Ürl rye. •.• • mıınıı eı. 

eBöyle bir şey düşünülmemiştir. Y~ ' en:l-:n addedilryor. Fena 
Şimdilik hiç blr hatta seferin tatili hır ~e! .oldup zaman, meseli taırLı 
mevzuubahs değildir. Bazı gazeteler partumı kaybeden, yahut cebinden 
bu kabil bazı şeyleri kendileri düşü- para diitüren bir adam hissini ba 
nüyorl:ı.r, yine kendileri bizim tasnv- asri murala ifade ediyor ve: cYa
vur ve icraatımız gibi tenkld rdlyor- zık oldu Süleyman efendiye ••• » cfi.. 
lar.ıo yor. 

Romanyaya bandaj İhtiyar edebiyatçı hayretle yüzü-
me baktı: 

sipariı edilecek - Tuhaf teJ ... dedi, bu «Yazık 
Devlet Demlryollanna lüzumu olan oldu Süleyman efendiye.- mısraı 

vagon, tekerlek bandaJln.nnı temin yeni ıni İmİf? Ne münasebet? Bu 
etmek üzere Münakalö.t Vekfiletl na- yepyeni telikki edilen mısra met
mına Romanyaya bir heyet. glt.ınlştlr. bur «B.:kiıt den ilham alınarak ya
Heyet, deınlryollan hesabına b:ındaJ zılmıttır. 
sipariş ederken tramvay ldareslnln 
muhtaç olduğu sekiz yüz bandajı da Baki ve cYazık o1du Süleyman 
sipariş edecektlr. efendiye• mısraı! ••. O benim hayre

Sark şimendiferleri 
aleyhindeki dava 

Mahkeme dün ilk 
kararını verdi 

timi görünce verdiği izahatı daha 
genişletti: 

- Bir zamanlar eski edebiyat 
ma-akhlan arasında Baki'nin pek 
ziyade tutan bir mısraı vardı. itte 
«Yazık oldu Süleyman efendiye •• » 
mısramın babası odur. Onun İçİnde 
de bir Süleyman nrdar. l,ıe bizim 
gençliiimizde bolbol söylediiimis 
«Süleyman:. lı mısra· 

cBerhad kıldı tahtı Süleymanı 

Devlet Dcmlryollan dokuzuncu 1ş- rüzgar . .> 

!etme hııttmdıı çalışan bin kadar me- Biz de tavlada Mtrançta yenildi-
mur ve müstahdemın eski p.rt şt- ~ · k 
mendiferleri şirketi aleyhine açtığı ...... ız zaman tıp 1 timdi gençlerin: 
tazminat ve Jkramlye davası hakkın- «Yazık oldu Süleyman efendiye! •• • 
da ticaret. mahkemcsl diln llk kara- demesi lflDi: 
rmı vermiştir. cBerbad kıldı tahtı Süleyman1 

Mahkeme şark şlmcndlfcrlerl ştr- riizgarıt deyip oyundlln kaHiardık. 
keti zamanmdn meri olan nlzamna- Hatta biç unutmam bir yaz tiddetli 
meslnin seksen ikinci maddesi tedkik bir rüzdr Kalamit civannda Süley· 
edllerek memur ve mustııhdemlere man isminde bir adamcağızın deniz 
yeniden tayin olunacak bir nlsbct. da- hamamını alıp aötürmüştü. Bundan 
bilinde ikramiye ve tazminat vcrll- bahseden ttazetelerden biri yazııa
ıneslne, bu nlsbetı tayin etmek için nm sonunda ayni mı.ıraı kull:ı:ımış: 
de mahkeme Azasından B. Nazmlnln 
nlyabetl altında bir ehlivukuf teşkil «Berbad kıldı tahtı Süleymam 
edilmesine. şirketle ev' elce t:ısflye rüzgar» demişti. 
edilmiş olan memurlar tınısında Is-ı c Yazık oldu Süleyman efendi
t~nb~l a_dllye b.nnsı yıınmad:ın evvel ye .. » ile «Berbad lnldı tahtı Süley
dorduneu hukuk m:ıhkemeslnde bir manı rüzgar» arcsındaki benzerlik 
dava mevcud olduğu anlnşıldığındnn, derhal ·· 
kısmen yanık, ~en sağlam kalmış go:ze çarpar. 
olan bu dosyanın mahkeme ve chllvu- a: Y a:zık oldu Süleyman efendi;-eıt 

Tramvaydan atlıyan bir kur tnrafındım tedklkl heyeti Mkl- ı nin neresi yeni? Dem<"k iki edebi-
mentn tenvlrlnl muclb olac:ığı dil$ü- yatçı r..esli de bir mesrJe karşısında 

çocuk tekerlekler a) tında nülerek bu cı osyanın da dordüncü 
1 
hayıflanmak icin mutlaka Süley-

kaldı, hastanede öldü ı:ukuk mahkemesinden getirilmesine 1 manlı msıra söylemek ihtiyacını bi.s
ka~r verllmlş ve muhakeme mnrtm &ediyorlar. İşte iki Sü!cı•man arastn-

\Tatmnn İbrahlmln ldarcslndekl yedıslne bırakılmıştır d ı • f k B" · kit • Sül 
tramrny dün Ortaköye gitmekte iken ----·-- uı ar ... ırı es erın eyma· 
arknsına ba~lı bulunan 506 numaralı B. Mavrudi'nin validesı" nı, öteki y~ilerin ... 
römorktan beş yaşlarında bir çocuk Aradan tteccn ıene\cr «Berbad 
atlnmış, atlamnslle beraber tekerlekler vefat etti . lcıldı tahtı SüJeymanı rüzgi.n nm-
altına gltmes! de blr olmuştur • T!mes gazetrslııln lst..'\nbul muhn- raını unutturdu. 

Vatman derhal arnb:ıyı durdurarak biri B. Kostant;n Mavrudinln validesi Ne garip tecellidir k. Baki'nin bu 
çocuk çıkarılmış ve Etfnl hastanesine bayan Julla Mavrudl vefat etmiştir. mısramı «Yazdı oldu Süleyır.an 
~aklolunmuşsn da bir müddet sonra Cenaze meras!mi bugun (4 şubat) saat efendi» sözıle hatırlıyoruz ve en 
olmuştur. Zabıta yapılan t.:ıhklkatta on beşte Şişlideki Rum ortodoks me-
çocuğun hamal Mehmedln çocuğu! zarlı~ı kllisesinde yapılacaktır. Arkn- yeni zannedilen mliram altından 
Aydın olduğu tesbit edilmiş ve gömül- daş1mız:ı. samimi tazly<'lerlmlzl .sunn- kudemadan «Baki. çıkıyor. 
meslne lzln verllml.şUr. nz. Hikmet Feridun Ea 

Bay Amcaya göre .... 

- 35 tramvay durağının kaldırıl-ı ... l\Icğcr caddelere dizilen o sıra\ ... Bunu öğrenince cNeden ben 1 ... Mesela tramvay cŞa~bn bak· I ... Şimdi 35 duraktan oluyoruz 

edılnıı§ Lay Amca... birkaçı d latırlı• duraklarmışl... mamışım? > diye id~ta hayıflan- Amca> için durmazL.. l dosl... .. 
~a~ı d_üşünülürken bir hakikat keş· sıra, ihtiyari, mecburi durakların de eV'imin önüne bir durak yaptır· \kal> için durur dn neden cBay amma h tırh durakl .. ra da pny-

dıml... l 

B. t\. - Pardos edılecelı: bir de 
cKeyfi> durnklnr var! ... 

- ? ••• 
B. A. - Vatmımlarla biletçilerin 

keyfine göre yap.lan duraklar! .•• 



ski hayatımızdan sahneler 

s i e lerde su meselesi, 
uyuların rolü, gusülhaneler 

-----------------Kuyuya düşen kovayİ çıkarmak _mühim bir mesele idi. Bu, balık tutmayi 
andırırdı. Kuyuya tulumba yaptırmak en büyük konfor telakki edilirdi 

Dün eski evlerdeki CIU meaelesıa·>l 
aklunn. geldi. Nere<le o :zamanla 
bcr c•;dc nknr ıu?.. Hatta firnd 
birçok apnrlımnnlarda olduiu si 
mu luğu açar açın z. fo§Ur fo~ur 11· 

c k ııu? .• Ne münasebet? •. Var mı 
kuyu) Yok mu kuyu) 

Eskiden evlerde sabah olunca ilk 
j; - tabii gazlar lcoııulduktan ve 
lamb §i~eleri ııilind-iktcn aonra -
evdeki bütün musluklara. hazne• 
)ere, helal nı. su t~ımak: olurdu. 
Me ela yukarı musluklardan birinin 
öniindc yiizünü yıkayan büyült be· 
yiıı ııeııi yükselirdi: 

- Kız Ayşe! .•• Bu hınzır gene 
.. :cim gibi akıyor. l lala musluk.lara 
su konulmadı mı} Bir şey değil. yü
züm sabunlu kalacak! ... 

Bunun ü1.crinc evde su çekmek ve 
musluldara su taşımak vazifesini 
,ören derhal faaliyete geçerdi. Ko
•alar elde merdivenlerden çıkılır
dı. Aman ne rahatsızlıkb. o} •• Ek· 
seriya muslukların kocaman bir 
mekik eki-indeki hazneleri helanın 
içinde ve yüksekte bulunurdu. Bun
ları doldurmak için aynkyolu ara- .,,....,..._.. 

Bir çeşme ba.c:mda su dolduranlar 

lığı ile heliı arasındaki eşiğe çıka
caksınız. Haznenin tahtadan yuvar· 
lak kapağını açacak ve elinizdeki 
kovayı yukarıya kaldıracak, güldür 
~Lilcliir bo~:ılt.ıcaksınıı:. Bütün mus· Q zamanın konforu: yıkananlar bile vardı. Hele bu le-
luk lıır, hn:melcr, hclalardaki ibrik- b ğende ve odada yıkanmak 1.. Yere Tulum a! b b ı k ler . ğı.ı ağ.una su ile dolacak... kocaman ir ez seri ir, !ilca ve 

O vakitler ancak Avrupaya gidip Kuyuya tulumba yaphrmak bir soğuk. su dolu tenekeler, kovalar ge-
cclenlcrdcn i,itirdik: zamanlar adeta asri konfordan te- tirilir. Haydi leğen tn~ar .•. Yıkan-

- Efendim. ne medeniyet, ne laldci olunurdu. mak değil, bir rezalet!.. Maamafih 
medeniyeti .• ipini çekince <gürrrrb - Köşe başında oturan Yağcılar bu leğenli banyolar daha ziyade c;o-
di) e su boşanan yüz numaı-alart.. kuyulann bir tulumba yapllrnu,- cuklara mahsustu. 
Avrupa bu... Ne medeniyet efen· lar ..• Gd keyfim gel ... Güldür gül- Evin hayatında gu'lulhanenin de 
d:m. ne medeniyeti.. dür, kol gibi su akıyor ... Hem dü· büyük bir mevldi vardı. Döşemesi 

O zaman dü,ünürdükl Bir ipini şün bir kere ne nıhntlıkt.. Yazın gir çinko kaplı bu küçiik dolabın pcn· 
c;;ckince <gürrrrl> diye suyu boşa- tulumbanın aluna yıkan. serinle... cercsi olmadığı için ekseriya içinde 
nnn yüz numara hal.. Evf"t, evet. işte tulumba snhibinden bö) le bir petrol lambası yanardı. Su mut-

bahsedı"lı'r~ı·. Yaz mevsimlerinde tu- f 1-t t I k Ih ne medeniyeti.. Ne medeniyeti.. a a._ a ısı ı ıp yu arıya, gusu aneye 
Küçükken dinlediğim bu <İpini çe- lwnba bir nevi duş halinde de kul- çıkarılırdı. Yıkanıldıktan sonra c;a· 
kince gürrrr diye au akan yüz nu- lanıılırdı . m:ışırlar kapı aralığından uzatılır, 
marn benim gÖLÜmÜn önüne bir Sonr komşudan su almak ldeti içeride gİyinilirdi. 
füik ]~bora.tuv rı filim tarzında mo· de vardı. Mesela cc;atçat> kapı iki Nerede şimdiki gibi erkekler ic;in 
dem teknik ile alakndar pek fazla dinde ~ki bo, kova ile su almağa banyoda ıra~ olmak saadeti ... Her 
otom tik bir yer gibi gelirdi. gelen komş~larn çok def~ rnslanır· ı zaman hazır sıcak su?.. Yahut 

K d
•• I dı. 1 lele evınde çeşme halında akar elektrik prizini sokunca ilci dakika· 

Uyuya UŞen kova ar l!U bulunanlar bu kabil ziyaretlere da traş suyu kaynatmak imkanı} 
Su ta§ımak başka. kuyudan su daima §ahid olurlardı. Sabahleyin beyin traş suyu ate,,e 

çekmek gene başkl) bir dertti. 1 Evinde çeşme halinde tatlı suyu konur, hnzırlnnırdı. Lakin o za-
Bazan kova kuyunun kenarlann· bulunmak!.. Bu pek mühim bir mnnlar pek alafranga, asri erkekler 

da ki çıkıntılı taşlardan birine tııkı· şeydi. Bü)•ük bir refah ve varlık 1 c"·de traş olurlardı. O da ustura 
lır, ccopb ir;cril.. !alameti idi. Herkes, bütün komşular ile ... Konsol aynasının kar--ısında ... 

1 laydi o zaman komşu kom~ bu mesud insanların yÜ7.Üne güler- Küçük taslanı sıcak sular konulur, 
çent;cl ar mağa... idi. Onlardan bahsolunurken: . ustura kayıljına ıürtülür, traş ba§-

Bu ııırnda kuyunun üstünden aşa- -- l lıınım ..• lns:ın. yaşayınca ~şt'.: lnrdı. 
ğı eğilip bakılır ve d~en kova boyle yıı.şama.~ı... ~vınde h .. er turl~ Hem erkekler o zamanlar traş 
hakkında mütalaalar yiirütülürdü: rahatı var. Şöyle hır muslugu çcvı- hususunda daha mı beceriksizdiler 

D
.. .. L-ı rincc şorrnr diye bal zibi tatlı su!.. neydi, ustura He tra~ olurken ek· 

- uşmu~ amma U<t mamış, su- . . • .. .. • . 
yun üstünde duruyor ... Bir çengel Sokaklarda su taşıyanlar s~r.ısı .adeta kuc;uk bir amelıyat ge-
d~! ı y l .. • çırırdı. Mcsclf, zavallı amcacığım 

g .. a nıı: evlerde degıl, sokaklarda t l k ·· · ·- · k 1 
N

'h ı .. d k d I ra~ o ma uzere gıltıgı onso un 
ı ayet t;omşuyn c;en~cl aramaga a su ta~ıyan a m ara, erkeklere, .. ·· d ·· .. .. k k · d k 

giden çocuk veya kadın -ıangır ~un- bilhassa çocuklara raslanırdı. Bun- o~un ken yuzunu~ı. 1~ • yerıhn e~ ·es
gur e\•e dönerdi. lar zaman zaman ellerindcl-.i kova- mışk, 1 anlre\'aııh 

1

1~ınd e, çe kresı"klpa · 
. mu ar ası n ın e - eıu ere 

Çen"cller iki türlü idi Bir cba~ lan ;>ere koyup dınlenme molaları bastı d • kl d d t · • 1 d' Ço r ıgı pamu ar an - a\' e 
çen~eli:t denilen kocamanlan vardı venr er ı. cukların nrnsında he- ed d' 

1. 1_ l er ı. 
ki bunların üst tarafı daire şeklinde vc:ı ı sa11.n ar vardı. Bunlar kendile- Bugün C'\ 1 rd t k ne ku-
idi Bu dairenin etrafında da beş rine çakı ile saka sıniı feklinde kü· }'Unun ne sar e e ardı k ··k ı ı 1 d 1 • nıcın. ne c uyu çen-
çeng 1 asılı idi. Bu baş çengeli ile çu ııopa ar yontar ar, on ann a 

1 

... eJ·n· ı ·· k ld 
ı . . . . w k ı . o 1 ın 10 u ı. 

ku) uya dü1en kovayı yakalamak uç arına mını mını yag tene c en H lb k' k'd k b. . 
b ·ı ı B 1 b • a u ı es ı en ·uyu ır ev ıçın 

çolc kolav olurdu B:r de alelade ag ar ar. unun n U5usı surette 1 .. lü d' Y f ... d h 
çenr,cl v~rdı. . akalık ederlerdi. Mesela bizim ma• l~edmuk mll §CY1' dı. Gazın ıkrıJıl er a-

h il d Abb d 
·ı b" ır. e u anı ır ı. enç ız ar ana 

Kati harp bu yaz 
olacak 

Vich hükOmeti orta
dan kalkacak mı? Kız mektepleri 

voleybol maçlari 
Dün EminönU Halkcvinde kız (Bq tarafı 1 ncI sahUede) - (Ba~ tarafı 1 nci bifede) 

me1Ctepleri voleybol mllsabakaları· Alman hıı.va kuvvetleti umumt mü· Varid olan ıuııl, ~gol altında bu• 
na devam edildi: 1!1 bir vekilde ge· fettifi general Milch :radyoda ~ir lunao mmtakadaki maıhuat ve rad
~en maçlarda Şı,lı Terakki " Bo- nutuli ı5y1jyerck Almanlan fazla yo bUeumlannın timdiyc kadar ko· 
~e, ~andilli de CUmhuriyet li· nikbinliğe kapılmamnğıı davet et· ruduğu mareşal Pctain'in Almanlıır 
Nil~~ ~a~lüp oldu. . . miş Ye İngiltereye karıı mücadele· tarafından istif sı istenilen Nnzırl r 
G~nün ı~k ~~rıJıl •mnn Şııü T ~- nin kolay olrruyıı.cağını lllve etmiı- ve bu arada ilci taraflı oyn dığı 

ra1t.ki ." B?gnz.ı~ı arasında oldu. Mu· tir. zannedilen B. Flandini feda edip 
teYazın 1!_ır ~~ılde cereyan eden bu General, Jngiliz hava kuvvetleri· etmiyeceğidir. 
maçı Bogn2.1çı lw5-~ •. 1 S~7 .. kazandı. nin Almanyaya ağır hasarlar yap- Mare,al, bu ııuretle hiç değilse 

Takımlar: Bogazıçı: Nıl~fcr (kap• masına intizıu etmek lhım geldiği- itibari olarak devlet reisi kalncaks 
tan), Emel Salmaz. Unua, Han• ni kaydederek tayyarelere karıı mü· da mareşalin eahsınd~ her §eyden 
dan, Handan. dalaa tertibatından mucizeler bek- ~-vel galibin taleplerine kartı ve 

Şi~li Terakk.i: Selma (kaptan), lememek icap ettiğim de ıöyle- her ıeyc rağmen h lihazırdn milletin 
Türkan, Emel, Sıdıka, Refhan. Nec· ·.d: geçirmekte olduğu çetin imtihnnlar-

mı,,ur. 

il. General Milc.h'in özleri Hitler'in da mukavemet göster-.:n bir sembol 
Günün ikinci karoılaşması Kan• ııözleri ile tezad teşkll etmekte ve gören Fransızların ekseriyeti nazn· 

dilli ile Cümhuriyet arasında oldu. 1 düşmanı tak.air eylemektedir. fil· nndıı nüfuz ve itibannı kaybedecek· 
Cümhuriyetin güzel oyunu kıırşısın· lhakika Alman h v kuvvetleri umu· tir. 
d~ Kan~l~n tnn ız.lığındnn oyun mi müfettişi Jngiliz>J tayyarecilerin· Fakat mareşalin Lavali Kabine· 
Curnhurıyctin 16· l 4, 17· l 4 gale· den bahıederken ou sözleri ııöyl~ ye ,obnaktan imtina etmesi ve do· 
b-ı'le ıon buldu. ·ı " t 1 k · t l "'° mi,tir: nanma ı e mus cm e e ımpar or U· 

Takımlar: Cürnhuriyet: Nihal <Daha 1918 senesinde JngiÜZ ğunun tamamiyeti hakkındn Ame• 
(kaptan), Semahat. Kaniye, Hay- tayyarecileri Almanlardan sonra rikaya teminat vermiıı bulunması, 
rünnisa, Bidar, B,.lkıs. dünyanın en iyi tayyarecileri idi. in· bunlara karşı menfi b ir cevap teş· 

Kandilli: Saime (icaptan), Hali- gilizler muharip bir kavimdir. Biz kil etmekte<lir. 
de, Vildan, Meserret, Selma, Sü- lngiloiz mukavemetini kırmanın Po· B. Hitlerin mareşal 
heyla. lonyanın, Belçikanın ve Fransanın p" • ,. • b• 

Edirnede spor 
müsabakaları 

F.dirne (Akşnm) - Mıınrlt VekAle
tlıtln şehrlmlz mektepleri arasında 
tertip ettiği spor mü.snbakalanna cu
martesı Te pazar günli devam edll
mı.~ır. 

Programa. göre dfin yapılması. lcap 
eden Kız sanat - K. Öğretmen okulla
rı voleybol müs:ı.bakası K. Sanatın 
gelmemesi üzerine Öğretmen okulu
nun hükmen gnllblyct.ı Ue net.leelcn
m.1.o;ıtlr. Bu mllsabakndnn sonra kız
lar arasındaki voleybol karşılaşınala
n sona em1lş ve K. lisesi birinci, K. 
Öğretmen okulu ikinci olmuşlardır. 

Pazar günü öğleden evvel saat 
10 da erkek lisesinin kapalı Jlmnas· 
tık salonunda erkekler arasında.ki vo
leybol karşıln;:ııı:ılarına devam edil
nılştlr. İlk olarak sanatla.r - E. Öğ
ret.men okulunun B tnkımlılrı nrşı
laşmrşlar ve neticede E. Öğretmen t:ı.
kınu ik1 sette de galip gelmL~ir. 

A t.akıınlnrt: Aynı okullnnn A ta
kımları müs::ı.baknsı yapılmış, ilk 
seti E. Öğretmen kazanmıştır. Iklncl 
sette 14 sayıyn kadar çıkan Snnat 
takımı ra.ktblnln üstün çalışmıı.sı U?:e
rtne bu setti de kaybetmiş ve E. Öğ
retmen takımı galip olarak sahadan 
ayrılmıştır. 

Bu suretle okullar arasındaki spor 
lıarcket.leıinln voleybol kısmı niha
yet bulmuş, erkek llscst blrinct, F.. 
Öğretmen uık'.ımı !kıncı ve E. Sanat 
okulu da. üçüncü olmuştur. 

Haftaya. baEket bol ve diğer spar 
müsabaknlıırına devam edilecektir. 

lzmirde lig maçlari 
İzmir 3 (A.A.} - Dün yapılan 

lik maçlarınd Altay Demirsporu 
3/0, Altınordu Kar,ıyakayı 2/0 
mağlUp etmişlerdir. 

? • 

mukavemetlr.rini lmmaktzın farklı etaın ın mesajına ceva 1 
ve güç olduğunu bili)•onız.. > Madrit 3 (A.A.) - {B.B.C. ): 

1 lspanyol ajans ve gazete Jlluhııbir· 
KÜCÜ K HABERLER lerine göre B. Hitlerin, 1nreşal 

Petain.in Nod mesajına cevabı kı· 
*Belediye, şehirde umuml blr tcfilş sadır. Hitlerin, Lavalin Fransız Kn· 

yapılması için müfetu~lerlne tallmııt binesine girmesi ve buı azanın bu 
vermiştir. Belediye müfeLUşlerf dün •· ı_- K b' d k ı ı ·· 
Ü~'""-:.d h llsl d blr tefLlş gunıı;:u a ıne en çı an ması uzu· .,. .. ar ve ava n e d .... b'ld ·ı _L d' 
yapmışlar, baZl esnnfm noksanlannı mun a ısrar eltı •ı ~ . ın ma:te ır. 
görmüşlerdir. Noksanlar için ihtarlar A. B. C. gazetesının Be.rlın mu
yapılın~. bazı esnafa d::ı. ceza veril- habirine göre, Almnny Fransa hak. 
ml§tir. kında son derece müh:m bir karar * A!!aç dikmek mevslml geldiğin- vermek üzeredir. 
den Belediye şehrin muhtelif semt-
lerini nğnçlandırmaı::a ko.rnr vennl.ş-
tlr. Bu arada Karacnahmed mezarlı- MÜNİR NUREDDİN 
ğının çor~k yerlerine dlkllmek üzere 
1000 servi. Çamlıcıı tepesine de 500 
servi ve 250 çınar tahsis edilmiştir. * Dün tüccnm 40 ton maknrn. on 
bin sandık teneke. sekiz ton kauçuk 
ve bir mlkdar zırnık tevzi edllı:nlştlr. 
otomobil lfı.stlğl tevziatı devam etr 
meırtedlr. * Esnar cemiyetleri ltongrclcrtne 
bugünden itibaren başlanacaktır. Bu
gün sa.at 14 de Hnmamcılıır cemlyeU
nln kongresi yapılacaktır. * Dün Beyazıdda Çnrşıkapı ve cl
varında kontrol yııpan zabıta. memur
lıın yirmi kadar d11cncl ynk:ılıyarok 
haklarında lftz.ım gelen evrakı tanzJm 
etmişler ve adliyeye vermişlerdir. Bu 
dilenciler, muhtelif müddctlerle Bele
diye hizmetlerlnde · bo •az toklu~lle 
ç alıştınlaeakJ ardır. * Üsküdardn oturan Fikri ve Neşet 
lslmlerinde iki arkadaş dün biraz ke
yif olara.k köprunün Üsküdar lskc
le.sine gelmiş vapur beklemekteler 
1ken blrfblrlcrile şakalaşmaya koyul
muşlar, bu s:rada. Fikri dcntze düG
miiş. boğulmak üzere iken etraftan 
yetışenler tarafından kurtnnlmıştır. 

Bu ak§am 2engin programlı 

bir kon. er \'Criyor 

Güzide artlstlmlz :Munlr Nureddlnl 
bu akşam ~ tJynt.rosunda çok 
genlş bir pro:rramla tekrar dinleyece
ğiz. 

Klislk şarkıları tercnnümde lstıs
nal bir mnharell olan sanatk!lr, bil
hassa Dede Ffendlden. 7..nhnryndnn 
ve sonra sırasıle Arlt ve Şevki Beyler· 
den a~ parçalar seçmiştir. 
Bunları, devrin bcstckurları tara

fından hazırlanan şnrk1l:ır ve nihayet 
halk türküleri tnltlb edece.ktır. 

Her konserine, iyi tng:ı.nnl kadar 1yl 
tenevvü de temin ederek ayrı b!- ruh t 
veren Münlrln yeni konseri merakı~ 
beklenen bir s:ı.nnt mevzuudur. 

* İstanbul Cfimhurlyet müdd~lu
mumiliğlnden: Istanbuldn bulundu~u 
anlaşUan Keşan ceza hfıklml Osman 
Bahri Uzunhıısnn oğlunun ınl'murlye
t.lmlze mllraca.atı. 

* Dün yapılan seyrüsefer kontro
lunda karnesiz çalışan Qç, sıhhi mua-
yenesini yaptırma.yan blr, otomobl- Bu &'ece ıaat 20,30 da 
llnde diklz aynası kullıı.nan bl.r, mü- Tepeha.ıı Dram kısnu 

11111111111111~ 

111...1 
hürsilz plfı.knlı otomobil kullanan bir 
şoför cezaya çaptınlmı.ş. Emlnönün
de tramvaylnr yfirürken 1ntp binen 
yirmi be~ klşlden birer Ura para ee· 
ıası alınmıştır. 

EMILIA 
GALOTTI 

111111111 

*•+;ıg ti , 
MUNiR NURETTiN KONSERİ 
Bu Akıam FRANSIZ Tiyatrosunda 

Biletler c~edc satılmaktadır. Tel: 41819 

Yarın ma tinelcrdcn itıôaren 

lsTANBUL Halkıntı Müjde t 
İstan bulun 2 büyüle ııinemasında birden Bunlnrd:m biri ipe ba·ı k a e e na cnı en ır çocuk b b 1 •. k"I b' . k g anır, U• k d' . b" I _ I b' a a arını, mu~ u ır vazıyet ar§ı· 

yunun baeır da olta ile <halık tul· ·en ısıne oy e gayet gu2e ır saka sın da: 1 
ma:t uibi bir faaliyet b:ışlardı. ııopnsı )'Bpmı~. p rlnk, küçük tene· - Vnllnhı kendimi kuyuya ata· 

l lRhhh Takıldı takıldı keler bulmuştu. Bunlarla bir omu- .. 1 d' t hd'd d 1 d. - ·" • .. • ~ .
1 

. cagım.. ıye c ı e er er ı. 

AZAK ve TURA 
(TÜCCAR HORN) danberi henüz bire~ yapılmamış ve ondan daho 

mükemmel bir film. - Amrın ynva~ çek ... Sapından :ı'.unu egrı tıp. sert adım~a~la ;u. ~- Bir kere tnnıdıklardnn birinin kı· 
d,.;•il .• Kenarından takılnwo. galiba, ·ımnsını seyrederken hızım ıçımı:r. I . t d'~· d 'l . .. 

-b " giderdi Kaç kere ona ııanki büyük zzu~:ndısene aıgıınsa nıımbn bverı mebmestı hJ'd·~-
tam çık cag·ı 1111ada düşüverir. b ı ın a nsına u e t 

ir zevkmiş r,ibi: d' s· . r· lik -
Çok defa dn bu korkulan şey ba· Ne olur Abba cağım 1.. Biraz ela d~. savurmuş~. b ır kmısa ır ~en ~~~ 

ıa gelmez değildi. Fakat hazan ko- biz tnşıynlım 1.. diye ynlvarmışhk. on~n anal a ad .. ı'" .. rrta ~ gor· 
> ı çıkarm k üzere getirilen çen· Fakat o her defasında büyük bir kmeyınce çkı gına 1 odnmuBıı. er,d ebmen 

gel de uya düşc.rdi lşte o zaman adam laVTile: uyuya oşmuş ar ı. .. ır e ak-
dü en .. engeli çıkarmak için ikinci· - s1·z ıınkla t 1 mışlar, kuyunun kapngı da açık .•• ... su aş yama;c.sınız E hl 1 1 s· 1· b. 
ııini aramak icnbederdi. diye bizim arzularımızı rcddetmi ri" . y~a nr, o sun •• ır vavey a, ~r 

Yolda kalan ı'z1. E d k k l ş : telaş ... Kuyuculnrn haber salınacagı v e yı anma mese esı sıradn genç kız çıka gdmiı. Meğer 
Su!ar kuyudan çekilip, musluk· Eski evlerde su mr.sclcsi böyle ı komşuda imişi.. 

lnr, ıbrıklcr doldurulduktan sonra iken yıkanmak dıı pek mühim bir Gece ku)·unun yanına yaklaşal-
ekıcriya evin hanımının hizmetçiye mesele idi. Mutfakta, hela arasın- mazdı. Maazallah çekermiş!! 
çıkı tığı işitilirdi: da, lıntt:ı büyük leğen :iç.inde odada 1 Hikmet Ferid~ Es 

- Hay Allah cezanı kaldırsın ... 

Şckspid en kudretli bir ,ekildc yaşatan 

LESLIE HOWARD 
Kız en ne zaman nddın olacaksın~ 
Yukarılara su tqırken bütün merdi· 
venleri ıslntmmıın. Yttnn öbür gün 
t!'\'ll'nİp ayrı bir ev nç.ınca ne yapa-
caksın bilmem ki ... Elin herifi seni BETTE DA VIES- OLIVIA de HA VILAND 
iki gun çd:mcz. Biraz aklını başına 1 
al an n. .. Koea lafı edilince cin ile sinema &.!eminin en büyük şaheserini yarattı. 

gi~~~~~~;~ e~:;n;:·dikkatsizce tn.ı .Perşembe a şamı LALE'de göreceğini 
mırsn merdivenlerin lıer basamağı 

birer parça ıslanırdı. 

Bu g.bi vaziyetlerde au tnşuıdık-1 
tan sonra merdiven bnsamaklan ve 
muşambalar le.uru bezle silinirdi. Su
yu, etrnfı, merdivenleri ı!latmadan 
yukaTJ kutlara taşımak adeta bir 
marifet eddolunurdu. 1 

(Fransızca) 

ECENiN 
Edebiyat lleminin en canlı J>ir hayatı, 

en parlak mi.-.alidir. 

.. Y S I ' 
adbt kud«tinln 1 

OBENSON ADASI 
Muazzam ve heyccıı.nlı bir mevzu... FREDY BARTHOLOMEW • 
EDNA BE.ST Ye ıincma dünyasının henüz 2 buçuk ya§llld en ge119 

ıanatkirı BOBY QUlLLAN aynça l eincmada ilave olarak: 

TURA N'da AZA K' ta 
BAG ŞARKISI HOLL1VUT REVOSO 

Bü "k Revü fılmt 

Bu akşam s u M E R sinemasında 
Neı' e ... Kahkaha ••• Şuk.a n Muliki müsameresi ... 

JOAN BLONDELL 

BiNG CROSBY Ork:eııtruı ve 
talebclerJ ile 

MİSHA AUER tarafuıcan J"V&lıla.D (Fraı:ı.sw:a aözlil} 

Küçük Melek 
Fnblide ten operet @mlnde Jenl JİTI'ERBURG SWİNG 

söa«4:wüıi:s, Y..lerfnl:d Hvelden .ıcfd.awı. Tel: 42851 

dansı 



.. 

• 
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" Alim çocuklar 
nhcrsitc rektörü. Tıb Fakiiltcsinin enelik çayında talebe· 
leriıı dcrdlerini dinlerken bir genç, iki t:ıbbi tormiil elde 

e.tti~rini, bunlarclan birinin ihtiyarlan gcnçleştirmcğc yarayaca
ca~ını digwcrinin ise eker hastalığının en mües ir devası olan 

b , 

En >tilin'in yerini tutacak bir ilaç olduğunu söyledikten sonra 
bunJann tecrübderini yapmaya 1'ir tiirlii imk!in bulamadığından 

şikiiyct etmi . 
Bu iddianın mahiyeti şüphesiz belli değildir. Fakat ben bu 

münnscbetlc umunıi bir ikityettm, arasıra matbaamWl bizzat 
gelerek veya göndt'.rdikleri mektuplarla dünyayı hayrette bı.rak:ı
l'al bir nınkine dü~iindükleri halde bwıu tahakkuk ettinnek için 
ha vurduklan her kapının yüilerine kapandığını, kimsenin ken
dilerini nnlnmak istenıediğinf. inatçı bir alilasızlıJda ~lan
dıkl:ınnı söyJ yen, bununla beraber hiç bir mm hü\iycti taşı~
dıklan, batta okumak yazmak bilmedikleri göriiJen mocidlerın 
şikayetlerinden bahsedeceğim . 

Anln lınadıklanru iddia eden bu nevf mucid ve kişif ka
Jabatıırınm asıl anlamadığı şey mucid ,.e kişifin ilim.karşıs~~a 
pek ciddi olan hakiki mahiyetidir. Bilmiyorlar ki mucıd v? kaşı!, 
durup dnnırkf'n knfasına yepyeni bir fikir konuve~ alelad~ hır 
adam veyn keşif \ 'C icad istidadile dünyaya ıe!miş mubar~k b~~ ç~
cuk değildir. Her icnd ve her keşif, en esas!• ilım ~amuJesıle .. yuklt~ 
bir kafanın seneler süren çalışmalan, denn tedkık ve tecrubelerı 
-aı ı·· ı··r g ..... ntta virtuoz varsa da ilimde yoktur. Altı yaşuıda ~U( ı u U< u • ..... . 
bir çocuğun harikulade keman çaldığı görülüyor; fakat ç~, 
okuma yazımı bilmiyenler. metodlu bir ilim y.ükünü ha:n'e.~~.emış 
kimseler nrasmdnıı alimler, mucidJer ve Jı:işifier çıktlgı gorulme
miştir. ilim t.arfüi anın çocuklardan bahsetmiyor. 

Halbuki bi7de ancak yukandald şnrtlar içinde bulunan kim· 
seler icadl:ıra kalk~ıyor, sonra «İcadıma ~'!ı neden ~u .. ~.ika
sızlık?u diye kendi kendilerine soruyor ve cıddı urctte. uz~luyor-
la h · b a· .. ru imkan" sız wördüi>ii cıKendi kendme ışleyen r. mm ynpı n ,... · a n . • • • 

makinen yi yaptun diyen Con Ahmed beylenn ve çeşıt ç_eşı~ cahil 
muhtcrilerin cemiyette gördükleri alakasızlık b~ndan ·~~. gel
mektedir. Evvela bilinmesi lizını gelen şey murıd ve kaşıfın ne 

O'd 
v d Şevket Rado ugu ur. 

ııııırıııııııııııııııııııııııııııı1111ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı1t 

ısviçrenin zenci vatandaşı 

KUŞ BAKI$!: 

Fransada yiye
cek meselesi 

F.ransada yiyecek meselesi son 
gUn1erde çok ehemmJyetJI bir 
şekil almıştır. Asırla.rdanbert bol
luk içlııdc y~~. yiyecek sılan· 
tısı çekmemiş olan Fransa., boz· 
gundan sonra birdenbire erzak· 
sız kalmıştL Mevcut stoklardan 
büyük bir kısnı harap olmuş ve
ya işgal altındaki sahada bırakı
larak Almanlann eline geçmişti. 

1 

Maamafih Vlchy hükılmeti, ce
nubt Fransadakt stoklara el koya
rak, bir taraftan da halkı ziraate 
teşvik ederek yiyecek buhranına 
meydan vcrmiyeceğini üm1d edi
yordu. Bu ümidler tahakkuk et
memiş, geçen ayın ortalarına 

doğ'ru buhran ~gös~rmiştir. 

tsvfçredc çıkan Gazctte de Lau
sanne'in Vichy muhabiri gazete
sine gönderdiği bir mektupta cll
yor ki: 

«Vaziyetin vahim bir şekH al

masına sebeb şiddetli J..-ıştır. So
ğuklar yUzünden, esasen lot olan 
kömi.lr sevklyatı yapılarnam1ş, va
ganlar dolusu patatesler donmuş
tur. Sütçüler, sebzeciler süt ve 
sebzeyi istasyonlara götüreme
mişlerdir. Haıiçtcn de Fransaya 
birşey gelmiyor. Bütün Atlantik 
limanlan ~gnl altındadır. llükO
rnetin elinde yalnız Akdeniz U
manları kalmıştır. Buraya Afıi
kadan pek az şey naklediliyor. 

Tabii zamnnda, Fransada is
tihsala tın en mükemmel olduğu 
de\irlerdc hariçten 6 milyon ton 

yiyecek, 1,250,000 ton kuru sebze. 
1,585,000 ton patates, 682,000 ton 
taze sebze, 4,718,000 ton buğday, 

5,632,000 ton pirinç. 3,169,000 ton 

laviçrcdc yapılnn nüfus sayımına Saint Thomas adasını satın aldığın- şeker, 1862000 ton kahve, 692000 
çöre bu memlekette bir tek z~nci dan Ezrejdcl hukukan Amerika; ton zeytinyağı, 240000 ton don
lsviçreli vardır. Bu adam lsVlçre va.tandaşı olmuştur:w~ sırada umu- muş et, 68000 ton konserve et it-
'\'atnn<laoı olmakla berahcr isterse mı harp devam ettıı;ındcn Cc-ncvre- h 1 d'J' a· B .. b 1 d h' ,_ ı ı h • d A 'k K lh h' t. a e ı ır ı. ugu'! un ar an 1ç Amerikn, Dımimarııı;a, ta ya, atta e men a ızı açı ızme ınc . . . 
Liberin tebaası olabilir! girmiştir. Burada lsviçreli bir kızla bıri gelemıyor. Fazln olarak bır 

Zenci lsv:çreli Ezrejdel adında- tanışarak sevİ§mİş ve evlenmiştir. kaç milyonluk işgal ordusunu 
dır. 1891 enwnde bir vapurda Harp bittikten sonra karısının mem- beslemek mecburiyeti de vardır. 
doğmuştur. Anası v" babası Habe- lekeli, olan lııviçrcdc .Chaux de EI7..ak kıtlığı bilhassn işgal al-
ıistanda Gondar civarında emlak Fonds da yerle~erek lııvıı;re vatan- t d 

1 
l d ki hl 

1 sahibi idi. Bir gün buradan kalka- daşı olmuştur. ın a o mıyan sa ıa a şe r er-
d - , v· h 'd iac:c rak Küçük Antillcrde Saint Thomas Bir aralık, bir Amerikalı banker- e goze çarpı~ or. ıc Y e ç 

ad ına gitmi ler ve burada yerleş- le birlikte Afrikada L'bcria zenci meselesini bir derece h::ı.lletmek 
mi !erdir. Ezrejdd bu adada ilk cümhuriyctine gitmiştir. Burada icin şehirden 15 - 20 bin kişi Çl· 
tahsilini yapmıştır. O znmnnlar ada reisicümhurun kayınbiradcrile ah- kanlmasına karar verilmiştir. 
Danimnrknya ıabidi. Binaenaley~ bap olmu~ ve kendisine Liberia fah- Şehirde kalmak için bir sebep 

lngiltere ve Almanyanın 
hazırlıkları 

Tanınmış bir askeri muharrire göre, en 
büyük mücadele denizaltılarle tüccar ge
milerini himaye vasıtaları arasında olacak 
Almanların İngilt.ereyl lstllA. etmek 

için yemden mühim hımrlıklaıı yap
tı.klanndan bahscdlllYor. Fakat birçok 
askeri muharrirler böyle bir ısttıl ha
reketine pck 1htlmal nrmlyorlar, tn
glltercyl tehdld eden en büyült tehıt
kenin lstilA. tcoebbQs(i, ne de tayyare 
taarruzu olmadı(tmı söylüyorlar. Bun
ların kanaatine göre İngiltere için asıl 
tehlike tlcnrct rııosunun uğrndığı za
rarlardır. İnglltere •imdiye kadar. bu 
zarnrlan teııHI etmeğe muvaffak ol
muştur. Almanlar denlzaltı harbini 
şiddetlendirerek Inglllz Ucnrct filosu
na daha şlddeUl darbeler vurmak lstl
yorlıır. Diğer toraftan İngllterede tah
telb:ıhirlerle mücadeleyi §lddetıendlr
mek için ç.altşmattndır. 
Tanınmış a.skerl muharrirlerden al

bay Grosselln, Isvlçredc çıkan Journal 
de Genevc'de yıızdığl bir mnkalede di
yor ki: 

.Harp harekatı ilerledlk~e tayyare
nin yalnız başına neticeyi temin ede
mlycceğl daha iyi anlaşılmaktadır. 
Tayyare, biç ~üpheslz, müthiş bir si
lahtır. Fakat o kadar. Tecrübe göste
riyor ki hava k.uvveUerl ıı.skerle bir
likte olmayarak yalnız b~ma. ve tlsle
rinden uzakta fanllyette bulunmak 
için son derecede muazzam levazıma, 
pek çok tayyııreyc ve pilota malik ol
malıdır. Ha\'a. tanrnızlanndnkl fası
lalar bundan ileri gelmektedir. 

Bugün bir vaka. meydandndır: İngil
tere, havadan yapılan blitün tahriba
ta rağmen aynkt::ı. durmakta. bu dar
belere muka\·emet etmektedir. Mih
ver de İnglllz hava kuvvetlerlnln ta
arruzlarına mukavemet ed!yor. 

İngiltere, 1ctila tehdidine raımen, 
anavat.an müdafaa kuvvetlerinden 
mühim miktarda tayyare, harp gem1sl 
ve :ı.sker ayırarak Akdenlzc sevtetmek 
suretlle tehlikeli bir vazll•etl ka.bul et
mi§tir. Fakat bu hareket muvaffakı
yetli neticeler verınl~t.lr. Gerçi birinci 
ve ikinci kll.nun aylannda Alman tay
yarelerinin İnglllz snnayl mmtnkala.
nna taarruzları şlddetlenmı.,, denb:
altılar lıızla miktarda İngillz vapuru 
bat1rnuşlardır. Fnkat Almnnlann Ak
den!ze havn kuvveUerl göndermeğe 
mecbur kalmıılıırı gi).tj.cr1yor ki, Libya. 
da ve Arnavutlukta elde edilen mu
vaffakıyetler Alman kuvvetıertnın 
öteye beriye scrplştlrllmeslne lüzum 

ceısterm13tır. Bu, Brtta.nya. adalanna 
bl"fl hareketi zayıflatan bir Amildir. 

İ.nglll%lerln Sldl-Barranl ve Bardla
datı muvaf!akıyetlerlnln d~er blr 
m.Anası vardır: Bu hareket İngııtere 
ne dominyonlar arasındaki blrllğ:l cös
tcrmlştır. İngiltere, bu birlik sayesin
de L1byadn. son tnamıza kndar mev
cud olan tehllkell vnzlycU ortadan 
kaldırmıştır. 

Amerika birleşik hükumet.len, in
glltereye yardım etmek için, munzz:ı.nı 
b~ inşaat programı hnzırlrunıştır. Bu 
programın tatbikine 941 senes1nln 
iklncl rutı ayı zarfında başl:ınncnh"tır. 
Program muclblncc 8000 pike tayya
resi, 8000 iki motörlü yan ağır bom
bo.rdıman tayyaresi, 4000 dört mot6rlu 
ağır bombardıman tnyyaresı kl eeman 
20 bin tayyare yapılacaktır. Bunun ya
nsı İngiltereye gönderllccek, dl~er ya
nsı Amerikanın mildnfan. kuvvetlerini 
talmye edeecktlr. 

Amerik:ı.. şimdi İngUtereye ayda 300 
tayyare tesl\m ediyor. Mnrttnn 1L\ba
ren bu mlktnr beş yilze çıkncokLır. 040 
temmuzunda 1tcr1le11 nılkdar ayda yüz 
tayyare idi. 

ret gemilerinin en çok znrnra uğradık
lnn bir ay olm~tur. Incillz lstatlsUk
lerlne göre bu ny zarfında 312.518 ton. 
luk tüccar gemisi bntınlmıştır. Buna. 
mukabil 4,500,000 tonluk vnpur hede!
lerlne vasıl olmuştur. 

İngUlz ticaret rııosunu tt>şkll ed"n 
r;emllerln tonajı harbin iptıd ısında 20 
milyondu. Bir sene sonra, 4 n ~· tos 
1940 dn hemen gene bu mikt rdı. In
glltzler 2,500,000 tonluk lnglllz. mOt
terııc ve bıtnraf vapuı· batırı dığuıı 
ilan etmişlerdir. (Alm nl r 5.078 038 
ton Jddin edıyorlar.> ı c-ylu dC' in ı z
ler zaylntın '-,771,333 tonu buldu runu 
blldirmlşlcrc:Ur. Fakııt bu 3lat )' .. pı
lıın yenı \'apı.:r!ar ve ı .500 000 tonlu 
Norveç, Hollancln, B"'lçl : Frn 1 ız a: 
purlarıuın ilt.Ihnkilc- tel fi edllm ştir. 
940 senesi temmuzu•ı k d. r n:;lık zn
ylat 212,000 t~mdu. O t ı lıt n snnra. 
zaylnt :ırlmış, temmuz.eh 312.518, 
"ğustosta 26i,6&0, eylüld" 320,179 t nu 
bulmuştu. 1.birlncl trşrln 040 tarihin~ 
kadar 13 aylık zn3lut 3,091 512 tondur 
ı:t aylık vasatisi 237,809 ton rdl~ or. 
Amerikalı iı:oııtrnmlr l Stlıl!ng tarn

rından verilen bu rakamlar mu anı
dır. 13 \'npurdn blrl b ıtı~or d m ktlr. 
lnglltere tayyn.re boınb ı rın:ı muka
bele ettiği gLb. buna da muk b le c -
bilecek midır? Her h l ıt ti old (u 
gibi sô3Jeyeıı B. ChurchJI ın 1 
şimali atlanUktekl bu d n z h rb n 
bütun Inglltereye yapılan hav. t 
ru1Jnnndnn dahn \ahim o.du u. u 
söylemi}t.ir. 

Amerika hakikaten tehllkeyc maruz 
mudur, yoksa tu cndl§e bir vehim ml
c:Ur? Bunu bllemeylz. Yalnız ortada 
mevcud birşey vardır kl o da İngiltere 
941 de mukavemet ederse Amerlkayı 
942 senesine kadar muhnfazn edeceği 
kanaatidir. 042 de Amerikanın büyuk 
sınat kudreti tam tandıma.n vennette 
başlayacak ve pek muazznm harp 
malzemesi in§a edilebilecektir. 

İngllterenin Akdenlzde ve Hindls- Evvelce oldu~u gibi bugun de lı ' i-
tan denizinde Hlndyolunu müdnfaıı terenin mukavemeti den de muı·a-. -
etmek için mühim deniz ve hava metıne bağlıdır. Ingilt ıc bu scb p!e 
kuvvetlerine malik olması llizını ı;el- denizaltılarla mücadclC>yc ve t.ıc , r 
mekle beraber lbu k!\fl de~lldir. Asker, \•apurlannı himaye etme ·e buviik 
malzeme getı:w.ek ve ihracatı temin ehemmiyet veımcktcdlr. Yeni yapılan 
etmek için bilylik bir ticaret gemisi Backbum Lothnt tayyare 1 bı•nn mi
filosu olması mzımdır. İngiltere, harp s:ı.ldtr. Iki motörlU ve haıekfı.t h3.q 
lçlnde olmasına. rağmen ihracat yapı... geniş olan bu ta~'Ynreler denizaltılar
yor. Bu hlidlse, bu harbin en ~§ılacal.c. la mücadele içın yapılm~tır. Bunlar 
vakalarındnn biridir. 940 eyliilündc da torpidolar, dip bomb:ılnn, ml ~l
İngilterc, ho.rlce 939 cyllllilnde s:ıttı- yözler bulunınaktncıır. 
~dan 100 milyon daha. fnzl:ı satış inglllz sahtı de\Tly tayy.u ' r nln 
yapmıştır. vazifesi Okvanus ticaret ~ Hannı nı:ık 

Ihraç cdllecek mallan nakletmek bulundurmak lc;ln IngJllz bahrljic ıle 
lçin 1940 temmuzunda İngiliz llm:ınla- 1ş birliği y:ıpmıı.kttr. 1940 n~ı '2 r
nndan ayrılan vapurlar lklnclkCınun fmda sahll devriye t yyarclerl 2 o 
ve nJsan aylanncl:ı hareket eden va- milyon ton tth!ılnt ve ihracat eşya 
purla.rn. nlsbcUe dörtte bir derecesln- yüklü 40 bl.n vııpuru hlma1 c cd rek 
de fazla idi. Halbuk1 temmuz ayı tlca- 54,4000,000 kilometre ita tml leni r. ana dil! olarak Dan:marka ve lngı· ri vatandaılığı verildiği gibi bu hü- .. te k 'k 1 k 1._ 

•~ w •• • "Hb k 1 d prme~~nn~~========================================== uzcc Ögrenmıştır. k~met~n . ~m urg onso osu a ta· dır. 15 - 20 bin kişi gidince bir 
15 yaşında iken. Danimarka te- yın cdılmı§tır. . .. . . ·~ ;;. 

b ld ~ d t ' h d b'r Ezre1• del lsvıçre tabııyelını dıger 1 parça ısmmış bir oda bulunaca0ı 
nası o ugun an r..open ag a ı ~ · • . . . .. • . 

elektrik fen mektebine kabul edil· bütün ıabiiyetlcre tercıh etımştır. umıd edıllyor. Vlchy otellerinden 
mi~. burada tahsil görınü,tiir. Şimdi zencilere dair eserler yazmak- vüzde sekseninde ısıtma tertibat? 

91 7 11en1:3indc Amerika hükumeti tadır. ;·oktur. İmtiyazlı bir mevkiim ol-
duğu için bu satırlnn güya ısıtıl

A n: erik ada bir şehir halkı sakal bırakıyor! mış bir odada yazıyorum. Halbu-

BirlC§ik Amerikada Colorado bü- malara bedava kabul edileceklerini ki sıcaklık ancak 3 derecededir 
lt\ımcti dahilinde Welsenburg adın- ilan eylemi,tir. Bu ilan üzerine he- ve yru".arken pnnnaklanmı nefe
da küçuk bir şehir vnıdır. Bu şehir, men bütün hıılk 11okal bırakmağa simle ısıtmnğa çalı~yorurn. 
kuruluşunun yüzüncü yıldönümü bnşlnmı~br. . . Kıı:: vüzünden kurUann köyle-

k Beledı,> emn be} nnnnmcsı, berbc-r- '.I .ı 
ınünnsebetile yaland:.ı büyü· mera- lerin hiç işine celmemı~tir. Bunlar, re indikleri, Ulkllerln köylerin 
ıim yapacaktır. Bu münasebetle yüz 'rd'k) rl ·· ı · müsterileri birdenbire azaldığı için, içine kndnr gı ı e soy enıyor. 
•ene cvvdki dbiscler giyilecek ve 1 B l d' mahkemeye müracnat a e c ıye Pencereden bakarken kargaların 
\Velsenburg' ilk gelenlerin hepsi 1 h d d ) 5000 d 
ıak.nllı olduüundnn, merasime halk a ey in e a~a n~mıo 8.r. . o• Vichy sokaklanndnki çöp teneke-

"' lnr zarıır ve rıy n ıskmı lerdır. Ber- l - i k t d kl ·· .. 
aaknllı olarak ittirnk edecektir. berler nnmına matru, bir avukat erın aıı.ş ır ı arını goruyo-

Belcdiye, bu münnsebetlc bir be- davayı şerhetmiş, Reiediycnin sa- rum.» 
yonnarne neşn·dcrek şehirde bütün kallı vekili buna cevap venniştir. İsviçreli gazetecinin Fransız 
hall:.ın sakal bırakmasını tavsiye et- Yeni sakal bırakan mahkeme re- sansüründen geçen şu satırları 
mi~ ve aakallılnnn 0 giin lokantada isi, iki tnrafı dinledikten sonra da· Fransa.da yiyecek ıneseleslnln ne 
bedevn yemek yiyeceklerini, sine· vayı reddetmi:tir. kadar ciddl bir şekil aldığını gös-

-========================= teriyor. Bugünkü vaziyet dahilin

Hukuk fakültesinden 
mezun olacaklara çay 

Unıversitc rektörü B. Cemil Dilsel dün de, bu sene Hukuk 
fo.küıtcsınden mezun olacak talebeler şerefine bir çay ziyafeti 
VCnniştir. Yukandnki resimde, Hukuk fakültesinde bulunan kız 
talebeleri rektör B. Cemil Dilsel ile bir arada görüyomınuz. 

de bu meselenin kolayca halledil
mesi beklenemez. 

Kaçak cıva istihsaline 
kalkııan 7 kiti enkaz 

altında kaldı 
Kon) a 3 <Akşam) - Yedi arkadaş 

Sızmanda metruk ocaklardan ka~ak 
olarak cıva. lstlhsnllne kalkışmıştır. 
Fakat ocak içindeki direklerin ç.ilrü
mes1nden kemer çökmüş, bunlar en
kaz nltındn knlmşılardır. tl'çil derhal 
ölmüş, dördü ağır ııurctte yo.rnlan
mıştır. 

Daha 6000 yoksul tale
beye yemek verilecek 
:lıkmcktep talebesi 1çlnde iaşe cdl

lemlyen dahn 6000 yoksul çocuk var
dır. Bunlıı.nn da. h1mıfye ve 1nşe edil-
meleri 1ç1n 1lkokuUnr yoksul çocuklar 
yardım cemiyeti yenl bazı yardım 
menbaları bulmuşlardır. Bu yardım 
menb:ılan halklll pnra, bazı tUccarla-
:rın da yiyecek maddelerini teberrü et
melerinden ibarettir. Y:ırdımlnr fillen 
temin edUcllkten sonm bu altı bin ço
cutun yardımınıı başlanacaktır. 

Kömürden 
zehirlenme 
Bir kişi öldü, 2 kiti 

/Hayvanları koruma cemiyeti 
Vali ve Belediye Reisi cemiyetin 

merkezini ziyaret etti 
hastaneye kaldırıldi 

Valimiz doltor LUıfi Kırdar cu-,muamcle yapılması hakkınd cmir
martcai günü öğleden eonra Türki· lcr verilmiş olduğuna d ir Münnka-

Dün şehirde kömürden üç zebirlen- ye Hayvanları Koruma Cemiyetinin liit Vekili tarnfındaıı y 1JI n tezl·c
m: V!1knsı olmuş, bunlardan blrl öl- Osmanbcy Şair Nigar aoknğmdaki re şükranla karşılanmı• tır. 
muştur. Nlşanta ındn Zlyn. Küıç apar- ,_ · . • • · 1 · B h ı b 
tımanı kapıcısı Nazif odasına. hcniiz mcr~ezını zıyaret etmıştır. çtıma ursaya scya at ctmış o n azı 
tamnmcn yanmam~ kok kamürü halinde bulunan heyeti idare tnrn· talebe grupları ornda im kısım h } • 
manga1ını almış bi; müddet .sonra fından istikbal olunan Valimize ce- vanlann bn~ımsız oldu{!unu gorerck 
tatlı bir reııavett!' dalmıştır. Nazıtın miyetin faaliyeti hakkında ınalumnt cemiyete bildirmiş o:duklnrıııdan 
kapısı önünden geçenler onun ölüsü- verilmiş ve §İmdiye kndar himayd Bursa valisi Refik Kor ıltana 'e be
nü bulmuşlardır. lladlscdcn z:ı.bıta hayvanat itibarile yaptıkları yar· lcdiye riynsetınc bı: mnks<ıdla ricu
haberdar edl!ml~, cesed moren k:ı.ldı- dımdan dolay1 kcndisıne teşekkür du bulunulması ,·e il,.ridc l3urımya 
rılmıştır. edilmiştir. Doktor Lutfi Kırdar bi- bir de müfettiş izamı görüşülmii -
Diğer vakn i.İskuclardn blr otelde laharc hayvnnlara mahsus olan has- tür. 

olmuştur. Burada, mlsn!lreten yatıp taneyi gez.mi~ ve takio dilen usul- Yük araLacılı:ırındarı bazıları be. 
kalkmakta olnn ylnnl lkl yaşlarında !er hakkında i.ıahnt almıştır. lediyc niznmnlımı nykııı olornk hn-
Şerlfe lle on nltı yaşlanndıı Emlnc Hayvanları koruma reketlert halinde nurnornlarının ko-
odalanna aldıkları mangal kömürün- • t • • • t • laylıklıı görülememesi ıçin bu nu-
den zehlrlenmt§lcr, znbıt.:ı. memurlan cemıye ının ıç ımaı maralan arabanın görunmiyecck bir 
tarafındıın Nümune hastan~slne ya- _Tü?:iye hayv~n~~r~ .. ~oruma Cc- yerine ko) makta 'e okunmıy cnk 
tınlmışlardır. mıyeti cumartcsı gunu ogledcn son· bir hale getirdiklerinden bu mode 

ra cemiyet merkez.inde aylık içtima- hakkında da seyrüsder miidüri) c-

T k d k •• t ,,. hl mı akdetmiştir. Kanunusani a} ı zar- tinden ricada buluı ulac ktır. 
ra ya a oy ezga arı fında 40 hayvan ayakta tedvni edil- -----

_Edime (Akşam) - Edlmenln Has- mi§ ve 874 hayvana yemek veril· Havagazı borularındaki 
koy, ~erlç, Kcµn, Uzunköprti \•e İp- nüştir. Gerek sahipleri ve gerekse 
sal:ı koy ve knzalnrmdn sı.çılncıık olan belediye tarnfındnn itl.,f edilmek arızalar 
köy tezgtıhl:ı.ıı 1çin İktls:ıd VekAle- üzere gönderilen kedi ve köpekler- Son günlerde lınvng:ı.zı boıul:ırının 
tince yapılan hazırlık tnmnmlnnmış- den 248 i fenni bir ııurcllc uyutul- pntlnmnsı yüzıındc-n bar.ı c-lım \'nkn
tır. Jpllkler Nazım Jle İzmit· Şark Sn- m~ ve 6adet köpek de hayvan is- lnr zuhur etmektt>dlr. Vnll \C Bel di-
nayl lpllk fabrlkalanndıı.n gllnderll· • .1 1 d' .1 • 1. ye Reisi B. Lütfi Kııcinr, bu elım hn-
mektedir tiyen aı e er nez ınc verı mıı ır. dlselerin tckcnur etmt>mesl için 1cab 

. · Cemiyetin müfetti§leri 41 çift eden fenni' ı..-.dklklerin yapılma nı 
Bu köylerde sıra ile kurs takip ede- hayvanlı ve 41 tek ha}" anlı ara- ve ha\'agazı ş!rl<ctleri n dınd mu • 

eek olan muallimin de on güne Jcndar bel · · 1 h · 
Edlmeye geleceği blldlıilmlştlr banın cdıye nızam ıırı arı- sır teşebbüslerde bulunulın :u nli-

. cinde faz.la tahmil edilerek hayvan· kadnr1nra bildirmi Ur. 
Öğrendiğimize göre Trnkyruım dl- lara eziyet edildiğini tcsb:t etmisler 

ğer vllli.yet.ıerlne de altmı~r ~ 
esası üzerinden tezgtıh mnlıeme ve ve bu arabacılar cezalandırılmıştır. 
muallim gelmek üzeredir. lstanbul maarif müdürlüğünün ln-

El \'e ev lşlert sruıayU Truky& köy- lebi ü~erine.belediye Z.i\bıta .talimat
lcrinde ve hele göçmenler atnsında n~csı~de~ı hayvanları hıına?:eye 
çok llerl \'e çeşttlldlr, Bu hareket. bfi- nıt ahkam ıle kuşlara şcfknl goste· 
tün köyle,l'C örnek olncnk, tczgA.hlan :rilmc~i. hakkındaki risnledcwn 600 
bu çe~tıere göre uydunılo.cak ve bU- ~dcdını~. m~ktep~ere dagıtılmnk 
hassa el tşlerlnln koowmıtıncşmesl uz.ere gonderılmesı knrarla~tırılınış
köylünün kendi ihtiyacı kadnr sat1ş tır. 
ve estetik bakımından da müblm blr Kuadcniz. liınanlanndnn vapurla. 
hareket olacahtır. ra yükletilen hayvanlara knr~ı iyi 

Taksiler hakkında yeni 
müracaatta bulunulmadı 

Dün bir gaz te, tek .,. ç ft nwn rn. 
tnrkı nnınn dik tc alı ma ı n 
bütün taksi otomoolllerln n h r n 
lşl<'tllmeslne dair vlla} t tarnfı d:m 
yeni bir mürncant ynpıld nı 3a:n
rordu. 

Viliı:reUn f'\'\ e'c. yapl.~ı bir müre· 
c:ı:ıtn heırn:ı: Vtkulcttrn c ., ab g lmc• 
mlştlr. \'llnrrt. yeni mlmı.canttn t.--:ı• 
Junm:ı.mıştır. 
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o günü Hllml şirkete geldiği zaman 1 raderim vardır. Bu dehşetli zevkine 
arkadaşlarına htç ümld etmedikleri düşkün, eğlence meraklısı, daha. dot
blr havadis getirdi. Genç adam 1çeri- rusu sefih, hayırsız btı: birader ... Dün 
ye girer girmez: gece saat birden sonra. körküttl.lt sar-

Tayyare dafi toplarını kullananlar dost ve 
düsman tayyareyi birbirinden nasıl ay1r1rlat 

Petro'nun birçok meılyetleri va.rdl: Gellboluda., snh1l boyunda., tersane 
Geveze değildi... Hımz değlldl .. Klın· clvannda bir ağacın altında oturuyor .. - Dün gece, iaat on ikiden sonra. hoş olduğu halde eve geldiğine bakılıt

Beyoğlunda klml görsem beğenirsiniz? sa. sizin gördüğünüz o olacak ... seyt çekt.şttrmekten hoşlanmazdı. lardı. 

Bizim Raşldl... Bir birahaneden çıkı- Bu hlkAye büyüle bir hayret uyan
yordu. Yanında boyalı saçlı bir kadın dırmıştı. Lflkln Hllm1 hllı1 buna lnan
vardı. İşin tuhafı Raşid sarhoştu. E-.•et malt istemiyor: 

Dünyada. onun için içkiden fazla kıy- Alvaro anlatm~& başladı: 
metıil blrşey yoktu. O, kadından çok, - Blzlın aın1ralın çok alıngan huyq, 
parad:ın çok içkiyi severdi. vardır. Bir: gün Venedlklllere ~ 

bizlnı Raşid dehşetli sarhoş! ... Kadın - Fakat diyordu, ne müşabehet!._ 
da. herhalde öyle idi. Yalpalaya yalpa- Rasid: 
laya yürüyorlar, sokakta yüksek per- - Aman efendim ... Ne diyorsunuz? 
deden, gürültülü kahkahalar atıyor- Ne diyorsunuz? ... Benzemek bu kadar Hava kuvvetlerinin bu harpte teferrüatlannı ve hususiyetlerini 
ıardı. olur işte ... Bizi en yakın akrabalarımız ne mühim bir rol oynadığı ma- görmek için inceden inceye ted-

ln~~~~~~s~e~~e~~~:e':"elfl kimse ~~:af=ne8i~1~~fi:~~~~~~·b~~~ himdur. Tayyarelerin amansız kik ediyorlar. 
_ Haydi canım sende ... dediler, ge- zer. Yalnız biraderimin ensesinde kü- düşmanı gene tayyareler ve ha- Her nevi tayyarelerin asılı bu-

Petronun müsl.ümanlığa da meyil cBu herıncr bizi aldatıyorlar. Blr da.: 
vardı. «Ben, bir gün müslliman olaca- ha onlara yardıma. gltmlyeceğim. Ge
ğım. Türk donanmasında ölünceye m.llerinl korsanlar sıkıştırınca akıllan 
kadar çalışacağım.• derdl Petro o ya.- başına gellyor, bize yalvarıyorlar. lf
şa kadar evlenmemiş, çoluk çocuk sa- lerl yoluna glrlnce arayıp sormuyor· 
hibi olmamıştı . Memleketinde herhan- Jnr. Biz, Akdenlzde mütemadiyen on
gl bir alakası kalmamıştı. lara muhafızlık nu cdeceğiz?ııdedt. l>o-

ce saat on ikiden sonra. Beyoğlunda çfik br ben vardır. Amma onu da kim va defi toplandır. 
bizim Raşid! ..• Bir birahaneden çıksın f:ı.rkedecek... İk lunduğu salona giren bir topçu, 
ve sarhoş olsun ... Yanında boyalı saçlı Hilmi: l hasım taraf tayyareleri en ufak bir tereddüd bile göster-

0, ayni zamanda şakacı bir aı.lamdı. nanmayı aldı, Ispanyol sularına g~ 
Çalıqt.ığı gemilerdeki denizciler onu türdiı. Ben, bir akşam arkndaşlanm
çok sever, her dakika onunla konuş- la konuşurken, dedim ki: ~lın 
m.ak, onunla. vakit geçirmek isterdi. yaptığı doğru değildir. Venedlklller 

kndınnların dolaşsın ve yüksek perde- - Uıkin, dedi, dUn gece onun da arasında hava muharebeleri ce- meden muhtelif tipleri süratıe ve 
den kahkahalar atsın! ... Buna imkan iistünde tıpkı sizin paltonuz:ın eşi var-

k dı reyan ederken, yerde bulunanı sıhhatle tefrik etmelidir. ögyret-
~ - . 

Hakikaten de buna imkan yoktu. - Evet ... Benim paltomun aynin!, tayyare defi toplarını kullanan- menler, topçuların meleke ve bil-
Çünkıi Raşid arkadaşları arasında. gene benim terzime yaptırdı. Taksitle- lar, bulutlar arasında çarpışan ve gilerini arttırmak ve denemek 
mahcupluğu, mazbut hayatı ve çekin- rlnl de vernıedı de ben ödüyorum ... 
genliği ne meşhurdu. Arkadaşları Söylüyorum ya, hayırsız birader!... yıldırım süratile uçan tayyarele- için tavana asılı bulunan muhte-
unun gece snnt on ikiden sonra ~oka- o günü arkadaşları bu hayırsız kar- ri, bu hercümerç arasında yan- lü tip tayyarelerin yerlerini de
(;a blle çıkncağına ihtimal vermiyor- deşlnln yaptıkları yüzünden zavallı lışlığa düşmeksizin biribirinden 'g-'lŞ· tirip hücum, luping, pilce ha-
lardı. Fakat Hllminin de şimdiye ka- Raşide pek ziyade acıdılar. O: 1 
dar hiç yalnn söyledi~! görülmemlştl - Düşünün bir kere efendim ... dl- nasıl .ayırıyorlar: Hiç şüphe yok lindlP topçulara gösteriyorlar ve 
o halde?... yordu, benim gibi mazbut bir adamın tur ki bu sual bırçok okuyuculu- tiplerile hangi devlete ait bulun-

0 sabah Raşid şirkete de gecik:mlştl. bu tıynette bir kardeşi olması ne bü- nmızın zihnini tınnalamı.::tır. duğunu da soruyorlar. 
Bu dcı !evkali\de bir şeydl. Çünkü Ra- yük bir ıztırap ... Hem bu kardeşin ay- ~ 
şid sabahları pek nadir olarak .şirkete nen bana ber.zemesl de müthiş blqey!. Bahusus, birçok hava muharebe- ş· d' k d 1 te .. 
g""' gellrdl. Hatta bazen onun yapt•ıı.ı çirkin hare- 1 . d b'lh 1 un ıye a ar yapı an cru-~~ "b erın e ve ı assa geçen ay ar- b 1 d b ted · l" .. f 
Arkadaştan merak içlnde iken nlha- ketleri benden bUenler de oluyor.. ela L d.r •. • • 1 e er en, u rıs usu unun ev-

yet Raşid sükıu-m pu· klwn kapıdan - Vah vah vah... on a uzerınde Alman ve In-1 k ı · d · · t• ı d" - · b't 
gı·1· t 1 1 

· d vuk a a e ıyı ne ıce er ver ıgı sa ı 
!çeri girdi. Tuba! şey!. .. Onun bugün- Bir gün hep beraber şirketten çık- lZ ayyare er arasın a U to ul 
.kli halinde büyük bir perişanlık göze mışlardı. Köprü üzerinden geçiyorlar- bulan çarpışmalara iki taraftan olmhutştl~fr. Bu, yaıı:ız pçl ~~ 
çarpıyordu. Gözleri şişmiş ve kızar- dı. Boyalı, fakat pek eli m~lı cinsin- 200 300 t . i t" ak tt' -ı mu e ı tayyare tıplerln gorur 
mıştı. Yüzu sa•·sarı !dl \'e dehşetli yor- den bir ge:ıç kadın Raşldln yanına - ayyarenın ş ır e ıg .. t dd"ds" d'kl ri ... { .. ··ı .. t" gormez, ere u uz ver ı e 
gun görünüyordu. o meşhur sıkılgan yaklaştı: goru muş ur. 1 d -· t 
tavırlarlle herkes! scH\mlndıkt.nn son- - Dün nkşam niçin gelmediniz okü- cevap ar an degıl, hava opçu-
ra yerine oturdu, Bu sırada içeriye gl- çük beya? ... Hani bana ıs ııra da getı- Tayyare defi topçula11nın ufak lanrun kendi ve düşman tayya-
rcn kahveciye ynvaşça ve gaNt nuzl- recektın ... H'e oldu? dedi. bir hatası, feci neticeler doğurn-! relerini yekdiğerinden ayırmak-
kAne: Raşid mosmor kesllml~tl. Arkadaşla- bllir ve dUsınan ta 1 .1 · d.. ı t . d' . 

- Bana bir garoz getirir misiniz? rı onu daha fazln utandırmamak için .. . 111 yya:e eı 111 u-ı a şım ıye kadar pek nadir ola-
dedi. uzaklaştılar. Biraz sonra Raşid büyük şureyım derken kendi tayyarele- rak hataya düşmüş olmalann-

Ra.-,td sabah _sab~h gazoz içsin! ... bir belôdan kurt.ulınuş bir insan tav- rini vurmalarına sebebiyet vere- dan anlaşılmıştır. Bir· buçuk se-
Garlb ş~·: ... Çunku bt>kar arklldaşınrı rlle onlara yetlştı: bilir Vakıa ta are d r t 1 1 · . 
içkili, snzlı, eğlence gccclerl11den son- - Ah erendim ... diyordu, kadın be- · YY .. e .1 o~u a-, neden ben devam eden harp es-
ra sabahleyin şirkete geldikleri zaman nl bizim biradere benzetmemiş mi? ... nnın çok kuvvetli durbinlerı var- nasında vuku bulan tek tük ha-
gazoz :çerlerdl. Şu hale bakınız siz... dir. Bu dürbinler sayesinde, dost talar önüne geçilmesi imkdnsız 

Hatta onların arasında ı><ıbahleyın Gene herkes ona acımıştı. Yalnız d'· t 1 . . . ı . ' 
erken erken gazoz içmek bir gece evvel Hilmi bu hik:'iyelere inanmıyordu. Ra- ve uşman ayyare er birıbırın-, vazıyetlerde olmuştur. 
yapılan se!ahatln. eğlencelerin alame- şldin ailesi hakkında uzun uzun - A- den tefrik edilebiliyor. Fakat bu- Ş d ·ıa d lim k' uh 
ti idi. Gazozu ıcene: d?ta Şcrlok Hotmesce.5In: - tahkikata gün tayyare tipleri 0 kadar 0 _ . unu a 1 ve e e . 1

• .m -
- Vay efendim ... Akşamdan mı kal- gırlşmlştl. Nihayet bir gun arkadaşla- ğa1mış b' 'b• . k d ç 1 telıf tayyare modellennln ımall, 

dınız? Geceyi nerede geçirdiniz baka- rına şunu müjdeledi: . ve ırı ırıne 0 a ar çok istirahat zamanlarında hava defi 
lım? .. diye takılırlardı. - Raşldln hayatta hiç blr kardeşi benzıyorlar ki, atış yaparken ha-1 . . . w • • 

o zaman gazoz içen mahmur gözler yokmuş... Ker;di öz babaslle görüş- taya düşmemek için cok dikkatli topçulaıı ıçın eglenceli bır meş-
ve mfınalı tcbessfımlerle gece yaptık- tum. Bu adam .gece kü10.hh, gündüz .. # w • • gale teşkil ediyor. 
larını, fısıltı hallnde, arkadaşlarma sllfıhlıa denilen cinsinden ve sarı sa- ve muteyakkız davranm:ıga ihtı-
anlatırdı. Ekseriya: man altından su yürütenlerden ... Ya- yaç vardır. 

- Bırak birader. dün gece gene şey- lancı bir kardeş uydurmuş. Giiyıı. bu 
tana uyduk ~ta_. diye sqzje ba;1ımırdı. ~ynen kendls!.nc. benzermiş, sadece en- Bu se~pten dolayı muharip 

Bunun için şimdi Raşidin gazoz içti- weslnde bir kuçuk beni varmış. Ve ge- devletlerın ve bilhassa İnglltne 
ğlni görenler pek şaşmışlardı, Çünkü ~e aynen kendlsl gibi giyin!~ ... Hep ile Alman.yanın hava hücumlan-
onun böyle gunti.n en erken saatinde yaptıklarını bu yalancı ve henüz do~- .. . 
değil, hiç gazoz içtiği görülmemişti. mamış ve do!';mıyacak olan kardeşe na karşı mudafaa teşkilatı, bu 
Uık!n arkada.şiarı ona .vay gazoz mu atıyor! .. :. noktaya çok ehemmiyet vermiş
lçiyorsun?• diye takılmadılar. Çünkü Bu nıuthlş haber hepsini şaşırtmış- ler ve tayyare topçularını her 
Raşid bu bahislerde pek ciddi idi. L:i- tı. Bir sabah Hilmi gene onlara bir de- .. 
kin nihayet Hilmi .dayanamadı, ağzın- dikodu _reUştlrdl: hangi bir hataya duşmekten kur-
dnıı baklayı çıkardı: - Dun gece Ra.şldi barda gördüm. tarmak için esaslı bir talim ve 

. Bir kadınla loc::ı.da oturuyordu Hatta . 
. - Ra~ıd bey ko.rdeşım. Allah ver- blr aralık kadın 0 tt " .. "ı terbıyeye tabi tutmuşlar, mulıte-

sın !. .. Dun gece gene koltuk~ idiniz nun yuzunu ınna- . . . 
galiba ... Birahaneden çıkarken gör- !adı. ~ralannda bir hadise mı geçti lıf tayyare tiplennın şaşılacak 
dünı sizi. Yanınzda da pek neııeli blr ncHdlriln. ·:· .. .. .. b'•i derecede asıllarına benziyen tak-
a k• d . d Bl k d k u solunu ı~ rmeden Raşid lçe- . . . . 
B~ıı~/g~ı1z ~~~kııilia~ar~nı~n ~~da::ı:~İ riye girdi. Hakikaten yüzü tı:,ıruk için- lıdlennı yapmışlar~ır. Bu t.aklıd 
çınlatıyordu Demek böyle bizden giz- de idi. J:IUmt ona yaklaştı. Gilldü: tayyareler, gayet ınce tcdkıkler-
11 k::ı.çamnklar ha!... - Dün gece sizin hayırsız birader den geçirilmekte ve asıllarına 

. • . kedilerle oynamış galiba... dedi. . 
Bu sozler uzerlne Ra.şıd ensesine, ku- Ra.şld §aşkın: harfi harfıne uygun bulunduğu 

lakl:ırmın ~ı;ları~.a kadar .kıpkırmızı - Nereden anladınız? diye sorunca anlaşıldıktan sonra hususi bir sa-
kes!ldl. Hahnde eyle müthış bir .şaş- Hilmi güldü· 
kınlık vardı ki arkadaşları onun bayı- B"ks"ruz. a .. .. - " _ _ t lonun tavanlan.na asılmaktadır. : - .. .. yuzunuz gozunuz ır- . . 
lacağından tılan korktular. Kekeleme- mık Jçlnde... Bu salonda Ingiliz, Alman, ıtal-

ğe~:ı.:~~~nlzi mı gö d" f di ? Raşid li~on gibi sarardı. Bir daha yan, Amerikan tayyare nümune-
r ıuız e en m hayırsız bıraderlndcn bahsetmedi · · 

Bendeniz!~ mi? . Acaba zavallı biraderi ölmüş miydi? · len karmakarışık bır halde asıl-
Onun ıuzumundnn fazla clddilığlnl Hayatta insıı.nlar yaptıklarını mas- mış bulurunaktad.ır. Mesela bir 

hiç çe.ıce~tyen Hilmi hain bir gülüm- kelemek için ne çok şeyler buluyorlar. Messerschm.idt ile bir Yunkers 
seme ile. II'km t F .d E 

- Evet ••• ZatıfülnILl ... Galatasaray- 1 e erı un s arasında İngiliz Hurrican ve Spit-
da ... ~ece saat on ikiden sonra... y fire tayyarelerini görürsünüz. 
Raşıd blrdenb!re: er değiştirecek 

BULMACAMIZ 
2 3 4 ~ 5 7 8 9 10 

Soldan ~ağa ve yukandan a!j:ığı: 

ı - Sabah şerlfier hayır olsun. 
2 - Resmi E-lbisesl vıır. 
3 - Sonu yok. 
4 - Hıristlynnca lft.nete - Bıç:ığm 

başı. 
5 - Modası geçmiş bir oyuncak -

Teseyyub. 
6 - Dcmiryolunun el arabası - İki 

harf. 
7 - Tersl kon!orlü mü - İki harf. 
8 - İnsan - ümnmm başı. 
9 - Tersi ı:nrşılıklı demckt!r. 
10 - Bir hastalık. 

- Ah efendim nh-. dedt, şimdi işi Tayyare defi topçuları, bu sa-
anladım ... o gôrdü~ünüz i>en de~lldim. kiracılara tavsiye l !ona getirilerek kendilerine muh- Geçen bulmacamızın h:ıııı, 

Hllml hayretler içinde sordu: Soldan sağa ve yukarıdan aşatı: 
_ Yn klmdi o?... Akşam'ın KOÇUK lLAN- telif tayyare tipleri gösterilip öğ- ı _ Gayreteden, 2 _ An, Siyahi, 
- Derdimi sornınyınız. Başımda ne- LARl'nı dikkatle okursanız retilınektedir. Hava topçuları, 3 - Yılankavi, 4 - Aval, Al, 5 -

ler olduğunu siz~ nnlntnmn.m. Benim kendinize en elverişli yurdu düşürülen ve yahut zaptedilcn 1 Esna.nar. 6 - THill. Dara, 7 - Eya, 
bldblrlmlzden katlyen tefrik edlleml- yorulmadan bulabilirsiniz. .. . . .. .. 1 Adlgul, 8 - D:ıvar:ı.ğılı, 9 - Ehli, Rü-
yecek dereced,.. bana beru:eyen bir bl- duşman tayyarelennı de, butun lep, ıo _ Nl, Kalıp. 

Alvaro'ya gelince, iş değişiyordu. İs
panyol kaptanı Türklere dehalet eder 
etmez müslünıan olmuş, İbrahim adını 
almıştı. Fakat bütiın denizciler onu 
gene eski adile çağırırlardı. Alvaro 
lnadcı. sert, dostluğuna güvenllm'!z, 
bir az da menfaatini sever elli yaşla
rında bir adamdı. 

Petro, Alvarodan hiç hoşlanmazdı. 
İlk günlerde iklsl bir gemide çalışır
ken, ikisinin de mahir blrer kaptan ol
duğu anlaşılınca, Petro donanma be
yinin gemisine alınmış, Alvaro da 
Mahmud reisin yanına verilmişt.l. 

Mahmud reis bir gün donanma. An
talya kıyılnnnda istirahat halinde 
iken, Çalı beye geldi: 

- Aslanım, dedi, bu İspanyol kap
tanı san:ı.tindc pek mahir bir adamca
ğız. Fakat, ben - nedense - bu ada
ma gü\'enemlyorum. Yolda. baş kara 
yapmasın diye onu yalnız olarak var
diyada bile bırakamıyorum, yanına bir 
dümenci koyuyorum. 

Çalı bey sordu: 
- Neden şuphelcnlyorsun? Hlyane

tını gördünse. açıkca söyle de başımız
dan defedelim. 

- Hayır. Allah şahidimdir ... Henüz 
blr fenalığını görmedim. Jo'a.kat, içim
de garlb bir his var. Bana öyle geliyor 
kl, bu adam bizi günün birinde içimiz
den vuracak. 

- Ne yapabilir? Nasıl vurablllr? O, 
sizin aranızda bir kL'jidlr. 

- Bazen bir k.lşlnln, koca bir gemi
yi kolayca batıra.bileceğini dü.şiinmek 
lazımdır. 

- Blze kastlı varsa. bunu Gellboluda 
kolayca. anlarız. 

Mahmud reisin endi.şesl şu idi: 
- Bu adam bize lltlca ettiği zaman, 

İspanyol donanmasının Türklerden 
korkup kaçtığmı söyledi. Sakın, bu 
heri! Ispan.ı:ollar tarafından Jçimlze 
cnsus olarak gönderilmiş olmasın 1 

Mahmud reisin endişesi Çalı beyin 
de mideslnl bulandırmıştı. 

- Olabilir. dedi, o halde fazl:ıca göz 
kulak olmak, her attığı adımı takip 
etmek lazımdu·. 

* Donanma Gellboluya gelir gelmez, 
Çalı bey, kaptan Alvaroyu çnğ'ırdı: 

- Sen usta bir denlzcisln ! Donan -
madakl devşirmeleri kısa zamanda 
yetiştirmek lazım. Onların talim ve 
terbiyelerine ve denizciliğe aid bilgile
rinin arttınlması işine sen bakacak
sın! Bu hlzmetln içln de sana ayrıca 
ucret vereceğim. 

Alvaro, donanma beylne teşekkür 
ettikten ve bu işi yapacağına dair söz 
verdikten sonra: 

- Denizcileri karaya. çıkarıp, şurada 
gösterdiğiniz meydanda tallm ett.lrmek 
çok guçtür. Bu gibi talimler kara 
akıncılarına mahsustur. Bunların az 
zamanda yetişebilmeleri için, her ge
miye ayrı ayn gidip, onlarla kendi 
gemUerinde meşgul olmalıyım. Bu şe
kilde tallın do.ha kolaylaşır ve fayda
lı olur. İspanyada bizim anılralımız 
da bizi böyle yetiştirmişti. 

Deyince, Çalı bey, temas etmek iste
diği mevzuun açıldığını gördü: 

- Iyl ki akhınıı getirdin, dedi, sen 
şu İspanyadan kaçış1sının seb~blni bir 
dah:ı. anlatır mı.~ın? 

- Geldiğim zaman bunu size uzun 
boylu nnlatmıştım. 

- O zaman çok telaşlıydım_, Deniz 
üzerinde bulunuyorduk. Kulağıma gir
medi söylediğin sÖlJer. Şimdi dah:ı ge
niş vnktlm~z var ... l$tcdlğlmlz glbl ko
nuşabiliriz. 

Tefrika No. 63 rine aldı. YazmAğa ba§ladı. yığılarak derin bir uykuya daldı. de olmasaydı, bu babi konuşmak 

Kadının. Zaferi 
l\lüellifi: P. de Coulevafn Tercüme eden: (VA - N6) 

~-----... ----~~~ 
Lelo, arkadaşlarından birine: f Kocası ona daima: 
- Beni bekle! - dedi. - Seni klü- - Beni bekleme! • derdi. 

be kadar götüreceğim. Ona rağmen, genç kadın, bekle-
Dora, hoşnutsuzlukla: mekten kendini alamazd1. O gelme-
- Ay, bu saatte mi çıkıyorsu· den uyumazdı. 

nuz) Gündüzleri o kadar hummalıydı 
- Evet ... Biraz hnva alacağım ... ki. mektuplarını yazmak için ancak 
(Hava almak, İtalyan kocalarının gece masa ba_şma otururdu. O ak-

klasik bahanesidir). şaın yalnız bayan Ronald'a mektup 
.... . - ... Biruç dakika sonra geli- yazacak değildi. Kocastnı bekliye-
rım. cel,, onu kraliyet sarayına girmeğe 

Genç kontes, her yerde lambala- ikna edecekti. Lelo, Dora'yı kral ve 
rın söndürülmesine nnzeret ettikten kraliçeye takd;m etmişti. Genç ka
snnra, oğlu küçük Guindo'yu muta- dının ısrarı üzerine, saraydaki iki 
dı üzere ziyarete gitti. baloya gitmişlerdi. Bu devamlar 

B~iğin ) anında durdu. Yüzünde I neticesinde saraydan Lelo'ya böyle 
nadir görülen pek tatlı bir ifade ynrı resmi bir teklif vaki olmuştu. 
vardı. Kırmızımsı siyah buklelerle Bununla berabre, Dora kocasının 
dolu bu sevgili minimini brışa hay- daha ileri varmayıp eiyah alemle 
ranlıkla baktı. Evltidının uyuyuşunu arasını açmıyacağını f arkediyordu. 
tedkik etti. Gece elbisesini sırtından çıkardt. 

Sonra. Pllrmnklarmı ya\'Tunun al· Dantelalar içinde pembe bir robdö
nına değdirdi. Hararet derecesine şaınbr giydi. Sonra, şöminenin ya
baktı ve çekildi. nına oturdu. Sumenini dizleri üze-

ince v kocaman el yazısile tam 
sekiz sahife doldurdu. Mektubu bi
tince, gözlerini kaldırdL 

Saate bakb. 
Bir olmuı. 
Halbuki Lelo, cbirkaç dakika 

sonra> geleceğini vadetmiıti. İşte, 
adeti Üzere ıözünü tutmamııtı. 

Bu düşünce, genç Amerikalının 
dudaklarının kenarında hafif bir te
kallus hasıl etti. 

Kont, karısına her vaadde bulu
nuşta, bunu tutmağı samimiyetle ar
zu ederdi. Lakin akıntıya karşı ge· 
misini kullanmaktan aciz olduğu 
iç.in bir dostu tarafından sürüklenir, 
bir oyun partisine kapılır, hulasa hiç 
yoktan yere sozunu tutamazdı. 
Sonra, dahiyane itizarlarda bulu
nurdu. Tatlı tatlı ııözler söyler, Do
ra'yı kandırırdı. O da affederdi. 
Ederdi amma. zaafından dolayı da 
kendi kendine kızardı. 

Şimdi, gecenin sükunu içinde ge
ne bekliyordu. Yirmi aydan beri 
olup bitenleri düşünmeğe başladı. 

Yavq yavaı zihnine uyuşukluk 
arız oldu. Alnınan arkasında şekil
ler müpbcrnleşti. Başı koltuğuna 

'l<•• için seçilen zamanın münasip ol-
Sant" Anna'nın ilk niyel'İ dostunu madığını farkederdi. 

klübe kadar teşyi etmekti. Fakat Kont: 
dayanamayıp yukarı çıktı. Kendisi- - Of... Gene ayni bahis! - dedi. 
ne beş parti ekarte oyunu teklif et- - Verga'ya düşüneceğinizi söy-
tiler. lemiŞ!liniz... Düşünüdiınüz mü~ 

On, on beş parti oynadı. - Evet. 
Şansı gittikfe bozulmuştu. - Ne yapacakııınız~ 
Şanssızlık talyanı para kaybet- - Teşekkür ve reddedeceğim. 

rnekten fazla kızdırır. - Ah Lelo ... Halbuk•i ben aksini 
Saat ikiye doğru Lelo küçük sa- ummuştum. 

!ona gird·iği zaman, paltosunu omu- - Yanılmışsınız... Hürriyetim· 
zu üzerine atmış, şapkasını yana den olamam: başıma belalı i~ler 
yıkmıştı. Gayet aksi bir hali vardı. açamam ... 

Genç kadın derin derin uyuduğu - Daha doğrusunu aöyleyin: 
için kocasının gelişini duyamadt. Ailenizin arzusu hilafına bir iş yap-

Erkek: mak islemiyorsunuz .•. 
- Doral - diye seslendi. - Evet ... iyi buldunuz ..• 
Kadın sıçradı. - Arzularımın h:; bir kıymeti 
Gözlerim açtı. yok mu)... Annenız, hemşireniz 
Ayağa kalktı. zevcenizden fazla mı itibarda) 
- Niçin yatmadınız~ ... Eve dön- - Kavga mı çıka:mak istiyor· 

memi daima böyle kedi gibi büzü- sunuz>... Ôyleyşe Allah rahatlık 
!erek koltukta bekliyorsunuz ... Val- versin! 
!ahi bunu istemiyorum. Lelo sırtım çevirdi. 

- Hemen geleceğ;nizi söylemiş· Salondan çıktı. 
tiniz de. . . Yazılacak mektubum Genç kadın, bir an, hayretten 
vardı .•. Ve sizinle şu saraydaki iş donakaldt. 
meselesini konuşacaktım. ı Sonra, yüzüne bir kan tabakası 

Şayet Dora uyku seraemi bir hal- hücum etri. Kulaklarına kadar kı· 

müttefiklmlzdlr. Madem ki donanma.
ca onlardan kuvvetllylz .•. Onlara yar
dım etmeğe mecburuz .• Arkada.şlanm
dan biri bu sözleriml amlralıı. gid!p 
anlatmış. Amlrnl fena halde hiddet-
lenmiş ve bent hapse attırmak için 
emir vermiş. Tevkife geleceklerlnl du
yunca, donanmadan - bir balıkçı kn
yığına atlayarak - kaçmağa mecbuı:: 
oldum. Çünkü, amlralın fena huyla
rından biri de kıskanç ve kindar olu
şudur. Bent yıllarca zindanda bıraka
bilirdi. Bu suretle kaçarak size iltica 
ettim. 

Çalı bey manalı blr gülüşle başını 
salladı: 

- Madem ki kindar bir adammış." 
Gerçek, seni uzun müddet hapsedebl
llrdl. Kaçmağa karar vermekle isabet 
etmişsin! Ancak iltica edeceğin yerde 
yanılmışsın, Alvaro! 

- Niçin? ... Başka nereye gideblllr
dim? 

- Venedikllleri müdafaa ettiğine 
göre, onlara UUca et.mi§ olsaydın, da
ha mühim bir mevkle geçerdin! Senl 
el üstünde tutarlardı. 

Kaptan Alvnro birdenbire sendele
di: 

- Ben Türkleri eskldcnberl çok se
verdim. Venediklllere Utlca etmek ak
lımdan bUe geçmedi. Hem onlar ben
den şüpheleneblllrlerd!. 

- Ya biz de senden şüphelenirsek?! 
Bizim böyle blr şüpheye h:.ı.kkımız da 
vardır sanının. 

Alvaronun rengi sapsan olmuştu. 
Çalı beyln güniln birinde kendisini 
böyle - Sırat köprüsünden geçer gt
bl - sorguya çekeceğini aklından ~ile 
geçlrmem~tl. 

- Ben size canımı vakfetmiş bir in
sanım. Ispunyad:ı hiç kimsem yok. 
İhtıy:ır bir anam vardı ... Onu..n da yü
zünu zaten yıllardanberi görmüyor
dum. Altımdaki küçük kayıkla günler
ce deniz ustünde aç susuz kaldım ... 
Venedik sularına bu kayıkla gldeııı.ıız
dlm. Eğer benden JÜ~pe edi~o.rwMuz. 
beni bir yelkenliden ttı.şarıya Çtkar
muzsuıız! Daha olmazsa kendimi 61-
dürür, fakat, Venedlklllere iltica et
mem. 

Alvaronun bu sözu Çalı beyin htma
dını bir nebze arttırdıysa da, göz hap
sine aldırmak gibi ihtiyati tedblrl~r 
almaktan geri durmadı. 

O gün fazla konuşmadılar. Çalı b~y: 
- Ha.yır, dedi, sana itimadımız Var

dır. Vazl!ene s:ıdnkatle de\'ıı.m ett.ıkçe, 
kendini dalma emniyet altında gôre
bllirsln ! 'Mo.llım ya, muhabbet karşı· 
lıklı olur. . 

* Sahilden tersane knlnfat yerine c;eç
me k tçın kuçtik on beş meLre kadcır 
boyunda bir t.ahta köprü vardı. İşçller 
bu koprüden gidip gelirdi. Köprünun 
ortalarına doğru, bir kı:;ım tahtası es
kimişti. Çalı bey bu tahtaların tami
rini emretmişti. Gene bu kısımda bü
yük bir dubanın içinde geniş bir zlft 
kazanı kaynıyor, deniz üstundeki tek
nelerm kalatatınn h:ı kaz:ı.nd:ın al
nan ziftlerle yapılıyordu. 
Kaptım Alvaro 1şçUere nezaret et

mek üzere bu köprüden geçiyordu. Fa.
kat. d:ıha önce aynı köprüden Çclı bey 
geçmişti. 

Çalı bey, köprünün sakat ve tamire 
muhtaç yerinde durdu: 

- Burasını bugün herhalde tnmlr 
etmeli. Bir knza olabl11r. 

(Arkası var) 

za1dı. Gözlerinden iki şim~ek çıktı. 
Hiddet, yüzünlln alt kısmını inceltti. 

Yükı.ck sesle: 
- Ya .•. Böylemi} .•. Peltaliı, gö

rüşürüz! 
xxx 

İtalyanları hem az, hem fena ta· 
nırız. Nazarımızda kendileri hara
retli, ihl':raslı, heyecanlı, sahte ve 
haindirler. Bundan daha yanlış hiç 
bir zan yoktur. Gözlerini ve hare
ketlerini canlandıran at~ ancak 
sathidir. Bu millet, hesapçı ve dl!li
sekardır. Onlar, uslu akıllı kimse· 
!erdir amma, arada sırada coşkun· 
lukları vardır. Zayıftırlar; ansızın 
kuv\•et feveranları olur. Hodboin· 
dirler; bnzan iyilik yapar ve sada· 
kat gösterirler. 

Gitara'yn güfte olsun diye yara
tılmış hissini veren lisanları bilakis 
ciddi, asil ve kullanılması güçtür. 
Ne muhaveryc, ne romana iy'İ uyar
sa da §iİr ve felsefe için mükem· 
meldir. 

İtalyanlarla Fransızlar hakkında 
ayni annenin evlatlarıdır denebilir. 
Fakat ayni babanın değil. ltnlyan
lar, Latin ırkının ilk Ye kanuni ev· 
!adıdır. 

(Arkası var) 

.. 



... 
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İtalya ile Yunanistan 
arasında ancak bir 
şekilde tavassut 

mümkündür 

<Baş tal'afı 1 nci sahifede) 

Ancak, şunu da hemen itiraf 
edelim ki İtalya - Yunanistan 
harbine nihayet verecek makul 
bir tavassutıın hiç düşmanı deği
Jiz ve böyle bir teşeböüsün müm
kün olduğuna da inanıyoruz: 

Bunu ancak Almanya yapabilir, 
ve tek basit şartı da İtalyanın Ar
navutluğu tahliye etmesidir. Hat
ta böyle bir harekete Alrnanyanın 
şimdiye kadar neden girişmediği
ne hayret ediyoruz. Sebebini an
latalım: İtalyarun Arnavutluğa 
gelmesi yalnız Balkan devletleri
nin sükun ve emniyetini bozmak
la kalmamış, Almanya politikası 
aleyhinde en zararlı neticeler do
ğurmuştur. Hiç kimseye meçhul 
değildir ki Arnavutluğun işgali 
Balkan devletlerinin endişeli po
litikasında, her halde Türkiyenin 
müdafaa siyasetinde başlıca amil 
olmuştur. İtalya, Mihverin bir 
uzvudur. Bundan dolayı Balkan
larda - Bulgaristanda bile -
Mihvere karşı hiç bir teminatın 
yenemediği devamlı şüphe ruhi
yatı hakim oldu. 

Bu vaziyet Almanyaya, başka 
taraftan bir fayda temin etti 
mi? Asla ... Arnavutluğa yerleşen 
İtalya, günün birinde, Yunanis
tana da saldırdı. Bu hadise, Al
manyanın Balkan siyasetini al
tüst ettiği gibi, Mihverin müşte
rek bir istiylA. planı karşısında bu
lunduklarıru zanneden Balkan ı 
devletlerini Almanyaya karşı da
ha çekingen, daha inansız bU: ta
'Ylr takınmaya mecbur kıldı. Ital
yanın bu harpte Almanyaya ne 
derece yardım ettiği de göz 
önüne getirilirse, Almanya sırtına 
yüklenen bu büyük siyasi zarar
ların İtalyayı siyanete değip değ
mediğine hükmetmek daha ko
Jay olur. Bu hakikati, Wilhelm
ttra.ı;se diplomatıaıımn nasıl gör
mediklerine cidden şaşıyoruz. 

Eğer Almanya, vasiye ve na
sihata muhtaç hale gelmiş olan. 
za~'lf müttefiki nezdinde Arna
vutluğu tahliye ettirmek için ta
vru;sutta bulunursa bir taşla bir 
kaç kuş vurmuş olacaktır: 

Ergeç Arnavutluktan, Yunan 
süngülerinin zorile çekilecek olan 
ltaJyaya bu işi suJh yolundan ve 
askeri şerefine tamamen halel 
gelmeden, az zararla yapmak fır
Eatını vermek; . 

Zayıf ve hezimete uğramış, ar-
tık hiç işe yaramayan bir mütte
fike yardım zarureti neticesi Bal
kanlan kargaşalıktan korumak, 
harp cephesini genişletmemek; 

Böyle bir tavassutun bilhassa 
Almanya bakımından siyasi bir 
ıa!er teşkil edecek mahiyette ne
ticesi, evvela Arnavutluk, sonra 
da Yunan.istan tecavüzü yüzün
den Balkanlarda Mihver - yani 
Almanya - politikasına karşı 
hasıl olan şüphe ve endişeyi he
men izale ederek, Almanya - Bal
kanlar münasebetine tamamen 
normal bir şekil vermek. 

Bilmem anlaşıldı mı? 
Necmcddin Sadak 

:A.KŞAM Sahile '1 

1 Günlük Borsa · ı ~ KüC'fift.ş,ı)fıft!ARI~ 1 TÜRK i YE 
. -=~========·='KIZILAY CEMiYETi 
ESHAM n TAHVİLAT - KAMBİYO ANKARA CADDESİNDE - Vil~yet 

ye NUKUD FiATLERi K 0 C 0 K l L A N L A R konağına. yakın bir mahalde yanm Umumr merkezinden: 
3 Şubat 19.U Fevkalllde ahvalin devamı k:Agir dokuz odalı bir ev 3000 liraya 

müddetince gayri muayyen gün- satılıktıl'. Dosya. No. 863. Galatasaray 3/2/941 ~ Paz~~tesi ~nü saat 10 da açık eksiltme ile ihale 
olunacagını ilan etmiş olduğumuz DEVLET BORÇLARI !erde haftada tkl veya tıç defa Usesi karşısında No. 184 Emldkl§. Te 

L. K. 
19.85 
19.83 

neşredilecekt1r. lefon: 49010. - 1 12,000 adet yün kazağa 
% 7,50 933 Türk borcu I. II. m. 
ı , 1938 ikramiyeli 
:t , 1933 İkramiyeli Ergani 

A. B. C. 
, 7 1934 Sivas-Erzurum ı 
, , 1934 Sivas-Erzurum 2-7 
ı 2 1932 Hazine bonoları 
, , 1934 > > 
, , 1935 > > 
> 1938 , , 

A. Denılryolu tahvlll I-Il 
, , m 

A. Demiryolu mümessil senet 
Haydarpaşa limanı 

H. limanı mümessil senedi 

etsSE SE.ı.">JETLERİ 

T. C. Merkez bankası 
T. İş bankası nama muharrer 
T. İş bankası (hamile aft) 
T. ~ bankası mümessil his. 
A. DemiryoJları şirketi (% 60) 
A. Dem!ryolları şirketi ( % 100. 
Eskişehir çimento şirketi 
Şirketi Hayriye 
Şirketi Hayriye temettü 

ECNEBi TAHVİLLERİ 

Kredi Fonslye 1903 
> , 1911 

Türk altını 

kupun kesile · 
Amorti 
Kupon 

NUKUT 

19.95 
19.45 
19.56 
60.50 
15.50 
29.50 
62.62 
42.-
41.40 
39.80 
44.-
41.75 

110.-
9.95 

10.20 
103.-
22.75 
38.-

7.70 
26.-
21.-

112.-
105.-

59.-
1.30 

23.30 
2.76 

1 - lŞ ARIY ANLAR 
AVRUPADA yt}KESK TAHSİL GÖR· 
Mttş, CİDDİ, TECRtlBELİ - İngiliz
ce !rnnsızca ve aıın.anca lisanlarına 
hakkile aşına her türlü «referans» ve
rebilecek blr bayan, ithalat veya ih
racat yapan bir müessesede çalışm.ak 
için her türlü anlaşma yapabilir. Is
tanbuldan başka şehirlerde dahi çalı
şablllr. Akşamda t.İ.R.) rümuzuna 
mektupla müracaat. 

LİSAN BİLE!\! GENÇ BAYAN - Mü
kemeınl surette türkçe, fransızca, in
gilizce, biraz almanca. bilen genç bir 
Türk bayanı ciddi müesseselerde 1ş 
aramaktadır. N. T. rümuzu ile Akşa
ma müracaat. - 1 

BİR BAKK.lLİl.'E TEZGAII'l'AIU İŞ 
ARIYOR - Askerlikle ilişiği yok. Genç 
tecrübeli bekar ve okuma yazma bilen 
Fatih Hafızpaşa caddesi 55 numa.ra 
Bakkal Mustafa Kuruştak. - ı 

2 - İŞÇİ ARIY ANLAR 
KASADAR TÜRK BAYANI ARANI

YOR - Kefil vermeleri şarttır. Talip
lerin bir vesika fotoğra!lle tahsil de
recelerini kefilinin ve kendisinin ad
reslerini İstanbul 176 posta kutusu A. 
M. rümuzuna mektupla bildirmeleri. 

HASTABAKICI ARANIYOR - İs
teklilerin Nişanta.şında Güzelbahçe 
sokağında doktor Kenan Tevfik Ka
dın hastanesine müracaatları - 1 Külçe altın bir gramı 

Osmanlı bankası {banknot) 2.40 --------------

Doktor 
Tevfik Akif Ayışık 

MAGAZA!\UZIN KASYERLİÖ.İNİ 
YAPABİLECEK BİR BAYANA İllTİ
YAÇ VARDm. - Sultan hamam Mar
puççular Çarşılı han No. 28 

3 - SATILIK EŞYA 

FATİHTE - Tramvay istasyonuna 
yakın bir yerde lld kat üzerine üçer 
odalı beton küçük bir apartıman 
5000 liraya satılıktır. Dosya No. 362 
Galatasaray lisesi karşısında No. 184 
Eınlaldş. Telefon: 49010. - 1 

lüzumu olan yünün Cemiyet tarafından temin edil,....;.... lı _ 
b · lı . . ~~o na 

sına me nı ya uz ınıaliyesınin 7 /2/941 {"!uma gün·· s t o 
d .. tte k . "i u aa n 

or açı eksıltme ile ihalesine karar verilmış' old v d .. .. uguıı an 
alakadarların nunııme ve sartııame İ"ın· istanb ld ,. •. 

~ ~ u a u ın1a1· 

BEYAZIDDA - Çarşıkapıda tram- ı Vedat caddesinde (KIZIJ,AY) deposu direktörlüğüne ınüra- ı 
vaya naZlr kagir on iki odalı ev sa- caatlan ve mezkilr gün ve saatte bu direktfülük dairesinde 
tılıktır. Dosya No. 361. Galatasaray bulunmalan. 
lisesi karşısında No. 184 Emlakiş. Te- ·-
lefon: 49010. - 1 ( Kartal Belediye Riyasetinden: 

AKSARAYDA - İyi bir mevkide iki Kartal kasabasının· Saraybahçe mevkilnde ve demlryolunn. vasati 3 kat üzerine altı odalı kagir blr ev metr: yakınlıkta imam Osman Verese, Hürrem Şeren, Emln, Yusur Ta 
6500 liraya satılıktır. Dosya Na. 360. Kasclik oğullan, eski polis Hır7.l, çöpçü Mustafa. ve Şerif vereselerinc 'aıd ~ 
Galatasaray lisesi karşısında No. 184 ~a~ça. ar~a ile bir bap evin Kartal llkokul bahçesine llfıve edilmek üzere 
Eınlakiş. Telefon: 49010. - 1 ıstımlakine karar verilmiş. ve heyeti muhammin ece arsaların beher m etro . 
KURTULUŞ _ Güzel manzaralı,· ~ur&bba;na iki lira ve milştenülatile birlikte,. binaya da maktuan o:ıooo, 

bol güneşli mükemmel bir apartıman lira ~!ffiet takdir ve Bel~.dlye encümenine~ itl~ali tasdik kılınmıştır. j 

ve dükkanlar satılıktır. Senede saf Itırazı olanların 8 gun zarfında Beledıye 'rıyasetine müracaat eimrleıi 
iradı 3756 liradır. Satış bedeli 15000 keyfiyet! tebliğ' makamına kaim olmak üzere ilan olunur. f'i5S) 

liradır. Dosya. No. 358. Galatasaray 
lisesi karşısında Na. 164 Emlakiş. Te
lefon: 49010. - ı 

. 

ACELE SATIJ,m: EV - Kumkapı 

Kadırga ve Cinci meydanı civarında 
beş oda elektrik ve büyük bahçeli 
kargir bir ev 2000 liraya satılıktır. Te
lefon 23035 Ayasofya Yerebatan cad
desinde 43 Na. da doktora müracaat. 

-1 
. 

l\IOBİLYALI APARTC\lAN ARANI· 
YOR - Taksim, Ayazpaşa, Maçka 
semtlerinde lüks mobilyalı, konforlu, 
iki yatak odası, yemek odası ve sa
londan ibaret, sofra ve yatak takım
larını, hizmetçi odasını havi bir apar
tıman aranıyor. İstanbul posta kutusu 
176 No. ya «Apartıman» rümuzile ya
zılması. - 2 

SATILIK APAR'fL'\IAN - Kurtulu
~ılll en güzel mevkilııde Simens tram
vay istasyonu Şahin sokak 18 No. is
tasyona yarım dakika üçer odalı ve 
bır salon son sistem banyolu geniş 
mutfaklar Iradı 1080 flat 12,000 - 2 

Devlet DemiryolJarı 3 üncü . işletme 
ğünden: 

müdürlü-

194~. se.~~~l Mayıs sonuna kadar Bandırmaya gelecek nıikdarları aşağıda. 
yazılı komurun tahmil ve tahliye işi ayrı ayr1 kapalı zarf usum~ eksiltme

4 

ye konulmuştur. 

.. ~k~iltme. 20/ 2/ 941 perşembe günü saat 16 da Balıkesirde işletme mii
durl~~ll:. k?.m.~s~onuııda yapılacaktır. Bu hususa ait şartname projesi işlet .. 
memudurJuğu ıle Bandırma istasyonundan parasız verilir. 

_istekli~erin tayin edilen günde ihale saatinden bir saat evveline kadar 
temınatlarıle birlikte komisyona müracaatlan lüzumu ll~n olunur. {660> 

Mlkdan 
t.ahmlnen 

Ton 

Vapura tahlly€.si 
Mavuna ile nak.llyesl 
Kara tahmil ve tablzyeısJ. 

16000 
16000 

8000 

Muhammen 
bedel 

11200 
8800 
'36DO 

İata.ııbul .Defterdarlığından: 

Muvakkat 
teminat> 

840 
660 
270 

\ 

Açık olan ücrctu vazifeler için ilse ve orta mektep mezunu olanlar ara .. 
sındn. ctahsile devam edenlerle 18 yaşını ikmal etmemiş olanlar kabul edil~ 
mezler~ 20/ 2104.l tarihine müsadif perşembe günü s::ıat 14 de İstanbul Üni
versitesi Hukuk fakültesi birinci sınıf dershanesinde müsabaka imtihanı 
yapılacaktır. 

Dahili Hastalıklar Mütehassısı 
Beyoğlu Parrnakkapı imam 

eok:ak numara 28 pazardan 
maada saat 1 4- l 8 e kadar. 

Gece müracaatları da kabul 
edilir. Telefon: 43905. 

45 BEYGİR KUVVETİNDE DENİZ 
l\10TÖRÜ - İşler v.ıziyelte gemiden 
ç·1karılan SKANDİA markalı çift si- KİRllIK oniı.Aıt - Bir Alman 
lindirli bütün alfi.tı tamam makine ga- muallimesi nezdinde temiz ve mobil
yet ucuz fiatle satılıktır. Taliplerin yeli iki oda birlikte veya. ayn ayrı ki 
Sirkecide Orhanlye caddesinde istas- ralıktır. Pazar gününden maada her 

İmtih:ma girmek isteyenler aşağıda yazılı vesikaları hamilen bir istida; 
ile 17/2/ 941 pazartesi günü saat 17 3·e kadar defterdarlık sicll kalemine 
bizzat müracaat ederek fotoğraflı kabul kartları almaları illin olunur. 

1 - Tahsil vesikası 
2 - Niifus tezkeresi 
3 - Hüs11ühal kağıdı 

(717) 

yon oteline müracaatları Tel: 20708 gün 15,30 - 19 a kadar Beyoğlu, İs 
4 - Sıhhat raporu Ye aşı k!ığıdı I stanbul Levazım 

arnirliği !atın alma 
komisyonu ilanları 

_____________ -__;:! tiklal caddesi, 133 numaralı Hasan 
Bey apartımanı, ikinci merdiven, bi 
rinci kat (numara fi). 

Bunlar yalnız imtihanı 
hare alınacaktır. 

kazananlardan biliı· 
BALI - İyi cinsten İRAN halılan 

alınıyor. Posta. kutusu 261 e müraca 
at. - 28 

1 

SATILIK DİZEL MOTÖRLERİ ve 
4300 metre · kurşuni astarlık bez (2) KAMYON - üç tanesi 55 beygir 

alınacaktır . Pazarlıta eksiltmesi lik., bir tanesi (70) beygirHk kara ve 
7/2/941 cuma günü saat 15 de Top- deniz vasıtalarında kullanılır mükem 
ha.nede LY. Amirliği sa.tın atma ko- mel bir h:ı.Jde 4 adet Mersedcs Benz 
misyonunda. y~.pılacaktır. Tahmin be- marka Dizel motörleri ve bir tanesi 
deli 1204 lira katt teminatı 180 Ura Fordson, bir tanesi 33 model Ford 
60 kuru~tur. Nümunesi komisyonda marka karoserill, fakat lastiksiz iki 
görülür. İsteklilerin belli saatte ko- kamyon satılıktır. Hergün 20992 tele 
misyona gelmeleri. (860) (763) fonla Hakkı Özak'a müracaat. - 6 .... 

Beher metresine 35 kuru.ş tahmin 
edilen 196,492 metre elli milimetrelik 
şerid kolan alınacaktır. Pazarlıkla 
eksiltmesi ll/2/94ı salı günü saat 
14 de Tophanede İst. Lv. Amirliği sa
tın alma. komisyonunda yapılacaktır. 
İlk teminatı 4688 lira 61 kuruştur. Nü
munesi komJsyonda. görülür. Taliple
rin belli va.ldtte .kıomisyona ıgelme-
leri. (86J.) C764) ·-6300 ton bu!day kırdı:ı'llncaktrr. Pa
zarlıkla. eksiltmesi 10/2/.941 pazartesi 
günü saat 15,30 da. Tophanede İst. 
Lv. am.Jrl® satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin he.dell 4.4.,31i.9 
lira 32 .k:n~ Jlk te.min.atı 3327 lira 70 
kuruştur. Şartruımesl lmm.iı;yonda gö
rülür. ıİtıte.tli'I erin 1'elll -v.a.ki t te ko-
mlsyan a _geJmeierl. (862) (765) -Hay(larpapdan Balat, Ayvans:ı.ı:ay 
ve Bejlktaf tabrika.lm::ına 10,000 ton 
kada.r ıbu"J!tlay nakil ettirilecektir. Pa
zarlıkla ıelı:lli1tmes1 t>/2/941 perıembe 
günü saat 15 de To,phanede Lv. a.mi.r
l1ği sa.tın alma. komisyonunda yapıla
caktır. Tahmin bedBD. 4000 lira i:Ik te
minatı 3UO liradır. Şartnamesi komis
yonda. görülür. Deniz vesaiti olanla
rın belll saattP. komisyona gelme-
leri. f85D) (762) 

••• 

ACELE SATIUK - Hordi ve Verd 
2 bas 80 markalı az kullanıJmı~ Akor 
diyonu görmek ve pazarlık etmek için 
Yüksekkaldırımda 90 No. lı dükkanda 
Jorj D: Papa Jorjiü'ya veyahud Ka
bataşta İnhisarlar Levazım şubesinde 
Sami Kutal'a müracaat. - 3 

SATILIK MOTOPOMP Ye SAÇ DE
PO - Simens markalı gayet az kulla
nılmı~ bir beygir kuvvetinde bir mo
topomp He birer tonluk iki galvaniz 
saç depo satılıktır. Akşamda C. O. ı·ü
muzuna mektupla müracaat. - J . 
ŞIK BİR ALMAN PİYANOSU - Sa

tılıktır. Pazardan maada hergün Tak
sim Parmak kapı İmam sokak No. 16-1 
dükkana müracaat. - 3 

SATILIJ[ TRAKTÖR(} OL..\NLAR -
Markası ile ne yaktı~ını ve hangi yıl 
mamulatı olduğunu ve !iatinl Şişli Ebe 
kızı sokak No. 1 de Fikri ~evtik kardeş 
otomobil okuluna bildirmesi. Tele
fon : 80259 - l 

ACELE SATil..IK PİYANO - Çapraz 
telli Alman markalı bir piyanosu 250 
liraya acele satılıktır. Telefon 23035 
Ayasofya Yerebatan caddesinde 43 No. 
da doktora müracaat. - ı 

SATILIK KELEPİR YENİ KAP FAT
AS'l'RAGAN - Ve !evkali'ide Arjante.
Tel. 21158 - 1 

4 - Kiralık - Satılık 

OKUL BAKKALİYESİ - Yüce ülkü 
lisesi bakkaliyesi kiraya verilecektir 
İstiyenlerin .şartları öğrenmek üzere 
okul muhasebesine müracaatları. 

5 - 4.5 x 6 eb'adında. 1kl fotoğraf. 

Katranlı Şose inşaatı ilanı 
Türkiye Demir ve Çelik Fabrikalari müessesesi 

TAKSİM - AYAZPAŞA -Tarafında 1 ··c1·· ı··.., .. d 
mart veya nisan sonunda tutmak üze- mu ur ugun en: 
re 4-5 odalı, sıcan su ve kaloriferli bir 1 -· Türkiye demlr ve çelik fabrikaları mües.">esesl tarafından şehirde 
apartıman dalresl arıyorum. Klras yaptınlacak k'atranlı şosenin lkincl kısım inşaatı, vahidi fiyat esasile \'e 
50-60 lira olanlar tercih edilir. Ak kapalı zarf usullle eksiltmeye konmuştur. 
şamda ERALP ismine yazılması. 2 - İşbu inşaatın muhammen teşit bedeli 119.513,45 liradır. 

3 - Eksiltme evrakı 300 lira mukabilinde Ankarada. Sümerb:ınk rnmı.
melat, ~ubesinden, İstanbulda Sümerbank §U~"sinden ve Karabükte Türki
ye demir ve çelik fabrikaları müessesesinden alınabilir. 

ACELE SA'IILIK APARTIJ.\UN 
Cihangirde Alman hastanesi bahçes 
karşısında Güneşli sokak No. 56 senev 
dokuz yüz lira iradı bulunan köşe başı 
mücedded bina on iki bin llraya acele 
satılıktır. Taksim Istiklal caddesinde 
kırk üç numaralı dükkAnda şekerci Ali 
Dilere müracaat. - 7 

4 - Eksiltme 17/2/941 pazartesi günü saat 15 te Karabükte Türkiye 
demır ve çelik fabrikaları müessesesinde yapılacaktır. 

5 - İstekliler tekli! evrakı meyanına şimdiye kadar yapmış olduklan 
bu kabil işlere. bunların bedellerine, hangi bankalarla muamelede bulun
duklarına, ticaret odasında kayıtlı olduklanna dair vesikalarını koyacak
lardır. 

Ist.e.kli kendisi yüksek mühendis olmadığı takdirde, teklif evrakı mc .. 
SATILIK EV - On oda 1ki salon or- yanıncia ınşaatın !enni clhetlerinl deruhte ettiğine dGlr blr yüksek mühcn

ta kat parke içi ve dl§ı boyalı banyo disi°: ımzalı teahhütnamesi buluııacakt1r. 
elektrik, terkos, teıeıon apartıman Istekli teklif evrakı meyanında fenni teşkilatımnkimselerden lbr,ret oı-
tarzında kullanılır tramvaya yakın duğunu da aynca işaret ve tasrih edecektir. 
nezaret Çamlıcaya karşı bahçesi bü- 6 - Muvakkat teminat mikdan 6,725,000 llradıır. 
yük içindekilere müracaat herg\in ad- ı 7 - Teklif mektuplannı havı zarflar kapalı olarak ihale günü saa't 
res: Ortaköy Aydınlık sokak No. 1- 2 14 e '!tadar Karabükte Türkiye demir ve çeUk tabrlkalan müesaese& mua

5 - MÜTEFERRiK 
LİSE PROFESÖRtJ - İngili2ce 

Fransızca dersleri verir. Mektep tale
belerinin derslerini izah eder. Her ye
re gider. Pangaltı, Cümlıuriyet cadde-

melat şubesine makbuz mukabilinde teslim edilecektir. Posta. ne g~ 
tekliUerln nihayet ihale saatinden bir saat evveline kadar gelmlş ~e zarf
ların kanuni şekilde kapatümış olması IA2ımdır. Postada. vaki olabllecelı: 
gecikmelerden dola11 .müessese mesuliyet kabul edemez. 

8 - Bu. inşut.ı. m.iiesseıııe taliplerden dilediğine vermek veyahud müna· 
kasafı biikims:üz saymakta tamamen serbesttir. CV59) 

si No. 217 3 ncü kat yahut Akşamda İ nbul El k ...!L T Tü } • } 
<Z.Z.) ardesine mektupla müraca sta e tr~, ramft.y Te une ış etme-
at. - 1 Ieri umum müdürlüğünden: 

SERMAYE ARAKIYOR - Karşılığı İdaremiz atelyelcrinde istihdam edilmek üzere 9 tesviyeci, S saraç, 5 
bina ipateğile temin edilmek şartile kaldırımcı ustas1 alınacaktır. Askerlikle llişlği olmayanlardan istekli olan. 
6-8 bin Uralık sermaye veya kredi ara- !arın fmtihanları yapılmak üzere lüzumlu vesikaiannı hamllen Beyoğlu Tu• 
nıyor. Ipoteksi7 mülk sahiplcrile de nel meydanı Metro hanında Zat işlerine müracaat etmeleri bildirilir. (718): 
bir anlaşma yapılabilir. Mühim meıı 
faat temin edilecektir. Teklifi tetkik Gayrı· menkul satış ı·ıaA. nı 
arzusunda bulunan zevatın (Ankar::ı. 
P. K. 507 SERMAYE> adresine müra- · 
caat. _ 4 lstanbul Emniyet Sandığı müdürlüğünden: 

İŞLEJ~ Kl!RU K!\HYECİ _ Tütün Nikoll Balaidls!n 22948 Hesap No. sile Sandığımızdan aldı~ı (800) liraya 
CÜ bakkaliye Ci'evretmek ne ka· rlı ı'ş- karş; birinci derecede !petek edip vadesinde borcunu vermediğinden hak'-ı 

• e kında yapılan takip üzerine 3202 No. lı kanunun -!6 cı maddesinin matufu 

1000 kilo 3/14.1000 kilo 4/ 14,500 ki
Io 5/ 14 kendir ipliği alınacaktır. P.a
zarlıkla eksiltmesi 11/ 2/ 941 sa!ı gü~~~ ı 

... uınınuıuıııııııııııı1111111111nm1111wııııııı11munuı•••• ı saat 14,30 da Tophanede Lv . .Amtr.liği 
satın alma komisyonunda yapılacak-

' 

ANKARA RAD YOSUJ tır. Nümmıeleri komisyonda göriilftr. 
İsteklilerin bell1 saatte komisyona. 

FINDIKLIDA - Tramvay caddesı
nin deniz cihetinde 300 M2 depo ola
rak kullanılmağa ve apartıman inşası
na elverişli arsa satllıktır. Dosya No. 
369. Galatasaray llsesi karşısında No. 
184 Emlii.kiş. Telefon: 49010 - 1 

sermayeli orta~{ isteyenler Akşamda 40 cı maddesine göre satılması icab eden Babıcaferi.de Ahlçelebl maballe-J 
(A. H.) rümuzuna mektupla müracaat sinde Taşçılar sokağında kain eski 218, 968 yeni 66 kapı, 456 ada, 7 parsel~ 
etsinler. - 4 69 pafüt No. lı 20 metre murabbaı mesaha.sı ve üstünde odası olan k~rgl~ 

4 şubat salı Öğle ve ak.µm 
12,30 Program, 12.33 Türkçe plaklar, 

12.50 Ajans haberleri, 13,05 Türkçe 
Plaklar, 13 20 Karışık program lPU, 
18,03 Dans müziği (Pl.), 18,30 Konuş
ına CÇi!çinin suati), 19 Bestekar sima
Jan, 19,30 Ajans haberleri, 19,45 Fasıl 
heyeti, 20,15 Radyo gazetesi, 20,45 Kü
ıne heyeti, 21,30 Konuşma, 21,45 Salon 
orkestrası, 22.30 Ajans ve borsa haber
leri, 22,45 Salon orkestrası, 23 Müzik: 
Cazband (Pl.) 

5 şubat çarşamba sabahı 

11 
8 Program, 8,03 Ajans haberleri, 8,18 
afif Parçalar <Pl.), 8,45 Ev kadını. 

Lokman Hekim 
( Dr. HAFIZ CEMAL) 

Dahilh~e mütehassısi 

gelmeleri. (863) (766) 
••• 

Adet 
5000 1000 gramlık şişe 
5000 500 > , 
5000 250 ll 11 

Yukarıda mlkdan yazılı şişelerin 
pazarlıkla ekslltmcsl 5/ 2/ 941 çar~am
ba günü saat 15 de Tophanede Lv. 
funl.rliği satınalmo. komisyonunda ya
pılacaktır. Tahmin bedell 2162 lita 50 
kuruş ilk teminatı 162 lira 12 kuruş
tur. Nümuneleri komisyonda görülür. 
İsteklilerin beIU saatte komisyona gel
meleri. (854 - 664) 

••• 
Sirkeciden İğne adaya 80 ton yem 

ve 60 ton ot nakil ettirilecektir. Pazar
lıkla eksiltmesi 5/ 2/ 941 çarşamba gü
nü saat 15,30 da Tophanede Lv. amir
liği satın alma komisyonunda yapıla
caktır. Motörü olan isteklilerin katı 
teminatlarile belli saatte komisyona 
gelmeleri. <857 - 732) 

Div«lnyolu 104 
M1Jayene saatleri Pazar hariç ZAYi - Fen fakültesi 4447 No. Iu 
1-u:r dL 2,5 _ 5 Tel: 22396 1 .şebC'kemi kaybettim, yenisini çıkarta-

•
=•••••••••••••ml cağımdan es.kisinin kıymeti kalma• ı nııştır. Mualla Aksuba7 

FENERBAHÇEDE - Tramvay hattı 
üzerinde 8 odalı bir villa satılıktır. Bü
tün konforu haizdir. Satış bedeli 10000 
liradır. Dosya No. 367. Galatasaray li
sesi karşısında No. 184 Eınlaklş. Tele
fon: 49010 - 1 

KURTULt'ŞTA - İyi bir mevkide 
95 M2 arsa 1000 liraya satılıktır. Dos
ya No. 366. Galatasaray Lisesi karşısın
da No. 184 Emlakls. Tel: 49010 - 1 

SULTANABMEDDE- Umumi istim
lak sahası dahilinde çok güzel bir 
apartıman 17000 liraya satılıktır. İlk 
beş sene zarfında istimlake tabi tu
tulmıyacağı hakkında belediyenin ve
sikası vardır. Dosya No. 365. Galata
saray lisesi kar;pında No. 184 Em
lak1ı:ı. Telefon : 49010. - ı 

ŞİŞHANE KARAl{QLUNDA - Tram
vay caddesinde 3000 lira. iradı olan 
kargir bir apartıman 35000 liraya sa
tılıktır. Dosya No. 37?. Galatasaray 
lisesi karşısında No. 184 Emlakiş. Te
lefon: 49010. - l 

J 

BİRİNCİ NEVİ - Romen yumurta 
talaşı satılık.tır. Laleli apartımanl::ı.rı 
3/ 27 Na. Galibe müracaat. - 2 

MEKTUPLARINIZI ALDIRINIZ 
Gazetemiz idarehanesini adres 

olarak göstermi.ş olan karilerı
ınizden 

H. A. 'J'. - l\J. T. - G. J\J. - 1.\1.N.E. 
T. 8. - Ciddi - B.A.Ş. 

namlarına gelen mektupları lda
reha.nemizden aldırmaları mer-
cudur 

dükkanın sekiz hissede yedi hissesi.. Bir buçuk: ay müddetle açık arttırma._.j 
ya konmuştur. Satı.ş tapu slcll kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya gir-! 

mek ısteyen (438) lira pey akçesl verecektir. Milli bankalarımızdan birinin: 
temina~ mektubu da. kabul olunur. Biri~ bütün vergilerle Belediye re~ 
ün.ıerı ve vakıf icaresl ve taviz bedeli ve tellaliye rüsumu borçluya alttir.l 
Arttırma şartnamesi 31/1/941 tarlllinden itibareıı tetkik etmek isteyenlere' 
Sandık Hukuk işleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu slcll kaydı vE( 
sair lüzumlu malı'.'ımatta şartnamede ve takip dosyasında. vardır. Arttırma-! 
ya girm!ş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çıkarılan gaytimenkulil 
hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve telakki olunur. Birinci arttırma. 31/3/ 941:\ 
tarihine müsadif pazartesi Cağaloğluuda kA.in Sandlğunızda saat 10 dan: 
12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek 

bedelin ıerciban aıınmaı;ı icab eden gayrimenkul mükellefiyetile Sandık 
alacağmı tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son artt1ranm 

i teahhüdü baki kalmak şartile 15/ 4/ 941 tarihine müsadif salı günü aynı 
Avcılara ilan mahalde ve aynı saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrl-

Seter cinsiıııien bir a,· köpeği bıı- 1 meı~kı.J en çok ~rttıranııı üst~ı~c bıralnlacaktır. Hakları tapu slclllerile 
ıunmuştur. tJç gün ıarfınd::ı. aşağıdaki 

1 

sabıt olmıyan alakadarlar ve ırtıfak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve 
adrese mürac:ıat. h::ısu~il.e iaiz ve mas~.rife dair iddial!lrını ilan t arihinden itibaren yirmi 

BeyoğltJ Altıncı daire ~leşrutiyet gun !çmde evrakı ınusbılelenle beraber dairemize b 'ldirmeleri lazımdır. 
Caddesi 273 izzet Bu rnretle haklarını bildirmemiş olanlarla hakları tapu sicillerile sabit 

olmıyanl:ır satış bedelinin p::ıyl:ı.şmasmdan hariç kalırlar. Daha fazla ma
lümal; :ı1mak istcyenle~in 39 845 dosya No. sile Sandığımız Hukuk İşleri Prof. Dr. 

Kemal Cenap ıı servi t ine müracaat etmeleri ıüzu::~~:Toltınur. 

Doı;u Palas 2. Lamartln C:ıd. 5 1 Emniyet Sanct :il, ı, S:- n dıkt :ın :ılın an gaj rlmt'ııkııl ipotf'k gfüt.erınck ıs-

Ta}:siın. Telefon: 43!JG3 ı teyenl cre muhammlnl,·rimizlıı koynıu" r)lclu!•ıı ~·ıyrr.F.tin "iı 40 nı t~ca\li:ıı 
1 etını'Mek üzerc ih::ı! c b:?::!"l;n :1 ~·:ı ! • !il~ k "ci~r borc \Prm!.'k surC'tlJe kolny-

llllj lık gb,.t~1 .nek tı>di:. tWlJ 
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ç 
Tavtik suyu ile mamul bir tek 

p 
Sebze ve hububat komprimesile 24 saatlik 

KALORİNİZİ TEMİN EDEBİLIRSİN1Z 
Her büyük bakkaliye mağazasında. bulunur. 

1941 iKRAMiYELERi ~ 
1 adet %000 Liralık = 2000.- Lira 

3 • 1000 • = 3008- " 
1 • 750 .. = 1500- " 
' 500 = 2000.- • 

T. iŞ BANKASI 
1941 Kiiçük i 

Taaarrul Hea~ari 

ikramiye Plam 

• .. 
• • %50 • = 2000.- " 

S5 • 100 .. = 3500.- " 
8t .. 50 .. = 4000- " 

3" " zo " = 6000.- ,, 
ıteşldelerl: 4 Şubat, % M.a715, 1 Atus
tos, S İklnciteşrin tarihinde yapılır ı 

~ 
............................................................................. ] 
Deniz Levazım Sahn Alma Komisyonu ilanları 1 

............................................................................. 
ı - Mevcud evsaf, nümune ve markaları mucibince tahmin edilen be-

deli 145310.50• lira olan 14 kalem boya malzemesinin 7/2/941 cuma günil 
-.at 15 de Kasımpa.,ada bıılunan deniz levazım satmaırua. kom!syonunda , 
,Pazarlıkla eksutmesl yapılacaktır. . 

2 - İlk teminatı c3398.29• Ura. olup şartnamesi her gün J.t saatl dahi- 1 
llnde mezk(ir komisyondan c227• kurllf mukabilinde alına.bilir. ı 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun istediği vesaitle birlikte adı geçen 
konılsyon:ı. müracaalları ilAn olunur. (731) 1 

Üniversite rektörlüğünden 
Ceza Hukuku, Meden1 Hukuk. Devletler umumi Hukuku, Devletler Hu

susi Huknku, umumi Felsefe ve Mantık, Türk Edebiyatı Tarihi, Alman rt
Iolojlsl. umumi İktisad ve Iktlsad Teorisi, Maliye ve Maliye Kanunlan, Ik
t lsad ve Iktlsadi Doktrinler Tarihi, Anatomi, Hayatı ve Tıbbl Kimya doçent
ıllkleri açıktır. Namzetlerin 5 Nisan Cumartesi günü yabancı dil imtihanı ve 
15 n isanda esas imtihan yapılacaktır. Doçentlik imtihan talimatı hükmün
ce tezlerln 5 nisanda verilmiş olması lli.1.ımdır. İsteklilerin sıhhat raporu 
6 fotoğraf nüfus tezkeresi ve ilmi hüviyetini gösteren flşlerile (fişler Tedrls 
işleri kaleminden istenecektir.) 27 Mart 1941 tarihine kadar Rektörlüğe 

muracnaUan. (786) 

1tıNGSll~ıaa 
pasit ko•P~~ıaıı 

anı ·~tiı 
ge\11\ı., 

BUR LA ============== 
BiRADERLER 

ISTAN8UL •ANKARA• Z M i tt 

Zonguldak Belediyesinden: 

' . 

.ClnMM 1 
Kuruluş tarlhl: 1888. - Sermayesi: 100.000,000 Türk lirası. Şube ve 

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

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

ZJraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en 
a?. SO llr.ıııı bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a He aşağıdaki pli\na 
~öre ikramiye dağıtılacaktır: 

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

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

diişmiyer.lere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlaslle verilecektir. 
Kur'lar senede 4 defa 1 eylfil, 1 blrlncikanun, 1 mart n 

1 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Pırlantah Taç ve Plak iğne 
Lekesiz bir tek taı pırlanta ile muhtelif kıratta pırlantalan ih

tiva eden modern bir TAÇ ve aynca bir adet Pırlantalı ve Zümrütlü 
PLAK IGNE Şubatın 6 ncı Perıeml>e gÜftÜ muayyen saatte Sandal 
Bedesteninde ıahlacaktır. 

3600 adet elektrik sayacı 
satın alınacaktır. 

Ankara Elektrik T. A. Şirketinden : 

ı - Belediyece gösterilecek yerde bir umumt sığınak kapalı zartla ek-
14826 sayıh ölçüler nizarnnamell hükümlerine uygun ve ilk mua

yeneleri Şirketimiz laboratuannda yapılmak ıartile 3600 adet. 1 O 
Amper, 220 volt. 50 periyotluk bir safhalı mütenavip elektrik saya
cı satın alınacaktır. Bu sayaçların intihabında Şirketimiz yalnız fiatı 
esu ittihaz etmeyip diğer fenni evsafı da göz önünde bulundura
caktır. 

siltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen °bedeU cl8000• liradır. 
3 - Muvakkat teminatı d350t liradır. 
4 - İhale 4 mart salı günü saat 16 da Belediye binasında dalm.t encü

men tarafından yapılacaktır. Bu sayaçlan satmak istiyenlerin, sayaçları hakkındaki fennt izahat

la teslim müddetini bildiren tekJ.if mektuplannı 1/3/ 941 tarihine 
kadar Şirket Müdürlüğüne göndermeleri ilan olunur. 

5 - Şartname, keşif ve projesini görmek isteyenlerin Beled.iye fen "1-
beslne müracaatları. 

6 - Teklif mektupları ihale günü saat 15 e kadar kabul olunacaktıi'. 

BAHTIYA~LAR 
ÜLKESİNE 
Görünün ı 

(755) 

Beıinci tertib 
IRlNCl ÇEKiLiŞ 

7 Şubat 1941 
İkramiye İkramlye İkramiyı 

adNli mlktan tutan 

4 
4 
6 
o 

60 
90 

300 
300 

3.000 

10.000 
5.000 
2.000 
1.000 

500 
200 
100 
50 
10 

40.000 
20.000 
12.000 
30.000 
30.000 
18.000 
30.000 
15.000 
30.000 

60.000 
430 Te=. 

2 120.000 
Afatı 12. 132 

64.224 
Y rım bilet 

1 Lira 

357.132 
Tam bilet 
2 Lira 


