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Vali bu sabah geldi 

Tramvaylar için malzeme 
tedariki mümkün oluyor 
Amerikadan 

Doktor Lutfi 
bilhassa bandaj getirilecek 
Kırdarın bu sabahki beyanatı 

Belediyeyi alakadar eden muhtelif itler etrafın- ı ı lemilatın Belediyeye verilmesi kararlattırılmıtlır. 
do Dahiliye Vekaletile temularda bulunmak üze- Burada bir otel yapılm8'ı veya diğer tekilde isti· 
•e Ankaraya gim>it olan lıtanbul Vali ve Bele- fade edilmeıi hakkında bir karar verilecektir. 
diye Reisi Dr. Lutfi Kırdar bu sabahki ekıpreıle • .. . .. . 1 • 
A k d h · · 1 • d v·ı· t Bır gun tek, bır gun çıft numara ı takıilerın ça-n ara an ıe rımıze ge mıı ve gar a ı aye ve I . . . · d'·· h 
llef d. k" 1 f d k I V ı· ııtınlmasının ıyı netıce verıı> verme ıgı uıusun· 

e ıye er anı ara ın an artı anmııtır. a ı ve d b . • d'l M l"b d d b 
lleı d' R · · b hah b t•· b 1 a enden ızahat ıste ı er. at u erec• e en-

e ıye eısı, U ıa JU eyana ~ U un- . f • d']• d•J d'" • • v·ı· t 
trı zın taaarnı unun temın e ı ıo e ı me upnı ı aye 
uıtur:B 

1 
d' d el 1 h. . d 1 1 h. tarafından etraflı tekilde etüd edip Vekalete bil-«- e e ıye en ev et azmetme, ev e 1%• d' .... 

llıetinden Belediyeye geçenler tekaüdiye hakkını ırecegız. 
kıt.ybeder!erdi. Memurlann bu ma~dur vaziyetten Tramvay, Elektrik, Tünel idaresine ve itfaive 
kurtulmolan için Dahiliye Vekaleti Meclise bir ka- teıkilatına malzeme bulamıyorduk. Anlcaroda alô.-
ll.ı.tt\ proje,i verecPktir. Bu hususta mütn.'en:mızı kadarlarla temaslar yae>tım ve döviz itini hallet· 
bild:,d:k. Maçkadaki lıalyan ıefareti"e aid h:~a- tim. Bilhe•"" tr,.mvay\er" bandai bulamıyorduk. 
llın ReJediyece aa•ın- ıııhnm11•n'1a muvafakat etfildi. 9unJann AtJ"~rik11dan. CHVer P1817.eme ve itfa.ive 
İ!u hinarllln ne ıeki1cfe j•tİfllde ~eceğimizi bura· hortnnı1ıu·İ1 "" bttaber tedariki imk8.nı temin edil· 
dl\. k.ıtrarWhrAr.111t;ı:r.. Vılrl1zd11ık; ~i..,,.l•nT1 ve IT'Ü"· ...,.t,.. i; ....... _.f:,.,. 

~~---..,,,--~~~~~~~ 

Münakalat Vekili bu 
sabah şehrimize geldi 

Kerim İnceda~ı Cevdet 
tetkiklerde bulunacak 

Münakalat Vekili Cevdet Ke • ı •- lstanbulda beı altı gün ka
>itıı lncedayı ,ehrimizde Vekaleti lacağım. Vekalete aid muhtelif 
'itlkadar eden i~ler etrafında tet.. itleri etüd edeceğim . Devlet de· 
İ.iiderde bulunmak üzere bu ••· miıyollarındaki tenzilatlı biletle -
b,•hki ekspresle Ankaradan ,eh · rin kaldınlaca~ını gazetelerde ben 
11tııiıe gelmi,tir. Vekili _I~aydar- de gördüm, ,imdilik böyle bir 
~•ıa garında Vali muavını ~~ : §ey yoktur. Bil&kis halkın bu hak
llıe,j Kınık, Kars Valisi Hur.aı lan İ•tifadeıini genişletmek için 
~arataban Denizyolları ve Dev· d h f 1 l,t 

1
. • , • ü· • a az a kolaylıklar teminine 

· ımanları ııletmeıı umum m 1 
d" ı ı d V kil bu ça •!•cağız. Münakalat Vekabti 

' 1 eri karşılamış ar ır. ~ • 
~bah kendisile görüşen bır mu 
it.rririmize §U beyanatta bulun 

"'•ıtur: 

m~vzuu dahilindeki işlerimizi arka 
doşlarla beraber daha iyi bir §C' 

kilde idareye çah~acağız. > 

Yeni romanlarımız 
Sabahaddin Alinin 

KORK MANTOLU MADONNA 

Almanya muzaffer olursa 
İngiltere ile beraber 
Amerika d::t. Alman 
h"'k. . t• a ımıye J altına 

• ' t• g~re<:e · u· 

Bunun için Amerika 
İn~iltereye yardımı 

arttıracak 

Nevyork 15 (AA.) - cNev
york Times> gazetesinde bir ma· 
kale neşreden Arthur K. Rock'un 
temin ettiğine göre, lngiltereye 
tam yardım yapılmasını Ameri· 
kan Meclisine haklı ı<Ö•lerecek en 
muhik •ebebi Hitler bizzat kendi
ai vermiştir. 

A. K. Rock, makalesinde di
yor ki: 

cMaliye Nezaretinin kararı Ü· 
ze:rine Amerika Meclisi lngihere· 
ve yapılacak kredileri görüşeceR-i 
bir sırada Hitler'in son nutkunda 
altın esası yerine İş esaınnı ikame 
edece~ini söylemesi ve bu suretle 
Amerikada ve ln1Ziliz İmµardtor· 
luğunda halen cari iktısadi 8İ8te
mi ortadan kaldırmak tehdidinde 
bulunması yerinde olma;,u,tır. Bu 
nutuk Hitler·İn muvaffak o1ması· 
nın kı<Jmen, Amerikan ve lngiliz 
iktısadi sisteminin ortadan kalk

A k h•k"' • masına haq.Iı olduğunu ızöstermi~ 
('\dlı büyü ı ayesıni üç güne tir. Şimdi biliyoruz ki ~l~onva, 

1 

muzaffer olursa, Amerıka ıle in· 

k f 
•k b giherenin Alman hakimiyeti altı-

adar te rJ aya aslıyoruz na girm•si i.cab edece~tir. ~ina-
' enaleyh Melıve Nezaretı malı yar 

l!Utıdan ba,ka pek yakında en meraklı ve heyecanlı bir 
zabıta romanını da ıütun lanmızda bulacakıınız. 

8& tayyare laf ıyan bü· 1 
Yük gemi denize 

indirildi 
likNevyork 15 (A.A). -:- _Birle: 
tı Amerika Devletlerının ınşası 
b~ ~aşladığı 8 tayyare ı;temi!"inden 

111
•' d" d · · d' ·ı · t' Bu i 1 un enıze ın ırı mı~ ır. 

"etıı.i 85 tayyare taşımakta ve bir 
·•k 1 ·ı .. ~h tayyare dafi top llrı e mu .. 

Hiller - Mussolini 
mülakatı yapılmıyor 
_Lo~~ra 15 (AA) - B.B.C.: 

Hıtler ın Muaıolini ile görü~eceği 
haberi Berlinde tokzib •dilmiştir. 
Bu tekzib Hitler'in, Musso1ini'nin 
derdlerini dinlem~k istemediği ,u 
retinde tefsir edilmekt"dir. A1-
man1ar Rumanyada ltalyan men

faatini tecrid etmeğe çalışıyorlar. 

1;;;.. yağmuriül 

ISoa Edime se;yıabındaıı bir llWlZltll : Sıı albılıla kalan bir ookak 

dım meselesini mec1ise arzetti~i 
zaman, kon~re intihab etmı-k 
mecburivetinde kalaca;;ı iki şıkkı 
tam,.'llile müdrik olacp\ı-t• - ., 

İngiltere İş 
Nazırının nutku 

Londra 15 (A.A.) - iş Nazırı 
Sevin, dün irad ettiği bir nutukta, 
İngiliz işçilerile harbeden lng:liz 
kuvvetleri arasındaki sıkı bağları 
tebarüz ettirmiştir. 

Nazır, garb çölünde ııe Yuna
nistanda elde edilen muvaffaki -
}eller hakkında demiştir ki: 

«- Karanlık bulutlardan son· 
ra parlak bir güne§ ışıldamağa bdş 
lamıştır. Fakat nasıl bir mağlUbi 
yet bizi mütces!ir etmemişse tek 
bir muzafferiyet de bizi heyeca
na düşürmemiştir. > 

Sevin Mısırda kara, deniz ve 
hava kuvvetleri arasında 1'iikUm 
süren büyük işbirliği hissiyatından 
bahsederek demiştir ki: 

•- Bunların arasında ne kıı -
l;\nchk, ne de rekabet nlevzuu -
bah11tir. Fakat bunları muvaffa .. 
kiycte götüren kuvvetli bir bağ 
vardır. Harbin cilveleri ne olursa 
olsun zafer bizimdir. Bu hu!lusta 
küçük bir ,üphem bile yoktur. 
ı\1ihver önümüzdeki ayJa.rda bol 
'>ol sulhtan bahsedecek, fakat J'-
·er taraftan lngilterenin deniz mü 
lakal8.tını kesmek için hazırlık -
arına devam etmekten geri dur
nıyacaktır. Sulhtan bahsederek 

:>iz: aldatmağa çalı,ırlarkcn bizi 

1 
mahvetmek için dehşe!lli sililhlar 
imal edecektir. Fakat bizi alda -
tamıyacaktır.>, 

Fransada Başvekalet mun\•İnJiğine gel diğindenbcri Parisle Vithy arasında mekik dokuyan ve nihayet azledilen 
Laval'in, llit lerle yaptıiı bir konuşmada alınan resmi 

,.....,.,,,,....~~~~~~= -~ ....... ~~~ ............. ----

İNGİLİZLERİN 
geniş hava 
faaliyetleri 

Birbuçukaydanbe
ri Beri in 35 defa 

bombalandı 
Cologue' a 85 
hücum yapıldı 

Londra 15 (A.A.) -Londıa
da neşredilen reımi bir beyandta 
göre İngiliz hava kuvvetleri 3 
ikincitcşrindcnberi Berlini 35 de. 
fa, demiryollarının muvasala nok· 
tasını teıkil eden Colognc' yı 85 
defa, denizaltıları üssü olan Lo · 
rionsu 30 defa. Hamburgu tıO 
defa, Notrdam yakinindeki \\' al -
have tayyare meydanını 20 defa 
bombalamışlardır. 

Gene bu müddet zarfında Af -
rikada Tobruk 43 defa, ltalyada· 
ki T ourin ıehri 14 defa bomba -
lanmı~tır. 

Alman işgal limanlarına. hemen 
her gece hücum edilmiştir. Bun· 
!ardan Boulogne 60 defa, Calaıa 
50 defa, Dünkerk 40 defa bom • 
ha lanmıştır. 

Sabotaj mı? 
Petrol borularından bir 

yangın çıktı 
Bükreş 15 (A.A.) - Stefani: 

Öğrenildiğine göre T elcj :\n ile 
Vale Calugaresca arasınd;;ıki de· 
miTyolu köprüsünün altından ge· 
çen petrol borularının bir kaza 
neticesinde patlaması üzerine bir 
yangın çıkmış ve: köprünün ayak
larından biri yıkılmı,tır. Plosti ile 
Buzau arasındaki münakale beş 
altı gün duracaktır. Bu yol Bük
reşi Galas' a, İbra il' e, Bukovina
ya, Besarabyaya ve ~ovyet Polon 
ya!nna ba~lamaktadır. 

LAVA L 
vazifesinden 

azledildi 

FLANDİN 
Hariciye Nazı

rı tayin edildi 

Baudoin de tekrar 
kabineye alındı 

Vi<'hY 15 (AA.) - Bir teblil· 
de blldlrlldliine ı-öre, J~ıı"·al'jn 

hükfunetten ayrılması dahili po

Jitika se'1ehleri "i;7ü ·"' ,.~~lir . 

Baudoİn· istifa eden Rippert 
yerine l\.laari( Müsteşarhğuıa ta· 
yin olunmuştur. 

La valin yerine 

Flandin 
Vichy, J5 (A.A.) - Laval'in 

yerine Flandin'i.n ta,·in edildiii 
hRberini HiUer'e bildiren l\Jare
~I Pe:tain, FJanrfin'in efk.~ rıumu
mive-nin yardımile va:ıitr~ini se .. 
lefı..!_1den daha iyi i(a etmeğe ka
biliveHi olduğu kanaatini izhar 
etmiıd:ir. 

Bir tepsi yüzünden 
çıkan kavga 

Üsküdarda Mekteb sokağında 
17 numarada oturan Karabet ile 
komşusu Nevran ardsındeı bir tep
ıııi yüzünden çıkan k:ıt.vgada Nev· 
ran, Karabeti çakı ile Muhtelif ver 
lerinden yaralamıştır. Bundan baş 
ka Kasımpaşada Değirmen soka· 
ğında sakin Necmi i1c sabıkalılaT
dan Kenan ve F cvzi aTa!lında sar 
hoşluk yüzünden k.vga çıkmış, 
Kenan la Fevzi, Necmiyi l!ıdama
kıllı dövdükten başka h•çakla 
muhtelif ycrlerind~n yaralamı,
lardır. Yaralı hastaneye kaldırıl. 
mi~. suclular vakalanmı,tır. 

YUNAN L l LA R 
Adriyatik'e 

varmak •• uz ere 

Avlonya istikame
tindeki dağlar 

zaptedildi 
T epedelen Yunan 

tehdidi altında 

Yeniden birçok esir 
vı malzeme alındı 

Atina 15 (A.A.) - B.B.C. 
muhabiri, Avlonva istikametinde· 
ki yol Üzerinde bulunan dağlann 
iıııalinde hazır bulunduğunu bil
dirmittir. Muhabir ıunlan ilave el 
mektedir: 

«Yunanlılar Ad riya tik kapıla
nndadır.» 

Bütün İtalyan taarruzları 
tardedildi 

Atin• 15 (A.A.) - Arnavud 
luk cephesinde ltalyanlar tarafın
dan yapılan bütün taarruzları Yu
nanlılar muvallakiyetk tardetmiş 
lerdir. İtalyanlar taarruza ba~la
dıklan sırada i,gal etmi, olduk
ları mevzilerin tamamen gerisine 
atılmı,lardır. ... 

Atina 15 ( A.A.) - Atina rad 
yosu, dün elde edilen muvaffaki
yetlerin pek ehemmiyetli olduğu
nu ve bunların bundan sonraki 
harck8.tın inkişafı üzerinde büyük 
tesir İcra edece~ini söylemistir. 

Atina 15 (A.A.) - Yunan 
yüksek kumanda heyetinin 49 nu
maralı resmi tebliği: 

Arnavudluk cephesinde taarru 
zumuz muvaffakiyetle devam et
mektedir. Ehemmiyetli tepeleT i~
gal edilmiştir. Çok miktarda esir 
alınmı"tır. Arasında 6 mitrf\lyöz, 
sedyeler ve di~er esliha bulunan 
büyük miktarda harb malzomesi 
eli'" ızccirilmistir. 

~-~-..,..~---~~~~ 

Bir sarhosun marifeti 
..> 

Beyoğlunda bir meyhaneyi altüst 
etti, iki kişiyi bıçakl~dı, 

birisinin de basını yardı 
Su~lu Fe~zi bı{:ağile beraber ~akalandı 

Evvelki ak,am Beyoğlunda bir 
vak'a olmuş, sarhoş l>ir gene bir 
içkıli lokantanın altını üstiine ge
tirmiş, 2 kişiyi bıçakld muhtelif 
r•rierinden bir kişiyi de tabakla 
başından ağır yaralamıştır. 

İsmi Feyzi olan bu gene aaal 
6 da Beyoğlunda bir içkili lokan· 
tnyo gidip kalayı adamakıllı du· 
manladıktan sonra hanende kızla. 
ra bir şarkı ısmarlamı~tır. Fal· at 
onların aldırış etmediklerini gö
rünce birdenbire aıabileşmi~ ve 
tabancasını çekmi~se de tabanca 

aıeş almamışhr. Bunun üzerine ı dak ne var ne yoksa kırıp geçir· 
bütün bütün zıvanadan çıkan ın~ğe başlamıştır. Tabaklardan 
F"eyzi tabancayı cebine koyat -ıtk birisi müşterilerden Cenahın ba· 
bıçağına sarılmış ve kızların bu - şına raslayarak ağırca yaralan _ 
~unduğu yere doğru saldırmışta. masına ıebebiyet vermiştir . fcyzı 
Fakat lokanta garsonlarından Oı- kıracak bir şey kalmadığını g"i -
ınanla müşterilerden Şemseddinin ı'-iııce dışarı çıkmış ve ortadan 
}'Olunu kesmek istediklerini gO • kaybolmuştur. Biraz !lonra vak'a 
ıünce her ikisini de birer b1ç1'k mahalline gelen polisler yaralıları 
d.:ırhe!iilc yere sermiş ve yoluna haEtaneye kaldırmışlardır. Fe1rzi 
devam etmişse de o zamRna ka- dün Jahah bıçağı ve tabanca-.ile
dar kızlar kaçışmış ve ortada kim· beralfer yakalanmış ve ıuçlarını 
seler kalmamıştır. Bundan soııra ithaf etmiştir. Kendisi yarın ad ~ 

Feyzi asaların üzerinde tab_ak, bar !iyeye teslim edilecektir. 

Fiab 3 kuruş 

Garb çölünde 
İngilizler 50 
bin 

• • 
esırı 

İtalyan 
aldılar 

Ankara radyoıunun dün aktamki 
Radyo gazetesi netriyatmdan 

Alrikanın ıimalindeki garb çö.. 
]ündeki lngiliz ileri harekatı bütün 
dünya efkin umumiyesinde git .. 
tikçe tümullü akisler bırakmakta 
devam ediyor. 

Bu harekatın batında bulunan 
fngiliz kumandanı General Va· 
vel' in neşretmiş olduğu emriyev• 
misi Alrikadaki bu harekatın ma. 
nasını tebarüz ettirmesi bakımın .. 
dan şayanı ehemmiyettir. 

Bu emriyevmide ıöyle deni!· 
mektedir: 

cltalyan oTdulannın hezimeti 
yalnızca doğru vaziyeti, askeri va. 
ziyet üzerinde değil, dünya harbi 
ve istikbali üzerinde heıabsız 
tesirler yapacaktır.> 

Bu ıözler taarruzun önceden 
hazırlanmış olduğunu açıkçs göı· 
termesi bakımından da büyüktür • 

Bugünlerde şark radyolarının 
idris Sünuıi hakkında propagan· 
dalara ba,lamıt olmalan da bu 
lngiliz muvaffakiyetinin yalnızca 
askorl muvallakiyet değil. la/1 d 
siyasi tasavvurlara doğru da yi -ü .. 
mekte olduğu ihtimalini verebilir. 

1"1aref8ıl Graıianl 

lnııilizlerin garb çölündeki ha.. 
reki.tı inkiıaf etmektedir. E!ır mik 
tarının elli bini bulmuş olduğuna 
i,aret olunmaktadır. 

Bu arada bir çok general ve ku
mandanlar esir edildikten sonra 
başsız kalan ve karma karııık bir 
halde ıuıuz, yolsuz çöllere kaç· 
mağa bakan İtalyanların grup 
grup çevrilerek eıir edildikleri 
bildiriliyor. Bunların Libya. Mısır 
hududunda değil !.-ihya toprak -
larında bile mukavemetleri ıüp• 
heli görülüyor. 

Birkaç gün evvelki neşriyatı • 
mızda Mısır işinin halledilmi§ ol"' 
duğunu ve artık ltalyanla.rın Mı .. 
ııra taarruza geçemiyeC"cklerini 
bildirmi,tik. Bugün de bu kanaa
timizin teeyyüd etmiş olduğunu 
anlamaktayız. 

Bir İtalyan ıözcÜ!iÜ clngilizler 
bütün Libyayı istila el!ieler bile 
ancak harbin bir devresi kapan"' 
mı~ olocaktır> diyor. Demek ki 1-
talyanlar da Libyanın lngihler 
tarafından istili. olunacağını kabul 
etmektedirler. 

İtalyanların Bari radyosu arı.b ... 
ca neşriyatında ltalyan h1trbinin 
İngiltereyi bir çok kuvv~tlerini is"' 
rafa mecbur etmiş, Akdeniz ve 
Şap denizi yolu ile yapılan nakli
yatın durmuş olduğunu yayıyor. 

Eğer böyle oleaydı, lngilizlerin 
Mısıra hiT tek asker bile getirr.ıe.. 
m";- olduklarını kabul ~tmek İcab 
ederdi. Halbuki İngiliLleı deniz• 
lere hikim oldukl:ın için ana va
tandan Mısıra yüz bin kişiye yaktT\ 
bir kuvvet ve bir kaç binı a~an 
ınotörhi vasıtayı getirmeğe mu ... 
v~tfak olmuşlar ve bu kuvvetlerle 
bull!'ünkü parlak zaferi kazanmıf " 
lardır. 

(Arkası sahife 3 ı;ütun 3 te) 

Vapur dolusu 
İtalvan esiri İsken
dP.rivewe S!etirildi 

lskenderiye 15 {A.A.) - !tal 
yan yaralılan, harb ve ticar,.t ge· 
milerile lskenderiyeye st~tirilmek
tedirler. Esiri,., o k~dar çok mik
tardadır ki bunların yedirilmesi 
ve yatırılmalan mll~kül bir mese
le halini almıştJr. ftalyan esirleri .. 
nin adedleri nispetinde sevİnC'leri ... 
nin de arttığı görülmektedir. 

Dün esirler, sadece şarkı !iÖY• 
)emi§lerdir. 
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Kırkambar= 

Bir araba salası! 
Eski otminderlere kıtık bkaT gibi, aktam tramvay ve otobüslCTi

nin, tıka basa dolması ve ara duraklarda bekleyenlerin, tramvay, 
otobüs yerine, dakikalarca avuçlarını yalaması yüı:ünden, ben, bazı 
akşamlar, eve

1 
Beyazıddan araba ile gidiyor ve biraz pahalıca ka ... 

çan bu &Taba yolculuğunda hayli rahat ediyordum. Fakat, dün ak· 
ıam, öyle bir araba ve arabacıya çalhm ki olur şey değildi. Macera· 
yı anlatayım da siz de ister kızın, İster gülün! 

Ellerim doluca olarak, Türbeden Beyazıda doğru yollanıTken, 
baktım, Sultanahmed tuahndan boı bir bınçkadır geliyor. Hemen 
arabayı durdurdum ve ıayet kua bir pazarlıktan sonra, t.ek baııma, 
içine kuruldum. 

Herif yan perdeleri de indirince, oob, yağmurdan, çamurdan, iz. 
dihamdan, nasınma basılmaktan mahfuz bir halde sigaramı yaktım, 
i.deta keyfime bakmaya baıladım. Fakat biraz sonTa, uaba birden
bire durdu ve bizim arabacı, birisile birkaç li.kırdı ettikten sonra, 
ön perdeyi açıp bana ıeılendi: 

- Affedersin bayım, sevaptır, müsaade edenen, bu yağmurda 
te fU zavallı hatuncağızı da alayım, zaten yarı yolda inecek! 

- Al bakalunl 
Dedim. Keıki demez olsaydım. Meğu, o zavallı hatuncağızın, iki 

koltuğunda iki büyük bohçası, bir de elinden tuttuğu küçük bir ço
cuğu V&nnlf ! Ne iıe, onlar da girdiler içeriye ve biz tekrar yola dü
züldük .•• Beyazıda gelince, bu sefeT oradaki yolculann birkaçı ara
bayı durdurdulaT: 

- Kuzırm arabacı, canım arabacı, canını seveyim arabacı, ne 
olur, bizi de al yahu, yağmından çocuklaT sucuk ııibi oldulu! .. 

Bu ıefer, arabacının bancıt danıımaıına, benden mÜSAade isteme
aine bile meydan kalmadan, iki çocuklu bir kadınla, eli kolu yüklü 
bir pinpon zar zor içerive tıkılmasınlar mı?. Eh, artık itimiz itli. Bi
çare yorgun argın ve belki de biraz zebun olan tek beygir zaten bizi 
ııüç çekerken şimdi uaba büsbütün ağırlafb. Arabacı, artık boyuna: 

- Deeeeybl 
Diye baitnyor ve boyuna kırbacını ,..klatıyor, fakat biz bu bal ile 

saatte ancak bir kilometre kesebiliyorduk. Bir aralık, araba, gene 
bir yerde stop etti. Ben, aCAba ne için durdu? deTken atağı atlamıt 
olan arabacı, kapıdan ba~1nı uzatar"k vaziyeti anlattı: 

- Bir dakikıı kadar, ~uradan kepek alacaiım ! 
Ve oradan aldığl bir gaz tenekesi kepeği de kendi oturduğu yeTe 

J'erleıtirip : 
- Deeeybl 
Diye tekrar kamÇtyı şaklatb. F11kat ne mümkün, beygir bir türlü 

adım atamıyor, tekerlekler bir türlü kımıldanmıyordu. Neden ıonra 
arabacının: 

- Bari, sen burada in de arbk yayan yürü! 
Demeıi üzerine bit' de ne bakayım, yolda bizden habersiz, kendi 

7anma da bir arkıtıda!1nı oturtmamıA mı? • 
itte yağmurdan kıı~arken - hem de pua•ile - doluya tutıılrnak dı

ye buna derlerdi. Bu mevsimde, ve aktam karanlığında bir d~ba 
araba aafası mı? Allah etmeye! 
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Memlekete en ziyade 

döviz getiren 
maddelerimiz 

Osman CEMAL 

Maçkadaki İtalyan 
sefareli binası 

mekteb olacak 
Maçkada ikmal edilm.od~n kal· 

mış olan lıalyan sefaTethan.sinin 
Kônservatuar ittihazı düqiinülmek· 
tc i11c de Bt-lcdiye Kon~ervatuarın 
daha ziyade l•tanbulun Şehzade· 
ba•:n civan gibi orta halk çocuk
lnr:nın kalabalık olduğu bir mup 
hitte in~asını muvafık gi.lrrnekte
dir. Bu binanın ikmal edilerek 
leyli ve meccani büyük bir lise 
haline konulması için alakadar 
makamlara mÜrAraat rdilmi,tir. 

Kızını 65 liraya 
• 

verıyormuş 

HAKiKAT 
15 Birincikinun 1940 -~ 

ŞEHİR ve MEMLEKET 
HABERLERİ 

Bağ yollarında 
Otomobil, yeşil Bursanın köy

lerinden geçerken, arkadaşımın 
gözleri yaşardı. Acı bir hi.tırayı 
yaşar gibi içini çekti ve daldı 
Köy gözden kayboluncaya kadaT 
o vaziyette kaldı. SonTa daldığı 
alemden uyanır gibi titredi. 

Yazan : K. lselR • 
- Ne o, dedim, gitmemı iste" 

miyor musun? 
- Şehhde bakacak kimsen var 

mı? 

ihtikarı a mü ca- ı r ..... ~·~·s·~ ......... ~.~~~·~·~~~ ........ , 
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dele işlerinde 
yeni tedbirler 

lktısad 

* IHTIKA.RLA M0CADELE
Fiat Murakabe Komisyonu ihti
kArla mücad~lc•ic;in yeni tedbirler 
almaktadır. Komisyon yarın fev
kalade biT toplantı yapacaktıT. * MACARISTANA GiDECEK 

Bundan sonra ihtikar isle·' HEY~T. -. MacaTİ•tan~ ~-id•c~k 
t heyctımızın perşembe gunu harc-

rine ikinci ceza bakacak ket etme•İ takuriİT •tmiıtİT. * INGILTEREDEN GELEN EŞ

Fiat Murakabe Komisyonunun 
çalı~rnalarını tetkik etmelt ve ihti
karJa yapılacak mücadele tt"''kil8.
tının daha sıkı bir ıurr:tte çnlıı.
masını temin etmek maktadile 
l':rhrimize gelen Ticarf"t \' r:kaleti 
Teftiş Heyeti R•isi 1 \ıtfi Oral. 
dün 1!11tanbu1 Müddeiumumi•ile 
görü~mÜ$tÜr. Bu husust111ı vrrilen 
kararlara gött: badl"ma t\1iHi Ko
runma Kanununa muhalt-Fet suçla 
rile Adliyeye Vl"'rilen suc;lnl:\rın 
cürmü meşhud kanunu ct-rçeveoti 
dahilinde olanlar müstesna ol
mak üze-re dur11!llmalarının miin
haman Asliye ikinci Ceza Mah· 
kemesinde yapılma"ı kararlaştırıl
mıştır. Bu suretle mahk,.me, ihti
kar is1erinde ihtisas pevda etmi~ 
olacaktır. Bundan baska ihtik8.r 
suçlarının daha çabuk karara bağ 
lanma!llı için bazı tt-dbirler alına
caktır. Fiat Mural<abe Komİ!llYO
nu da yRrın fevkP.l~rte bir toolan
tı yaparak yeni faaliyet esPıslarını 
kararlaıııtıracakhr. 

Özel okullar teskilalında , 
deği•iklik yapılacak 
Birkaç sene evvel husus\ ve e

kalliyet mekte-bll"rinin i~lf'rİne 
bakmak üzeTe teşkil edilen Özel 
okullar umum müdürlüğü teşkilatı 
yeniden tetkik edilmektediT. Özel 

okullar müdüdüğü muavinlikle
rinde vilayet ilk tedrisat müfet p 
tişleTİ çalışmaktadıT. Muhtelif mm 
takalarda açılan köy enstitüleri 
müdürlüklerine ilk tedri~at mii • 
fettişlerinin tayin edilme~i üzerine 
bu vazifeleTde miinhalleT ha,.] ol
muştur. Maarif V ckaleti verdiği 
bir kararla bu teşkilatta çalışan 
müfettişleri vi1iyetlerdeki mün -
hallere tayin edrcek ve yr-r!erine 
bu işde çalışacak diğeT ehliyetli 
kimseler tayin edecektir. Bu cüm
leden olmak üzere şehrimizde bir 
de büro kurulacak ve bu büro 
doğrudan doğruya Vekaletle te
mas edebilecektir. 

y A - lngiltcreodcn yeniden mü
him miktarda ithal&t eşyası qe}
miştir. Bu mallar meyanında kim , 
yevi ve tıbbi ecza, li\Atik. mRdeni 
csya VFsair~ vRrdır. Ru malJ;ıır va
purlarflan sür' atlc tahliye edile
cektir. 

Maarif 

* ESKi ESERLER DERGiSi -
MaaTİf V .kaleli bir E ki E•erl<T 
DerQİsİ ~ıkarmağa karar vermiş
tir. Bu Dergide memleket d~hilin
de bulunan eski l'."!'lerler hakkında 
izahat verilecektir. * IKTISAD FA KOL TESI CA
Y! - lkt,.ad Fakültesi t•l•brleTİ 
has1lah ile kahraman a'lkerlerimi
ze kı ... lık hedive alınmak Ü7.ere 
dün Taksimd•ki B•l•diye bahçe
si ~azinosunda biT çay tertib el
mİ!'.ltir. 

Vilôvet ve Beledive * KURBAGALIDERE - KuT
ba~alıderenin bazı yerlerine 
istinad duvarları yapmalc i;in Be:
lediye mühC"'ndi~leri tarafınd~n tet 
kiklere R"ecilmi,tir. * YIL!> ASI MOS.o\A.D"f..St -
Noel ve Yılba"'ı ~ecelerindf" saba
ha kadar açak k1t.1ma mti•Qade-,i 
ist,.ven bar ve çal~tlı yerler~ mü
qaade verilece~i haher alınm1~ttr. 
Saat 24 ten P:onra Belt-diye bun
lardan <aC'1k kalma ruhsatiye!İ> 
harcı alaC';q\ hr. * SOKAKLAROAl<I A"M
PtJl.1 f':R - SokaklaTdan s<.'k\;]. 
mÜR olan ampull,.rin tekrl\r tft.kıl
ma~n her st-mttC"' ikml"l t-di11'T'i tıı tir . 

Yalnız muhtrlif vorleTde ~ 000 
mavi ampul bırakılmı~tır. 

Müt,,/errik 

* Sil IVRt MENDIREGI - in
şaatı bitmi, olan büvük Silivri 

· mendireğinin yüksekli~i kafi gö
rülmemiş, arttırılacaktır. 

*YEDEK FENER TERTl1lATl
Liman lcıltotmeleri Umum Mi.idür
lüğü, sahillerimi7d•ki fı-nerlerin 
tamirleri .sırı:Hnnda kulleı"'ıln1ak Ü· 

zere yedek fener tesisatları yap
maktadıT. 

Baro Umumi 
Heyeti dün 
toplandı 

Yapılan seçim neticesin· 
de Baro reisi değişti 

lstanbul Barosu umumi heyeti 
dün adliyenin ticaret ma.hkeınele
ri koridorunda içtima etınişir. 
Celseyi reis Hasan Hayri Tan aç
mış ve derhal intihab işine R'.Cçil~ 
rnİıştir. Reylerin yapılan tasnifinde 
~imdiye kadar Baro idare meclisi 
azasından o1an ve reis vekili sıfa
tile de çalışan Mekki Hikmet Ge
lenbeyin içtimada mevcud 2 O 7 ki 
!o!İden 16 7 sinin rey ile reişliZ:c se. 
çildiği anlaşılmıştır. 

Eski reis şimdiye kadar k~ndi
~İne gösterilen itimad ve muzahe
retten dolayı teşekkür ederek ye
ı·ini yeni reise terketmiştir. Bun
dan sonra asli ve yedek azaların 
seclmine ba,lanmıştır. 

Bu reylt-rİn dağıldığı rıazarı iti
bara alındığından celsenin deva
mı olarak gelecek hafta tekrar 
iç.frr1a edilme~i ve en çok rey a
lanlar arasında balataj yapılması 
kararlaştırılmıştır. 

İklısad haftası d'"n de 
istifadeli geçli 

İktısad ve ta!arru f haftasının 
üçi.incü günü olan dün de istifa
deli geçmi~tir. 

Dün mektebler ve Halkev-
1erinde toplantılar yapılmı~ ve bu 
mevzu etrafında miisamereler ve
rilerek nutuklar söylenmiştir. Gala 
ta!arayın Ortaköydeki şubesinde 
verilen müsamere çok giizel olmuş 
ve bir çok talebe velilerile davpt· 
liler hazır bulunmuı,1ardır. l\1üsa
merede talebenin teşkil Pltiğj miki 
caz gayet muvaffakiyetli pa<çalar 
calmış ve bundan sonra dA. cKira
lık hane> komedisi temsil edil -
mi!,'.tİr. 

Yüksek Ticaut ve lktısad mek
tebinin c: Tasarruf haftn.~1-. günü 
vanndır. Bu mi.inasebetle saat 
14.30 da m•lctebde biT toplantı 
vapılacPktır. Üniverı:ıite 1kusad fa
kültesi de yarın saat 16 da bir top 
lantı yapacaktır. Toplantıda bu 
mevzu etrafında miiteaddid kon· 
rf"rH.n!'ll"r verilecektir. 

il HER GÜN BİR Mi;SELE il 

Haydarın bu hali tuhafıma git· 
mişti. Sordum: 

-Ne oldun?. 
- Çok. çok acı, diye mınl-

dandı. Hayatımda unutamıyacap 
ğım bir hatıra varsa o da budur 

Hangi hatnadan bahsediyoT-
du?. 

- Şunu anlatmaz mısın}. 
Gülümsemeye çalı!'liarak: 
- Dinle, dedi. .. Bundan yedi 

-ekiz !ene evveldi. Ha~talanmış-
tım. hava tebdili İC'in şimdi ya
nından geçtiğimiz köye gelmiş
tim. Burada eskiden tanıdığım bir 
köylü aile•İ vaTdı. iki ay bu te
miz kalbli insanların misafiri ol

dum. 
KP!iıki olmaz olaydım. Beni da

ima ü~en ve ıstırab çelctire'n bu iç
li faciayı ~örmemiş olurdum. 

Yerleştiğimin haftasında evsap 
hibinı hastalandı. Halbuki benim 
i,leritl'e bu ihtiyar kadıncağız ba

kıyoTdu. 
Vaziyetim mü~kül!e$mİtıti. Baş 

ka bir yere çıkmak mecburiyetin
de idim. Bunu ihtiyar nineye söy
lediğim zaman kabul etmedi: 

- Olmaz oğul, dedi. Güllüye 
haber saldım, yarın gelecekmiş 
Hem •ana, hem bana bak.T ... Kal 
gitme. 

Fa7la ısrar edemedim. 
- Peki. nine. dedim. lstedı

ğin Stibi olsun. 

Bu deTİn alakaya kaTşı duydu• 
ğum hisJeri tarif edemem. Bir kar~ 
det gibi onu alnından öptüm. 

- Güllü, dedim, benim için ii• 
zülme, evde senin gibi bir kız kat 
deşim var. O bana bakar. 

Biraz feTahlu gibi oldu: 
- Öyle ise yolun açık olsul'I• 

dedi ve koıarak bağ yollarınd• 
kayboldu. 

* B" ., Aradan iki sene geçmişti. ıt 1 

için gene Bursaya gidiyordul11· 
GeçeTken bu köye uğTadım. Doil• 
ruca ninenin evine gittim. l<ndın" 

1 boy, 
cağız beni ~örünce sevine e 
nu.na sarıJdı. 

OtuTduk. Hoş beşten sonra 
- Güllü ne alemde, nine? de' 

dim. ak• 
lhtiyann gözleTİ doldu, dud 

lan titredi; güçlükle: 
- Sen sağol oğul, diyeb;ldİ· 

o... 1 
Sözünü tamam1ayamadı ... l(a ~ 

bime bir hançer yemi} gibi sende~ 
!edim. 

- Ne diyorsun nine, ne diY1J'~ sun, diye inledim... Giillü Ö 

mü?. Ne "Laman ... Nasıl? .. 
BuTuıuk yanaklanna dökül•" 

acı ya§lan sildi: 
oit' 

- Güllü öldü oğul... Serı h•I 
tikten ıonra kıza tuhaf bir 
geldi. Yemedi. içmedi. Günd•" 

Y.ıgüne sarardı. Nihayet senin 
tığın odada Allahına kavu~lU 

Gözyaşlanmı güç zaptedebifİ• 
yordum. rrıi 

- Benim odamda ... Öyle 
nine). 

- Hem de senin dö!!eğio~ 

Sabahleyin yataktan kalkama
dım. Ateşim vardı. Ve canım hiç 
bir sey istemiyordu. Saat sekizi 
geçi~ordu. Gene bir köylü kızı 

sütümü, yağımı getirdi. Mahcub Madam Atı'na'nın tahl'ıye 
ve ürkek bir hali vardı. Tepsiyi 
masaya kovdu ve yüzüme bakma-
dan çekildi. talebi reddedildi 

Ate~im gittikçe artıvordu. Bir k .,.e 
aspirin aldım. Y Organı ba~ıma ka- Gizli randevuculuk yapmn 
dar çektim. Bir müddet sonra u- gene kızları ve kadınl'lrı fll;~ 
yumuşum. Neden sonra ince bir te;ıvik. etmekten suçlu olarilk l\i• 
se•le gözlerim acıldı. C'ıüllü, korp çenlerde yeniden tevkif edilerı 
ku ve hayretle bana bakıyordu daın Atina ile ortakları hRkk

1djr• 
Giilüm!'leyerek: dnki tahkikat devam etnıektertıii' 

_Ne var kızım) dC'dim. f\1evkuflar müddeiumumili~e elt' 
Bcışını eğdi: raC"aat ederek kefaletle tf\hliY d 
_ Yem•k vakti geldi de... rini lltemişlene de bu teklif rt; 

ine biT bak dedi, ne istiyoT? dedilmiştİT. Müddeiumumilık J• 
_ Hiç bir şey yiyemiyeceğim, gece evde bulunan üç ki,iyi~e( 

bana yalnız ayran getir. Olmaz şahid olarak dinlemeğe karar 

mı? 
Sesini çıkarmadan çekildi. Bir 

kaç. dakika sonra koca bir tas ay· 

ranla ızeldi. 
- Güllü. dedim. şu camları da 

kana. Pek terlemişim. 
iri siyah gözlerini bir an kal

dırdı, vüzüme baktı. 
- Pek zayıfım değil mi? 
- Köyümüzün havası güzelp 

dir. Yakında iyi olursun. 
Çekileceği zaman: 
- Akşam yemeği de istemem, 

dedim, sen de git rahatına bak 
Ve saltın rıi"eye ateşimden bah

mi§tİr. 

Belediye Sarayı 

planı hazırlandı 
Sulıanahmed meydanınds 1'" 

pılması mukarrer olan Bclt.dif" 
sardyı planları Prost tarafıod 11" 
ikmal edilmiştİT. 1 

Son hafta zufında, piyasalan· 
mızın ihrac ettjkleri malların en 
ba,ında tiftik gelmektediT. Ru
menlere ıatılan partilerden sonra 
yeni mahrec bulunamamaeı sebe
bile biT müddet gevşeyen bu mad 
demizin aatışlan, İsveç ve lsviçre 
aibi yeniden gayet istekli iki müş
terile karş1la~m1ştır. Bu memp 
leketleT, çektikleTİ tiftiklere mu
lc.abil, dolar ödemekte ve satılan 
mallann kilosu 220 kuruşa kadaT 
çıkmaktadır. Bu vaziyet, ~erek 
ihracat tacirlerimizi ve gerekse 
müıtahsili gayet memnun etmek
tedir. Evvelce kilosunu 120 ku
ruşa kadar almı' olan ihracatçılar. 
yeni satışlaTla bir kilo tifıikte 100 
kuruı kir etmektedirler. Bu su
retle memlekete mühim miktarda 
döviz temin edilmektedir. 

Evübde otuTan Hilmiye adında 
bir kadın, kızını istey•n lbTahim 
isminde bir geneden 65 lira para 
ile bir de nişan yüzüğü almı~tır. 
Fakat bir müddet sonra Halime 
kızını lbrahime vermf"kten vaz
ır:t:eçmİ!t ve ni"an yü7ü~ü ile parn.-
1arı da iade etmemiştir. Bunun ü
zerine lbTahim Hilmiye aleyhine 
Eyüb Sulh M•hkemesinde biT cla
va açmı~tır. Hilmiye burada İbp 
rahimden a1dığı paralan inkir et
miş ve yalan yere yemin etmiş
tİT. Mahk•me şahidleTİ dinledik
ten sonra Hilmiyenin yalan yere 
v.emin ettiğini te~pit etmİR ve suç
luyu üç ay hapisle 30 liTa parn 
crza~ına mahkUm etmi')tir. 

İhtikar la mücadele ederken, bazı lokantaları da kontrol setme e mi} 

Sultanahmedde Devlet rn•~j(. 
leflinin kurulacağı yerde in~" 
lecek olan Belediye sa<ayı _Adli•' 
sarayi)e mütenazh bir şekiidıedif• 
Sulıanahmed meydanında r•P11.'' 
cak diğer binalar da birbirine ıııı.1' 
ıahih olacaktı\. ıt•'ıall * - -~-1111111111~111ıı;_uıııı~Qıııımıı~1111~11 
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Gün geçtikçe Güllünün Ü rhk iN ~ ildi Yf \!,# l 
BULGARISTANLA TiCARE

TiMiZ ARTIYOR 

EakidenbeTİ Bulguistanh mem 
leketimiz arasındaki ticari vaziyet 
gayet mahdud biT çeTçeve dahi
linde kalmıştı. Çünkü her iki mem 
)eket de esaı itibarile rr.ü-,tahl\il 
bir memleket olduğundan yekdi· 
ierine ihrac edebilecekleri mad
deleT gayet mahdud bulunmakta 
idi. Harbin husule getirdiği yeni 
zaruretler neticesinde Bulgaristan 
)a aramızda mühim mikyasta bir 
mal mübadelesi baılamışhT. Ev
velce elinde bulunan zirai madp 
delerin büyük bir kısmını Avrup 

pada diğeT memleketlere kaptnan 
Bu1garistan memleketimizden bir 
çok maddeler mübayaa etmek 
mecburiyetinde kalmıştır. Buna 
mukabil Bulguİ•tandan bazı ma

deni en-a ile kimyevi maddeleT 
vesaire ithal edilmektediT. Oulga· 
rietanın son zamRnlarda çckmeğe 
bııı•ladığı maddelerin basında tap 

Edebi roman 

ANA 

ze ve tuzlu balık gelmektediT. 

D0NK01HRACAT 

Dün cumartesi olmasına rağ
men muhtelif memleketler• ı no 
bin liralık ihracat yanılmıştır. Bu 
ma1lar meyanında Rumanyaya 
portakal, kestane. Amt>rikaya ma 
vi haşhaş. loviçre ve lsveçe tiftik 
gönderilmiıtir. 

AL TIN FIA TLA.RI 

Altın fiatlan düşmeiie ba•la
mııtıT. Dün hiT alhn 24 lira 25 
kurus üzerinden muamele görp 

mü"tür. 

Tefrika numarası: 67 

- KIZ 
Yazan : P E R İ O E CELAL 

- Ya)an, diye mırıldandı. Sen ina-ı ta imiş, hayatı tehlikede imiş! İnailmt-
nıvor mu.!lun? Bak göreceksin!. yordu. Hep!!İ yalandı. Kimbilir .gene 

Ahmed arka.!lına yaslanm1$tl, ;eözleri ne düşünüyor, neler yapmak istiyor-
yolun ucunda: 

- Nedime ağlıyordu, diye söylı-ndi 

Cok müteeı!lrd.i. Yalan olamaz Za
vallı kadın!. 

Zavallı k&dın! .. Gene kız, dönmek ve 
Ahmedi tokatlamak ihtiyacı içinde kıv 
ranıyordu . Yumruklarını !'lıkh. CanRn. 
gene. g\i7el, derin h11nşlı sivah ~öılf'ri, 
durgun. taze yüzü ne hayalinde can 4 

landı ve tel kin ve nPfretle doldu. 
O bu ~r!Jik ve caı.ibe iJp kendic:i

ne ırıtalib ırıtelmiş, ıunınınu yıkmı'J de
ği' miydi! Şimdi onu h:ı..:;ta, Aciz, çök
müş KÖMneyi temenni ediyordu. Yal 
vart.a~ak, intikam ıı1ııc::ıkb. 

Ah n('lt"r söylemrk istiyordu. Kalbsiz 
li~inl yti7.0nr vurm;ık. kin ve n~fret1e 

batırmak lsttyordu. Merh;ımet g0a:~cr
n;ıiyecck, Zlı:yıf davraruruyacaktı. Has-

du? Reşidi elinden kaçırmıştı. Yalnız 
kalmıştı. Kendisine ihtiyacı vardı. Ne
dimeyi kandırmı$ ve bu yalanı birlik
te uydurmuş olac<ıklardı. Fakat göre
cckl,:rdi. İkisi de .. onları pişman ede
cPkti. Kendisini hA18 çocuk, }ı51i eskt 
Alev zannf'diyorlardı. Ah budal~kır ... 
Bclulc bir kahkaha fırlattı Ahmed dön 
dü. hayretle baktı. Gene kız U7.a.ndı 
gene adamın elindt.'n tJeeyi çekip aldı 
v~ tekrar kafasına dikti. 

Üç otomobllJilt'r. Alevin bindiği oltt
mobil öndeyd) Öbürleri gerideki ara
balarda. Şimdı canlanmış, uykuları ve 
çen<'leri açılm1Ştı. Gevezelik ed":yor. 
Canandan, Nedimeden, RPşidden ve A· 
lrvde-n bahsediyor, blllp bilme\iiklı:"r; 

bir çok vak'alar anlatarak dedikodu 
yapıyorlardı. 

etmeliyiz. Bu lokantalarda pahalılıktan başka kötü yağlarla 
bôzmaktadır pişirilen yemekler halkın midesini 

Şehrimizin muhtelif semtlerin
de bulunan ikinci ve üçüncü sınıf 
lokantalarda pişirilen yemeklerin 
son zamanlarda gayet kötü birse
kilde yapılmakta olduğu ve bu İo
kantalarda yemek yiyen mü~terip 
lerin bir müddet ~onra midelerin
den şi~ay•tçi olduklaTı görülmek
tedir. Bu huıııusta yaptığımız tah

kikata gÖTe buna sebeb, lokanta
ların yemeklerini gayet kötü yağ. 
et ve sebzelerle Pİ!l1İrmekte olma· 
larıdır. Son harb vaziyf'tlt"rİ sf'be. 
bile şchTimi7de de gıda madde
lerinde mahsüs dr:recede bir yük
seklik olmu•luT. Bu lokantaİarın 
ekserisi. eoı;kidenberi başladıkları 
bir tPamülü bozmamak İçin ye
mek fiat1arına zam yapmamıq)ar, 
fakat kullandıklan vai<IAra hilo ka 
nştırmağa, ayni zamanda yemt>k
leri kart keçi ve manda etlC'rile 

Biraz sonra otomobiller araba vapu
runa girdi. Deniz sakindi. Vapura çar
pan dalgaların şakırtıları duyuluyf)r
du. RiizK3r durmuştu, Fakat soğuk bir 
bıcak gibi yüzleri keı;iyordu. 

* OtomobillE'r köşkün önünde durduk-
lan zaman Alevin yüzü solJCUn, di$1eri 
ınkışmış, gözleri çakmak çakmaktı. Ev
vela Ahmed inriL Geride duran oton10-
bitıere doğru koştu. İnm<'ğe haı.ırJ3-
nanl:-ra yaklaşarl'lk hakim bir tav1rla· 

- İnmeyin. dl'di. Bu k:ıdiir kR ':ıha
lığa lüzum yok. E(::lenee-ve dt.''cil, h:ı<ı

ta ziyaretinP Jridiyoruz. Biz Alevle ,V
rer, sonra döneriz. Siz otomobillerde 
bPkleyin, 

Emreder gibi konufuyordu. Kadınlnr 
itiraz edecek oldular. Fakat erkekler 
Ahmf'di haklı bulmuştulRr. Fazıl: 

- Burada onlnrı bekleriz diyordu. 
Zaten niı:in geldik, Alevi getirmek ic;in 
defil mi? 

Ahmed, Alevin yanına döndüğü za
man, gene kızın otomobilden innLe ol
du~unu ~ördü. Yüzünü köşke doğru 
dônmÜ!Ş duruyordu. Ahmed yaklaMn
ca onun yüzü takallüs etmiş, gaı ib bir 
$ekilde güldüğünü ve oldu~u yer<le 
fall.andıl!ını gördü. Derhal kolunıı gir
di, yüzünü buruşturarak: 

pişirmeğe başlamışlardır. Yemek
lere karıı,tınlnn pamuk, su::ıLı.m ve 
daha buna benzeT yağlaTla kari 
keçi ve manda etleri bir müddet 

sonra müşterilerin midelerini bo
zaTak gaz yapmaktadıT. H•lbuki 
gıda maddelerinin pahalılığı kaT
ıısında lokantaların porsiyonlan

na ayni mikyasta zam yapmaları 
veyahud por~İyon1arı azahmnlan 
icab ederdi. Ayni va7iyet, lokan· 

talarda müşteriye verilmekte op 
Jan şeker ve ııütten mami.ıl mad

deleT için de böyl<dİT. Siit paha
lıia!7tıktan sonra ]okantalar satış
larını eski Hatlarla devam ettir· 

mişler, fakat buna mukabil oiiılü 
mamul8.ta yan yarıya daha zi.vade 

su ilavesine ba$lemıel"rdır. E"n
sen son zamanlarda zaharin fiat-
1arı da yükselmiş olmasından tat-

- Sana, hepsini lç, dem•diktl! diye 
homurdnndı. Sarhoş oldun. Anac:ı luıs
ta, kızı ziyarete eeliyor .. hale bakın, 
alTl(l ne aile!. 

Gene kız duymamı$ gibi hep o F?a
rib tebessümle köşke do~ru bakmak
ta devam ediyordu. Bütün poncurlar 
örtülü idi ve köşk dPrin blr se1!'izlik 
içinde terkedilmiş, boş bir evi andırı
yordu. 

Ahmed gene lcıtı sürükleyerek: 
- Bu ne se!l!>İzlikl. İc;-erde kimseler 

yok mu?. diye mırıldandı. Garib Şt>y! 
Bahçe kapısını itip girdiler. ?ı'lerdi

vcnleri çıktılAr. Ahmed zili çaldı. GC'nc 
kı7., harekel<>iz duruyordu. Geride, 
ç.ıı"'Tll&rın tepelerini ve ıando. yo• 
lun ucundan boyunları kırılmıt kamı"
ları, bozblmuş tarhlnrı ~öri.iybrdu. Bii
~ün bu manzara, bu pnncurlllrJ inik 
k~k. ona yabancı geliyordu. B:ıc;ı du
mPnlı idi ve !ilimdi yolda hn-nr~ndığT 
bütün l':İlemlPri, hlddl't, nefretle !'fl

vuracağt ocı SÖ7leri unutmuştu. Aca
vib bir $('kilde df'ı':i'll~ini hi!'lc;ediyor
du. kinde garib bir boc;nlma vardı 
Sanki kafası ic;lemiyor, kalbi atmıyor
du. Ruhu ölmüş gibi idi. Yalnız kemik 
ve etten ibaret bir vücud, bir makine 
halindeydi. Ahmed olma!'la belki orada 
saatlerce Y<'~lanıp kalacak ve &0nra 

lıla,rın şekeri de azaltılmakta ve 
bu •ebeble lokantalarda tatlı, kom 
po•to, sütlaç, muhallebi gibi ıcy
ler yemeğe imkB.n kalmamakta
dır. Herhangi bir müşterinin ba
ııit bir şekilde karnını doyurması 
için birinci sınıf lokantalardan bi
rine gitmesi İcab eder. H&lbuki 
bu jokantaların fiatları da bir ço· 
ğunun kesesine uygun düşmemek 
tedir. 

Bu lokantalaTdaki sıhhat ve te
mizlik işleri de zaman zaman ya
pılan kontrollere rağmen iyi git
memektedir. Sirkecideki birc;ok 
lokantaların yemek pişirdikleri, 
bulaıık yıkadıkları mahalleT gayet 
pistir. Bizde ötedenberi lRvık ol
duğu ehemmiyetle kontrol erlilep 
miyen lokantaların bir nİ7Rma 80~ 
kulması hakikaten büyük biT ihti
yacdır. 

kararını dönecekti. Fakat Ahmed zili 
çalmıştı. Kapı dcrh-Al açıldı. Hol ka
ranlıktı. Gene kız htıfif bir duman için
de bu k:ı.ranlık holde bir polis ~ii··dtl. 
Kapivl bu poli" açmıştı. Ahmed irkil
di. Yii,.ü bir tuhaf oldu. Alev'. 

- Bu adamın buradn ne işi var' 
divc kendi kendinP sordu. 

Ahmedin polisle birşf'yler knrıu$tu~u 
ııu ve kendi!•ini kolunden çekip c;ü
rüklcdiğini ~ördü. Ona isyan etmek. 
r:"rilC'mek. elinden lnırtulml"llc i!'ltiy('lr
du. Fakat buna mecfl.li yoktu. Ayak
lnrı dokı.ı;:ıvordu. Birdenbire pollc:in ve
risinde Nedimeyi farkrtti. Bembeyaz 
bir vü7. ve a~lame"ktan ıı:işmiş. kıı:ır
mı, gözler ... Sonra onun Jteri!!::ind~ da
ha ha ka1annı da ~ördü. Bih·ük anne
~ini, çökmüş, bilmiş, saçları dRğ:ılm1f, 

van çılıtın bakışl:ır1a .. vp niha\'ct Na7lı 
k:ıJfa, h:ıtta öbür hi7mrtçi. .. H<"pst bir 
q.yler c;ö\'lüvorlardı. Servet Jl~nım bir
'.lenbire düşer gibi üzerine kı:ın:ınmış
h. Titrek kollarla onu c;ardı. Bir Ş<'Y

IPr ~övlüyordu. Gene kız bnşının daha 
şiddetle dönmekle olduğunu hls.c:e1i~ 
yor, kulaklarında çanlar çalıyor, u~ul
lular oluyordu. Nedime koluna :;arıl

ını,, hıçkırarak: 

[ATILası vu] 
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na alışıyordu. 
ÖmTümde bunun kadaT ~efhtli 

ve her manasile temiz bir kıı: gör~ 
meclim. Zavallı kız benimle b0<a· 
her hnrab oluyoTdu. Aksi ıı::bi •· 
teşim ~ünden güne artıyor, k~n
dirrıi bir ti.irlü tooarlıyamıyordum 

Bir gün Güllü gene yemeğimi 
getirmi~ti. Söz eraııında: 

- Gec~leri ra1iba at·~ten Ül"ep 
rimi ac:;ıyorum. Yokııa hastahjiım 
bu kadar uzamıtzdı ... Cok fena .. 

l\1asum bir bakıoı;la sordu: 
- Ned"n fena} Ben üzerimi 

hiç örtmeden yatarım. 
Gülrlüm: 
- Geceleri ben terlivorum. \f e 

soğuk alıyorum da ondan, de
dim. 

O günden sonu Giillü biT has
tabilkıcı gibi yatağımın başından 
ayrılmadı. Uykusunu feda etti, be 
ni h•kledi. 

Bütün ısrarlarıma rağmen onu 
fikrinden vazge('iremiyordum: 

- Ne oluT, diyoTdu, ben has
ta olmam. Uvku•uzluk bana biT 
ırıey yapma7.. Ama senin Üoı;tün ac:ı
lırt'a "o~uk alacaksın ve hasta op 
lacaksın. 

- Doğru, fakat sana çok zıth· 
met vrriyorum. Ve üzülüyonım. 

- Sen İyi ol da ... 
Bu melek kı7ın ~ave-qinde bir 

ayda kendime geldim. Ve ıı•ne 
onun yardımile bah<',.lere. b,,~)a
ra kadar her akr<tmÜ~tü küçük bir 
V,t"7:nti yapıyordum. 

Sazan onun haberi rılma~ı:tın çı
kar, u7un uzun vürürrlüm. Onsuz 
vaptıR-ım bu dolaşmalRnmda tzf"Ç 

kaldıil1m aktıamlar Glilliiyü yolu· 
mun üzerinde, beni bekler bulur
dum. 

* f.,nimin bitrrt>~İne bir h;.fta kalp 
mı~tı. 

Ba~ volll"rındAn rlönt"rken: 
- Artık bu ~Ü7el lc:övüniizcl,.n 

ve .. ; ... 1f'..-d"'n ayrılmAk üzereyim, 
CiiHii. d•dim. 

IRıl ı•ıl yanan sivf'llı hAkı•lart 
bi··rlrnı.;,e bulutlaıtı. Pembe yüzü 
solar gibi ol ' 

BUGÜNKÜ PROGRA!\1 
of' 

18,00 Pro,'Tam. 18,03 Radyo c•: .. ,,..., 
kestrası, 18,50 Saz eserleri ve i&rQ,ıS 
19.30 HabeTler, 19,45 Fasıl heyeti. 2 !(' 
Tanınmış film parçaları (Pl.) 20,30 ktl~ 
nuşnıa, 20,45 Seçilmiş $8.rkı ve tiir 1.15i~ 
ler, 21,15 Konuşma, 21.30 Oda rrı fiJ 
kisi, 22,00 Meşhur caz orkestrası (:ıi&L 
22,30 Halx!rler, 22,50 Dans mil 
23,25 Yarınki program ve kaparuf-

16/12/910 PAZARTESİ s.JS 
8,00 Program, 8,03 Haberler. 

Mürik. 8.45 Ev kadını. ı.50 
12.30 Pro,gr<ım. 12 33 Fasıl heyeti. 1 :?t' 

H•beTler, 13,05 Fasıl heyeti, 13· 
Müzik. 

( BULMACA J 
'-~----~-12.~4567~ 
1 rı 1 1 l•ı 1 1 j_ 
21-1-1 1•1 1•1 ı-L 
3 1 1•1 1 ı l•IJ_.., 
4 l•I 1 1 1 1 l•l--111 5 • • 1 1 1•1 1 1 j_ 
6 l•ı 1 1 1 1 11!!.
1 
8 
9 

I •I 1 ı ı•ı L 
1 l•I l•I 1 J...-1 
ı 1 1•1 1 ıJ.) .___ 

Yukarıdan aşafı: 
1 - Defeden - Bir kuş. 
2 - Bir nevi çay - İlive. . " 
3 - Su - Anadoluda bir şehtiı1'l1ı: 

Nota. 
4 - Bi rerkek ism.1. öl• 
5 - Bir mcyva - Türkiyede bir g 
6 - Hastalıktı. 
1 - Beyaz - Şüphe - Nota. 
8 - Su - Denitln yük.selnıesi. dii" 
9 - Huzur ve süktın .. Tartıda 

til1en kısım. 
Soldan saia: 
1 - Bir oyun - Kroki 

l·ıı ~at• 
2 - Dört tarafı suyla çevr 

parçası - Kışın yağar. 
3 - Nota - Ergin değil - NolJ!· 
4 - Hruıto hk 
5 - Eşini kaybetmiş - Su. 
6 - Eski ağırlık ölçüleri:rniı.de~ota· 
7 - Çok değil - Bir nıeyva -
R - h'leşhur bir dağ ~ Ba,. kU"' 
9 - Emeller .. Eski devirlerde 

çük köy. 

lla: 
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1 S 0 N H A B--E~R-L_E_R_1 ~~~n~] T 
o POLİTİKA • ASKERLİK 

FAŞİST İTALYA 

Zafer ümidini 

kaybettiği 

/ Japonyanın Garb çölünde Fransızların bir 
İngiltereyi (Baı tarafı birinci sahilede) kurtul us, u 

Komedi kısmında 

Paşa HazPetıe,.i 
İtalyan mağlubiyeti 
karşısında Almanya 

•• gun 

Parça 
~ 

param 

olacaktır 

20 hin esir heliğ 

bir ihtardır 
londra 15 (A.A.) - lı•lyan 

l'rıa~llıbivetl~rinden bahseden c:E
~eni,,g Standard> diyor ki: 
, •lıalvanların Guadalajar. Gö
~ıce ve Sidi-Barranide u~radığı as· 

eri feliketlerin uzun liste!"İ, ce· 
.. retıizlikten ziyade haksız biı da
'°•Ya giri•ilmiş olmasından doğ. 
l'rltt~tur. Düşmanı küçük görmÜ· 
~Oruz. ltalyan milletinin insani· 
)ete yaptığı hizmetleri müdrikiz. 

Ş;rııdi bizim harbetmekte olduğu
l~z gayeler u~urunda ve ayni 
i ~ton zulmüne karşı Jleç~n asır 
l•ode lıalyanların naaıl kahra
"'•h•a harbettilclerini de biliyo
~t. İşte bizim kinimiz de bunun 

'<iod· E" ! 1 •· 1 . ır. ger ta ya oz gayre~ eri· 
~1 :Zaferimiz it:in ıarf~tse, millet '• . b·ı~ıst boyunduruR-undan kurtula-
l 1 ır. Ve o Eliİn ltalya medeni mil. 
:tler camiasındaki verini alacak 
t IJ.t.iyete ~İrecektir. İrıgiltere bunu 
~:})\in edebilirsf". o fn'tiltcre tari-

ıırıin en kıymetli günlerinden biri 
• • k 

,.ı:ıı tır.> 

'1ı !'.venin"' St•ndard'ın boşka bir 
tı1'arriri de diyor ki: 
tftalyayı harbin dısında tat11-

~~ Yegane •evin ne olduö:unu 1-
"anlara bildirmek için elimizde 

"'"k 
1 () l! emmel ve tek bir fır,.at. var. 

l da harbi keızanmaları imki.nı 
~.ttıa.dığını onlara göstermektir. 

•· 
1rıeenal~yh darbelerimizi hisst"t

b?>ıe::e d•vam edelim. Cünkii 20 
'" esir. 20 d•fa 100 bin krli
~•den daha b•liğ bir ihtardır. Fa
•-t Propagandayı da ihmal etmi
)tljn\ ve on1ara Almanlara kar!'t 
~kidenberi ve her zaman canlı 
ı 11 talc be•ledikleri kini hatırlata· 
• . K,.ndilerini hat& İ!tl~mcz ıa-

protestosu 

bekleniyor 

ICap'ta tevkif olunan 
bir va!Jur yüzünden 

hadise 9ıkacak 
{ -

Tokyo 15 (A.A.) - n. N. B. 
ajan!'ının hususi muhabiri bilrliri
vor: Japonyanın Cap kon .. oT,.,:ııu 
Yo~ida, cKivanto Maru> rr11 nc-1 ::ı
ki .Taoon vapurunun ııebl9-h•iz ola· 
rak Durban'da tutulma•1nı c~nu

bi Afrika Birliği hükilm•ti nn
dinde şiddetle protesto etmİ!t:r. 
Bu işi ıür' at le halletmek ınÜm· 
kün olmadığından vapurun kap
tanı. Cenubi Afrika Birlii;i hükü
metinin talebi mucibince hamule· 

"ini ihrac ederek derhal Durban 
limanından ayrılmak kararını ver· 
mi~tir. ••• 

Tokvo 15 (A.A.) - cTokyo 
A~uıhi Şimbun• gazcte!İnin haber 
verdiğine p:öre, Japon hük3meti 
c:Kivanto ~1aru:. vapuruna karşı 
Durban limanında ittihaz edilen 
tedbirleri Londra nezdinde de şid 
detle protesto etmek niyetinde· 
dir. 

Macar • Alman 
anıa,masının 

ziraat 
tatbikı 

Berlin 15 (A.A.) - Alman 
iaşe ve Ziraat Nazın Walter Dar
re, dün Macar Ziraat Nezaretin

den bir heyeti kabul etmi~tir. Bu 
heyet teşrinievvel ayında akdediw 
len Alman - Macar ziraat anlaş· 
masının tahakkuku için İcab eden 
ıal&.hiyettar Alman makamlarile 
müzakı!reler yapmaktadır. 

nan ltaly~nlann, bu itikadlarını 
z~yıflatalım. İtalyayı zaferin ken
dıleri için bahis mevzuu olnmıya
ılfii:ına ikna ettiğimiz gün, Faşist 
talya Paramparça olacaktır.> 

BU Gi'.! N • 
Sinema dünyaınun en parlak 2 yıldızı 

~ELEK 
Sinemasında 

CLAt;DETTE COLBERT 
JAMES STEWART 

tarafından temsil edilen 

lfa~atGüzeldi,. 
Fransızca sözlü nefis bir aşk ve züıetıik filmi 

Seanslar : J1 (tenzilatlı) - 1 - 2.30 - 4.30 - 6,30, suare 9 da 

DİKKAT: Geceler için numaralı biletlerin evvelden aldınlması 
rica olunur. Tell!'fon : 40868 

;~:::::::::~B~U~H:ıU"I~~A~:~:B:ÜT:u~··N=--:SElUR::.:-~H~ALKI::-.::-:::::::::111 
S Ü ME R SİNE M AS INA 

koşuyor V o M İ R E İ L L E B A L i N ile arkadnılan 
AİnlE CLARİOND , .e GINE1TE LECLERK 

tarafınd.ın fevknlıide bir tarı.da yaratılan 

4ŞKIN ZA FERİ 
Fransızca sö.dü mü'iteı;na ve muhte~m filmini alkışlıyor. 

tte\'ZUU : Bir kadının bir erkektl!n neler beklediğini... İntikamın 
ne olduğunu ... Ayni kadını seven iki erke~in ölümü . ., 

iıa\.eten: YUN.ı\..N .. iTALYAN HARBİ manı.aralannı bütün 
tafsUitile ~österen fi1m. 

sor1ER ve TAKsirt'I 
s i N E M A L A R I 

Yunanistan ın Harbe Girişin i Gösteren 
Gösterilmektedir. Sinema Gazetesi 

llarbin nanı • General MetaJcsas'm Elen ınilletine nutku _ Kral 
~. ·ıı linin b" !'"'-' .. ın ~ turunda resmi geçld ve Yunan mı e ır ı,. ....... I~teren en son film 

Mihver siyasi faaliyetle 
Hitlcr ve Ribbentrop'un B .. rlin 

den harcke"t ettik1eri haberi tc .. 
cyyüd edecek olursa bu gene !tal· 
yanın vaziyeti mevzuu bahsolu .. 
yor demektir. lıalya yakında da.. 
hili bir buhran içinde kalacaktır. 
Bir mihver membaı ltaly.,nın 81 • 

l.adaşı tarafından baştaubaşn iş
gal olunacağından bile bahsedi • 
yor. 

Almanya mihver ortağının ynr· 
clımına koşacak mı} Kvş~uıyl'lcak 
mı? 

Bu sual Ötedenberi sorulmakta
dır. Arnavudluk topraklnT:ndaki 
Yunan muvaffakiyeti ve General 
Vavel'in şimali Afrikadaki darbe
sinden sonra bu sual şu ~eKli al· 
mı~tır: 

Bu hezimetler Almanyayı ala
kalandırıyor mu, ali.kalandırı
> orsa, hangi bakımdan alakalan
dırıyor? 

İyi malUmat alan kaynaK1ar da 
Almanyanın, İtalyan çekilmesi 
neticesinde İngilizlerin Mısırd '\ki 
kuvvetlerini Almanyaya karşı 
kullanacağından korkmakta ol
duğc söylenmektedir. Bu do•tluk· 
!arının canandan ziyad~ canı dü~ 
~.ünmek esasına dayandığını gCs· 
ıermesi bakımından mühimdir. 

Yunan • İtalyan harbi 
Yunan taarruzu muvnffakiyetle 

devam etmektedir. Bilhassa ce .. 
nubda dün büyük ilerlemeler kay· 
dedilmiıtir. 

En cenubda Haymarayo kadar 
gelen Yunan süvarileri bir çok mı.i 
hiın mevkileri i1gal etmiş ve bir 
heyli esir almı~lardır. 

Tepedelen tam!lmen tahliye e. 
dilmiştir. Düşmesine intizaı olun· 
maktadır. 

Klisara kasabasından Elbesana 
doğru yapılan harekat teC rici ol
makla beraber inkişaf etm~ktedir. 
Mühim tepeler ve mevkil ... r Yu • 
nanlılar tarafından zaptolıJnmug _ 
tur. 

ltalyanların cenubda kuvvetle· 
rini hızla çekmekte olduklırı gö· 
rülüyor ki, bu vaziyete nazaran 
İtalyanların Avlonya liıııanını da 
terkedecekleri anlaşılmaktudır . 

Maliye Vekaleti hesab 
mütehassıs muavini 

alıyor 
Maliye Vekaleti lstanbul, An

kara, lzmir, Bursa, Adana, Mer-
41in, Samsun vilayet merk~zlerinde 
çahştırmak üzere hesab mütehas
sıs muavini alacaktır. Bu hususta 
yapılacak imtihana gireceklerin 
Hukuk, lktıaad fakültelerinden ve 
va.lıud Yüksek Ticaret Mektebi ve 
Sosyal Bilgiler okulundan mezun 
olması şarttır. Müsabaka inltiha .. 
nına bu ayın 25 inde başlanacak· 
lır. 

Daktilo ücretli ve 
memurlar alınacak 
Diğer taraftan Vekalet merkez 

teşkilatında münhal daktilolukla· 
ra alınacakların intihabı için 15 
ikincik8.nun çarşamba günii müsa· 
baka İmtihanı açılacaktır. imtiha
na saat 14 te ba~lanacaktır. Bun
dan başka Vekiİet merkez te~ki
li.tında 12 dereceye kadat maa~lı 
ve muadili ücretli memuri,·etlere 
ahnacaklann intihabı için 7 ikin· 
cik8.nun salı günü müsabaka im
tihanı açılacaktır. 

56 kisi cezalandırıld ı • 
Son yirmi dört saat zarfında 

Lava), Franstz kabinesinden a.. 
tıldı. Bu, ayağına hali, altı 

df'ri, üstü kuma,, düğmeli potin 
giyen meıhur Alman ve lıalyan 
do~tu Fransızın kabineden atı1-
m3kla kaybettiği üç ıey vardır: 
1 ) Baıvekil muavinliği, 2) Hari· 
ciye Nazırlığı, 3) lhtiydr Franaız 
Mareplının halefliği. Buna, Fran· 
sa~ tamamen mihver iğvanına 
sürüklemek ve bu uçurumdan a
şağı yuvarlamak hakkındaki ü
midlerinin ve gayretlerinin bota 
':;tlımasını da ili.ve ederseniz, ol· 
du dört!. 

Laval, bir memleketin nadir 
yetiştirebileceği tıynette bir a • 
damdı. Senelerce evvel, Fransayı 
A?manyanm kucağına atn1ak için 
sarfettiği gayretler boıa gittikten 
>onra Fransa feci bir ıekilde Yl
kıJınca, böyle bir fırsatı ganimet 
bilecek kadar korkunc bir reda
ate düımii§tü. Fransanın ihtiyar 
Mareıalı ile Lava! ara11nda baı· 
!ayan mücadele çok meraklı ve 
heyecanlı bir maç halinde idi. NL 
ha yet netice meydandadır: Lava! 
Fransanın mukadderatına hük· 
meden birlik içerioinden azledil· 
miıtir. 

Bu Lava!, Fransada sol parti· 
ler içerisinden çıkıp iktidara ge
çince birden zenginleıiveren bir 
adamdır. O kadar ki, ev,·elce ta
mamen meteliksiz olan bu aabık 
Baıvekil, kızını Conite de Cham
brem'e 18 milyonluk bir drahmi 
ile verebilıniıti. 

Öyle zannedilebilir ki Lavo.lin 
bu sökülüıü, Fransa teırilıi için 
artık devamlı bir kurtulu4 olabile· 
cektir. Fransızlar, Laval'den kur. 
tulmakla, kendilerini 940 inhi • 
zamından daha ağır bir inhizama 
götürebilecek olan bir felaketten 
aıyrılmıılardır. 

Tramvayln kurnazlı~ı 

Ne olabilir? diyeceksiniz. An
latayım: ltık maskeleme hak· 

kındaki karar nakil vasıtaları için 
henüz devam ediyor. T:amvay· 

!arın İçerisi hali bir türbe lotlu· 
ğundadır. Fakat bazı kurnaz lram 
vaylar, iç ]imbalannın etrafını çe· 
viren mavi boyalı cam abajur· 
lardan bir tanesini çıkarıvermİt· 
ler. Bu ıurıetle tramvayJn i('erisi 
de benzine kan gelmit bir hula 
yüzü gibi biraz aydınlanmı, ..• Hi· 
lei ıeriye mi demeli, kendi kendi
mizi aldatmak mı demeli, bil
mem ama, herhalde bot bir kur· 
nazlık! 

Fuzuli mi. Nedim mi? 

Dünkü En Son Dakika gazete· 
ıinde Sabit Çelebi, bir kari· 

İne cevab verirken (Fuzuli) nin 
bir beytini hatırladığım söylüyor. 
O beyit ıudur: 

«Kız oğlan ni.zı nazın tehlevend 
ivizı i.vô.zın 

Beli.sın ben de hilmemt kız mı11n 
oğlan mısın ki.fir!» 

Biz Nedimin bilirdik. Helbuki 
Sabit Çelebi Fuzulinin diyor. An· 
·laıdıyor ki. böyle, yazılan era51na 
kadim '8-İrlerimizden oarçıılsr al· 
mağa meraklı olan, divan edebi· 
yatına vikıf muharrirler, masala
rının bir gözünde bir tane de ede· 
biyat dersi kitabı bulundurmalı
dırlar. Aksi takdirde iıte böyle 
hataya düıerler. 

A. Müntekim . 

Gazete kağıdına sarılı 
bir çocuk bulundu 

muhtelif Belediye suçlarından do- Vefada Aylak soka~ında ızaze
layı 21 şoför ve otobüs biletçisi te kağıdına sarılmış iki aylık bir 
hakkında ceza zaptı tutu)muıştur. kız çocuğu bulunmuştur. ZA-bıta 
Ayrıca tramvaydan atlayRn 35 bu çocuğun kimin tarafındaın bı
kişi birer lira para cezasına mah· rakıldığını aramaktadır. Çocuk 

Sah~emize bi~ çok b~yne~m.ilel şa.he-ı rın birisi gO.ya yemek odası kapısıdır, 
serlerın emsalsız tercumesını vererf'k ı-~akat yemeğe gidilirken dibdeki kapı
:ıı:ın'ata büy\ik hizmetlerde bulunan Ba- dan çıkılıyor. Buna rağmen yemekler 
yan Seniha Bedri Göknilin keriml'si dip kapıdan getirilip yemek odası zan
Nczan Göknilin tiyatroyla alakadar ol- nettiğimiz od.aya götürülüyor. Fakat 
ması tabii görülmekle beraber ınucibi bir iki dakika sonra tekrar çıkortıh
mcmnuniyet olduğunu da söylemek 13- yor. Anlaşılır şey değil! ... 
umdır. Ancak Nazan Göknil gibi nadir 
tesadüf edilen bir sen'at hava:ııı i~inde 
büyüyen gene bir istidaddan tercüme 
ve ,u mahud (adapte) piyesler d~il 
de hasretini çekmekte olduğumuz telif 
et>erler beklemek hakkımızdır. Yok.<ıa 

dün akşam seyretti*imi:z (Paşa Haz
retleri) isimli komedi gibi eserleri örf 
ve adetlerimize uydurmağa çahşerak 
lisanımıza çevirmek, sa.n'at zevkini kör
le..,tirmek, vakit kaybetmek ve ht"r tür
lü istidadın inkişaftna mfıni olmak
tan başka bir şey değildir. 

Na.z..ı.n Göknil, bu esE'ri nereden bu
lup çıkarmış; neden ona kıymetli va
kitlerini hasret.rneği göze almış? .. An
laşılmaz bir muamma ... Çünkü bu ko
medi kadar fakir, Bciz, her türlü kıy-; 

metten ilri esere nadiren tesadüf edi
lebilir. Ev\·eli mevzu, yok denilebilecek 
kadar zayıf. Sert ve hiddetli bir pa!;a 
etrafındakileri ve bilhassa damndını 

titretiyor. Günün birinde bu damadın 
açıkgöz bir arkadaşı geliyor ve ev 
halkını isyana davet ediyor. Bu isyan 
karşısında aile reisi, sebebi anlnşılmnz 
bir tahavvülle yumuşak ve uv~l bir 
adam oluveriyor ... İşte bu kadnr ... Ne 
bir beklenilmedik hftdise, ne al8k;ı u
yandıracak bir valc'a var. Bitmek, tü
kenmek bilmiyen sahneler, uzun mü
kalemeler, birçok beyhude sö:z.ler, e"ere 
bir eskilik. bir küf kokusu veriyo:-. Snn 
ra piyes o kadar acemice inşa edilmit 
ki, eşhasın girip çıkmasından hiç bir 
mantık yok. O kadar Jd, sahneyi ter
ketmek tazım Reldiği vakit: •Sen bu
rada kal, benim biraz işim var, bira7.
dan gelirim ... • demek mecburiyetinde 
kalan şahı!ılar var. Mantık.sız.Jı~ın bir 
mis.alini daha zikretmekten kendimi a
lamıyorum. Suad ismindeki avukat, 
paşadan küç-ük kızını istiyor. Paşanın 
damadı da orada Mtır, Bir müddet 
sonra. paşa mühim bir keşiHe bulun
rnuş gibi: ·Kızımı kimin istedi~ini bili
yorum. Suad Beydir! .. • demesi Ü7.erine 
damadı hPyretlere düşüyor... Biz de 
hnyrete düştük, fakat ayni :ııebebdf'n 

dolayı deP'il. Bu gibi hat;tlsır k11rşı,..ın

da müelliflerin en iptidat tiyatro t<"k· 
niğine vakıf olmadıkları kanaatine \'Q

nyoruz. Halbuki bu müellifler Almnn
yada meşhur imişler. Keşki eserleri de 
oldujhı yerde kalsaydı. 

Mahud (adaptation) ameliyesi de ya 
pılamamış. İtiraf etmeli ki, buna im· 
k&.n yoktu. Birinci m~kül, vak'a za
manını tayinde başlıyor. Gayet sert, 
müstebid, ayni uı.manda gayet nüfuzlu 
bir paşa var. Memurları yerlerinden 
çıkarıp Avrupaya nefyetmej;:"e mukte"" 
dir bir paşa ... Böyle bir şahsın haliluı
zırda mevcudiyetine ihtimal dahi ver
mek kabil değil. Demek oluyor ki 
vak'a devri sabıkta geçiyor. Hayır! .. 
Çünkü bir daktilo kız var!.. O halde 
halihazırdayız!. .. Pek iyi ame. paşa1 .. 
Hulisa bir türlü işin içinden çı.kmak 
kabil değil. .. Sonra gılya bu Türk evin
de sigara içmek memnu!. Böyle bir 
Türk evi tasavvur edilebilir mi? .. &·a
scn muhayyilemizi her türlü faaliyet
ten meneden bir dC'kor var. Dibde jki 
pencere ve bir kapı mevcud. P~nC'e

reler bahçeye nazır, kapı ise büyük bir 
saat üzerine nçılıyor. Knpıdan çıkan 
aktörlerin nereye gittiklerini bir türlü 
kl!rtiremiyoruz. Çünkü gidecek hiçbir 
yer yok. Zengin ve nüfuzlu bu pa~.a
nın evindeki sözde Şam işi solon ta
kımı da hiç şüphesiz ki paşa tarafın
dan Bitpazarından alınmıştır. 

Aktörlerin ai,riş ve çıkışlarında da 
beri:r. ~ntıkc:ı"!.hk1:ır vRr. Yf'n kqnıla-

Bu balta: Her sean!'ita 

Bu pek zavallı komedinin müdafaa
sını deruhde eden ve eserin devamı 
müddetince aşağı yukarı sahneyi ter
kctmjyen Vasfi Rızanın bu uğurda sar
fettiği san'ata, gayrete, hayran olmomak 
kabil değil. Vasfi, canla başla çalışıyor, 
bu hareketsiz ve ağır piyese büyük bir 
tempo temin ediyor, çalışıyor, çabalı
yor, didiniyor, halkın son derece ho-

şuna s:iden sesinin en tiz perdelerine 
tırmanıyor. Adeta bir nevi fedailik, 
kahramanlık gö~lcriyor. Piyes tutunur
!18 hiç şüphesiz ki Vaslinin sayesinde
dir. Paşa haremi rolünde Bedia ciddf'n 
harikulide. Hali, tavrı. hareketi, es.ki 

korselerin içinde acayib bir şekil 3}mış 

J!ibi şı:örünen v~udü, mavi atlastan el
bi!lesi, elma!<ları, albn gözlüğü, müte
madi tebes!'Qimü, bililtizam yanlı, tr~n
frırla konuşuşu emsalsiz bir tip vücu
de getiriyor. İ~te san'atin, büyük san
atin bir misali ... 

Muammeri de şiddetle alloşlamamölk 
kabil değil. San'atkar olmak için sade 
sevimli olmanın k8fi gelmediitini anla· 
mış. ti~cli rolden role geçtikçe daha 
büyük muvaffakiyetler gösteriyor. Dün 
akşamki baştan çıkaran, isyana sevke
den avukat rolünda mükemmeldi. Böy
le devam ettiği takdirde çok geçme
den tiyatronun en kuvvetll unsurlann
dan biri olacaktır. Kendisine tevdi e-
dilen paşa rolünde, bütün hüsnü ni-
yetine rağmen, Said hiç de yerinde de
ğildi. Gerek bu rol için, gere-k giy
mekte olduğu dar ve zibidi elbicıe için 
ke-ndisine'" ıtöre biçilmiş bir kaftandır 
diyemiyeceğiz. Makyajı da iyi değ,l.1-

di. Şevkiyenin eski neş'esl yok. Di
ğer küçük roller aksamadan oynandı. 

* Tiyatro ıalonuna girerken gözümüze 
duvara asılmış olan ıöyle bir il&n ilişti: 

·Dikkatl.. Tiyatromuza yeni gelense
yircilere: Perde açıldıktan sonra konu
şulmaz, gürültü edilmez., fındık, fıstık 
yenmez. yer değiştirilmez, yerlere ka
buk atılmaz!~' 

Evveli gülümsedik. Aklımıza ufacık 
bir hikaye geldi. Geçen asırda Ameri
kada altın aramağ,a koşuşulduğu za
manlarda, altın arayıcı serserilere mah
sus alelicele salaştan meyhaneler ku
rulurmu,. Bunu sinemada da gördük. 
Bu meyhanelerde çoşan serseriler, sar
hoşlar, bellerinden tabancayı çekip 18.
alettayin ateş cdt'rlermiş:. Bu yüzden o 
meyhenclt"rin birinde piyano çalmakla 
mükellef piyani'ltlerin bir çoğu kendi
lerine isabet eden kurşunla telef ol
duitundan başı derde düşen meyhaneci 
$Öyle bir levha yaup asmış: •Piyanis
tin üzerine ateş elmeyiniz!. .. • 

EvvolA gülümsedik, dedim. Fakat 
sonra bir hayli müteessir olduk. Lcül
hamd tiyatromuz bir meyhane olmadı
ğı ııibl Sf'yirciler de altın arayan Rlr
hoş senıeriler değildirler ... Böyle bir 
ihtar, hnlkı rencide etmez mi? ... Ti
yatroya gelen seyirciler, elbette bu ih
tara müstahak değillerdir. 

Ekrem Rt$1D 

Teıekkür 

Baınn Birliği Mı.ntaka Reisliğinden: 

1875 te Ebuzz:iya Tevfik tarafından 
çıkarılan (Muharrir) mecmuası kolek
ttlyonile 1878 de çıkarılan (Mecmua! 
Ulüm) nüshalarından mürekkeb bir 
cildin birliğirpiz kütübhanesine hediye 
edilmesi suretile R:Österilen alakadan 
dol:ıyı sn:vın Bav Ali Türk~eldiye mın
t..,ka adına tcsekkür ederiz. 

salonu dolduran halk. 

dncınanın e:'b. ı-üzcl dehakılr ikl artisti: 1 
JOAN CRAWFORD GLARK GABLE'yi 

(MEŞ1JM KADIN) ve (AŞIK) rollerini yarattıkları 

MAHKUMLAR GEMİSİ 
Mükemmel R!tk ve ihtiras filmini takdir namrlarile 

seyretmek ve nlkı".!laınnk için 

SAR AY Sİ NEM AS I NA 
Kooruyor. iJRvetcn: FOX JURNAL c;on harb ve dünya habcrl~rl 

~lmanya ne yapacak? 
ııalyanm gerek Arnavud1ukta, gerek 

).ibya hududunda üstüste mağlUb 
olmac;;ı üzerine herkes.in sorduju mal 
şudur: Bu vaziyette Alman.)"ft ne )·a
parak? Filhakika, her iki harekatta da 
lırnü.z kafi netice elde edilmiş değil• 
dir. ital.yanlar, ne Arnavudluktan, ne 
de Llbyadan henüz kovulmamı.şlardır. 
}~akat fa~t rejiminin ancak kısa sü ... 
rccek ve ayni zamanda kendi'iinl cep• 
hrde ciddi bir çarpışmaya se\·ketotlye• 
ttk bir harbi göze alarak bu r.ıaceray• 
abldığı gÖ'zönün~ alınacak olursa, neti
celer hakkında ltalya hesabına hiç de 
nikbin olmak kabil değildir. 

İhtimaller 
Almanyanın faşist dostuna karşı btı 

vaıiyette ne yapacağı blbakkin 
sarulabiHr. Akla ban ihtimaller gel .. 
m('k(edir: 

1 - İtalyayı fili bir yardım yapmak, 
2 - İtalya)·ı ihmal etmek ve kendi 

haline bırakn?ak, 
:: - İtal)·ayı işgal etmek. 
Bunlardan ba~ka, İtalyaya \arşı Fran 

sayı kazanarak da bir cephe kurmak 
kabU olabilir. Fakat şimdiki halde bü
tün şıklar da ihn1al edilmiş ve sanki 
Alınan)·• ile İtalya anwnda bir anlaş· 
ma mevcud dejilmi-1, sanki İtalya itti• 
fPka dnhil bulunmuyormu, gibi ve hat. 
ta İtalya, haritada yokmuş gibi hare · 
ket etmek 41kkını ihtiyar eder görün• 
UJ('~e başJamı,tır. 

Fili yardım 

1-lal)·aya fili bir yardım ümidi bele 
hüsbtitün U7.Bkla-,mışhr. Çı.inkü bu 

yardım ancak, Bulgaristan ve yahud 
l uıoslav)·a tarik.ile Yunanistaa. üzeri• 
ne bir tazyik yapmakla mümkün olabi
lirdi. Halbuki Balkanları ...nuı ağır 

hn,·a son zamanlarda ortadan tamamile 
lı..alkmıştır. Bulpristan Akdenizde bir 
mahtec istemek arzusunu fiındilik ın .... 
mal etmi11tir. Yuıosl.avya ile üçüdü 
ı .akt.n hentiı iltihak eden Macaristan 
ebedi bir dostluk misakı inualamlf -
.lıırdır. Bu sur1>tle, zımnen :i\lacarların 
artık Yugoslavyadan hiç bir istediklerl 
katmadığt ilıln edilmiıtir. ~tacarlarla, 
l:"ırguslavları anlaştırmak hususunda 
Alman)·anın hü)'ük bir mesaı sarfettiğl 
muhakkaktır. Bunda belki, Sovyetler 
HirJiğinin Yugoslavyanm V81j)etile 
,)'akından alıikadar olmasınm da bil .... 
:·ük bir teslıt olmuş, Almanlar, bu ıu
ıeUe Sov)etlcre bir cemile ıôstermek 
istemişlerdir. . 
Yugoslavya ve llalya 
f:'<lkat Yuıoslavya - Aılaca_r ebedl 
r dostluk paktının imzası, Jtalyanın 
vaziyeti bakımından manalıdır. Filha-
1..ika bu imzanın Komada nıemnuniyet .. 
Je karşılandığı sQylenmektedir. Fakat 
Yunani!;tan harbi başladığı sırada, Yu• 
a.o~lavyanın Manastır şehcıne, hüviye
ti meçhul tayyareler tarafuıdan bom .. 
balnr abldıCı \ 'e bu bombaların kime 
aid olduirunun ilin edilmediği de ha
tırlardadır. Likin Röyter tar~fmdan 
verilen haberlerde l\lanasıuıı bombM. 
atan tayyarelerin Fiat italyan iayyare• 
leri. olduğu 'l.ikredilmiştir. Yugoslavya
ital}a hududunda z.aman ı.am:ın bid.İ• 
M-!er çıktığı ve hatta i talyJlJllann hu
duddaki Yugo5lav köylerini taş.latlıklan 
Jı.ltt..rlanacak olursa, i talyantn Yugos -
lavyaya karş.1 pek do.stça emt'ller bf>sle• 
mediği tezahür eder. Bu bakımdan Ma.o 
car - Yugoslav ebedi dostluk paktı bel · 
ki de İtalyada bir Alman nıanevrast 

şeklinde telıikki edilmiş, fakat it mey
dAna vumlmaml!JI ve zihlrt bir mem
nunluk alRıneU gösterilmiı;;tir 

İtalyayı ihmal 

"-.::::~ ... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-... .,...,..,..,,~k~ü-rn ... -o-l_m_u_ı~l~a~r~d~ır~.~~~~~~~..:.:k:r:e:~e:_:g:o:·n:::d:e:r:il:m:i;ş~ti:r:. ~~~~~..,.~~~~~~~~~~~~..,.,,....,,,,.,...~~~~..:..:._~~~:.._~~~~ 

A R B A R O S 
~·-"--~ bulunan -~l Guasto :P..far~isi Ya- mıştı. Ayrıca Girbe'de bulunan Tı.irk emir üzerine gemi1cri ateş açO:_ş~. F~~ 

1 .. talyayı ihmal etmek ve kendi haline 
bır•kmai:a gelince, Almanya, bunun 

kendisi için çok bü)·ük bir gaile oı~
caJını lıİS5Ct.m.İ.f olabilir. Çünkü bu 
takdirde İngiltere sade Mı~ırda bulu
nan kuvvetlerini çekip başka bir ta .. 
rafta istimal etnıekle kalmaı:, ayni ı.a
ınanda Akdenizdeki filosunu da ana• 
vatan filo,:,wıun takviye~nde kullana
Lilir Süveyş ve Cebelüttank a~ıldıktan 
sonra Almanların ingiltereye karşı :at .. 
bik ettikleri ablukaruo da manlbı orı.a
dlln kalkar. Zaten ~diy0 kadar. Al
manya, Jtalyaya sırf Inıiliz kuv,·ctleri· 
nin tnM.imine hizmet ediyor, di)·e bu 
kadar yıiz vermiştir. Bu bakuudan 
ilıU)anın ihnıııl edilmesi, A.lmaoyanın, 
antak Fransa ve İspanya ile sıkı bir iıt 
bırliği yapmak, harbin sevk ve idare• 
sine bunları da ithal edebilmek şa;:tile 
nıunıkün olabilir, Bundan dolayıdu ki 
son glınlerde Laval"in Berlioe a::idt:rcti 
lıal(kında dn rh,ayetler faılalaşnıış \'e 
sonıa herhangi bir kuşkulanmaya ıney 
dRn ,·eri1meuıck i~n derhal tckı.ib o• 

1\ ~illa n laştırılm ı, 
~lht letr •ka 

Yazan : 
Ekrem Reşid Tefrika No. 
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~,. '· ~t San • Angelo kalesinde mu- Doria, malO.m olmıyan bazı kinlerin '~.L 1 
' ~t<ıd;ı bulunan Papa, tnhsisatını ve- te~irile davete kendisi lcabet ctmeylp 
~1 tı oldu. Doria buna itiraz etti. İti· yerine yeğeni Filippino'yu gönderdi. 
~ 111? fayda!itZ olduğunu görünce se- 1528 !llenesi mart ayının onuncu gü. 
'l'tıkseJtti, kı7.clı. tehdid etti .,e ni- nü Andoine de la Rocheloucauld, şark 
~~t. Cirita .. Vecı..:ıia limanını up- deni%1eri umumi k~mandnnı tayin e-'i Q.i, dildiii zaman Dorwı iğbirar duydu 
~t l'~ıç ıene sonra. 1527 de Condotti- Çünkü kendisi Kralın donanmasının u
_.tttı l.ı.nvanını taşıyan Doria. yeniden mumi kaptanıyd! Vt;, b~ makama aid 
'tı:ıtq ıa Kralının hizmetinde bulunu- bütün kudretlerı kendınde taşıyordu. 
~t l!. On yedi parçadan mürt-kkeb Diğer tanıftan da tahsisatı kC'ndisine 
t'1.ltddonanmnnın bnşında Genov;ı Ö· muntaza~n verilmediği için ~biyet 
~ t: demir attı. Şehir karad~n Laut: gö~t~rme-kt;ydi. Zira ~~~~ hu'u~ı.nda, 
>tlt\ı rahndan zaptedilmE"k U7ere:vdı. Dorıa. aıagı yukarı butun Cenevızler 
~t 1tl:ı.rın ,ehre gelmesile mevkii ik sıibi aon derece titizdi. 

1 
l:tt~:.krnr Freeoı-i'lere sı:eçti. Biraz sonra da Fransız Kralının Ce· 

'~.,~ ı !lene, her tarafta galib Jıte- nova'dald ticareti Sa\•cne'e naklc:>tmck 
1
' ~irı' ~autrf'C İtalyAyı haqt~n başa ka- niyetinde olduğunu öğrendi. Bu haber 
'-t, I 8 Poli'ye gelmitti. Şl!hri muha- aıtzına kadar dolmu$ olan hiddet kSı
' ~.tına aldı. Denizden abluka}·ı te.. !!!!Sinin ta~asına sebcb damla oldu. 

~uı Doria'ya müracaat etti. Fakat Doria Kraldan yüz çevirerek, yaıunda 

sıtasile imparatorla muhabereye giriş- korsanlarına haber göndermişti. Bun- kat tehirden hiçbir top mukabelede 
ti. Doria göreceği hizmetlere mukabil lardan Turgud, Aydın, Sinan ve Ali bulunmadı. Bütün şehir, bütün sahil 
İmparatordan senevi altmıı bin duka Karaman hemen Cczaire kotUP gemi- derin bir uykuya dalmışa benziyordu. 
istemekteydi. leri ve adamlarile Barbarosun kuvvet- Halbuki ~neş oldukça yükselmitıti. Hiç 

Andrea Doria k.1bında bir adama her lerini arttırmışlardı. ~üphesiz ki şehirde hayat kalmamıştı, 
hükümdar gibi impal'ator da muhtacdı. Hızır, Çerçelde yapılmakta olan ıte- şehir ölmtiştii. 
Bütün şartları kabul edeı·ek Doria'yı micilere mahsus peksimcU Cezaire ge- İspanyol gemicileri var kuvvetlf'rile 
kendi.ne ba•ladı. • 1 K tt" Ali sesleniyorlardı. Fakat sahilde seslerini 

r- tirme,..c, A i aramanı memur e ı. 

Doria bu anlaşmad{"ln sonra İspanya- Karaman da yirmi beş hafif parça ba.- duyacak kimse olmadı/(ı gibi aksi sada 
ya gitmeden evvel Cenova'ya geldi ve şında Çerçele gitti. dahi yoktu ..• Her tarafta derin bir sil-

şehir ahali.sini Fransaya karşı kıyom Mayorkad.rı bulunan Doria bu kuv- kUt.. 
elUrmeğe muveffak oldu. Birkaç saat velin Cezairden ayrıldığını haber nl&· Doria aıı:kerine karaya çılono.sını em
zarfında şehirdeki Fransız hükOmeti rak Ali Karamana hücum ve mah\'rt- recliyor. Bu sükUt hiç de ho.,~na gibni
df'vrildi, Fransız hük(imet ad, mları me~i dü.şündü. Elde edeceği bu kolay yor. Herkes ihtiyatlı olaC"ak, kendi"ini 
haps~dildi, Andrca Dorla'ya da (Va- koruyacaktır. Karaya indlrilmi$ olan as 

zafer, bir taraftan Barbarnsu zayıf dü-tan HaUsk.~n) unvanı verildi. · ker, ihtiyatlı adımlarla ilerliyor. ~o-
şürecekti. diğer taraft:ın da hem f$p~n-

Bu muvaffakiyetten sonra Doria. Ge kaklarda kimse yok. Evlerin kapıları 
• k Yol a ·kerı'nı"n ce<aretı"nı' arttıracak, hem 1 nova da almak arzu ederdi. F:ıkat bu- " ·· ara Cjnmış, 

· de İmparatoru memnun edE'cekti. Hi" ı k na imk3n yoktu. Imparalnr ken"i!l'ini Bu kapı ar mızra uclarile itilip 
··ı d' • d şüphesiz ki bu ilk muvaffllkiyet bü:v, ük mu ema ıyen çagırıyor u. Zira vücude açılıyor ... Evler de boş!. Evlerd~ do 

d 
zaferin temini i('İn bir falı hayır ola-~etirm.iş ol uğ:u •Armli.da, hır11rdı. Bar kim~e yok!. Halbuki ev e~yası. kap, 
rak telakki edilecekti. barosu imha ve Rodos:u istlrdöld 7.aın:lnı ka~k. kıymetli habler hep yerli ve-

gelmişti. Doria İ~anyaya gidip bu mu- Doria, Çerçele geldi. rindt" .. İspanyollar için bu ne güzel 
aı.zam donanmanın kumnnd.vnnı aldı. Burada batırılmış olan yirmi beş par bir fırsat!... Bir gemici gümüı, bir c;ek-

Sinni altmışa varan Doriı., impara- ça J:eminin direkJeri denize kakılnıı' mecl! görüyor. alıyor. elinde tartıyor .. 
torun hiımetinde olarak Cezair Beyi kazıklara benziyordu. Limanda hiçbir Hiç şüphesiz ki bu çekmece birke~ al
Barbarosa hücum edecekti. Kendisine J?f'mi yoktu. Ne bir aes işitiliyordu. ncı tın eder. Bırakılır mı hiç!. Alıyor. 
karşı hazırlanmokta olan bu muhte- bir hareket seziliyordu. Namnz vakti Bunu gören bir arkadaşı başka eş
şem sefer..!cn h berdar olan Hızır, bü- r.elmiş olduğu halde ezan seo:-ı dahi du- yaya el atıyor. Bu sefer onu baş"ktı~ı 
tün gemilerini Cezalı' limanına topla- yulmuyordu. Doria'nın vcrIIUf olduğu taklid ediyor. bir başkası ayni hare-

kette bulunuyor. Nihayet bütün asker
ler çapulculuga başlıyorlar. Şehrin luıunuştur. 
içinde müthiş bir karS?aşalık baş~Üst""- Netice 
riyor. Limana doğru inen sokaklar ko- . 1 
ca koca yukler taşıyan lspanyollarla .J • . • ' • 

.. · ı-lDl':aııw i!;>galine gelince bu hu~U!t a 
doluyor. bir\Ok ecnebı mune.kkidte~ tahml~-

En~iz.isyonun itiyad haline getirdilli 1 .er yapmaktadırlar. Hat~ hırkaç ~ 
yağmacılık, şimdi burada da tatbik e- e\·vel, gaı.ete.lcrd~ çıkan bır habere vo
diliyor. En ehemmiyetsiz bir e'ya ça- re, Almanya, ıtalyan ı:en\!lkurınayl 
pulcul:lnn gözlerinde büyüyor. uezdinde kurmay zabitleri bulund~r""' 

Ale!5cele bir halının ort.asına top· ınn.yı. bn.şlıca emir ve kum?n~ayı hıı· 
!anan eş:ya, bazan 0 kadar a~ır oluyor ~t eline almayı teklif etmıştir._ Fa~t 
ki. halının ucleırını birleştirip sırtla- llnlyanın bir nevi Slovakya ~·azıyeti~e 
mak kabil ı•lmuyor. Ancak çekip sü- düco.eceğlnl tahmin ede.n faşast et~,~~ 
rüklemf"k JA:z.ım. Pencerelerd<'n iırlah- hunu boş karsılamamışlardır 1'1og ~ 
!an eşyaları f'şağıdakiler toplu - hır İtelya)1, Alman işpUne gi~ıt 
"or. Herkes; yangından mal kur- ital)&)"& tercih edenler hulur.dugu 

tarıyormuş gibi, acele ediyor, koşuyor, SQ)lenuıektedir. . .. 
vuruvrır. ahyor, en kısa bir zamanda Görülüyor ki. bir çok ihhm~~er ıçı~-

. d hn · · • u tbik edilt~•ıne daır f'n ('ok e..:va rclinon,.ğe çalışıyor ... Sanki c ngısıntn a ·~ 
d ·· k fi b" emare yoktur ~t<-ıı etrafı ııarm1ş! l\t'la a hcnıa a _ır. . . A • 

Ateş!... .. Fakat İtalya vazlyetinın yenı lhUlatlar 
doğuracağı da füphesizdir. Şu mu . -
bakkakhr ki, bu ihtimallerden han(tsl 
Jlhakkuk edene etsin İtalya, ha h Rrb
den çıkarkt'n, müııı;temleke lmpaı~tor• 
lnkun• artık elveda demeğ~ mecbur 
t.alacakhr. Yanh~ he!iiab Ba!,,addan 
d~ine.r ama. A.mavudluktan ve 1.ihv• ... 

Ate:; birdenbire yukarıdan, kaleden 
yağmala başlıyor. Kimse kaleyi di.i
şünmcmlşti!. Çünkü kale de, şehir gibi 
seıRiz ve sakit kalmıştı. Fakat şimdi 

kalenin kapıları açılıyor, Türk nsker
leri de, ellerinde kılıc, atılıyorlar. Si-
1fı.hlanmış şehir halkı kendiletınl takib 
ediyor. 

[Arkası var) 

dan dönmüyor! 

U ümtaz Faik FENiK 
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SPOR~ 
Bugü~kü lik maçları 

tehir edildi 
BODURİ'NİN 

ÖLÜMÜ 
Tam bir hafta oldu; tam bir 

hafta evvel, bütün spor hayatın· 
ca bir kere olsun ihtar almamış, 
her maçta yediği tekmelerle, itilip 
kakılmakla vücudü yara bere i
çinde kald•ğı halde bir kere ol
sun, kendinden çok zayıf olan ra-

Hauaların 

buna 
fena gitmesi 

oldu 
çolı 

selJelJ 
Havaların bir rnüddettenberi 

fazla yağmurlu gitmesi stadları o~ 
yun oynanmaz bir hale getirdiğin
d•n bölge heyeti, bugün yapıla -
cak olan lik maçlannı tehir etmif
tir. Hava müsaid olduğu takdir· 

de maçlara gelecek halta devam 
edilecektir. 

aıl bir oyun çıkaracağı merak t:di
liyordu. Yağmurlar müsaade e· 
derse gelecek hafta, spor merak
lıları bu meraklarını da gidere .. 
ceklerdir. 

kiblerine yan bakmamış olan, at
letizmde üç branşın Balkan Şam
piyonu, futbolda en liyakatli san· 
trfor Melihe, Bölge Ceza. He:yeti 
dokuz aylık boykot karannı ver-
mişti. Bu hadise bütün spor ale
mimizde, Melihin kendini bilerek 
veya bilmiyerek yaptığ• kabahati 
görenler nezdinde bile biiyük ve 
ge:ni~ bir aksülamel yaptı. Bnnun 
çıkardığı yegane sada da bir pro
tt-sto nidasından ba~ka bir tonda 
de:ğildi. O hadise çok canımızı 

Bu günkü boks maçları 

Bu&iln, en heyecanlı spor hi.di
aesi olarak Fener bahçe • Be§ik· 

taş kar§ıla§ması b~kleniyor ve 
Melihsiz kalan Fenerbahçenin na-

Bugün Maksimde büyük bok• 
maçları yapılacaktır. Ajanlığın 
çalışmasile çok iyi organize edil
miş olan bu müsabakaların İste· 
nen alikayı yarat!'cağı tahmin e· 
dilmektedir. 

Melihe aid resimler 

Üç ay evvel 1\lelihle böyle iftihu ctmistik ! 

Melihsi:ı kalan Fenerbah(eı takımına aid iki resim 

Bes 
' 

ayda 46,383 uçuş 

sıktı; bugün böyle geçici bir şeye 
••k•lırken daha büyük bir •adme· 
nin, hiçbir mantıki itiraza kulak 
asmıyacak bir vak' anın ezici te!'l:İri 
ahında kalıyoruz: Bodurinin ölü
mü. 

Boduri •Çm muhakkak ki 
birkaç dakikal•k bir •ükut vak
fe!'inde bulunulacak ve ondan son 
ra büyük ve ince futbolcunun bah
si geçmiyecek sanılır. Bana öyle 
~elir ki ayakta onu düşüne-

, rek geçireceğimiz birkaç daki
f ka, daha geçen hafta alkışlad•ğı

mız canlı ve cevval oyuncunun 
hihrasile bizim hafızamız araMna 
bir perde çekemiyecektir. Boduri, 
a.ıl i•mile Nikola Vafiyadiı. Türk 
futbolunda unutulmaz hir tip ola
rak kalacaktır. Onu yalnız •eyret
mekle tanıyan bizler için bu böy
ledir. Arkadaşlarının teessürü öl· 
çüsüzdür. Onun sempatisi Galata .. 
sarayın sıcak ve samimi hatırala
rı arasında hiçbir vakit silik kal
mıyacak ve sevincli galibiye-t gün
lerinde muhakkak ki cO da ara
mızda olsaydı> denilecek, mağ
lU.biyet anlarında ise Boduri bir 
kahraman gibi aranılacaktır. 

Şimdi kaderin, düzeltemiyece· 
ğimiz bu cilvesine boyun eğdik· 
ten •oma düzeltilebilecek bir ka
rara geçelim. Melih davası ... Her 
gün müteaddid mektublar alıyo
ruz, efki.rıumumiye protesto edi
yor; biz bekledik cBelki yanlış
lık anlav,ılır ve tashih edilir> de .. 
dik; Melik bekliyor ve sportmen
lik terbiyesine, çok haksız dahi ol-

1 sa, bir karara itiraz etmek için dili 
dönmüyor. 

Her hadisede en büyük hakem 
efkarıumumiycdir. Bunun ifade
sinden anlıyoruz ki Mclihe yapı· 
lan büyük haksızlıktır. Bu hak.ız
lığın gafletle yap•lmıı olduğuna 
inanmak istiyoruz.Sporculukta her 
yanlış düzeltilebilir, yeter ki onu 
yapanlar idrak eyle!İn ... Melihin 
kararan gözlerle sahada bir daki
ka dolaştıktan sonra yaptığı ha
reketin doğru olmad•ğı muhak
kaktır. Bunu hakem de görmüı 
ve Melihin böyle bir iş yapma•ına 
hayret ederek onu cezalandırmış
tır: Saha harici ederek .•• 

F ekat o müşahidin beyn•lmilel 
spor kavaidine göre bir futbol ma 
çının cereyanile ali.kası ne kadar 
vasimit ve hakeminki de ne kadar 
darmış ki. hakem raporu bir ke
nara atılıyor ve saha kenarındaki 
saha komiserinin yalnız idari ve 
intizam bakımından vereceği ra· 
por kale alınarak alelacele. tah
kikata tahammülü olmıyan bir ha 
di!teymiş gibi, bir tatil gününde 
mahud karar veriliyor. 

Ankara 14 (A.A.) - Haber aldığunıza göre, Hava Kurumu tayyarecileri 
motörlü tayyare ve ı:ıIAnörlerle hazirandan ikincileş;rin sonuna kadar olan 
bet aylık müddet zarfında 46,383 uçuf yapmışlardır. Bu 46.383 uçuşun 18,378 i 
motör~ü tayyarelerle, 28,005 i plMıörlerle yapılmıştır. 

Müşahidlere bu kadar vil•i sala 
hiyet verirflek bir gün oyunu dur· 
durup hakeme tBöyle karar ve
rilmez• demelerine intizar edebi
liriz. Zaten hakemleri bu şekilde 
kontrol etmekle otoritelerini sı-

Kurumun paraşütçülük tubesi ise a}·ni müddet ı..arlında 5.202 parqüt at
layışı yapmıştır. 

Orman Fakültesi Alım Salım 

Cin!! 
Tatbikat ayakkabısı 
İakarpin 

Komisyonu Başkanlığından : 
Mi klan 
54 çift 

114 

MuhRmmen Fi. 
12 Li. 50 Kr. 
9 • 50 

Muhammen l'u. 
675 Li. 

l.E_83-!.... 
1758 • 

A-luvakkat teminat: 132 Hra. İhale: 27 /12.'940 cuma. saat 11 de. 
l - Büyükdere Bahçeköyde bulunan Orman fakültesi talebesi için vuka

nda müfredattan yaı.ılı ayakkabılar •l• şartname ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 
2 - Eksiltme ltlaliye Vekaleti Beyo~lu Liseler MuhasebeciliR:i dairesinde 

toplanacak olan fakülte alım satım komisyonu huzurunda yapılacaktır. 
3 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunda yaz.ıh evsafı haiz olma

lan elzemdir. 

4 - Şartname ve nümuneleri görmek isteyenlerin tatil Ji{ünleri haHc Or-
man fakültesine milracaatleri. (11705) 

Maliye Vekaletinden: 
Vekalet merkez teşkil.itında 12 dereceye kadar maaşlı ve muadili üc

retli memuriyetlere alınacakların intihabı için 7 ikincik;inun 1941 salı günü 
müsabaka imtihanı açılacaktır. İmtihana saat 14 te başl:ınacaktır. 

Talihlerin 6 ikincikanun 1941 pazartesi günü mesai saati sonuna kadar 
lise veya muadili bir mektebden mezun oldu"unu gösterir ve!'!ikayı ibraz 
etmeleri. 6,5 X 9 eb'oı.dında 2 lot~raf verereklmukabilinde fotoılraflı ve 
tasdikli kabul kartı almaları lAzımdır. 

Müsabakayı kazananların. memuriyete tayin unabilmeleri için ibrazına 
mecbur olduktan vesikaları ve.sair tavin prtlarını havi broşür, Müracaat 
kaJenıi tarafından istiyenlere Vf'rilecektir. 

Muayyen zamana kadar kaydını yapttrmıyanlar imtihana kabul olun· 
mıyacaktır. Kazananlardan muktezi vesaiki tevdi etnıövenlerin 
yapılınıyacaktır. tayinleri 

{ıl821) ·8641· 

fıra indirdiğimizin farkında mıyız 
bilmivorum. iki !lene evvel An· 
karadan üç ki~ilik bir heyet Milli 
Kümenin final maçını seyredip 
hakemi kontrol etmeğe geldi ve 
hakeme bir oyuncu tarafından 
yumruk ahldı idi. 

Hakemler her hafta araların
da toplanarak 8amimi tenkidler· 
de bulunurler. Bizce bu kafidir. 
Amatörce, sırf memleket "lporu
nun kalkınması için rahatlarını bo 
zup çalı"lan hakemleri ne diye iti~ 
mads•zhkla kontrol ederiz bil
mem ... Raporunu yanlış verdi di
ye bir hakeme itimad!'ızlık gö~
terip de iki ay ııonra cGene sen 
maçları idare edeceksin> ne de
mektir. onu hiç bilmem ... F. T. 

Boduri'nin cenazesi 
bugün kaldırılıyor 

Galatasaray kulübünden: 
Kulübümüzün kıymetli azasın

dan ve: birinci futbol takımımız 
oyuncularından Nikola büyük 
Vafyadis (Boduri vefat etmi•tir. 

Cenazesi bugün saat 16 da 
Takttimde Ava ı··rivada kilise~in .. 
den k~ldınrılarak Sişlidf"ki aile 
n,,.,.~rlığına df"fn,.dilect>kli?". 

Riiti:rı arkr--'Plı•1ann hu sôn va· 
,.iff"rf~ hazır bulunmalarını rica 
ederiz. 

~ - -------- ~---=--.==---=--.--·.- -_- -- --~ ... - ...... 

H:A:KIK~T 

·--------------.. İstanbul Beşinci İcra l\olemurluğun-

1 UCUZ İLANLAR 1 da~:len Ankarada bulunan Şerif ve İs-
, ______________ ,. tanbulda Kadıköy Bahariye caddesinde 

• 101 No. da oturan Mehmcd Ali Cim-
iŞ Arayanlar 'ozun, Sokyas km Maryama olan borc-

* iş anyorum - Ona derecede tah
silim vardır. İdare 1$lerinden anlarun. 
Bonservtslerlm vardır. (Hakikat) ı:?a
:zetesinde O. T. rumu:zuna mektubla 
müracaat. (3) * İş llrll"Or: Türkçe, fransızca, irıgiliz
ce liı;ıanlarına vakıfım. Bu lisanlar üze
rine mııhaberat ve tercümeye muktedi
rim, dnktilografi bilirim, askerlikle ali.
kam yoktur. Her türlü referans vere· 
bilirim. Şirketlerde ve büro işlerinde 
çşlısacak iş anvorum. Galata Kefeli 
flü!;Cyin han No. 1 de (C. H.) adresine 
müracaat. (10) 

Satılık - Kiralık 

1arndan dolayı ipotek edilmiş ve bu ke
re mümelHki Ohanes tarafından takib 
ettirilmiştir. 

Paraya çevrilmesine karar ve .. 
rilmiş bulunan Beyoğlu Asmalımcscid 
mahalle~i İstiklil caddesi Venedik so
kaj{ında eski 1, 11, 11 M. 400, 4.02 yeni 
1, 15, 32, 328 kapı sayılı ve 316, 19 
parselli ve 320 metre murabbaı 5-aha 
üzerinde ve muhammen kıymetlerile 
evsafı aşa~ıda yazılı (ve İbrahimpaı;:a 
apartımanlarile maruf) 8 dükkin \"e 
iki apartımnnı (borclulara aid) tnmamı 
320 hi~c;p itibarile Mf'hmed Ali ve Şe
rif Cimcozun 56 aşardan 112 hiı:sesinin 

yarı:cı:ı üzprinde anaları Naciyenin inti
fa hakkı baki kalmak üzere açık arttır
maya çıkarılmıştır. 

15 BirincikAnun 1940 

MUA..'llELE VERGisİNE TABİ ~IÜESSESELERE: 
Maliye Vekaleti Varidat U. Md. nün yeni tebliğine göre 

SINAi MÜESSESELER İMALAT VE MUAMELE 
EMTİA İTHAUT ve İHRACAT 

Satış Defterlerile 
AYLIK BEYANNAMELER BASILMIŞTIR. 

Umumi satı.ş yrri: İNKD...AB KİTABEVİ. Ankara caddesi, No. 155. 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan : 
C in si 

2 aded Kenotron derin tedavi jeneratörü için tip 
WL - 332 - 220 kilovatlık 

1 aded derin tedavi lambası tip WSDT • 2244 
Sua ve elektrik sarsıntısından mahfuz hususi 
muhafazasile birlikte 

Fiatı 

Lira 

492 

25-07 * Pansiyon aranıyor - AHe nezdin
de mobilvah bir panı:::ivon aranıyor. İs
tanbul ciheti tercihdir. Hakikat ı:ı:aze· 
tesinde E. S. rumuzuna mektubla mü
racaal (30) * Kiralık apartıman dairesi aranı
yor - İki, üç odalı ve konforlu kiralık 
aparhman dairesi aranıyor. Hakikat 
ı;?azetesinde (Kiracı) rumuzuna müra
caat. (17) 

Fv!'afı: Kı5tnPn İstiklil caddesi ve 2999 2'11 
kıc;men Vcnedik sokağında birbirine Radyoloji Enstitüsü için yukarıda yazılı ild kalem ron~en malzemesi ' 
muttasıl demir kapılı kı\gi.r, dörder 12/940 cuma günü saat 15 te Rektörlükte açık eksiltme ile alınacaktır. Ticaret 
katlı ve her katı ikişer daire:i mü- İsteklilerin 225 liralık muvakkat teminat makbuzu ve 1940 yılı (

11719
) 

kemmel birer ~alon. dörder odalı vr IO~d;"';•;v;••;i;k;•l;ar;i;le;~;e;l;me;l•;r~i.~sa;rtn;•;m;eİİ~her;~;ü;n;R;e;k;t;o"r;l;ü;k;te;~;ö;r;ü;lü;r~. ~~-· 
her dairenin rapanisli (alafrar~a) heli, · I 
kiler, mutfağı olup altındaki 8 dükkG
nın bir kıc;mı İstikl<il caddesi ccphı:>sin-

1 de ve bir kısmı Venedik sokağı içinde 
zeminleri çini ve çimento. istor ke- I 
penkli ve halen porselen yüksek ica.rlrı, 
tuhafiye vec;aire ile me-;:gul bulunrlı•;:;.ıı 

ve heyeti mecmuasına yeminli üç ehli
vukuf tarafınd::ın 63400 lira değer ko
nulmuş bulundıı~u. 

İşçi Arayanlar 
* Himıet(i aranıyor - İki kişilik bir 
ailenin orta hizmetini yapacak bir ba
yan aranıyor. Hakikat'te O - V rumu· 
zuna mektubla müracaat. (16) 

Müteferrik 
* Lisan der.deri - Çok ehven fiatla 
in~lizce, fransızca dersleri veririm, 
her vere giderim. Hakikat j!'.azetesinde 
(!Jaan) rumuzuna mektubla müracnnt. 

ŞEHİR 
TİYATROSU 

(14) 

TEPEBAŞI ORAM KISMTh'DA 
Bu J1;Cce saat 20,30 da 

BULUNMAZ UŞAK 

Bevoi<Iu İsllklal ceddosl 
KOMEDİ KISMINDA 

Bu aksam saat 20.30 da 

PASA HAZRETLERİ 
İmtiyaz sahibi ve Başmuharriri: 

Ne<:ib Ali KUÇUKA 
Umum neşrtyab tdare eden 

Yazi l.lert MndGrü: 
Cemal Hakla SELEK 

Basıldıl'.J yer: 
Cumhurtvet Matbaa51 

Ceb. Kol 1aatlert alhn 1 
l\letaJ 15 sene ~rantill 

6 TAKSİ'ITE 

1 - Açık arttırmanın 10 /11941 cuma 
Jriinii 5eat 14 ten 16 ya ka~ar irrıı ri~l
rec:ıir.de yapılarak satılacak hl!!Senin 
muhammrn de~erine göre yüzde 75 ~i
ni buldui:tu takdirde ihalesi icra ve bul
ma,.sa, en çok arttıranın trıahhüdil ha
ki k::ılm::ık şartile 10 ~ün daha u1:-ıtılı
rak 20 '1 '941 pazartesi j!ÜnÜ eyni va
kitte arttırmnsı yapılar::ık J{ene muham 
mf>n de~erinin yüzde 75 şini bulnı:ı?sa 

2280 sayılı kanuna tevfikan AAtış1n te
hir ve borcun tecil olunacaih. 

2 - Arttırma şartnamesinin il8nın

dan itiharen 10 ı;tün flonra dairede her
ke~in görebilmesi için açık bulunduru
laC";ığ'ı, 

'i - İpatek alacaklılarile diqe: ala -
kalılar ve irtif~k hakkı sahihlerinin 
a15kı:ılarını ve hıt<:\ı.c;ilc r~iz ve macı

ra!a dıı.ir olan id.Jial11rını i18nında~ iti
baren 15 gün icinde i("ra Daireı::inc hil
dirmeleri ve akı::i h::ıldc hakları tanu si
cillcrile sabit olmadıkcn snhs b('delinin 
pa .. ·lt:ışma~ndan haric kalac:ı.klan, 

4 - Alıcıların arttırmaya i~tirak ede
bilmeleri icin hi~c:ıl"ve ız:öre muham
men deY.Prinin vüzdP 7.!\ cnqu niı::nntin
le JtCY akçesi vermeleri veya m;lli bir 
bankaıtan teminat mektubu j!'.etirmr>leri 
ve vaz'ived raoorl::ırını l"Örm,.,.k ve fRz
la f7~h.,.t h::t"'""'"1"'rin 1""117 "lliO?ı dnı::v,"I •R 
yı~ite İcra d::ıire:oine müracaat etmele-
ri H.izumu ilin olunur. 

Kömür ve Odun 
Sobaları 

4 TAKSİ'ITE 

Havaprl ve Elektrik 
Ocak.lan 

AEG elektrik 5ÜPÜrre 
ve fırınları 

Avizeler vo 
hediveUkler 

4 TAKSİ'ITE_ 6 TA!jiSİ'ITE 4 • 6 TAKSİ'ITE 

LUXOR Radyoları ve otomatik GRAlllOFONLARI (Taksitle) 

Osman Sakar ve Ski. 
Galata, Bankalar caddesi 59 • 47. Tel: 41378. Beyazıd. Üniversite 

caddesi, No. 28, Kadıköy, İskele caddesi No. 33/2. .......................... ----
,~mlak ve Eytam Bankasından: 

Esas 
No. 
808 

Yeri 

Beşiktaş, Teşvik.iye mah. 
Hacıemin sokağı Es. 5, 
Ye. 23, 25. 27 No. 

1923 Alemdar Mah. Yerebatan 
cad. Es. 2, Ye. 10, 12 

2065 

2169 

Kad1köy, Osmana,'la Mah. 

Es. Çavuş.başı iskelesi, Ye. 
Mühürdar Fuadbey so
kağı No. es. 22, mille. 
ye. 5. 

Eminönü, Çelebioğlu 

mah. Sabuncu han cad. 
• es. 41, ye. 41. 

2210 

2964 

Galatn. Yenicami mah. 
yeni Cami c:ıd. eski 86. 
88, Ye. 74 No. 
Arnavudköy. Büvüka -
yazma, Y. Çeşme sokaitJ. 
Es. 30, 32, Ye. S6. il. 
•ECtlrnce 
soka~· 

ve Beyazgül 

Kıymeti 

9950,-

47i2,-

5407,-

5000,-

7753,-

1585,-

Cinsi Mesahası Depozitosu 

Arsa 19:JO M2 1990,00 

Bahçeli ev 264.50M2 946,40 

K8.rgir depo • 430 M2 1081,40 

Odalı dükkan 

Ma~aza 

İki ev 

.El!. 
8640 
His. 

5 1000,-

1550,60 

403,37 M2 317,00 

Adresi ve taisilA.tı yukarıda yazılı Jıayrimenkuller peşin para ile ve açık 
arttırma usulilc satılacaktır. İhale 25/12,940 cartamba günü saat ondadır. 

l\.füzayede !lırasında verilen bedeli mukadder kıymeti geçli_R:i takdirde talih
lerin dePoı.itolarını yÜT.dc yirmi nisbetinde tczyid eylemeleri, mühür kullanan
ların mühürlerini noterden tasdik ettirmeleri lizımdır. 

İşbu emliiki salın alacaklara satış bedelinin bir kısmı mevzuatımız dairc~inde 
ikraz edileceğinden bu hususta izahat almak istiyenlerin pey akçesi. nüfus 
teı.kere!tl ve üç fotoğrafla bildirilen gün ve saatte şubemiz Emlak servisine 
gelmeleri. .. 937 • (11533) 

SAYIN DOKTORLARIMIZIN ve HALKIMIZIN 
NAZARI DİKKATİNE 

ı!.ded Llrehk lJra 

1 zooo - ıooo.-

3 1000 - 3000.-

z 750 - 1500.-

• 500 - zooo.-
8 250 - 2000.-

35 100 • 3500.-

80 50 a •ooo~ 

300 20 • 8000.-

Türkiye İŞ Bankasına para yatırmakla 
yalnız ~ara biriklirmi' olmaz, ayni zamanda 

talihinizi da denami' olursunuz. 
Keıldeler: ' Subat ı Mayıo. 

1 Aiustos. 3 fJdnriteşrln 
tarihlerinde vapaJır. 11 

Kumban.h ve 1rumbatas12: besab" 
farında en u 50 Uran bulu .. 
nanlu kur'ay• dahil edilirlef• 

Maliye Vekaletinden: 
l"b' 

Vek8.let m~ı-kez tt2:;:kil.ıitında münhal daktiloluklara alınacakların irı't,,ti" 
için 15 ik.incikBnun 941 çarşamba günü müsabaka imtihanı açılacaktll"· 

hana saat 14 te başlanacaktır. 11'9d." 
Talihlerin imtihana J(irebilmcleri için memurin kanununun beşinci 

desindeki şeraiti haiz bulunmaları kafidir. eb''" 
14 ikincikRnun "" 941 salı günü mes~i. saati so~una kadar ~6,~ X 9~1 Jç.<lr"

dında iki kıt'a fotograf vererek mukabılinde fotograflı ve tasdikli kab 
aJmal_arı lazımdır. . . . . irı l~ 

Müsabakayı kazananların bır daktilolula tavın olunabılmeleri ~~ rJV 
razına mecbur oldukları vesikaları vesair tayin şartlarını havi broşilt• 
racaat kalemi tarafından istiyenlere verilecektir. 

1 
f\111'' 

?.1"ua.vven zamana kadar kaydını yaplırmıyanlar imtihana kabul 0 ~ ,•' 

yacaktır. KazAnanlardan muktaı.i vesaiki tevdi etmivenlerin tayinle(11~1 

(~'v•c•khr. Komi~;;~U ilan;,;J 
\_ isi. Komutanlığı Salın alma _....

1 
~ 

l · ·ktarl .. t ·ı · .,,add',.,, ~er ihtiyac için aşağıda cıns ve mı arı gos erı en ıaşe '"riÜe~ .. 
pazarlıkla satın alınacaktır. Şartnameleri hergün Komisyonda ı:?0 ,. tc~ 
isteklilerin belli gün ve saatlerde teklif edecekleri fis.tlara . göre kat 1~Ufl~ 
natlarile birlikte Fınclıklıda Komutanhk Satınalma Komısyonunll (ll~ 
leri. 

Cinsi Miktan Muhammen B. Pazarlık · 
Ton Lira K. Günü S<ı~ 

Sabun 30 13200 16112/940 11· 
Sadeyağı 20 33000 17 /12;940 ll 

Aşağ•da gösterilen üç askeri in sa~· 12/940 günü hlzalarınde giiS:~~~: 
saatler.de açı.k eksiltme ile ihale edilecektir. Şartnameleri her.jfiln ~orn~jrli~1~ 
görülebilir. Istcklilerin belli gün ve saatlerde muvakkat ternınatlarıle (ll-""~ 
Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisvonuna Ji{elmeleri. e S· 

Yapılacak iş Keşif B. İlk T. Ek~ilt; 

Maltepe Lisesi jimnastik ve 
sinema binası tamiri 
B~hrive kıqln~ı iıı.kele inşası 
As. Konak etüv binası 

Lira K. Lira K. S. · 
4109,44 308.21 lo.:ıo 

2315.11 173.63 11 
1843,68 138,28 11 ·30 

- . etti~' 
İstanbul Merkez Komutanlı~ına aid bina kapalı zarf usulile tarn 1

; ur' J 
leeektir. Münakasası 26'12 1940 j!'.ÜnÜ saat 16 dadır. Keşif bedeli ]639' ;s,·ot'~ 
kuruş olup ilk teminatı 1229 lira 58 kuruştur. Şartnamesi hergün J(orT' t<•dl 
.'tÖrülebilir, İsteklilerin belli J(Ün ve muayyen saatten bir saat önce''8 dıl<ııô~ 
kanuni vec;ikalarile birlikte teklif mektublarını makbu:z karşılığı fıflcılsS' 
Komutanlık Satınalma Komisyonuna vermelerl 

~ aıtı!~ 
T<'klif edilen fialı pahalı görülen on beş ton zeytinyağının tekr3r7~ uı" 

lığı 16112 9-iO günü Hat 10,30 da yapılacaktır. Muhammen bedeli 9 . .,.,.<1rd.' 
olup knt'i tı:minatı 1462 lira 50 kuruştur. Şartnamesi her gün korT'~~rı•I~ 
görülebilir. Isteklilerin belli aün ve saatte Fındıklıda Komutanlık sB (lı11S 
gelmeleri. ~ . ~ 

)9 12 !)l·ı 
.. ~.15 X 0,13 X 7 eb'adında 500 aded telefon dire~i paza.rlı_kla tııP ıc:a~fl 

gunu saat 11,30 da ~tın alınacoktır. Muhammen bedeli 6000 hra . 0 kliter1 
teminatı 900 liradır. Şartnamesi hergün Komisvonda R"örülebilir. rstelt11eltr1

• 

belli gün ve saatte Ftndıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna g" (lısı6) UzuNLUGiı 4-10 METREYE KADAR 
O,LA~(AŞPEST BOZAN) OEHİLEH ŞERİTLERİ 
OLDURUP V.UCUDTAN Dl$ARI ATAN 
TAM TESİRLİ BİR MÜSTA'1ZARDIR. 

S. ve İ. M V~Aôleltn'n 8/13 N• lu lle • 

24- 4- !140 /pril/, ruAsol,nı ~aırdır 
- REÇE.TE İLE SArJLI~ -

ıı"";ı 
T<'klif edileTI fil'lh pah::\lt görüle~ ton kuru fatcıulve 19'12 ·~i~ ıcııt"İ 

S.."'lat 11 de Dl'lz:ırlıkla satın alınacaktır. ?.{uhammen bedeli 13000 ~i~fl 1 i~teıc:ıı: 
tE>minatı 1950 liradır. Sartnameı::i herı;ı:ün Komisvonda görülebıhr. 'c;\""'f"lı'") 
lerin belli ı:tiln ve saatte Fındıklıda Komutanlık Satınalma J{orııı. (118()9 
gelmeleri. 

CAN LA80RATUARl·/STANBUL-Kulu3u ?SKı:. - leli'.(' 
Ciheti a~kerive icin 17112 '940 ~ünü saat 15 te pauırlıkla bin adr~ rı8 t(ııt'I 

arab~sı S..'ltın ahnac:aktır Muhammen ~deli iki yüz kırk bin }ira ~~ itııı1 t' 
teminatı yirmi altı bin be!'I vüz liradır. Bu miktar arnba bölünerek!" ırilrı \~ 
edilrhilir. Sartnamesi hrrJ?ün Komi~yonda li(Örülebilir. İc;teklilerin tıel~cıJ11j"1-~) 
~atte k~t"t tr1T1inatlarile birlikte Fındıklıda Komutanlık Satınalına (1175• · 
nuna gelmeleri. 

Si 
Hay 

i 

1'u 
bir 
rıım 

rıi~ 

'ili.it 
tııı 11111 


