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Bobstil 
yasak 

kıyafet 
ediliyor 

l\Jekteb talebelesi ıra!'iında bobstll kıva• 
fetlle ıezenler coi'almaktadll'. !tlekteb müdür
le bu prib kıvafetle rezenlere lnzıbail ee
ıalar 'ermtı tedir. Bu rnüna!!iebetle talebenin 
kt ( ti sık ~ı nnıayene edilmektedir. 

~iL: 1 

Bulgar 
ICralının 

SAYI: 149 

Nutltu 11e 

Yeni nizam 
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Ulak bir toprak parçaıı 
veya bir mahrec temin 
etmek için Balkanlar 
dı,ından her hanği bir 
devlete dayanmak, uzak 
ve genİf bir görÜfÜn 

ifadeai olamaz. 
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Almanlar tekrar 1 

İngiltereyi istilaya 
tesebbüs edecekler • 
Müthiş bir hava 

ordusu 
hazırlanıyormuş 

Tesebbüs • f Ubatta 
yapılacakmış 

., 

Vaşington 16 (AA.) - 1936 
intihabında cumhuriyetçiler nam .. 
zedi olan Landon, itimada li.yık 
membalardan aldığı haberlere 
RÖre Almanların l 941 ıuhatınde 
Jngilterenin İşgaline te§ebbüı e· 
deceklerini söylemiştir. l 

Ortaokulda Türkçe , 
1 ve il 

Türkçe aramer müfredabna göre gramer 

dersleri, okuma kitablanndald fi.kirler. 

cümle ve kelimeler; tair ve ediblerin havatı. 

Fi : 25 İsi : SERTEL Matbaası 

Fiah 3 kuruş 

Karilerimize bugün bir 
3 renkli harita 

• 
verıyoruz. 

•• •• uncu sahifemize bakınız ( 
~ 
( 

Yeni romanlarımız 
Sabahaddin Ali'nin 

Gazetemiz ıiçin hazırladığı 

~ 

S obranya meclisinin ce
vabi nutkunu takdime 
memur heyete Kral Borİ• 

bir hitabede bulunmuftur. Kral 
lusa ıözlerile dünyanın çetin bir 
imtihan geçirdiğini ve bunun Bul
tori,tanda da akisler haoıl ettiğİ
tıi ifade etmit ve içinde yatanı· 
lan fevkAlade zamanlarda mec
liı azasının yaratıcı bir aiy ile ça· 
hınıalarını takdir ettikten sonra 
denıiıtir ki: cDünyada yeni bir 
tıizam kundduğu ve milletler mu 
k•dderatın•n yoğurulduau bu
tÜnltü gibi gavret ve ~\~~~ 
tiinlerinde miltetimizin btrh!"'?1 

"le yaratıcı manevi kuvvetleı:ın~n 
'biitünlüij'ünü muhafa:r.a, hepımız 
için bir vazifedir. Zira Bul~ar 
~UYVetleri araıında insicam hıç
bir zaman bu~ünkü kadar lazım 
01tnamrııhr. GerçeJ.:lerİ unutmı
~alını. lmki.nlan ııözönünde tu
\alıtn . Jt 

A!rlka İngiliz kara kuvvetlerile iş birlilif yapan donanmadan bir parça İngiltere hazır 

ı" k f'k' ve mütalealarla 
QJfÇO 1 lf • • d 

dolu olen bu cüml~ler, ıçın. e, 
bovlj hakikatleri gizlem•k.tedır. • 
Şimdi ortaya atılmıt bır yenı 

l\İJ!:."TI. dav•"• v•rdır. Bazı un,.ur
ı.., bir ıened<"ıt!ıerJ çereyan ~d~~ 
hadiselerle anlatılabilen ve 8 ı
k·, h" . t' I' n merhul olan bu uvıyeıel' · 

1 dav111un m•Jvflıff11k olup 0 mıya. 
tağı b•lli değildir. Yalnız ?rtada 
bir h•'·ikat vana. bu iddıa h.•~ 
ti:... b' rl•ha kuvvelını 
~·• ır parca 

kıybetmektedir. P··~""la bera• 
ber, diinya arbk düni.in. •artla. 
'•n.ı~n bambatka bir ıe~ılde y.e· 
~i b' • dooı-ru oıdecektır. 

ır nızama ., .. . • 
ttlıetıe muotsrih beıeriy~tın vıc• 
d,n b .. k" fela"ketle11n, gele-

ı, UQ'Un U • d h 
~'t ne~ilierin üstüne hır ~ . a 
~Ökmeıini iatemez. Bun.u~ •.çın 
h,r t" )" • 'ı tedbirlerı ihhva uru mR.n • b• 
'den kuvvetli, sarsılmaz yenı • ır 
"-• kurmak İcab ediyor. B~ ıae 
•ncak hak ve adalet prensıple
>inden mülhem olarak ve k•71

• 

hkı, ıartlar içinde vücud bu a· 
bilir 

• ni Acaba Bulgar Kralı yenı • • a 
tt.nıdan bahıederken hangı m ? 
bay, kaıdelmİf bulunmaktadır 

8izim fikrimize göre, Kra~ .~-~: 
~i nizamı mihverin düıün uır.u1 • b mı· '•kilde anlamakla bera er, 
1 • • kuvvet· thne birlik ve manevı 
l•rin bütünlüğünü muhafazayı ta~ 
. 1 kı 11:te ediyor. Demek o u~or 
'<.aı, büyük ve küçük mılletlı; 
'İn üstüne çökmekte olan teh h· 
k••i tamamile aezmİf bulunmak· 
l<ldır Çu"nkü Bulıı:ar milletine 
1 • • ih 
•••ka yerlerden ııelebilınest ı ," 
1iırıaı dahilinde olan hiçbir t~hl!· 
ke tasavvur edilemez. Y enı " 1"' 

~. intıbak etrniyen ve onun 
l\ıınasını anlamakta timdiye ka
dar ırecikmit olan milletler, ~e~ 
t'rıil\etin varlığına ve onun mıl1ı 
'Iİcdan ve ıuuruna hürmet eden· 
~~ir. • . 

Dünyanin nime~lerinden ıstıfa· 
de etmek ve milletlerin refah se
'Y'i" .. "in; yükseltebilmek :cin h~.r
halde harbetmek ve başka mıl· 
!etleri bnvımtlur"lc altın" ıokm•k 
1••ını deiiildir. Bu uıul, tarihte 
deVrini y~~atn'" ve hay,..tını ik· 
l'nııı.1 etrn;ı,tir. Mjll,-•1_." ,.raıında 
•ıkı bir c11tlıtm" birlii7i ile geJ1e 
h.-.. mi11etin inkiıaf arzuıu temin 
e.ı·' ~bilir. 

Ba7.1lan ,,.,.af,n~An f..ir h•"al 
t>,l"rak tel• klci edilf'11 9.u .. -., 'Rlr
lit>j ııııyPsinrl'e cen1•bu 9arki Av· 
"t1tıasıncJ,. ıııimrl'ivf' J..111c:1"""' sulh f'l"U 
~flf.-.,.8 edH•hilr,-.;•t1r. Bunu d•İ· 
t'tla ko"'""ı.;1"' .. tc- iri" "vni ttİlli· 
t.,"1 nı,.ı,j1; ... rı .. büti;..., P ... 1ksn ,....n. 
1~•1 .. ri"i" birle•tne"i ikti7.a ed•r. 
lJf .. lc bir tollrıtk P"r'"&flı vfl'va bir 
t'tla.hreç temfn etmek ;r;,., R•lk-n
l,.t' d111111tı11n ht>rh"n"İ bir rtevlcte 
ct,'Y~n,.,,.,k. n:r. le ve Rf"-:• h:r .,;;. 
t'l;.ii,, if~d,,.,.i oJ,..,.. .... r~tc- kJ; .. ;k 
lll~,,Vu k-.n',.r tPhHkeJi ola.11 bu 
~<>ldan Rulgar dipl<>ma<İ•İnin or· 
lık U7.eklaımakta old•ıit"'u his. 
•~trnek1e mt-mnu11ivet duvı~yo
l\ı>, Cünlcü Kral hitabesinin •O• 

rund,.: «Gerçekleri unutmıva· 

1•nı. lmkanlan gözönünde tuta
'"'• demekle bu noktava i,aret 
'ltniılerdir. kanl\Atindeviz. 

Necip Ali KOÇOKA 

BARDİA ve 
TOBRUK 
bombalandı 

İngiliz tazyikı 

devam ediyor 

Kahire J 6 (A.A.) - lngiliz 
hava kuvvetleri umumi karargi.· 
hının tebliği: 

İngiliz hava kuvvetlerine men
aub bombardıman tayyare:eri ev
velki gün Tobruk ve Bardia ara
llndaki bütün ltalyan tayyare 
meydanlannı bombalamışlardır. 

Bardia pazartesi ak.tamı yeni bir 
.şiddetli ve devamlı hücuma ma
ruz kalmıştır. Kı$1alara ve demir
yolları üzerine atılan bombalar 12 
tondan fazladır. Yerli kıt' alarm 
kışlalarında büyük yangınlar çıka· 
rılmıştır. Dört şiddetli infilak mü. 
şahede olunmuıtur. 

lngiliz avcı tayyareleri 7 tane 
Savoi 79 ve bir Cabroni 42 tipin
de İtalyan tayyaresi dü~ürmüş -
lerdir. Bütün İngiliz tayyareleri 
üılerine dönmüşlerdir. 15 birincL 
k.i.nunu 16 ya bağlayan gece zar
fında Cura ve Asmara muvaffa
kiyetle bombalanmıştır. Gura'da 
80 kilometreden görülebilen bir 
bir Yangın çıkarılmııtır. Bir lngiliz 
bombardıman tayyaresi hasara uğ 
ram1şıa dal üssüiıe dönmeğe mu .. 
vaffak olabilmiştir. 

Asnıaro' da bir fabrika ile nakil 
vasıtalarının toplandığı biı park 
muvaffakiyetle bombalanınıştır. 
Çıkan bir yangın nakliye vasıta
lannı hasara uğratmııtır. Düşman 
tayyareleri dört kere Sudan lima .. 
nına hücum etmi~lerdir. Fakat in· 
giliz hava kuvvetleri hiçbir hasa
ra uğramamıştır. 

Sollum'da 15 İtalyan 
tayyaresi tahrib edildi 
Kahire 18 (AA) - Sollumun 

i~galinde lngilizler, burada Ca. 42 
tipinden 1 O ve Savoi 79 tipinden 
5 tayyare ele geçirmişlerdir. Bu 
tayyarelerin İtalyanlar tarafından 
terkedilmesi lngiliz hava kuvvet· 
leri tarafından yapılan hücum es
nasında kullanılmaz bir hale ge
tirilmiş olmaıından ileri g"'lmiştir. . 
20 bin llalyan esiri 
Hindislana gönderiliyor 

Kahire 18 (A.A.) - Garb çö
lünde em edilen 20 bin lıalyanın 
Hindistana gönderileceği öğrenil
miıtir. 

Kanlı muharebeler 
Kahire 18 (A.A.) - Son alı. 

nan haberlere göre Bardia limanı 
~: akınlarında çok kanlı muharebe .. 
ler devam etmektedir. lngiliz ileri 
makineli kolları çölde kendile • 
rine bir yol açtıktan sonra lima· 
nın müdafaa hatlarına karşı çok 
ı,icldetli hücumlar yapmaktadırlar. 
İngiliz piyadesi motörlü kıt'aların 
pe~ınden ileri harekete d~vam et. 
mektf!dir. Yiyecek ve malzf!me ta 
,ıyan kamyonlar da bunları takib 
etmektedir. 

Bardia etrafındaki muharebe
lerde lngiliz tank kıt' al arı büyük 
bir faaliyet ııöıtermektedir. 

~----.ı İtalyada rejim 
Askeri vaziyet mücadelesi 

Londra 18 (A.A.) -Tayyare 
imalatı Nazın Lord Beaverbrook, 
dün yaptığı bir beyanatta. ıöyle 

Avrupa harbinde başladı 
günün siyasi olduğu 

kadar mühim bir 
askeri meselesi 

İtalyan ordusu bütün gayretle
rine, hatfa fedakirhklarına rai
men ne Arnavudlukta, ne de Lib .. 
ya hududlarında tutunamıyor. 

Yunan ordusu Amavudluk cephe
sinde çok fena hava prtlanna 
rairnen kısa merhalelerle taarru
nına devam etmektedir ve sahil 
mıntakasmda itaıyanlara Avlonya 
hakkında end.ifeler hic;_·etlirmeje 
başladığı gibi merkez mıntakasın
da da Klisora ile TepcdeJen ara· 
ıındaki müıtahkem İtalyan mevı:.i .. 
terini bilha! aa )&nlannda teladi4-
e)-lemektedlr. inıtllz: dcnlt \.'e hava 
kuvvetlerinin Yunan ordusuna 
muıahereti devam etmekte olup 
bu da Arnavudlu'ktaki İtalyan or
dusunu her bakımdan sıkıthran 
ayrı bir amil olmaktadır. 

Libya hududunda vazi~·ct ital .. 
yanlar için daha fenadır. Sidi Bar
rani"den sonra Sollum \'e cenubi 
mıntakasında pek aı; durabilen 
İtalyan kuvvetleri Kapuızo ile 
bunun yakinindeki diicr bir iki 
müstahkem mevkii de muhafaza 
edemediler ve İngiliz ku\.-vetleri· 
nin karadan, havadan ve denizden 
:şiddetJe de\'lm ettirdikleri taar
ruzlar ve hücumlar karşısında bu 
mevkileri terkederek mütemadi • 
yen zayiat vermek suretlle daha 
garba doiru çekildiler. Bnrdianın 
da pek yakında İngilizlerin eline 
geçmesi muhakkak gibidir. 
İtalyan anavatanının dahili vaü-

yeti ise. son kırk sekl:ı saatin ha· 
berlerine göre hiç de iyi değildir. 
Bir memleketin dahili sağlam ol
mazsa hududlarında ve müstemle
kelerinde nasıl sağlamlık aranabi
lir? 

İtalya bu suretle uğraşıp du· 
nırken mtitteliki olan Almanya 
sadece bugünkü endirekt '\<e onu 
kurtarmağa kıifi ıelmİ)·~ceii ın
lasllan yardımlar.ile ikti(a edecek 
midir, yoksa l\111ssotini ile anlaf&· 
rak felaketin önüne geçebilmek 
için daha müessir diğer han yar
dımlara tevessül eyliyecek midir? 

(Arkası !lahUe 3 ıütun 2 def 

Ankara radyosunun dün akıamki 
Radyo Gazetesi ne5riyatından 

Rejim mücadelesi 
Amavudluktaki ve Şimali ~frika

daki mağ:lUbiyetler neticesinde ltalya
ıun bir rejim mücadelesine atıldığı gö
rülüyor. İtalyan gazeteleri Mareşal Ba
doglio ve diA:er generallere hücum e
derek mailU.biyet sebeblerini bunlara 
yük~etiyorlar. İtalyadan sızan ha~r
ler de bu memleketin her halde mut
kill vaziyette olduğunu anlatmaktadır. 

İhtimaller 
Muhtelif membalardan aelen haber

lerde i~ muhtelif ihtimallerden b:ı.h
solunuyor. B'.lnlArdan biri İtalyanın İn 
l(iltere ile mütareke imzalemaıu meııı~
leıııldir. Fransa nasıl Almanya ile ~1~ 
mütareke imzalamış v_e harb harıcı 
kalmış ise, İtalyaıun de. İngiltere il• 
bir mütareke imz.alayıp harb harici ka
lacağından bahsolunuyor. Gerçi Arna
vudluktaki ve Şimalt Afrikadaki mai· 
lU.biyetleri İtalyayı geri çekilme~e mec 
bur edecek kadar büyük değildir. :Nlil
yonlarca askeri olan İtalya .için bu za .. 
yiat az görülebilir. Fa~a~ Ital~•?a bu 
mağlübiyetlerin akislerının muh1m o
lacağındarı korkuluyor. Şu~u . da kay
dedelim ki bu anlaşmaya ihtımal ve
renler azdır. 

Deniliyor ki Alman aıı.kerleri ltalya
yı i!'ti.13. edecekmi.$. Ve İngiliz. ş::azete
leri bu münasebetle Cenubl Fransada 
Alman askerlerinin tahtid edilmit ol
duğunu yaz.ıyorlar. İtalyanlar .ise efki~ 
rıumumiyeyi teskin için endişe vı;:rtcı 
bir va:ıiyet içinde olmadıkların1 bildi
riyorlar. Wn neşrolunan yarı~esmt b~r 
tebliğde bütün bu haberlerin o\r İngı
liz propagandası oldu~unu söylüyor Vı.? 
İn~ilizlerin Afrikadaki muvaffakivetle· 
ri birkaç yüz metrl"lik çöl iı;stnHnden 
başka bir şey olmadığına işaret ediyor-

lar. . 
İtalyan ~azeteleri de lngiliz: taarru

zunun çok büvük kuvvetlerle vaplldı
~na halkı inandırmala çal~şıy'?r ; o.r . 

Ezcümle Giornale d1talia, lngılt_ere 
imp&ratorluğunun bütün kuvve~Ue It~l 
va üzerine yüklendi~ini, Şimalı Afrı
ka taarruzunda İngilizlerin 300 bin as
ker ve 8000 z.ırhh tank kul1andıkl.ı.r1nı 
yaz.ıyor. Gazete, İn"ilizlerin Yunanlı
lara da büyük bir mikyasta yardım
da bulunduklarını ili.ve ediyor. 

r Arkaıu sahife 3 oıı;Utnn 1 del 

İngiltereden büyük 
bir parti -eşya 

bugünlerde geliyor 
Jngiltereden son günlerde mem li için kalın kösele bulu.nmaktadır. 

leketimize gelmekte olan ithalat Bu köseleler en kısa hır za~anda 
dd 1 ·1 fevk1'18.de artmıştır. Pi gümrükleıden çıkarılarak pıyasa· 

ma e er k , B b bl .. .. 
her türlü ihtiyaclarını te.. ya döltülece tır. u se e e onu .. 

y~sanıtn kte olan bu ma1la1d1"n mü7.deki günler zarfında avakka· 
mın eme l b" "kt düşmesi imdiye kadar gelenlerin en bü- bı fiat arının ır mı ar !ük partisi önümüzdeki günleı beklenmekte~ir. .Diğer .. tar~Ftan 
zarfında beklenmektedir. Bu mal lngihereye gonderılen Turk 1hra
lar meyanında evvelce sipariş e- cat maddelerinin miktarı da art
dilmiş olan manifatura, her nevi mıstır. İngiliz Ticaret Bi~liR:_i mü
yünlü ve pamuklu mensucat ile messi11erinin. ~en:ılek~tımızd:n 
kalın kö .. f'le makine yedek ak- nıübayaa ettık1erı hır mılyon dort 
samı tıbbi :eza da mevcuddur. }' iiZ bin liralık tütün, şehrimi7de· 
Bu mallar geldikten sonra piya- ki tütün mües~eselerinde işlC":ne
salarımızda geniş bir fernhhk baş:- rek sevkedilmiştir. Bu partiler, 
layacak ve harbi müteakıb hi,se- birbirini takib edecektir. lzmirde 
dilen darlık da tam111men orta.. mübayaa edilen kuru meyva ve 
dan kalkacaktır. Son üç gün zar- diğer bazı iptidai maddeler bu
fında İngiltere müstcmlck~l~rin- ralarda kiralanan depolardan çı
den Basra ve Süveyş yolile ye· karılarak lngiltereye ıevkedilmiş
nid~n mühim miktarda ithallt tir. İngilizlerin Akdenizde aldık
maddeleri gelmiştir. Bunların i- ları son tedbirlerden sonra Süveyş 
çinde 2 00 bin tenekelik levha, yolu muntazam bir aurelte işleme· 
külliyetli miktarda ayakkabı ima• K• b!'§lamııtır. 

demi~tir: ,_ 
c- Lutwoofe' İn gece hücum- ~" 

larına uğramasına rağmen tayyare 
imali.tımız geçen senenin iki mi1-
line varmııtır. Birle§ik Amerika 
Devletlerinden lngiltereye yapı • 
lan tayyare yardımı artmıştır ve 
bu 1942 yılında 26 bin tayyar<>ye 
varacaktır.> 

Lord, bazı işaretlere göre Al· 
manyanın İngiltereye kar§ı yeni 
ve müthiş bir hava ordusu hazır· 
ladığına hükmetmek mümkün ol
duğunu söylemİ§tir. 

c . .ı\1manlann tek bir gayesi var
dır: lngilterenin İşgali. · Fakat biz 
bunu bilmiyor değiliz. > 

Lord, sözlerini ıöyle hitirmiı· 
tir: 

KORK MANTOLU .MADONNA 
Büyük hikayesini 

tefrikaya 
ikinci sahifemizde 
ba4ladık. c- Jngiliz mesaisinin. meıak

kate tahammül ve hareket teıeb. 
büsü kabiliyetinin kara kuvvetlere 
kartı muzaffer çtkacıjına emni .. 
yetimiz vardır.> 

İPEK· 
Maskeliler 

Arnaoudlultta· 

İki sehir daha 
' 

düsmek üzere 
' 

İTALYANLAR 
Tepedelen'i 

tahliye ediyor 
Atina 18 (A.A.) - Retmen 

bildirildiğine göre lıalyanlar T e • 
pedelen ve Kimarayı tahliye et
mektedirler. Bunla.r henüz Yunan 
lıların eline dütmemiıtir. 

Draç bombalandı 
Kahire l 8 (A.A.) - Cenubi 

Arnavudlukta lngiliz hava kuv -
vetlerine rnensub tayyareler dün 
gece Drac üssüne ıiddetle hücum 
etmişlerdir. Havanın fena olmaır 
na rağmen bu hücum muvaffaki
yetle neticelenmiştir. Bilhassa dok 
!arda ıiddetli infilaklar çıkarılmış
tır. Drac üssünü terkeden İngiliz 
tayyareleri biri büyük olIT,ak üze· 
re, bir çok yangınlar müıahede 
etmişlerdir. Bütün İngiliz tayyare. 
\eri bu hücumdan ıonra üılerine 
dönmüşlerdir. 

Peten, Laval 
ile görüştü 

Berlin l 6 (A.A.) - Mareıal 
Petain ve büyük elçi Otto Obetz, 
dün Vichy' de yalnız olarak iki 
buçuk saat süren bir görüşmede 
bulunmu§lardır. Mütcakıben İçti
maa Lava\ de davet olunmuş ve 
p;örüşme yarım saat daha ıürmüı
tür . 

Berlin sükut ediyor 
Londra 16 (A.A.) - Alman 

Hariciye Nezaretinin sözcüsü, ec
nebi matbuat m'iimessilleri tarafın
dan sorulan suallere cevaben, Al· 
manya, halihazırda F ranaa ile: 
harb halinde bulunduğundan do
layı Alman hükUmetinin, Lavalin 
Fransız kabinesinden çekilmesi 
hakkında herhangi bir tefıirde 
bulunmaktan imtina etmek mec
buriyetinde olduğunu ıöylemiı • 
tir. 

Sonuna kadar 

harikulade bir 

heyecanla 
takib 

edeceksiniz. 
Çok 

meraklı 

zabıta 

romanı 

Bugün 
3 Uncu sahifemizde 

lnglllzceden çeviren: 

!Hl. Mlı::JJNQR 

Örfi idare 
Ankaradan verilen bir habere göre altı 
vilayette örfi idare tatbikı hakkında verilen 

kararın uzatılması muhtemeldir 

• 
gerı 

bir saat 
alınacak 

Hülıumet, eYoelc:e oerilmiş 

olan lıararı lıaldırıyor 

Arıkaradan verilen haberler• ııöre, hükumet, ıııldann maı· 
keJenıne ve karartılmaıı dolayıaile alınmıt bir karar olan sa.at• 
ler;n bir ıut ileri alınm&1ı hakkındaki meeburiyeti kaldırmak 
taııavvurundadır. 

Bu ayın sonundan itibar~n t>ıasen ıünler de uzaınağa bat~· 
y•cağındant yeniden ııık karartma mecburiyeti k?nınaıı takdı... 
rinde dahi, •aatleri normal halinde bırakmanın bır mahzur tet
kil etmiyeceği de gözönünde tutulmuıtur. 

Ka•ann önümüzdeki aybaıından itibaren tatbik edilerek, 
saatlerin bir ıaat ıreri ahnacaVı anlaıılmaktadır. 
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l ukam•ar: . 
Bir romanın tenlıidi! 

Bizim berberir. küçük kalfası, benden boyuna roman ister ve 
ben de boyuna ona atbıbr, dururdum. Evelisi gün, baktım: 

- ille bana bir roman da roman! 
Diye ısrar edip duruyor. 'f uttum, ben de dün kendisine Aka-

giindü:siin küçük romanlarından birini uzattım. Gülümıiyerek aordu: 
- Naaıl, bari güzel mi? 
- Çok güzt-l dedim, çok! 
Kabındaki, yerde iple ıürüklenen bir ölü reımine bakarak: 
- Hem de cınai galiba! 
- EYet, sonunda bir cinayet var! 
Sevinerek kitilbı aldı, çekmecesinin gözüne yerleıtirdi. İki ıün 

90111'11, tıraf olmak için, gene dükkana uğradığım zaman, bu aefer 
ben, ona sordum: 

- Nasıl romanı okuyor musun? 
- Boı kaldıkça araaıra göz gezdiriyorum! 
- Naııl, güz~l mi? 
- Eh, ,öyle boy •e ! 
Vaziyeti çaktım, kitab pek ho~una gitmemif olduğu için, onu 

ııkılarak ve .zoraki okuyordu. Dükki.na tekrar bir uğrayııımda, biraz 
yüzünü elqitert-k romanı önüme uzattı: 

- Alın dedi, okudum, bitti! 
- Nasıl buldun? 
- Geçt-n gün de söylemİftim ya, ıöyle, böyle! 
- Anlatılan, pek ho9una gitmedi galiba? 
Biraz diifündükten sonra: 
- Danlmayın ama, dedi, bu hep t1TA4 be, içinde hep, bir ta~ 

lum fasafüo tıra,lar var. Yok filanca bey, filanca haatalıktan, falan
ca hanım, falanca marazdan mortoyu çekmİf de .. yok bilmem büyük 
yence •yn, küçük yenge ayn oturmuş da ..• Dedim a, hepsi tıraı, 
hem de çifte perdah!, ziivey tıraşı! 

- Sonun, tam senin istediğin gibi bir de cinayet vardı! 
- Vardı ama, o cinayete gelinceye kadar hep aburcubur tey· 

terle kafam ıi.şıi bry ! Danlma ama bayım, roman deiil o, adeta 
keçi boynuzu, keçi! Ta en sonunda, ağız tadile bir cinayet okuya
cağız diye yiiz bu kadar sayfa hırdavata, beyhude yere göz nuru 
döktük! ...... 

Bir de derler ki bizde münekkid yok! Akanın ve Nurullahın 
k ulak lan çınlasın, bundan ala münekkid mi olur? 

Osman CEMAL 
c 

Adliye koridorlC1Tında. 

Adliyenin sadık müdavimi gene mahkemede 
.. Mübaşirerden tutunuz da zabıt 
ki.tiblerine varıncaya kadar onu 
hemen herkes tanıyordu. Çünkü 
o, Adliyenin en sadık müdavim
lerindendi. Dün gene bir polisin 
refakatinde ve yorgun argın bir 
halde Adliyeye geldi. Müddei
umumilik dairesinin bulundu~u 
katın merdivenlerini henüz çık
mıştl ki ıiıııman bir mübaşir yolu
nu kesti ve: 

- Hayrola Hakkı Bey. dedi. 
Gene mutlaka birisile kavga et
miş olacaksın. 

O, cıorma> demek ister gibi 
başını iki tarafa sallarken, bir iki 
adım 1"rkalarından gelen gene bir 
adam söze karıştı: 

- Kiminle olacak, dedi. Bu
gün de onun şerrine ben uğra· 
dım. İşportam1 devirdi. mallan· 
mı çamurlara döküp mahvetti. 

- Peki ıebeb? 
- Sebeb ne olacak, pazarlık-

ta uyuşamadık. Almak istedi~i 
bir boyunbaqınt onun istedi(;i fi .. 
ata vermediğime 1cı2!dı. Zaten 
herif yalnız b•nim değil. lstanbu
lun bütün seyyar satıcılarının baş 
bela .. dır. 

O daha anlatacaktı. Fakat po· 
lis bırakmadı. ikisini birden Müd 
d,.iumumi muavinlerinin bulun .. 
dueu odaya ıokıu. 

Yanm saat sonra cürmü mes
hud mahkemesinden içeri giriyor 
tardı. Hakim mutad ıualleri ıo
rup tarafeynin hüvivetl"rini tes· 
pit ettikten ıonra davacıya sor· 
(Ju, 

- Anlat bakalım, niçin kav
ga ettiniz? 

O .. övle anlatmaaa ha~ladı: 
- Bay hakim. Ru adam bütün 

Mahmudpa!lla eııınafının ba .. tna be 
la kesildi. O civarda bunu tanı
mıvan hiç voktur. cYırtıkyakB" 
geliyor. dediler mi acabR. kime 
mu•allat olar•kf. diy• horkt•in 
ödü kopar. Ona bu lakabı tak
malarının ıııt-bebi de .. udur: Sır· 
tında szördüğünü7 P"rrl·~iivii bun 
dan ıııltı ıen~ f"vvt-1 Bitpa7ann· 
"dan alm,-.hr. Fa\nt onun j,.j f7\.;l":Ü 
kRv~a dö~iiq ol""ıı;undan d'lh" 
alrhQ-ı gün, kiminl,. kavv~ rtti i,.,. 
yakl'lıı11nı yırtmHılardır. Fakat o. 
yaka!.1 Vlrhk olmR!'ln& rf'.S!ml"n hu 
percJ,.~üyü o J..A.dar rok •f"Vt"": ki 
VA7 lc:ış sırtınrlan hit; C'ıkarma7.. 

1-'ıııttH P't'Cf"l,.ri dtı> O"nn13 yattı· 
V1r>1 ıııövlivf"nl,." var. 7;tf,.n ontın 

-

yakası yırtılmamış elbise giydiği 
görülmemiştir. Bu onun adeta 
bir üniforma!!t gibidir. Onun İçin 
Hakkı Bey Mahmudpaşaya çık"tı 
mı, herkeste bir korku ba~lar. 
Hele seyyar !!atıcılar, onu daha 
uzaktan görür görmez tıpkı Bele: 
di}.·e: ooJi~i görmüş gibi kacışır· 

lar. Bus;?Ün nasıl oldu hilme:m, 
bir türlü kaçamadım. Tanesini 
t":lli kuruı;ıa ıı;atıp ancalc. be-, kuru~ 
kazandıP.ım hovunbao/larına müş~ 
teri old~. İlk defa büti,in İ"lpor· 
tanın altını ii"tüne getirdi İ~e r-1~ 
korkumdan .. f""' çıkarmarhm. Fi· 
at sordu. c Elli kuruCl -. dedim. Bir 
denbir~ sinirlendi. T ~rııı ter!! vü· 
2üme baktı ve: .-Bunlar on b,.~ 
kuru~luk "k ıravatl::trdır.. 1 lqvdi 
bt-n virmi kurul' vert"vim -. dive
rek beiiendi~i bovunb~~ını tt"k~ 
lif4'i7ce cebin" yl'!"rl,. .. tirdi. Canla· 
~ın1 çıkardı. Para ka.zcıınmftıdıVım 
~ibi Ü<\tf!-lik virmi be" kunıq da 
zarar edPrf"R:imi !llÖyledim. O ı!'t
rar etti. Nihayet kır"°vatı iade t-t· 
mezse kendieini polise verect-~1İ
mi ihtar ettim. Fakat o buna da
ha çok sinirlt"ndi: cSen kim olu· 
vorsun ki beni poli~e verecrk~in> 
diyerek bir tekme vurup İ.!!porta
mın altını üstüne: getirdi ve beni 
de sille tokat dövmeife ba•ladı. 
Nihayt-t poli•ler imdadıma yetiş
tiler de elindf"n kurtardılar. 

Hakim ıı;uçluya ne diyeceğini 
sordu, o: 

- Efendim, dedi. H•p yalan 
•Öylüyor. On beş kuru~luk kıra· 
vata elli kunr.. İ!ııteyince, benim 
kendisini polise verece:~imden 
korktu. Suçunu ha!'Jhrmak için 
kav~aya tutuştu. Filvaki bir şey 
alırken, fazla pa7arlık etmek mu 
tadımdır. Çünkü brn onlardan 
iki yüz elli kuruş istedikleri eşva· 
yi vetmiş be, kuruşa aldığımı bi
liyorum. Yakam1n yırtık oluı,una 
P."elince, bu da onun ~ihi "croıeri 
bir 9atıc,nın marifetidir. Onlann 
İ!'ttediüi fiatı vermt"diniz mi !'tİZ· 
den f<na kimse olmoz. Mutl•ka 
i~tt"rlikleri paravı almak İAt~rler. 
Daha doQ-ruıu bunlar sevv<"r ı.a· 
tıcıdan ziyade 1'f'hrin ~öh,.~inrlf" 
açıktan acığa E'da.m sovmAk İ•te
Yf""' f"!'ll.-iva ruhlu adnmlardır_ 

RnndAn sorıra nt:ııhktmf" ~111ı.irl 
l.ri dinl•cl'- Hem•n h•o•i d• Hak 
kının alevhinrl,. 11i\1'ndet t-ttil,..r ve 
rl.ıtvacıntn iddia Tarını tt""yid eyle· 
diln. 

.. -

Şim~iye k~.d~~ tesa.d~f rttiğim insanlardan bir tanes_i benim üzerim
de belkı en buyuk te::;ırı y~pmıştır. Ara<bın aylar geçtığı halde bir türlü 
bu tesirden kurtulamadım. Ne zaman kendimle ba~ba;a kal~m. Raif Efen .. 
dinin saf yüzü, biraz dür.yadan uzak. buna ra§:men bir insana tesadüf ettik_ 
leri zaman f'ı'lkınca tebessüm etmt>k isteyen bakı;;ları gözlerimin önünde 
canlanıy.:u· Halbuki o hiç de fevkaHido bir adam deiil<li. Hatta adamakıllı 
alelAde, hiç bir hususl,yL·ti olmayan, her gUn etrafunızda yüzlercesıni görüp 
de bakmadan J{e'Çtiğ:imlz irwıınlarden biri iJi, Hayabnın bi.lditimiz ve bilmediği
miz taraflarında insana merak verecek bir cihet olmadığı muhakkaktı. Böyle 
kimselt!'ri JtÖrdüı!;OmOz zaman çok kere kendi kendimize Sorarız: ·Acaba bılnlar 
neden ya§ıyorlar'? Yaşamakta ne buluyorlar"! Ha.ngi mantık" hangi hikmet 
bunlann yeryüzünrl13 dola$ıp nefes alnınl :n·;nı emrediyor?> Fakat bunu dü .. 
tünürken yalnız o adamların dışlc1.rına hHkarız; onların da birer kafaları, 
bunun içinde, isteselt>r de, istemeseler de işlemcğe mrıhküm bir dimağları 
bulunduğunu, bunun neticesi olarak kendilerine göre bir iç Alemleri ola
cağını hiç aklımıza getirmeyiz. Bu 81emin tez:.ıhiirlerinl dışarı vermedik. 
lerine bakarttk onların mane-n yaşnnıadıklarına hiikmederek yerde, en basit 
bir beter tE.-cessüsü ile, bu nıeçhul ôlenti merak etsek. belki hiç ummadı .. 
iımız ıeyler görnu~miz, ~klPmE"rliııimiz zen~jnliklerle karştlaşnınmız münı... 
kün olur. Fakat insanlar nedense daha ziyade ne bulacaklarını tahmin et. 
tı.kleri yleri arattırmayı l('rcih t:diyorlar. Dibinde bir ejderhanın ynıadığı 
bilinen bir kuyuya inecek bir kahraman bulmak, muhakkak ki, dibinde- ne 
oldulu hiç bilinml}'l"11 bir kuyuya inmek cesaretini gô~lterecek blr in53n bul
maktan daha kolaydır. Benim de P..aif Efendiyi daha yakından tanımam 
ıado~ bir tesadüf eseridir. 

Bir b.ınkad:ıki küçük nıemuriyeti..-nden çıktı"'llrhktan sonra - neden çık:ı
nidığımı hll:IA bflmiyorum, na sa~ec .. tasarruf için dediler, fakat haftaıı::ırıa 
yerime adam aldılar - Ankarada uıun müddet i• 11radım, be-, on kuruŞ 
P"'Nlm. yaz avlarını sürünmeden ~edrmemi fl"'min ('tti. fakat vakla.şan kış, 
arkadaş odalarında. ~edir {ı1erinrle yatmanın sonu ~elmE' ·ni icab ettiriyordu. 
Bir hafta sonra biteCE-k olan lokanta karnesini yenifey kadar bile param 
kalmamııh. Sonu ı;ıkmayanğını bite bil<' girdiğim biı çok kabul imli_ 
hanlarının hakikatt>n sonu çıkmayınca nf'dPnSf' gene üzülüyor: ArkadaşlRr .. 
dı1n habersfr. ol .. rak. tf'7.~3ht~rlık i'"in miiraC'aat rttiitiml me't'11alardan red 
ceval,ı alınca yels içinde geccy rıl ,. rına kad~r dolaşıyord•. •m . Bir kaç ta
nıdık tarafından arasıra davet edildiğim içki sofraJarında dahi vaziyetimin 

H A K l K A T 
. 

ŞEHİR ve MEMLEKET 
• 

HABERLERi 
90 kuruşa 

kadar kıvırcık 
eti satıl ı yor 

Belediyeye göre, kıvırcık 
etin fiatı 55 kuru,tur 

Et fiatları yükse:lmektedir. Bazı 
kasab!arda kıvırcık eti 90 kuru
sa bile satılmaktadır. Halbuki Be 
l~diyt-nin elindeki rt-!'mi fiat ced
vellerine ~Öre kıvırcı~ın S 5 kuruş 
olması lazımdır. Geçen sene: kı
vırcık 45 kunı"tu. 

Acaba. Belediyenin rc9mi fiat 
cetvellerile. bazı ka~ablardaki fi . 
atlar ara~ındaki bu büyiik fark 
ncrede-n R;t-liyor? Hiç şüphe,iz, 
bP:zı ka-.ab1arın ihtikir yaptığına 
~ünhe yoktur. 
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lktısad 
ima haberler -? -? nKaıd * lsTANBUL TiCARET MÜ 
DÜRÜ - Berfin ticaret mümessi
limiz Said Sarpel, lstanbu! ~ın
taka Ticaret Müdürlüğüne te)·İn 
cdi!ect"ktir. * ISVEÇLE TiCARETiMiZ • 
İsveçin maruf fabrikatörlerınd,.n 
mürckkeb bir heyetin memlt"ke:
timize ge:lece~inde:n bahse:di;me:k 
tedit. * G ÜLYAGI - AmerikAlılar 
mem!eketimizd•n 30 bin liralık 
gülyağı almışlardır. 

MaC1Til * FATiH MEDRESELERl "
Bugün Ünivrr!lİt~de yapılacak bir 
toplantıda Fatih me:drese:lerinin 
talebe yurdu haline konulması 
için tetkiklf"r yapılacaktır. * YENi TÜNEL KAYIŞI -
J;üklıme:t, lstanbul tÜnt"line aid 
yedek cer kablo•u için 14.000 li
ralık bir akreditif ac;mıı;ıtır. Buuun 
tedarik ve: sevki için lngilteredt-ki 
fabrikasına müracaat rdilmiRtİr. 

meçh ul bir 
cesed bu undu 

. 
bir Bu ıneçhul adam 

cinayete kurban mı giHi1 
Dün, Küçükpazarda, bir han· 

da ortayaşlı bir erkek cesedi bu
lunmuştur. Ce:!IJedin Üzl'!"rİ aranmış, 
hüviyetini tes~ite yarar hirbir ev
tak ve: para çıkmamıştır. Mohtf":· 
lif verlerinde yaralar ve morluk· 
lar .bulunan cese:d, Arllive: rlokto
ru F.nver Karan tarafından Tv1.or· 
ga kaldırıln'iıştır. Ce!!ed sahibin:n 
kim olcf~1~u anlası1Rrtı.amışttr. An· 
cak kendiı:ı;inin bu "handa oturma· 
d1~1 anlaşı1mıstır. Ü!'tii baıııı temiz 
olan bu adamın ht-rhangİ bir ci· 
naye-te kurban gİtti~i tul\nılm~1<ta 
ve zq_bıt.ıtca E'h"'mmiye:tle tahki· 
kat yapılmaktadır. 

Milli Piyango satıs 

18 Birinciki.nun 1940 

Bedbaht bir aktö
rtln hikAyesi 

Nakle tlen : H ikmet MUnlr ı 
Size, çöle düşen bir çiçek, seriba J nin ismini söylemez misin? Kendi~· 

. kk"r et· kapılan bir yolcu gibi. hayatta yap- ne ayrıca hır mektubla tcşe u 
yalnız kalmış, bedbaht bir aktijrün hl- mek isterim. 
k!yesini anlatacağım: Çocuk ·hayır> makamında b:ışını 

• • • • • • • • • • • • • • kaldırarak: k .. 
Yirmi sene kadar evv~l, Cezmi, Gil- - Annem kendi ismini verrn~ıne 

zide ile ie.nışmak yolunu bulmuştu. liRim için s;kı aıkı tenbih etti. Siı.iıl 
Cezmi, yirmi iki yafında vardı. Güzi- rolünüzü beğenen m~çhul birinden 
de on sekiz sularındaydı. geldi. dersin. dedi. 

Cezmi aktörlilğe heves ebniş, bir Cezmi daha fatla ısrar etmedi: 
kumpanyaya intisab etmişti. Yakıtık- - Pek3.l8, dedi. Mademki annen O)' 

h. kıvırcık saçlı, mavi gözlü bir gene- le istiyor; öyle olsun ... Güle ~le yav .. 
eli. Birçok müşküllerle dolu mesleı:ti- rum. Tekrar teşekkür ederim. o· 
nin ht'nüz be,langıcında bulunan ve Çocuk sepeti bırakarak gitti. 1 

.. 

muvaffakiyet denen şeyden milyon- derken kapıyı da yavaşça kapantı.ŞU. 
larca kilometre uzakta olan bir aktör. C'e1.ml m~kyajıru tamamen ternit .. 

Fakat Güzide için bunun ehemmi- le\'erek li(iyindi ve dışarıya çıkmadad 
yeti .voktu. Güzide onu seviyordu. ev.vel, meyvalardan bir tane alıP ~re .. 

Ceuniye gelince; Güzideden ·ho•- mek istedi. Sepetin üzerinden ka~ı ... 
lanıyordu· denebilir. Fakat •sevmek• dı kaldırdı o esnada, iki meyva .. • "' 
a!'lla! ... Bu gene kıza karsı hiçbir za- rasına sıkıştırılmış bir mektub gol""' 
man ölesiye bir hararet ve bağlılık dü. 
hh•setmemişti. Cezmi gülümseyerek mektubu açtı• 
Şimdi burada, kadın - erkek mü- Fakat satırları okuduğu zaman der .. 

na~ebetlerinin ezeli hikiyesine geçe- hal yÜZÜ değişti. Hayatında o zam:ı ... 
Jim: Gfrzi.de, Çezmi ile evlenmek is- na kadar duymadığı bir heyecana ka .. 
tivordu. Fakat Cenni, hiçbir zaman pılmıştı. 
Izdivacdan bahsetmiyordu ve bir Mektub f<iyleydi: 
müdrlet aonra Cezmi, Güzideden bık- .Cenni!... Bu mektubu okuduktan 
tı. Gl71i ve tatlı buluşmalann bütün sonra belki beni bulmağa kalkacak 
heyecanları onun için sona ermişti. sın. Fakat muvaffak olamıyncak-"111' 
Cezmi, kendisini atmış oldu~u san'at OlacağlndAn emin görünsen bile ,-~: 
dünvasında daha büyük ve heyecanlı geç. Çünkü ben çok h··i l:ıir odııın 
mA~ralara ve bunlar arasında, Güzi- evlendim \."e pek mes'udum ... Sana bd 
deden de güzel kızlara kendini namzed S(.'peti ıetiren çocuk, senin oğtdndur 
şavıvordu. Onu, bir kere, yalnız bir kere ofsUrl 

Cezmiye bu hususta talih "\'ardım ıörmeni istedim. Belki onu, ttkra' 
etm('miıtir denPmcz. Gene ve kabili- ıörmcyi arzulayacaksın. Benim. seı!r 
vetli olma!iı dol::ıyı.sile, ufak tef~k halk Jerce. cv\.·el seni görmcği anutadıS'ıtTI 

' ·ı·• kumpanyalarında fi~üranlıkt~n tutu- gibi ... Fakat. bir daha asla görenli t 
nuz ds. yüksf'k iddialı, oldukça ciddi cck~in ... Söyliyeceklerim bundan i~ard•• 
ve himaye ı:;ı:örmüs temsil grur:>lnrına Allaha ısmarladık. GUzi • 
varıncaya kadar her birinde 'C'ol nla- * 
rak, birçok ıı::eyirciye kendini tanıttı : or• 

Et fiatlarının gecen stnt-ye: nİs· 
petle yükselme:~indeki sebebler
den biri de şudur: Bu .. ene kuru 
ot pahalıdır. Bunun da sebebi, 
otları ba~lı:\mak için kullanılan 
d~mir tel fiatlı\rının yük"'elmcıııİ· 
dir. Hatta ki.fi de:rf"cede demir 
te1 bulamıvan 'kim!'eler d,. pİ\08.· 
saya kuru ot vert"memiqlerdir. Fa 
kat bu bir •eb•bdir. Yukarıda vaz 
dıifım,7 '!'İbi pahalılı~ı m1•rib olan 
en mühim sebeb. ihtikardır. 

* MEZARLIKLARDA HlR
SIZLIK - Şehrimizd• 38 mezar
lık ve 39 r de metruk mezarlık 
vardır. Bu mezarlıklardaki •aş ve 
demirlerin çalınmakta olduğu gÖ· 
rülerek mezarlık hekçi adedinin 
tezyidine karar verilmitftİr. 

.,.: .. ,ıeri acıyor 
' takrUr topladı. 

Cezmi, oğlunu hakikaten bulamıY k 
Ne o~lunu, ne de Güzideyi! .. Detr't 
ki bu mavi göı.lil, kıvırcık s.:ıçlı ço 
cuk Cezminin kendi ~ğluydu. Zal~~d: 
güzel yavrunun şeklınden hayl'lı le 
yalnız bu mavi. Ştözlerle. bu kı\'1rcı 
saçlar kalmıştı. Başka bir şey hatır 
layamıyordu. 

Roiaı vaqurlarından 

silra.,et 
Boğaziçi halkı Şirketi Havriye

nin son yaptığı tnrife:lerden hiç de 

m~mnun değildir. Tarifele:re göre: 

Boğaza son vapur 19,40 tadır. 

Şehrin 

lııı"an 

imarı için haıır

lafsilat planları 
fstanbulun imarı tcferrüatından 

olarak Karaköy. Sül•ymaniye, 

Sultanahmed, Aksaray, Silivrika

pı, Karagümrük semtleri için ha· 

zırlanan tafsilAt plıinları ikmal e· 

dilmi,tir. Belediye imar Müdürü 

bu planlan alarak Ankaraya gö

türmüştür. Planlar Vekalet tara· 

fından tasdik edildikten sonra 

İmar faaliyetine geçilecektir. 

* UCUZ EKMEK T iPi - Zi
raat Vekaleti tarafından verilen 
emır üzerine Y eşilköy Nümune 
ıslah istasyonu ye:ni bir t-kınek ti
pi e:trafında tetkiklere başlamı!J· 
tır. Muhtelif buğday tiplerind•n 
meydana ge:tirilecek bu tip f'k· 
mekte 80 - 84 arasında glüten 
olacaktır. Tecrübeler muvaffa
kiyetli neticeler verirse t-km,.i!i 
iki kuruş kadar ucuzlatmak kabil 
olacaktır. * YENi KARS V ALI~! -
Kar~ VRliHO.ine tayin f'rlilt"n 1stan· 
bul Vali Muavini Hi•dP.i KarAta· 
han, Dahilive: Ve:kBletile temas 
e-tmek üzere Ankaraya gitmiı,tir. 

Müt,.ferrik 
* YUNAN OROUSUNA HE

DiYE EDiLECEK ŞEKERLER
t .. tanbul bavanlannın Yu"'il.an or· 
duauna hedive rtme:k iizere hnz1T· 
ladıkları 14.000 kutu •eker Kızıl· 
aya teslim erlilmistir. Ru kutuların 
iizerinde c:l~tanJ...111 hauanlarının 
Yunan ordusuna h'"diyeleri-. iba. 
resi yazılıdır. 

Milli Piyangonun lstonbul su

besi, halka doğrudan doğruya bi-

le:t verecek !atış kişeleri açmağa 

korar vermi1tir. Bu ki~elerin bir 

kısmı, önümüzdeki perşembe gü

nü açılacaktır. Bundan başka Pi
yango Müdürlüğü halen bulundu

ğu Vakıf Hanındaki bürolarında 

Nihayet bir giln, memleket içinden 
ba~layarak, komşu '8;rk memleketl('ri
ne kadar turneye cık:acak bir kum
panya tarafından kendiıı::ine iş teklif 

·edildi. Cezmi, tereddüdsüz k:ıbul etti. 
Erteıı::i hafta yola ~ıktılar. Çıkarken 
bir yolunu bulup Gürideye cAHa1".a ıs 
marladık· demeJ?"i bile düşünınemiştl 

* Yirmi sene sonra ... Ceımi h51i ak-
!i"irdür. Şimdi kırk iki yaşında ... Ş~k

yeni tadilat ve inşaat yaparak len fazla değişmiş değildir. Onu yir-

modern bir hale gelmiştir. 

Yedek itfaiye leskililı , 
lstanbulda kurulacak 4000 ki-

ş ilik yedek itfaiye te~kilB.tının teç· 

hizat be:delle:ri için 320 bin liralık 

tahsisatın gayrimenkul vergilerip 

ne yüzde: on miktarında zam yap

mak surctile tahsil olunması hak-

kında Şehir Meclisinin verdiği ka

rarı Dahiliye Vekaleti tasdik et-

mh~tir. Bunun üzerine: Beie:diye 

Muha•ebe Müdürlüğü tahakkuk 
şubelerine yaptığı bir tamimlr. bu 
yüzde on miktarın derhal tahak· 
kuk e:ttirile:rek taksitAİz olarak tah 
sil olunmasını bildirmiştir. 

mi sene evvel tanımış olsaydınız, der
hal teşhis edebilirdin.iz. Saçları hiUA. 
siyah, ıtö:ı1eri ayni mavi parlaklığı 

muha(aza ediyordu. Görünüşte ayni 
idi; fakat bir de lç~riıı::ini ,;orunuz ... 
Cezminin içerisi bambaşka idi. 

Çünkü bu adam, yalnıı<l.ı. Fenıı hal
de yalnız!. Hayatın yeknasaklığı ken
disini boğacak derecelere Retmişti. 
Kendisine aid · birisinin• bulunmaııına 
o kadar ihtivac duyuyordu ki. .. Baı:ıka 
insarı~ar gibi olmak arzu edivordu 
Bir E>rkek veya bir kız çocuğa Fahib ol
mr,ğı. İ!l>tiyordu. Hayattan bekltdi~i ıııe
yin valnız bunlar oldu~unu timdi an .. 
Jamu;tı ve valctile bunları temin et .. 
me~i asla aklından geçirmt>diği icin 
kcndi-ıini fena halde mustarib ve me
yus buluyordu. 

ıı HER GÜN BİR M~ S ELE il 

Bundan bir mü".idet evvel, Cezmi 
gene memlt-ket icinde bir turneye çık
mıc;ıtı. Bir büviik fehirde konaklayıp, 
mrşhur bir müellif°" aid pPk tanınmış 
bir es(>ri tem~il ettiler. Şehrin yerliı;jn
df'n tutunuz d:t. en miitevazi ~h.,ına 
1---~der ek~er halk. temsil binamnı dol
durmuştu. CPzmi ba.ş rolde oyn3mış 
~iddf'tlf' alkışlanmıştı. 

. 

Umumi kütübhaneleri ıslah etmeliyiz, birçok kütübhanelerde 
yeni neşriyat yoktur - Yeni Edebiyat gazetesinin yazdığına 

göre, kütübhaneler gece de açık bulunmalıdır 

Bir hafta iC"inde bu oyun birkaç 
dPfn tf'krarl~ndı. 

Ve bir ak~am Cezmi, tcm~Hden 
!;Onra, sahnenin arkasına isahet eden 
odalcırdan birine çekilip yüzünün mak .. 
vajını temizlerken arkadaşJarınd.an 
biri içeri Rirerek kendisine töyle bir 
hffber verdi: 

Memleketimizde kitab oku- ı tübhane: memuru, kütübhaneler· kütübhaneJerde kitab okumağa 
yanların miktarı artmaktadır . Hal de: bazı talebenin dere çalıştık· imkan voktur. Bu hafta çıkan 
kevle:rin in okuma salonlarında, l arın ı, kitab okumadıklarını an- «Yeni Edebiyat-. gazete~i bu me 
kitab okumak için, sıra bek .. latmaktadır. Hatta bundan şik8· .11elelerden bahşederken ı:u fikr i 

li:venlere bile tesadiif ediyoruz. yet et'mektcdir. Talebenin. kü· ileri sürüyor: cUmuml kitab o· 
Bcyazıddaki umumi kitab salo· tiibhanelerde derse çalışmalarını daları ve salonl arı 1!t-celcri df' a· 
nunda ekserivetle oturulacak yer tenkid edecek d•ğiliz. Fakat kü- çık bulunmalıdın E:Zer bu fikri 
bulunmaz. Maale!lef Beyazıdda· tiibhanede derıı;e çalısmantn, kü ~ tatbik e:decek olursak, umumi 
ki umumi kütübhane ile Fatih tübhanenin mf"vzuu ile hiç ali.ka- kitab salonlan daha ziyade ka· 
tramvay durak yerindeki Millet 81 yoktur. Talebenin derf'lt-rine l abalık olacaktır. O zaman vakit 
kütübhanesinde, yeni çıkan eser· çalışması için, her gün öi!1ed,.n ~t-c:-irml'"k icin, gazino ve kahve· 
ler yoktur. Acaba, Maarif Ve:- sonra mekteblerde mii7tık,..rrler it-re dolan birtakım kim-.eJ,.r de, 
kaleti piyasadan kitab ••tın ala- yapılmaktadır. Nit•ki:n Maarif kiitiibhanrlerde doha faydalı bir 

k b • k bh 1 surette vakit e-ecirmis olurlar. Fa· 

- Dışarıda bir delikanlı, Plinde bir 
scıpet mevva ile seni bekliyor. J\fnfla
ka ııtf'ni $?Örmrk i~tedi~ini söviüy.ır. 

Ce1.mi, kendi kendine ı;ı:i.ilüm.,edl. 

- Gönder bakalım. dedi. Kimdir 
~Ö"t"elim! · 

Bir dakika sonr.::ı, delikanlı içeri J{İr
di. On sekiz. on drıku~ va,larında ka
dar vardı. Kıvırcık saçh, mavi göz
lüvdü. 

Elinde. ü2eri kiiığıdla örtülü bir se
pet tufuvordu 

ra u umumı ütü ane ere tev \ ' ekdleti bu ihti~'acı düş,Ünerek, kat bu istifadt-vi te:min etmrok i-
zi etmiyor mu? • ö~1ede:n sonra tedri~atı kaldırmı!'!, 

Sıkılı:nın bir tavırla Cezmi\•e şöyle 
dedi: 

ein de, yukar!da V<t7dıi:!ımız yihi, 
ikinci bir mesele de: •udur·. mü7akere usulünü tatbik t-tmişti. 

~ kütübhaneleri daha Zf'n~in bir 
- Annem, bu sPpeti size verm~kli

<•imi ~öyl<'di. İçeri!;'inde meyva vardır. 
Şf'ftali, armud VC5-a.İre ... Annem J;C':"C'en 
tıkşam. !d.,in tPmı::ilinbi j(Örmüs ve Pf'k 
bf.ğenmi~. Onun İ<'İn bıı küçük he<li
yevi kabul rtm"nİzi icıtiyor. 

Be:yazıd kütübhane!Jinde: en basit Üçiincü bir mesrle daha var: hale R'f"tİrmek ve yeni ne!ltrİ ... 
bir ~e:kilde fihri5t tertibatı yanıl· Kiitübhaneler, halkın tamamile: yaıh bıılunrlurmak İci\h ·d,.r. !\1A· 
mamıştır. Kütübhanelcrden ~iki· istifade edebileceği bir ye:r de-· arit VekaJ,.ti, h,.lk \riitlı-lt-rinin 
yet etti~imiz kadar. kütiihhane V'ildir. Cünkü kütiibhaneler, hrr ~eviye~ini arttırrrı~ le TTiak~11 ,l=le 
memur1annın da şikftyetlerindt-n ke"İn c;alıstığı saatlerde açılır ka· umumi kütiibhane1t-"f" kar.,1 da· 
bahsetmeğ i unutmıyahm. hir kii· pcıınır. Halbuki iş adamları İc;İn. ha ha .. •aq davranmA]ıdır. 
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KüPfı Mantolu 
MADONNA 

Sabahaddin Ali 
ümids.izli~ini unutamıyordum. İşin garibi, sıkıntımın arttığı ve ihtiyacları
mın beni bu gi..ınden ytırına çıkanna!;'ı bile imkBn.ııız hale geldiği nispette, 
benim de çekingenliğim. mahC'ubluğum artıyordu. Evvelce bana iş bulma
ları için mtiracaat etti~im ve hiç de fena muamele J:CÖrnıedi~im bazı tanı .. 
dıklara sokakta rastladt4ım zan1an başımı önüme eğip sür'atle geçiyordum, 
evvelce bana yemek yedirmt-lerini ı;erbe.stçe rica etliğim ve ınkılmadan ödünç 
para aldığım arkad:ı: tlarımfl karşı bile değişmiştim. c"Vaziyelin nasıl?• diye 
ııordukları zamnn, aet.•mi bir gülüm~eme ile: ıtFena dLiil. .. Tektük muvakkat 
ifler buluyorum!• diye cevah veriyor ve hemen kaçıyordum, lnsanlara ne 
kadar çok n1uhtac olurs~m onlardan ka.çınak ihtiyacım da o kadar artıyordu. 

Bir Jiin, akşamüstü, istao;yonla Sergievi ara~ındaki tenha yolda ağır 
ağır yürüyor, Ankaranın harikul&de sonbahannı doya doya içime çekel"E'k 
ruhumda nikbin bir hava yar.-ıtmak ic;;teyordum. HalkE>vinin camlannda ak. 
•ederek beyaz mermrr binayı kan ren~i deliklere bogan güneş, aka'.'lya 
ağaçlarının ve çam fidanlarının üıerinde yük..c;ıeJen ve buğu mudur, toz 
mudur, ne olduğu belli olmtyan duman, her hangi bir inşaattan dön<'n ve 
parça par('a elhisel'?rinin içinde ııe~iz ve biraz kambur yürüyen amPleler, 
ü.cıtünde yer y('r otomobil J8c;;tiği i1leri u.z.anan asfalt. .. Bunların hepsi mev
cudivetlerindrn memnıın J(driinüyorlarch. 1-Ier fCY. her şeyi olduğu gibi 
kabul etmekteydi. ~u hald<' bana da yapacak baska bir şey kalmıyordu. 
Tam bu ııırada yanın1dRın hızlR bir otomobil geçU. başımı çevirip baktığım 
zaman camın arkasındaki çehrey: tanıdığımı zannettim, nitekim araba heş, 
on adım gittikten sonra durdu, kapısı açıldı, mekteb arkadaşlarımdan 

Cf.'1mi, se>fkatlt>: 
- Teşt'kki.ir edf'rim, dl"rli. Ç'lk te

şPk~ür ederim vavrum. Fa.kat anne-
c--

Hamdi, başını uzatmış, beni çağırıyordu. 
Sokuldum. 
•- Nereye gidiyorsun?. diye sordu. 
•- Hiç, geziniyorum!• 
•- Gel, bize gideliın!• 

Cevabımı hcklemeıien l:ıana yanında yt:r açtı. Yolda anlattığına göre, 
çalıştığı şirketin bazı fabrikalarını doln,ınr.ktan geliyordu: 

•Geleceğimi eve tel~rafla bildirmiştim, her halde hazırlık yapmıılar .. 
dır. Yoksa seni davet etmeğc ce~aret edemezdim!" dedi.. 

Güldüm. 

1 
~v~elce ııık. sık gö~ü1tüfrii"1: Hamdiyi, bankadan ayrıldığımdanberi gör_ 

memıştım. a.ıakıne ve38ıre komısyonculu!}u yapan, ayni zamanda orman ve 
kereste i~1erite u~ı·aşan bir şirkette mtıdür muavini olduğunu ve oldukça 
iyi bir para aldığını biliyoröum. İşsiz ınmanımda kendisine müracaat elnıE>yi
şim de hemen hemen bunun içindi, is bulm2!'1nı rica ctmeF;e değil de, paı·a yar
dımı yapmasını isttmeye geldim zannedC'r diye çekinmiştim. 

·-Hep bankada mısın?. diye sordu. 
•- Hayır, ayrıldım!,, dedim. 
Hayret etti: 
•-Nereye girdin?• 
:Lıtemi~·e i.stemiye cevab verdim: 
•- Açıktaı;·ım!. 

Beni baştan aşa~ bir süzdü, kılık kıyafetime baktı, evine davet ettiğine 
pişman olmamış olmalı ki. elini do~tça bir tPbessümle omuzuma vurarak: 

•- Bu akşam konuşup bir çare buluruz, aldırma!!. dedi. 
lli:&linden memnun ve kendindrn emin Rörünüvordu. Demek artık tanıdık

lara_ y~rdım lüksünü bile yapacak hale gPlmiş:ti. Gıpta ettim. 
Küçük, fakat •irin bir evde oturuyordu. Diraz çirkin, fakat canayakın bir 

karısı vardı. Hiç çekinmJ?den yanımda Opüştüler. Hamdi beni yalnız bırakarak 
yıkanmağa gitti. 

Beni karısına tanıtmadığı için, ne yapacağımı bilmeden, misafir odasının 
ortaSlnda dikilip kaldım. Karısı da kapının yanında duruyor ve belli etmeden 
beni süzüyordu. Bir müddet düşündü. Galiba zihninden ·Buyurun, oturwıl> 
demek geçti. Fakat sonra buna lüzum görmiyerek yavaşça dışarı süzi.Hdü. 

(Devam edecek) 

Fakat bu yavru, ne yapıyordl;l .9":;r 
ba? Mektebe mi gidiyordu? .fyı e 
çocuk muydu? Kimlerle arkadaşlık 
diyordu'?. 

Evet .. bu mavi gözlü, kıvırcık s3
1
ç 

lı çocuk kendi oğluydu. Fakat. Al.~; 
hım; onu bir kere daha j{Örmek na;· 
olmıyacak mıydı? Yalnız bir kere ,. ıı, 
ha... Bir kerecik olsun onu ~ö~siJP 
bac;hramıvacek mıydt?. .. 

Ellerini onun omuzuna koyup got"' 

~·· terinin içine bir kerecik olsun ha 
1 

mıyacak mıydı? Yalnız bir kerecik· 
. . . . . . . . 

ri "' f-:-tc ı:ıize, ... öle düşen bir c:içek. se 
' p• 

ba kapılan bir yolcu gibi hayatt3 Y~ 
yalnız kalmıı, bedbaht bir aktörı.ırı 
hikavesi! .--"'! 

~ 
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BUGÜNKÜ PROGRIUI 

O
.,. •• 

18,00 Program. 18,03 Müzik, 18.3 " k· 
nuşma, 18,45 Çocuk saati, 19,15 çocu. 

lftt 
lar için musiki (Pi.) 19,30 Habe' ,_,, ... 
19,45 Karışık şarkılar, 20,15 Radyo ~"' 
zet.c:ıi, 20,45 Fasıl heyeti, 21,10 J(ofl 

Jşfl. 
ma. 21,25 Saz eserleri ve oyun ha\.·a )IJ 
21,45 Riyaseticumhur bandosu, 22 z,1 
Haberler, 22,45 Cazband (Pl.) 23. 
Yarınki program ve kapanış. 

19/12/1940 PERŞE~IBE 
8,00 Proli(ram, 8,03 Haberler, 8,18 ?Jiİ; 

zik, 8,45 Ev kadını. 
12.30 Proııram, 12,33 Müşterek ~[d 

kılar, 12.50 Haberler. 13,05 Müı>f• 
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Soldan sa(:a: 

1-Yapma - Üye 
2 - Nota .. Lider - Tersi nota. 
3- Ölenin bıraktığı 
4 -Gerinin tersi r:ot:ı 
5 - Köpek - Çocuk doğurtan • aıı· 
6-Sebze ve meyva meşheri ... fr 

sızca göl. it· 
7 - İsyan eden - Aramaktan eftlaJ'l .. 
8-Tersi geceleri u;ık verir - Yıl 

kırmızı 

9 - Uçan bir hayvancık. 

Yukarıdan aşaiı: 

1-Sonuna kadar 
2 - Nota - Keder 
3 -Nota .. Tersi memleket 
4 - Karadenizde bir kaza .. 
5- Me-.hur bir saray 
6- Kediden ödli kopar. - N~~~. 
7 - Nota - Tersi bir renk an 8 talı1' 
8- .u. manas.ıne gelir - Bir has 
9- Amerikaya mensub g 
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_SON HABERLER 
İtalyada rejim 

mücadelesi 
(Baş: tarafı Mrinci sa1ıi(edr) 

Bu netriyat, birkaç ay evvel yapı
ları neşriyat ile taban tabana zıddır . 
ı. .. İtatyanlar, _Trablusgarb harbi ne o
'\LT!a olsun. Ingiliılcr Ak.denizde s.:-r
'beıt kalmı~'acaklardır, demekte-ıirler 

Afrika harbi 
bün Şimali Afrika hRrekitınd~n bah 

~?erken Sollum ve Kapuzzo'n'..ln bjr 
~ g\lne kadar za.ptı veya teslimi ih
Uırıaı dahilinde oldu~nu ve bunu Bar
diııı'nın takib edcc<.i:ini söyclmi1tik. 

Bugünkü resmi tC'bliğlcr, bu mevki
lerin ıaptedilmiş olduklannı haber ver 
lrıt>ktedirler . BurRlar ele ~eçince de pek 
1ai>iidir ki buralarda harbedenler de 
tıtr edilmişlerdir. Evvelki rakamlara 
tı&ıaran bu miktr.rın oldukc;a b\iyük 
olacağı kuvvetle tahmin olunur. Zap
lalunan Sollum'un ehemmiyeti mcvki-

ı:l.tn. ı.ivade bir üs olmasındadır. Bu
l\ıı, cephane İ'""'e ve harb malzcn1e-
~ L • ~ 
u.akımından İtalyanlar tarafından bi-

linci deı-ecede bir üs olarak kullanı
.ı'ı.)ordu . italyanlar Sidi Ban·1tnıve ka
~ ~eldikten sc-nra Libyadaki ambar
t:'1~~ buraya ~Ptirmişlerdi, Bunlar hep 
tılı?lerin eline Jteçmittir. 

lı l!ardia henüz dıi~m<'miştir ve ya-
tıda dil1tmE'si lx-klenir. 

lrı a.u.Yilk itatya.n kuvvetleri kartıısın~a 
h ıtılızlerin çok az bir kuvvetle. bır 
~ftada 150 kilometre llerilemclerı fa

)l.tıı dikkat btr muvaffakiyettir. Al
tt'ıarıla.r da Fransada. böyle bir yıldı
l'ıttı harbi yapmışlardı. Fakat bu harbi 
l'akiblerln~ nispetle daha büyük biP 
~ 1. Af. 
\ \t'vttle başarmışlardı. Şima 1 rı-
L :ıcJe. ise va7jyet tamamen 8.~slne~ir. 
~lı71er kendilerinin üç, dort mıslı 
~ . . ~ 
t..~1'1 Italyan kuvvetlerile çarpı-mı? -
~rlar. 

1 llY"l'iıı tav~ifi 
transıı Hariciye Nazırı Laval'in 

'ıli hakkında Alman membaları henüz 
'-t'i bir teY söylememektedirler. An
t;;k; Alman Hariciyesi bu deitişmenin 
&\dece Fransayı aI§kadar edecegını bil 
<li~· · H · · ·e Na · •uı_,tir Yeni Fransız arıcı) -
~l'ı. Fl.an°den, rahatsızdır. yatın'lktadır. 

e bir müddet daha yataktan c:ıkmı
l'e.~ktır. İvileşip de hıe elko~duk~n 
ao_rıra, •imdilik tevakkuf devresıne ıur
bı4 olan Alman _ FrRn!UZ müıakere
ltrini müspet bir şekilde sona .?r~ire
~1.i.r. Lava.l'ln azli ve te"!_kifi Jebt-b
Ptj hakkında dün tahminlerde bulun
lıılıftuk. Buı;tiln de alınan haberlere 
~e, Laval'in bir dnrbei hUkômct ha
~liı.rnı, oldu~u daha iyi anlaş:ılı:naktn~ 
'"'1. Almanların Paristeld konııserlerı 
~to Oven~. Delvins va.sıt11sile :ı-ıareşal 
'4.in't b ..,.,nunda Parise rlavet 

.,,_, uav-· 'h' 
.. ." 'lif ve l\1" 11.re;all bir daha Vı<" ~ye 
~ürmeyip Verss.y'da ikamet ettir~
tttltıe dair Laval söz vermi•. Bu hır 
~krnıe. O Kiln Laval ve OvE"~ıs'in 
~flan tara.fınd:"tn Pari!i!te bir hhkô
d ~~t kurulncakmış. Bu plAn polis mü
~ü tarafından Dahiliye Na:tırına ve 
ıtihiliye Nazırı va~ıta!i!ile de M~~·eşa_!a 
ıı. ditilince Laval'fn ... 1anı su,·e duşmu• 
" - 1 . ~?'hal tevkifi vnluna Jri.di muı. 

Askeri vaziyet 

Avrupa harbinde 
günün sirasi olduğu 

kadar mühim bir 
askeri meselesi 

(Bat tarafı birinci 1ahifede) 
Bundan e\·vel bir defa daha dü~ü

nülmU.., olan bu hu!ıus1 ~imdi günün· en 
miıhim bir rneseleıi olmu.,tur ve bu 
meıele~i Lıuıünkü duruma göre tekrar 
gozıten ıeçirınek fa)·dadarı lıJ.li olım
l·acaktır. 

Acaba lt1U$M>lini Almanların daha e
..ash )·ardımlannı kabul eder nıi? Bu 
suale cevaben dün hayır demek _ 
b
''d , mcc 

urıyetın e iken buclin t\ıet demek 
mevkiindeyb:. Filhakika, l\lu 

1 

olini"nin 
~aha ~~ıaıza.m mağlUbi)etlı.:r netice 
~ınde bu butlin partiyi kaylıetmekten
&e, uirunda hu kadar fedı:ıkıi.rhklar 
l&ptı;ı mıitteriklnln )· ardımile ıene ı, 
ba ında ka~a~lmep terrlh edeceğine 
d~ faıla ıhtımal verilir. Keıalik Mit
ler in son nutkunda inglliılerin ancak 
Avrupa kıfa:ı.ının herhanıl bir nokta
~ına A!iker çıkardıktan takdirde Alman 
ku\'Yftl('rile kaffıla~caklaruıı ta"irih 
~t-~l. olma ına ra;ınen İtalyanın bugün 

u va7.lyetl kart-ı"'ında ona ('lddi yar
dunlarda bulunma&ı düşünmeğe baş,la
!"1ı' olması da kabul edilebilir. Çünkü, 
ltal · · ~anın yıkılması naı1yonal ıoı.yalist 
Almanyanın menfaatine mUJrRllrdir. 

Buna ıöre Alınan,,·anın yapabUeccji 
daha muessir )·ardım tcklllerini araştı
ralım. Bugünkü !>İ)·a!ıi ve aııkeri du
ruın dahilinde )·apabilecej'ine en :ılya
~e ihtiırıal veriJecek yardınılar oJ.mdi
~k. cenubi İtal)-adakl hava üslfrlodl'n 
ıstıfadc \9 buralara kendllenne ald 
maJıeme ve mühimmatı n.aklederek 
Li~)'& mıntakasında tazyik ve faall)·e
~ını. hera:Un daha fızlılaşhrmaklı olan 
. ngıllı kara, hava ve deniı kuvvetlerile 
ltal)·an kuvvetleri aroı.ında nreyan 
eden rnuharebelere ha,·adan i•tirak et
mek, Akdeniı havza ında daha ıkı bir 
~n,·a faa1i)·eti VÜ('ude ıetirml·k ve vak
lı~e Norveç seferinde yaptıktan .-ibi 
Lıb)·adaki İtal.)·an ordusuna en müb
rem ma1ıemo \•e mühimmatla ikmal 
k~filelerlnin hava nakliye filolarile ıev
ki keyfiyetini tanzim eylemek gibi hu
f.U!ilar olacaktır Almanlar Yunanistan-! . 
a harb halinde bulun1T111dık1arı cihetle 
l~rnavudluktaki İtalyan ordusuna 
~undikl halde hiı;blr fiti yardımda bu
lunamıya('aklardır. 

Faluıı, İtal~·anlann Yunani. ·fan ma
cera.sına bu kadar hc)Qb§IZ bir surette 
8 !ılrnakla tarki Akdenizin ı;ok mühim 
hı.r u...,,ü olan Girid adaMndau İngilizle
rin h,tifadc.ini tentin etmekle ve ne -
ti('ede her tarafta rnağlübi)· eLe uğra -
nıakla mihv~rin ~keri \•aı.i,·etine iras 
e~rniş olduklan zarar o kadar- bıiyüktür, 
ki Almnnlnrın, tıua:\inkü miişkül ~rt
lara rağ-mC'n bu bah-.ettij\:intiz :vardım
lan Ynpahilselt-r hile İtnlya;yı, kenarın
:~ !';ftlhı.nmakta olduğu uçurumun içine 
~:şmekten muhafaza ve vika)e ede

bılmeleri gene şüphelidir. 

İstanbul Defterdarlığından : 

bir Mühim 
döviz 

kaçakçılığı 
Zabıta mühim bir döviz kaçak. 

çılığı tahkikatına el koymuştur. 
Kaçakçılığı yaplığı iddia edilen 
Karaköyde kuyumculuk yapan 
Hazarık Karakao adında zengin 
bir adamdır. Hazarıkın döviz ka
çakçılığı yaptığı ıöyle m~ydana 
çıkmı,tır: 

Galatada Kuledibind~ Silviya 
apartımanında oturan Rt!cİna Balı 
adında bir kadın evvelki gün za
bıtaya müracaat etmiş, Amerika
daki kardeşi tarafından gönderi
len dolarları Hazarıka sattığını, 
fakat kuyumcunun kendisini al
datıp az para verdiğini iddia ede
rek dolarların iıtirdadını iıtemiş · 
tir. Bunun üzerine zabıta kuyum
cu dükkinında yaptığı ani bir 
aramada 6050 markla 15 dolar 
ve daha bir miktar muhtelif ecne
bi paraları bulmuştur. Kuyumcu 
bugün adliyeye verilecektir. A .. 
merikadan namına gelen dolar -
lan Merkez Bankasına götürme
yip de kuyumcuya ıattığından do
layı Madam Recina Bali hakkın
da da takibat yapılmaktadır. 

Mısır Bafvakili İngiliz 
kumandanlarına bir 

zirafat verdi 
Kahire 18 {AA) - Mısır 

Ba,vekili Hüseyin Sırrı Paşa, dün 
General Wavel ve Ortatarktaki 
İngiliz hava kuvvetleri kumanda
nı Mareşal Longmore oerefine bir 
öğle ziyafeti ver'"'1İştir. 

Amerika, İnviltereya 
ödüne malzeme 

• 
varıyor 

Vaşington 18 (AA) - Oiin 
Matbuat konferanıııınrla Ruzvrolt, 
Amerika Birl,.,ik dcvl,.tl"rinin fn 
giltereye c-ödünç> m11.lzeme ve· 
re<'"~ini ihse.s t'tmiştir. 

Ruzvı-lt sövle demiııııtir: 
•- Bu, bizim k,.ndi mürl" ra

amızı temin rtmek olscaktır Har
bin 11orıunr1A. bn mal?:,.me bi.,.e ia
de edilecektir. qu m~f7pme ha• A .. 
ra uP.ram;:ıı7ıııı:\ ln"i1tel'f" hize vı:-1-
nız kü,..i1k bir kira ö<"leverı-ktir. 

Fakpt hA!llara uirfl.yttn m"lzrrrıf" 

icin ln"iltere bunun karşılığını ö
dt',~,,.cektir . > 

R •,zv,.lt. hu kombinc7'.onurı. A
me,.ik;ııntn hil",.bt'" P-İrmt'ııııİ m11hi~·e

tinde ohın olm"'-dı~ı "ıı"line cha
"'r:. C"f"v~h'"' ,r,,.,.miııııtir. 

lı;, l\.Iükctlcfin adı Adresı l\tatrahı Kauınc Buhran Zam Tarhı İhbarname Senesi 
ve işi 

l Enıilva Morabito prabcı 
2 Y"or)ifi Palatos nakliyatçı 

3 Abdullah ol!. Mahmud 
Kahvehane 

Beyazıd KılıçaU 127 
Beyaztd Karamusta _ 
fapaşa 112 
Süheyilbev 

150 
200 

Si 

36.00 
13.95 

28.35 5.67 

101 
515 

6 

1 36 
1146 

2/1 

932 
930 

936 

« :Mardiros Sirkeci 

Topçular 311 

lleyazıd Aralık 20 150 60,00 12,00 1205 İtiraz Komi:c;yonunun 
31/ 7/ 940 ~n ve 1692 
kararı. 934 

S Salih kahvehane 
6 liiyazi otel ve kıraathane 
i l>ımo Hristo, otel 
8 

Aleksandros Kosti 

• 

> 

• 

Dei;irmen 5 
Kılu;ali 54., 5ô 
Linardl 2Q 
To1>0ular 245 

171 
1614 
924 
288 

26.85 
584.00 
323.60 
12.10 

5.37 
112 !18 
64,72 
14.40 

442 
592 
281) 
71 

2!4 935 
2 i]2 93.'l 
2 . 20 935 
2/32 935 

tenekeci 
9 

Cevdet. berber 
la Celil. kahvehane 

' a 195/1 
KıhçaU Vapur iske .. 
lesi 30 

282 
180 

67.44 
63.00 

13.49 
12.60 

130 
81 

2'19 
2 15 

936 
935 

11 
~ Said, kahvehane 

la 
14 

ıs 

• 
Vevse 1. berber 
:E:rnin, kahvehane 
l.aza.ri Ana~tas. bakkal 

Bevazıd Toı:>çular 262 
Sevazıd Toı><:ular 262 
Karabaş Top.;ular 303 
'{arab<3~ Boi:azkcs~n ı:; 

Beyazıd To~ular 246 
Kemanket Ada han 
ıs. 18 

501 
501 
240 
2.."8 

300 

51.63 
175.35 

84.10 
79.l!IJ 

75.00 

10.33 
35.07 
16.80 
15.96 

15.00 

175 
175 
178 

73 

164 

2. 46 
2/46 
2 37 
2/21 
2 ' 17 

935 
936 
935 
934 
935 

16 
Sipahizade Hüseyin Feh- Tem_\.·iz Konli~yonunun 9 ·s 940 tarih ve 5477 sayılı 

tni., komisvoncu bozma kararı 932 
17 

lıemzi, otel 
Karamustafa 44 İtiraz Komis_yonunun 12/10. 940 tarihli kararile şu-

, benin 10215 sayılı ve 25. 10. 910 tarihli temviı.i 931 

~ophane Maliye Şubesi ınükel~efler~d~n v.uk~rıda adı. jşi ve ticaret_ııiıh adresi yazılı şahıslar terki ticaretle veni 
~lı: lerini bildirmcmiıı:ı ve tebellu)(a salahı~~th bır kimse .ııOstermEmi' ve yapılan araştırmada da bulunnmamış ol
tı1 .. le.tından hizalarında jtÖslerilen yıl1ara aı kaza.ne ve buhran ver~ilerini ve zamlarını havi ihbarnamelerin bizzat 

... ıdlJerine tcbliRi mümkün olmamıştır. 
~ f 36 ı k 10 ve 11 inci maddesı· ne t r "'-ey ivct 92 aayı ı anunun o.•v ikan teblijt yerine J[eçmek üzere i13n olunur. (11885) 

~raklı zabıta romanı : 1 

lpelı Maslıelile,. 
Çe si 

Nakleden: H. MÜNİR 
~ktor Viktor Kon'un .Karsleyn· ı rahaUJZ etUk. Memurlarunııclan biö, 
~ nıerkeı.inde, methur sabıkalı paltonuzu bulmuşı. Çartıda birine rehin 
~ ~y ile karşıla,ması, tamamen te- bıra~lmış. Rehin _alan adamın bigünah 

lift oldu. C'idugunu zannedıyoru~ Paltoru geti-
~llbr. Kon, oraya ,iki gün evvel otomo- renden şüphe etmediğini sc:Jylüyor 
~den çalındığını blldirdiği bir palto Şimdiye kadar ~lz.e. herhangi bir müş
t trıda m11.lümat almak ü~re ge! - kül.it çı~~~ ~JJl$Clerdcn de o.madıgı 

l l. için, kendısını ıtham altına alnnyaca _ 
t:, l;ı:un OOylu, garib bir adamdı. Aya- ı;:ız. Bununla ber1ıber, hakiki hırsızı 
l:ı'lda teyt!: pantalon ve sırtında aiyo.h &ramakta devam edı.:ceğimize füphe 
~ ~rdcsü vardı. yoktur... Bu palto sizin ritı?ğil mi 

\ol Ozleri potin düğmeleri ~ibi siyah efer,dim'.' 
"' ~1 l'll pırıl yanıyor ve pnki hiç kim- Bu sözleri söylerken komiserin yüzü 
ht l'ııtı bilmediği, i~itmcdiği harikulAde deA;ışti. Zira ortaboylu, fakat zayıflığı 
lür. ~kR.ya, için için mütemadiyen gü- dolay1sile upuzun, hayalet gibi görü-

lt(h ~ibiydL nen ikinci bir adamın , kendi~ine doğru 
0nuser gUler bir yüzle: ağır ağır yaklaştığını görmüştü. 

' Buyurunuz, doktor, dedi- Sizi Bu ikinci adam muaya cllerile da .. 

yanarak; 
- Ben Con ~'Iakrey! dedi. Mahkıl

nüyetimi bitirerek hapisanedl'n tahliyiı 
oiundum. Londraya dönerken Uır yol. 
buraya görünmckliğimi söyiedıler. işte 
rvrakım!. .. (Etrafına bakınarak) Bizim 
eski ocak pek değişmemiş ha? 

Komi .. er evrakı gözden geçirerek: 
- İki sene yenli!J&idn öyle ıni? dedi 

Heı-halde az gelmiştir... S•ın.ı on yıl 
,·ermeli. .. Tabanca taşıyan lıir adam, 
kanunun JU.yık gördüği.ı bü!ün ceza
lara müstahaktır. 

A1akrey gülümsedi: 
- Bir gün gel de benim tabancayı 

eöstereyim aann! 
Komiser evrakı geriye doğru it<'rek: 

- Ben senin yerinde olsanı, onu 
nehre atarım, dedi. Eğer bir daha hal
teder de, elimize geçersen, gelecek on 
~enen demir kafes altında garantidir. 
Onu da bilmiş ol. 

- O günler geçli Pnrker!. Biz işin 
ust.asıyız ... Bu sözümü, arkada,Jarın 
Bat'.er"le Veyd'e de söyler~in olmaz 
mı?. 

Komiser Parker sıkılmış ol~n yum
ruğunu parmakları hizasından '°iddetle 
ma!laya vurdu: 

- Eninde sonunda kapann düşenin 
Markey!. .. Hem sen niçin tasını tarağını 
toplayıp n1emleketine dönmeuin ... Ka-

Sıhhat Vekilinden 
bir rica! 

Bir doktor, kenJisino yapılnn her 
müracaati mü!iipet ~ekitdc karı,;ıla

mai°" nıecbur mudur? Veyı, blr dok
tor, ne gibi hallerde bir ha5tanın ayaCı .. 
na gitmeie mechurdur ve ne aibl za
nıanlarda kendisine yapdn bir müraca· 
ati reri çevirebilir?! 

Bu bir mühim sualdir. Cevabını muh 
teren1 doktor Jlulü~i Alata<":ıtan ric:a e
di~}"onız. 

İ,..,tanbul içinde, ba~ı sıkılan hir adam, 
her zaman bir doktor bulahllir. Fakat 
c:ivar kar.alara çıktınız ını nİhl\yet bir 
iki doktor bulabilirsiniz ve başınıı; u
kıldıkça bunlara müra('aate mec:bur -
sunuz. Şayeti, bu müraraat ettiğiniz 

doktor, sb:i kapıdan ko\·•r ve ölüm 
halindl'hl lıa!ıtanızın ba111ucunn yalnız 

dönersC'nİı! ... 
Nitekim, şinıdl anlatacağım hldi5e de 

biiyle olınuştur: 

Ev\:elkl u.bah, saat 9 da Sarıyerde, 
bir kadın tt'lıiş içinde \"e aya(ına pa
pn(lnrını hile giymrğe vP.kit bulaınadı~ı 
için kar üzerinde terlikle ko".larak bir 
doktora müracaat ediyor; çok tehlikeli 
bir \'ak'a h;in dokt11nın yardın'nnı ric:a 
edh:or. Doktorun hidd"tU hir Çt'hre ve 
sesle verdij:-i ce,·ab fUdur: 

- Sabah sahah erkt-ndrn ne rahıtsız 
ediyorsun heni be kadın? 

Bu hl'klenmiyen vaıiyet ka~ı.!liında, 
tabifttile ufak bir münakaşa a:etlyor! 

- l\1ühim hlr ho.litalık ka~ı,.ındayıY. 
Acele hir doktor lfüıım. Onun iç.in rica 
ediyoruz. 

- Git, ba,ının ç11resine bak! Ren 1e
len1em! 
Kadın ya]varmaia he~hya!": 
- Geliniz doktor, diyor, çok fena va

ziyelteyb:. Rica ederim re1ini1.! .. 
- Git be kadın. gelt"mem dtdlm ya, 

sen ]pftan anlamaz mısın! 
Ve l('Ürültü ile kapıyı kadının yüzüne 

kap11tıyor. 

Bu doktor, Sarıyer,_ ka1a,ının hilkıl
met tabibidir. Kapıdan kojulan kadın, 
annem ve ağır hasta olan adam da çok 
yakın bir akrabam. 

Hükümet tabibi, &1ediye tabibi de
ğildir. O, mahallelerde fakir hatıll.lan 
tedavi va7.İfesile mükellef delildir. Fa
kat, kendisine, resmi 'Vazifesi nazan 
dikkate alınmadan, herhangi bir dok
tor sibi ve ücreti mukabilinde müra
cAat edlltniştir. 

Bir adamın deni:r.e dü,tüjünU gör
llOğiinüı: zaman, ben tahli"ilye neferi 
deKilim, diye ha.ınızı tevirlr ge~er ml
slnlı;? llayır! O haldr, hlr doktor, ken
disinden yanhn1 istiyfn ve actı bir mü
dahale:le muhtac olan bir haıdadan, 
yardımını nasıl esir(İye.hilir! Onu, hai
tnnın yardımına ko mağa sevketm~l 
ltah eden muhtelif sebebler yok mu
dur? 
Şunu Olrenmek mecburiy('tindeyiı: 

Bir doktor. kt>rdisinf' yapılan n1ü
racaRti ne 7aman kstbule mtthurdur ve 
Jıanı:i hallerde reddedehllir? ö_,ır 7an
nedl)''lnım ki bunun kanuni bJr eAASD 

hağlanınası icah etmektedir. Sıhhat Ve
kilimi:uten bu kanuni esasın tespitini 
rica ediyoruz. 

A. Müntehim 

Lord Duncany'nin 
konferansı 

ŞehTimize gelen Ledi ve Lord 
Duncany, beraberlerinde İngiliz 
Ktiltür Nezareti mümessili Mi~ter 
Grand olduğu halde dün lstanbul 
Vali ve Belediye Reisi Dr. Lutli 
Kırdan makamında ziyaret etmiş
lerdir. Lord Duncany bugün 
1 7.30 da Beyoğlu Halkevinde 
c Dram> mevzulu bir konfeTans 

verecektir. 

CllOPİN ve BETHOVEN'in 
billiik ve ahenk1i parcalan 

BİR KIS 
GECESİ . 
FraınızC'a 

hakiki 

Bas 

süper filminde 
ı.ahn~inde 

rollerde: 

PİERRE BL'l.NCllARD 
RENEE St. C Y R 

BU HAFTA 

s Ü M E R 
SİNEMASINnA 
dinlevinİ7. ve cörünüz. 

İlılvetf>n : Renkli 
MİCKEY MOUSE 

r.adaya dön! ... Orası buradan hayli u
zaktır, Londra zabıtası da, 54.!nl bır daha 
tacız etmez. 

Makrcy.in yanakları heyecandan ki
ıeç gibi oldu. Korkunc bir tekil aımış
tL Olduğu yerde, diı·ck gibi Jikııerek : 

- Şimdiye kadar, beni yapınuk iste
ciığim ~ylerden korkutup ml:nedecek 
lır adam zuhur etmedi, dedi. 
Evrakını buruşturarak pautnlonunun 

cebine soktu. Soğuk bir kahluına alh 
ve kapıya dönerken: 

- Yakında görüşürüz Parkrr! dedi. 
Seninkilere selcim! ... Geceleri pek ka 
ranlık olduğu zaman, ayakl.ı.rını tetik 
al~ınlar. 

Ve salınarak çıktı! ...... 

B U A K SAM 

i p E K ve s A R A Yda 
TÜRKÇE NÜSHASI 

MELEK SİNEMASINDA 
Orijinal dildeki nüshası 

J AHPAB ÇA VVŞLA.R SİRKTE 
Dünva Komikler 

K r a l ı ARŞA K PALABIYIKYAN'ın 
Bugüne kadar çevirdi.ti en mükemmel fil'.llinde sizi BU AKŞAM 

hayatınız.da ıülmedi~iniz kadar gülmeı:e davet ediyor. 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
YERİ 

Beyoğlu Kamerhatun Irmak 
Sok. Es. 23, pafta '3, ada 
558, panel 5 

E.a.No. 

1150 

1272 

1581 

1939 

2347 

2352 

2539 

2610 

Eminönü, Büyükçartı Mah. 
Fesçiler sok. Es. Ye. 71 U.j 
71 kütük 2187, pafta 156, 
ada 2792, parı;el 18 

Yeoilköy Umraniye Mah. Fe
ner Cad. Es. 6 cİrfaniye Sa
adetli Gül İbrişim ve Gaıiev
ranos sokaklarile ~evrilh 
Üsküdar İcadiye Mah. eakl 
Yeni sokak, yeni TürkAn -
hatun ve Müneccim 10kak 
eski 3 yeni 9 I 
Eminönü Çarşı mah. Bod
rum han alt kat eski yeni .. 
17, taj 17, kütük 2213, paf
ta 1!>6, ada 2792, parsel 44 

Eminönü Çaflı mah. Bod
rum han üst kat eski yeni 
13 taj, 13 kütük1 2297 pafta, 
156, ada 2792 
Eminönü Çarıtı mah. Bod
rum han alt kat eski yenl 
19. tal 19, kütük 2216. pafta 
156, ada 2792, parsel 46 

Eminönü Tahtakale eski 
Kahveciler, yeni Kahvecl
lerçeşmesi sokak eski 34, 36 
yf'ni 28 - 30, pafta 125, ada 
334, parsel 1 

Kıymeti Cin.si 

46,- Ana 

Mesahası Depozitosu 

300,- Kirgir 
dilkk.§nın 

72 1(4 
His. 

'5,50M2 

5 M2 

1553,- Arsa 3105,74M2 

111,- Evin 
112 lfü 

34,47M2 

114,- Oda 
arsası 

90,- KArgir 
odanın 4 (16 
His. 

171,- Körgir 
odanın 

28.'56 
His. 

1500,- Dükkln 
arsası 

• 

18.50M2 

22,75M2 

50 M2 

9,2Q 

60,-

310,60 

22,20 

22,l!IJ 

18,-

34.2Q 

300,-

2745 Sultanıhmed Alurkapı Can
kurtaran mah. Es. Seyid
ha!lan, yeni Cankurtaran 
cad. ye-ni 9, pafta 60, ada 72, 
parsel 16 

1706,- Bostan 2902 M2 1741.20 

2842 

2934 

F.mlnönii Bodrum Mn alt 
kat •ski yeni 20. taj 2Q, 
kütük 2216. nafta 158, ada 
2792, parsel 47 

Eminönü Çarşı mah. Bod
rum han üst kat eırıkl 8, 
)'f'ni 9, kütük 2292, pafta 
156, a~a 2792. 

24,- Oda 
erAAoıının 

112 His. 

250,- Klrııir 
oda 

24.25 M2 4.80 

6 M2 50,-

Yukarıda adresi ve tafırıi1Atı vazıh Ravrimenkuller ac:ık arttırma usulile 
ve Pf'"'İn para ile &atılRı"aktır. 

1hnle 6l l f1941 paıartesi ,ninil saat 10 dachr. Milznyede sırasında verilen 
bedel mukadder kıynıeti geçti~i takdirde talihlerin d("potitolarmı yilzde vinni 

nisbetinde teıyid eyJemeleri ve mühür kullananların mühürlerini noterden 
tasdik ettirmeleri JAzımdır. 

İşbu emliki satın alacaklara sabş bedt-linin bir lamnı mevruatımız dai
resinde ikraz edileceğinden bu huıttıcıta b:;ıhat almak istivenlerin pey akçesi, 

nüfus tezkeresi ve üç kıt'a fotolro.lla birlikte bildirilen RÜn ve saatte şube

mız Eml3k Servisine ~etmeleri. (11712) 

MAHHONi iNGiliZ 

1941 
MODELLERİ 
GELMiSTiR 

İNGİLİ2 MAMVı..ATı 

$AHiBiNit'-l SESi 
302 ISTIKLİ>L CADDUI aı;.yo(;LU 

Komi.ser Parker devam etti: hır r.ıı.lıklurla doludur. Büytik suçlar, 
pE'k seyrektir. Ben size yüz tane scr

POLİTİKA • ASKERLİK 

Afrika 
inkişaf 

Sollum 

harbinin 
safhaları 

Libya hududuna l\lı:c;ır tarahnda 
13 kilometre mesafede bulunan 

Sollum V(' ondan sonra hududun öbür 
tararındakl Capizzo da düşmüştür. Ka· 
hiıedo n('sredilen İnf:iliz tebliği, İnJi· 
liz kU\'\-"etlerinin, önce SoUum•u oldu
ku gibi kendi haline terkederek Lib
ya tnpraklanna «i,rip Bard.is civarınd• 
har~ttiklerini bildirdiğine göre, İngi
lizler. Sollum İç-İn de Sidi - Barranide 
kullandıkları tekniği tatbik etmişlerdir. 
Bu itibarla, eğer ''aktile kaçaınadılar
sa, İtalyanların gene mühim miktarda 
esir bıraktıktan kuV\·etle tahmin l'lu ... 
nahilir. Bugün )'arın alına('ak telgraf
lar bizi bu hususta tenvir edebilecek
tir. İnl(ilider, i$Kal etmek istedikleri 
1·erin. evveli "'rkını, sonra eenubunu 
!iiarmıı.kta ve deniz tarafından da fi,d• 
detli filo bombardımanlan yaparak. o 
me\.·kiin !iioluna akmaktadırlar. İ.nıiliz 
kU,'\'('tlerinin l.İb)·a hududundan aşa
ğı yukarı 15 kilometre uzakta Bardia
da herhed{'rlerken Sollum'un \.·e Ca
pu1:zo'nun ancak Jeni düc;tü~ü hnkk•n

da yeni habf'rler gelmesi, bunun de .. 
JiliIDr. 

İngiliz kuvvetleri 
S

ttfaı.ıi ajansının bildirdiğine gö .. 
re, lngili:zJer bu c<'phede 800 tank, 

,-e 3'l0.<l00 askerle t11arnıza geçmişler .. 
dir. Karilerinıi:z, birkaı; gün evvelki ya
zımızı hatırlarlar. Burada ''erdijl-imiz 
izahatta. l\1ı~U'daki bütü.n İngiliz kuv
Vf'tlrrinin ant'ak 300 bin Jdc;iye balii 
oldutunu kaydt'tmhıtik. İnrrilizelr. b11 
ku\·,·etin bir kı~mını Nil Deltasının m11 
ha(a:rıtsında, hir kı!iimını da cenubde 
kullanmak mecburi. -etindedirler. Onun 
için. İn~li1lerin bütün rneveudlarını 
ıarba. yani Lil>'"·a hududuna yı~mala
rına imknn yoktur. Nihayet bur3"4 
nnrak nhilden (Öle doinı amud :oo-
250 kilomet~ imtida~ında bir ecphe 
olduiı.ından 300 bin kic;i dü manın tay-
yare hiicumlanna kar<111 toplu hir he
d<'f fe!'lkil edebilir. Çölün aÇlk, tal•il 
sioerlrrdrn mahrum bir mıntaka oldn
iu ,n7iinüne elınat'a ko1urta, bu :lOO 
bin ki~iyi l?i71em<'nin ne kadar miiııııkül 
nldn.i(u kPnr':H:.indrn nıeydana ;ıkar. 

300,000 kişi 

E
ğer İtalyanların iddia~ı veçhil~. 
in'='11irlcr, hakikaten 300 bin l<l~İ 

ile hüyük bir taarrum kalkmışlarsa, bu 
d• İtalyanların burunlannın dibinde 
taJı~id edilen bu kadar muauam bir 
kuv,,eti vaktile ,örüp ona göre tedbir 
almadıklannı, bundan dolayı ıene ha .. 
tanın k~ndilerinde bulunduiunu ispat 
eder , Bütün bu mü1AhaYalardan !"onra 
İn~ili7.lerin gene 300 hin kioı;;i ile biicum 
f'ttikl rini bir an itin kabul edelim; 
deDl('k, İnl[i1i1Jer, cenub bududlannın 
ve Nil Deltıl!'ııının emniıette olduğunu 
hİoı;;"ietmi!flerdir de ondan sonra bu ka
dar kuvveti l\fıoı;;ırın gnrh hududuna yı
iabUmh:J"rdir. Buna kaı.rşı belki ital
yAnlar. İngi1i%1erin Filistinde ve İrakta 
bulunan askerlerini de l\'lıc;ıra (ekmiş 
o1ma1erw ihtiıualinden bahıı;edebilirler. 
Bu takdirde İnt;liılerin bu mıniakRlA
nn da f'mnl1·ette olduKuna kanaat ıe
tirmi, olmalar 1JiY1md1r. Bunlardan bir 
tane~inl f'le alalım: l\'leselR FiJic;tin kf'n• 
dini na ıl emnlvette hi~dehilir? Ciin• 
kü Akdenirin h:\kimiveti tamamHe İn
ıilh1erin f'lindf'dir. İt,.lyan1ann T~ran .. 
tn hezimetinden. \'e inrili·derin Girici
de üs temin rtme1erinden !';Onra itJ>l
yanh1nn Suri1·f've "-"'ker ~vkedebil"1f'
leri . bııraq--ını 1 .. ~ı edehilmeler.i ihti• 
mali . vılrt1.,l11r kAt1ar 117Ak1aoı;mı""tır. 

fılııtice 
Dir mRğllıbiyetin, diğer bir mağ"lU
.,_hiyrt ii7rtfne tesir ttiğini ve Jıc ... 

ıimet1tr hir dl'fR bnoı;;layın('a, arka"iının 
çorllD ,.(jj(ii~ü ribl .-idec:eiini hu lıf?dl
. (' lıh•e ıa,:et bari7 bir surette i,nRt 
€'der. Filhakika. mihver J117eteleri. ht>~ 
on kilnmetre hir çölün alınıp Ahnma .. 
mj)sının. hArbin k:ıfi n<'ticesi üıerin•!e 
hirhir tl""iri ol.;,odıli-ını ya7111akt'"ldı .. ıar. 
Hirim kan11atimiı de. aynirHr. Çöl. e
hemmh·eti haiz driildir. Fakat :ı.oı;;ıl e
hf'mll'İv('ti hai7 olan nokta maillıbi'.\·et. 

vr onhin1erce itRh·anın bir çok !(ene .. 
raHer. t_:.t11\1Ar. toolar \'roı;;aire ile b~ra
ht"r t"!Ür diism4'o,;İdir. Ahn"n c;ölü r'ri'i1. 
ac;ıl hıınu he'\nhll katmalıdır. C'ünkii ı..u 
viinldi h!:lrb. tonra\c lc-a7Rf\ma harbi de
n-il rf>ın 4'lm4.' h1ll'hidir. Sl"i .. Bam1'1i 

Vf'VR SoHıım'un (lü-.;mesi. hi"hir 1ı.n1::ın 
kAt'i nrtire ün~rlnde Jniiroı;;oı;;İr olam~z. 

Oloı;;A, .. rlı dnh:. rvve1. inrili1ler burala .. 

nnı tAlıliye tttik1('rİ raman olurdu. F•
kRt k,.t'i "rtit'P ij7erit1de müesc;h· o1an 
.-t'\.'. <'er"1"ncu·lık. knrku, tak,.t"'11Jik ,..e 

hf',·e"anıiır. Son cilt tnamınında İl"iiİ• 
lj11Ptln kar..-ı tArarta hıınlan ie'l'iin et-- Oldukça çetin bir adamdır. Ka

nadalıdır kendisi.. Kanatlanın Mani
l>ota vilByclinden ... Bir gün onun tek
rar, menllekctine döndilğünıl gôrM"k, 
pek memnun olacağız ... Bu sil:1hlı hay
dud1ardan hiç hoşlanmıyorum doğrusu. 
Netameli, huysuz, attığını vurur ve 
gözünü çöpten sakınmaz ndnmlar ... 
Hapbane kendisini biraz yola getirir 
tanmıştık. Fakat görüyorsurıuz ya ... 
Hiç değişmemiş ... Hainliği &ö:'.lerinden 
okunuyor .. H8.lii haini.. Gerçi, ık.i sene 
önceye nispetle, biraz zayıfıamıf, fa
kat daha korkunc, olınut. 

tterı göstereyim ki, beş kiğıd lçın, bir ntedi;;.; i"dia ohıtııHJIA7 

Bu esnada, içeriye ağzırvi:ı puroyla, 
sıvil kıyafette biri girdi. 

Müfettit Vende) namını şıyan bu 

adamın, dayaktan yere le\'ini ı:•:rmeğe 
hazırdır. Fakal be~ yüz sterlin ıçin a
dam öldürıncj:e kalkacaklar, p.armakla 

Mümtaz Faik FENiK 

göst<riıecek luıd•r azdır, diytbilirım. Bu haft.,.ı.ı· Galatasaray • 
Doktor sinsi sinsi güldü: ~l'l 
- Şu halde dedi. Bir adama temiz bir F L h 

001'" çektirmek istiyecek olursak, gele- .,e,ı~lll r.e maçı 
C<'ğimiz yerı öğrendik demektir_ ~'akat G,.çen hafta tehir edilen Pk 
biraz evvel burada birisi v.ı.rdı . Adı maçları devre 11onuna bırakılrrı, 
Makrey imiş .. Doğrusu oııunla herhan~ 
ııı bir münasebetsiz yerde kaışıh~şma.ğı olduf'undan. bu hafta en miihim 
hiç istemem, maç ol~rak Calatasarav - Fener-

Vendcl s\ı~mUştu, nihayet cevab ver- hahç~ kar~ıla~ma"ı vardır. AnC'A k 
di: Galata•oray ile B••iktaş kuliible-

Komiser Parker, Makrey'in ~rdından, orta ya,lı adam, gayet şen ve mültefit
hiçbir ~ey söylemeksizin baktı Son~a ti. 
başı nı iki yana sallayarak gü!ümı.edı. Doktora dönerek: 

- Doğrusu, kendi baıpma kalsam. Tİ aracıında Ötedcnb"ri bir an· 
l">fn de pek istemem .. Ukiıı vazifem ı ..... m.-.71ık mevcud olduğu ma
icabı, onunla ve onun gibilerlc. bır suç lı"h..,dur. Au me•f'le bul;l"Unlerde 
işiedi.kleri sırada, daima dôvüş:meğe tekrar ele alınmı,,tır. Galat,. ... a .. 
rnc('hurum ... Seve seve dÜ\' İİ sürüm ... I ravlı1Rr evv,,.lr~ yaptık.lAl'J ha,ııııılat Dr. Kon meraklanmıştı: - Hoş geldiniz doktor ,dedi. Palto-

- Ne tuhaf bir adam, dedi nuru aldınız ya .. İnşallah, hic; blr yeri

Komiser onu tasdik etti : 
- E\'et efendim. Hapi.saneden yenl 

eıkmış!. .. iki sene evvel oraya hırsızlık 
suçile girmişti. İçeri alınmadan bir gece 
önce, karakolumuza getirildiğı gün 
nöbetçi bendim. O müna!"ebetle yakın
dan tanıtırız. 

Dr. Kon. paltosunun astarını r.töıden 
geçiriyordu. 

ne bir zarar gelmemiştir. 

Doktor gülümsiyerek cevab verdi: 
- Çok teşekkür ederim efe:ıdım. Po

lisin, böyle palto gibi, ufak bir şeyle 
uğraf8cağını zannetmiyordum. 

Vendel, pilrosundan bir nefes çekti: 
- Şu halde polisi, siz hiç t::lnımıyor

sunuz, dedi, Bizim, takibe giriştiğimiz 
suçların dörtte biri, böyle ulaktelek 

Makrcy Londrada bulunan bir kaç be- t k · · 1 kl.fl · · ·ı · 1 k A \11 1 rnı f' ı erını yen: cm1"' l"'T-

lahdan biridir. Fa at onun gibiler. d' B 'k il d k' 'dd' ı 
tımdi pek yok! ır. eoıı t1tcı ı ar ff c .. ı ı ~"' a· 

?ıi'·f u v d ı be]k" .. "ından rıvnlmalT'Aktadırlar. An -
u et ş en e • ı sozl<'rıne de- Ja~mA. olmaz!'a Galataııııarayın ov-

vam edecekti. Fakat odanın kapısı a-
çıldı. namıvacaR'ı sRvl~nm~kte İqe rle 

Kırmızı yü:r:lü, gene bir poJi5 memu- bu i~in de eimdive kPıdAr olanlf\r 

ru, içeriye, kısa boylu, fare jtibi biri 11ibi. bilhR8~a veni F~tbo:. ~~an.ı-
adamı ıokmağa çalıtıyordu. nın tavfllsııııntıle hallcdılccegı umıd 

(Devam edeuk) edilmektedir. 
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Dünyanın en küçük 
boksörü 

Resmini gördüğünüz bu ço • 
cuk henüz 2 3 aylık!lr. lımi Gil
bert Rubio'dur. Los Anceles de 
yapılan bir müsabakada birinci
liği kazanmı§tır. Sıkleti 20 kilo 
4 30 gramdır. Göğsünün kutru 
0,59, bilekleri O, 15 tir. 

Bu yaıta kendine aöre 
yapmaktadır. 

boks 

Gayrimenkul malların 
açık arttırma IUlnı 
Beykoz sulh icra memurluğundan: 

Açık arttırma ile paraya çe~ilecek 
gayrimenkulün ne olduğu: Ustünde 
üç oda, bir mutfak ve halisı bulunan 
kirgir bir dükkônın ııedikten münka.. 
lib mahallinin 56/64 oehmi ile icare. 
teynli mahallin 32/64 hlss .. i. 

Gayrimenkulün bulunduğu mevki, 
mahallesi, sokağı, numarası: Beykoz.da 
Çeşmebatında eski 36, yeni 9 No. lu. 

Takdir olunan kıymet: Tamamı 

2245 ilci bin ilci yüz kırlı: bq lira kıy. 
ınetindedir. 
Arttırmarun yapılacağı yer, gün, sa_ 

at: Birinci arttırma: 16 ·'1/941 perıem_ 
ve aaat 11 .. 12. İkinci arttırma: 21/1/ 
941 salı saat 11 • 12. 

1 - İfbu ıayrimenkulün arttırma 
ıartnamesi 25/12 940 tarihinden itiba.. 
ren 40;92 No. ile Beykoz icra daire. 
ainin muayyen numaırasında herkesin 
ıôrebllmesi içiıı açıkbr. İlinda ya_ 
ıılı olanlardan fazla ma!Omat almak 
isteyenler, ifbu prtnameye ve 40/92 
dmııya numarasile memuriyetimize 
müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarı.,. 
da yazılı kıymetin %7,5 nispetinde 
pey veya milli bir bankanın teminat 
mektubu tevdi edilecektir. (124) 

2 - İpotek aahibi alacaklılarla diğer 
alikadarların ve irtifak hakkı sahiple. 
Tin.in cayrimenkul üzerindeki hak_ 
tarını hususile faiz ve masrafa dair 
olan iddialanru iıbu ilin tarihinden 
itibaren 2.0 gün içinde evrakı müspi.. 
telerile birlikte memuriyetimize bil • 
dirmeleri icab eder. Aksi halde halı:. 
Jarı aabil olmadıkça aabf bedelinin 
paylqmasmdan hariç kalacaktır. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya iş .. 
tirak edenler arttuına prlnamesini 
okumuı ve lüzumlu mahlmat alınış ve 
bunları tamamen kabul etmif ad ve 
itibar olunur. 

5 - Tayin edilen umanda gayri • 
menkul üç defa bağınldıktan sonra 
en çok arttırana ihale edilir. Ancak 
eat11 ilteyenin alacağına rüchanı olan 
diğer alacaklılar bulunup ta bedel 
bunların o gayrimenkul ile temin e_ 
dilmif alacaklarının mecınuundan faz.. 
laya çıkmaZ.!ıa en çok arttıranın ta • 
ahhüdü baki kalmak üzere arttırma 

bet gün daha temdid ve beşinci günu 
ayrıl aaatte yapılacak arttırmada, be. 
deli satış isteyenin alacağına rüchanı 
olan diğer alacaklıların o gaYtimenkul 
ne ternni edilmit alacak.lan mecmu. 
undan fazlaya çıkmalı: tartile, en çok 
arttırana ihale edilir. Böyle bir be_ 
del elde edilmezse ihale yapılamaz 
ve satıı talebi düıer. 

6 - Gayrimenkul kendisine ihale 
olunan kimse derhal. veya verilen 
mühlet içinde parayı vermeı..se ihale 
karan fesholunarak kendisinden evvel 
en yüksek teklifte bulunan kimse 
arzetmif olduğu bedelle almağa nzı 
olursa ona. razı olmaz veya bulunmaz... 
a hemen bet gün müdetie arttırmaya 
çıkarılıp en çok arttırana ihale edL 
lir. İki ihale arasındaki fark ve geçen 
günler için %5 ten hesab olunacak 
faiz ve dit(er zararlar ayrıca hükme 
hacet kalmaJwnn memuriyetimizce 
alıcıdan tahsil olunur. Madde (133) 
Yukarıda gôsterilen 16/1/940 tar! • 

hinde Beykoz sulh icra memurlu • 
ita odasında işbu ilin ve gösterilen 
arttırma ıartnamesi dairesinde satı... 
lacafı ilAn olunur. 

ABONE .. ŞARTLARI \ 
Türkiye ldn ı 

3 aylık 
6 • 
Senelik 

270 
525 

1050 

İmtiyaz aablbt n Bafmuharrtrt: 
Necib Ali KUÇUKA 

Umum n...-tvatı tda,. eden 
Yazı f.ıert MOd!lril: 

1 
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BALKAN HARiT ASI 1 UCUZ iLANLAR J 
İf Arayanlar . . .,. 
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* İş •m·or: Türkce. fr~a. ~ •• 
ce u~anlarına vakıfım. Bu Jısanlar tedi'" 
rlne muhaberat ve tercümeye ~uk 11 .. 
rim. dnkülo,grafi bilirim. askerlikle :re .. 
kam yokt\lr. Her tfu'lü referans ". de 
bilirim. Şirketleı·de ve büro işl~eU 
çşhşacak iş arıyorum. Galata ·ııe 
Hü ... yin han No. 1 de (C. H.) adre;~o> 
müracaat. Eski• 
*BİR BAYAN İŞ ARIYOR - 0~ 
yeni türkceyi iyi bilen, daktiloytl ç a.tı 
iyi bilen ve sür'aill yazan bir b:~st 
münasib ücretle iş arıyor. }la k.. 
R"'et .. inde (N. N.) rümuzun& ~~) 
tubla müracaat. 

Satılık - Kiralık 
* Kiralık apartunan dairesi ~ 
yor - İki, üç odalı ve konforlu }ti]c:at 
al)arlıman dairesi aranıyor. Ha (ır9"' 
,R'.&ıetesinde (Kiracı) rumuzuna Dl (11) 

caat; • . . hm"C' l\ıfo .. * lYl Bm RILE NEZDııw~ - "'' 
bilyalı veya mobilyasız bir oda 8~tir· 
yor. İstanbul tarafı pyanı t~!c oz\.L. 
Hakikat gaıetesinde (M. E.) rii"' (19) 
na mektubla müracaat. 

İşçi Arayanlar d• * BAYAN ARANIYOR - T~~
cahşabilecek okur yazar ve eski ~r,, 
çeyi ivi bilir bir Bayana ihtiyaç \:(il.o 

dır. Hakikat gazetesinde (T. Ş.) (!8) 
muzuna mektubla müracaat. 

Müteferrik 
{tsJ!I * Ll•an dereleri - Çok ehven .. .,. 

inJrilizce, fran!ızca dersleri ver;;df 
her yere aiderim. Hakikat ,:ca'lete at. 
(Lisan) rumuzuna mektubla mura%ıı 

Ucuz ilanlarımızda 
ldarehanemlzl adre• 
qösteren karllerımlt111 

lnglllzce • O.T· O.V· ı;:,S· 
rumuzlarına mektııb 
gelmlştlr. Aldırmala• 
rını rica ederiz. 

ŞEHİR 
TİYATROSU 

TEPEBASI DRA~I KIS~urııı~ 
Akşam saat 20,30 da 

Bulunmaz Uşak 
Bevo~lu İstiklal ceddesf ~ 

KOMEDi KISMll'lf) 
Gündüz 14 te 

<'ocuk OvunU 
Bu akşam saat 20.30 da ' 

Balkan devletleri ile Eğe denizini ve 12 adayı gösterir harita PAŞA HAZRETLERi 
•• 

Maliye Vekaletinden : 
Gümüş yüz 

kaldırılması 

kuruşlukların tedavülden 
hakkında ilan 

Gümiif yüz kuru.$1uk1arın yerine gümüş bir liralıklar darp ve piyasaya 
k.Qô miktarda çıkarılmış olduğundan j{ÜmÜŞ yüz kuruşlukların 31 ikinclklnun 
1941 tarihinden sonra tedavülden kaldırılm:ısı karıırlaıtırılmıetır. 

Gümtif yüz kuruşluklar 1 tubat 941 tarihinden itibaren artık tedavül 
ebniyecek ve ancak yalnız Malsandıklarile Cumhuriyet Merkez Bankası şu
belerince kabul edilebilecektir. 

Elinde gümii.t yüz kuruşluk bulunanların bunları Malsandıklarile Cum
huriyet Merkez Bankası tubelerinde tebdil ettirrnelert ilin olunur. 

.7002s. (10216) 

İst. Komutanlığı Satınal~ Komisyon_!_ilinları __. 
Süvari Binicilik Okulunda yaptınlacak bir sundurma 24/12'940 günü s~at 

11 de açık eksiltme ile yaptırılacaktır. Keşif bedeli 4718 lira 88 kuruştur. ~k 
teminab 353 lira 91 kururtur. Şartnamesi hergün Komisyonda KÖrillebilir. is
teklilerin belli gün ve saatte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna 
gelmeleri. (11621) -Bil.ibare yapbnlacaklara esas olmak üzere otomobil şasesi üzerine nümu-
nelik bir benzin tankı yapbrılacaktır. Pazarlığı be~enilecek resimlere RÖre 
yapılmak üzere bu işlerle ui;raş.anlann yapabilecekleri benzin tankı tekilleri 
hakkında teklif ve resimlerini tetkik edilmek üzere 21/12 '940 J{iinüne kadar 
Fındıklıda Komutanlık Sabnalma Komisyonuna vermeleri il.An olunur. (11877) 

FOSFARSOL 
En birinci 

Kan, kuvvet ve iştiha şurubudur. 
Her eczanede bulunur. 

Maarif Vekilliğinden : 
3803 ıayıh kanuna tevfikan açılan Köy Enstitülerinden mezun olacak 

Oğretmenlerin -;alışacakları köylerde yukarıda sayısı yazılı kanunun 16 ncı 
maddesine göre yaptırılacak ilkokul binalan pl.in1annın hazırlattırılması ifi 
20/XlJ,'940 tarihinden 10 Şubat 941 tarihine kadar devam ebnek üzere mem· 

Maliye Vekaletinden: -· 
1 - Bir eene müddeUe hesab mütehassıslan refakatinde staj yaptıktan 

sonra İstanbul, Ankara. İzmJr. Bursa, Adana, Mersin, Samsun .V.bi vi !Ayet 
merkezlerine tayin edilmek üze.re müsabaka ile hesab mütehassıs muavini 
alınacaktır. 

2 - Mütehassıs muavinlerinin aylık ücretleri 100 - 120 lira olup imtihan 
da muvaffak olanlara 3656 aayılı kanun hükümleri dairesinde ücretleri ve
rilecektir. 

3 - Müsabaka imtihanına girebilmek için memurin kanununun beşinci 
maddesinde yazılı ş.artl~rdan maada Hukuk veya İktısad fakültelerinden veya 
Siyasal Bilgiler okulundan veyahud Ticaret mektebinin vük&ek kısmından 
veya bunlara muadil ecnebi mektcblerden mezun bulunmak ve fili askerlik 
hizmetini bitirmiş olmak ş.arttır. 

4 - Müsabaka imtihanı 25/12/1940 tarihinde İstanbul Defterdarlığında 
müte$ekkil imtihan heyeti tarafından yapılacaktır. 

s - imtihana airmek isteyenler yukarıld ıartlan haiz olduklanna dair 
olan vesikalanm ve 4,5 X 6 eb'adında fotoiraflanru ve şimdiye kadar bulun
duk1an vazifelerle ay11.lı• sebeblerini JitÖsterir kendi el yazılarile vazılmı' 
tercüme! hallerini raptetmek ıuretile bir istida Ue İstanbul Defterdarh~ına 
20/12/1940 günü mesai saatinin hitamına kadar müracaat etmeleri icab eder. 

6 - İmtihan aşa~ıdald mevzulardan yapılacaktır : 
1 - Hesab : kesri adi ve aşarl, faiz, tenasüh, iskonto, taksim mütenaslb 
2 - Hendese : Sabh ve hacim meı:ı:ahalan 
3 - Vergi hakkında umum! malOmat 
4 - Ticarf uıı:u.J defteri. 

l\IUMIELE VERGİSİNE TABİ MÜESSESELERE: 
Maliye Vekileti Varidat U. Md. niln veni tebli~ine ı;:töre 

(11787) 

SINAİ MÜESSESELER İMALAT YE MUAMELE 
EMTİA İTHALAT İHRACAT ve 

Satış Defterlerile 
AYLIK BEYANNAMELER BASILMISTIR. 

Umumt utı1' :vtri: iNlcn.An KİTABEVİ. Ankara cadde!'ll. No. 155. 

Üniversite A. E. P. 
Clnıl 

Komisyonundan : 
Fiab 
Lira 

492 

( Devle~ __ Demiryollan i. U. Müdürlüğünde~) 
Memur Alınacak 

.. ııs~· 
1 - Devlet Demiryollan istasyon sınıfında istihdam edilmek üzere ın~erııJ 

ile orta mekteb mezunlarından hareket memur namzedi ve askerh ıııo .. 
yapmış lise ve yüksek mekteb mezunlarından işletme ve hareket 
muru stajiyeri alınacaktır. 1.&. 

2 - Müsabakada kazanan orta mekteb mezunlarına 00, lise mezunlaf1°11 

yüksek mekteb mezunlanna 100 lira ücret verilecektir. ,,,tı1 
3 - J\.lüsabaka imtihanı yü.k!iıek mekteb mezunlan iCin 2'il12/94.0 çar;; ·ı21 

lise mezunlan ic:;in 27(12/940 cuma, orta mekteb mezun1an ic:;irı ktsil°' 
940 cumartesi günleri saat 14 te Haydarpaşa, Sirkeci. Ankara. Sal~ _ıe" 

. . r~eP 
KayserL l\ialatya, Adana, Afyon. Izmir ve Erzurum Itletme ıne tltı' 
rinde ve Sıva.s, Eskişehir Cer atelvelerinde yapılacaktır. ?ttürac;;.ıır• 
bu işletme ve atelve müdürlükleri ve istasyon şefliklerince kabul 0 

ı& - 1'-1üsabakaya i_ştirak şeraiti şunlardır: 
A - Türk olmak 
B - Ecnebi bir kimse ile evli olmamak 
C - 18 vaşını bitirmiş ve otuzu sı?eçmcmlş olmak .. 30 vaş dahil• lctt"' 
D- Orta mekteb mezunları için askerliğini yapmamış olanların 85ıctetı 

liğini yapmasına en az bir sene zaman kalmış ve lise, yüksek f1'1e 
mezunları için de nskerliklcrini yapm19 olmak. f$" 

5 - Müsabakada muvaffak olanların bilıihare idare doktorları tarafınd9n el .. 
pılacak muayenede sıhhf durumlan demiryol iflerinde vazife gönneğe 
verişli bulunmak. 

6 - ?ı.-1üracaat istidalanna bağlanacak ve!":ikalar şunlardır: w" 
Nüfus cüzdanı. diploma veya ta~ikname. askerlik vesikası. polisten d 
dikli iyi huy kağıdı. ciçek •Sl kAlıdı, evli olanların evlenme cüı:datıl· 
aded vesikalık fotoR"raf. b" 

7 - Daha fazla malOmat almak l~tivenler fşlebne Müdürlüklerine ve.P. 
taoı:yon Sefliklerine bi7.zat müracaat etmelidirler. tcifS 

8 - f~tidalar vüksek mekteb merunlan kin 231121940. lise mezunla~2 ~ 24/12 '9-10 ve orta mekteb mezunları için 26/12 .'!lJO ~le~i saat 531) 
kadar kabul olunur. •8361· (11 

.._..... . ef'ti1' 
MuhRmmen bedeli ve mikt::ırları a~aıtıda vazıh iki kalem muhtelıf fd:ıt' 

29/1/941 çarşa!J)ha Jriinü "nat 15.30 da kapalı zarf usulile Ankarada 
blnP"''.,rl'R satın alınacaktır. te"" 

Bu ise Jllrmek f!'ıtiypnlPrtn her listenin hizasında vazıh muvaklc:ıt 
3
o ıs 

mln"lt]" lc:anunun t~vin ettiti vr~ikAlan ve trlcllflerlnl ayni lriin saat 14· 
kad;ır Komi01;von 'P .. ;o:ıliITTne vermPlert lft21mdır. pıtı1" 

Sıırtnameler 147 kuruşa Ankara ve Haydarpasa veznelerinde 
7
6.fl 

maktadır. (il le'! 

T fc:fe 
No 

1\.fa lzemenin lsmJ 

ı..r,,J,t .. 1if huc:ıı~İ C't-likler 

Muharrı.. Movıı1< 
tef11ınat bed .. li 
Lirllı ~ 
2?'1~ "' 
4981 so 

'Pı.IJl'lctar 

K~. 
2'7•n 

115000 
tek-et mimarlan arasında müsabakaya konulmuştur, Bu müsabakaya aid 2507 t~ird~ 
'8rtrıamelerin 20

1
XIl/940 tarihinden itibaren Ankarada Maarif Vekilliii İlk 2999 Va'!'nnl~nn tı:ıhmil vr bılıli:ve mii"'~Pflt"rl irin H.ı:ıvdl'lmaş.a ve , tirt 

2 Kanallı ve kanalsız SU!!ta ~ııı '· • -
Lira K. 
;>Q'U~5 -

74750 -

Tedrbat Umum MüdürlüAünden. İstanbulda Maarif Müdür1ilRünden alına- Radyoloji Enstitüsü için vukarıda vazıh Ud kalem rontsı?en malzemesi 27/ .11. ve di~Pr i~tııı~voııl,:ır~t'I .6. -:.ı:ıat f'\lnıRlc: n 7Pre verilmekte olan rrıü~ 1 ~,tfı Cemal Hakkı SELEK 
Buıldıb yer: 

\_ Cumhurivet Matbaası 
bileceft ve Vekilliitimizce ne,redilerek resmf okulların hepsine ştönderllen 12/940 cuma Jrijnü saat 15 te Rektörlükte açık ek.,.iltme ile alınacaktır. t.ı:ıthilc:ıt1,:ı Rvnı !'l!>,.tl1> .. 1"' ikinci kanun ~ 11 tarihindf'n itibaren ikinci bir ı~ 

.J tebli~ler dergisinin U!n tarihi bafta.Slnda çıkacak nüshasında da aörüleble· İsteklilerin 225 liralık muvakkat teminat makbuzu ve 1940 vılı Ticaret ltad .... ,.:1.,.v,,_m P-"il"'<'Pktir. l 
~ ce~ il.in olunur •87"'• (11906) Odası vesikalarile ... elmeleri. sartname her"';" Rek!ö"rlu'"kte •o""ru"'Ju""r. (11719) .A701. (1 1 ~ 11 ,... .,.. ""' "'~· .., 1" .... 1.ı:ı t .. f'cıil~t irin iet•un.71'\nlpr~ T"ln .. .-r.-... t ııı.-'il ...... H..:1;,. 
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