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Avrupa harbi ı · 
e şartlarla y~ni 
yıla intikal 

ediyor? 

raician ve Me- r_==Y=e=n=i=Yı=ıl=ın=ız=:-:K=u=tl=u=-O_l-=s=u=n=!=]ı taksas'tan or- \ıı. : 

11141 )'lluua lıllhar ve )'a:tlD

ıla harb.ia 194@ ...., 11:19 a 
Daz.aran d•ha çetin, ılaha 
luııalı bir tekilde cereyan e-
41tteii açıktu. Fabl ıeçen 
cünlere wuaran ıelecek 

a1lar denaokrıısiler için hiç 
fliphe ye& ki daha iiınitli, 

ılaha parla.lı. ve ilaha Hitli
dir ..• 

lzan: ETEM lZZET BENlCE 

Bu ıec:e yarısından soıını imrü
lııüzüo lıir yıluu d.a.ha kapamış ve 
~eni bir yılın lıiu ne huırladııi;ı 
lıılinmez url.ı alrmine &irôllit lou!u
~caj:ız. FaJ.ıı ı, flllııslarımwı ııaza

'• n dıiıı1ıuun, Avrupa lıarloioin 
)eni yılıla karplaşacağı hidilıeleri 
leçen yıl ve aylara ıöre mulııake
lııe etnıek, lııükümler )'Ürütmek 
~•ha kolay, da.ha müıakliJıtlür. 
lterhalde U41 ytlıam bahar ve 
hzında harbin lt4t ve llMt e na
lıoran ılaha çetiıa, daha kanlı bir 
tekilde cereyaa edeceği açıktır. 

lıuna ratmcn ır~ günltte aaza
l'an ıelec:ek ayların demokrasiler 
~u daha üınilli, tlaloa parlak ve 
~•lıa valili oldutıuuı iıuınm•k li
tınıdır, 

19.'!'I ve 19411 - iki aya pli11cl
)e kadar inde ve tqebbüs bakı
lıtınd•• Ah1>•nyneın an:ularına 

tiıi.olarak inki.-f etti. Bu senele
rin bilin(G"unda •ihnri ••ima 
;._. l..~~-u...ı.. - 1-illere)'İ mÜ· 
...ı•• ~Lıh. 1.Pi~..ı.. 1.. .. ı ... ..__..§ 

Bu "'9Dll, naıyaa tayyarelerini n Pirede siTil !talkın otnrdup 
•ahallelere altıkları bonıbal.,la ya11tıklan tahribatı cösteriy"r ve 
u&eri hiçbir hedef &özetmediklerini i5bıı tediyor. 

Sinyor Gaydanın 
Amerika Cum 0 

hurreisinc cevabı 

Bir Italyan 
taburu dah=\ 
esir edildi l!MO ıa lnı - ıQnönde iki tara

fın vaıiyelini "' ,.kilde mukayese 
edebiliriz: Polo.ya, Norveç, Dani-
ııa..,ı.a, Dolanda, Belçika, Fransa, Amerikanıa bundan Esirleri .• m:ktarı 

i :lerinde subaylar
da bulunmak üzere 
1000 den fazladır 

w 
ıonra yapacagı ıe11 

mihvere harp ilfuı 
etmektir Alina 31 (A.A.) - Resmi leblll: 

YunanWar dün bir İtalyan taburunu 
esir alm,.JardJr. Anlarında bir çcılr dl 
subay bulunan esirler adedj JOOO i mU

duya yılbaşı 
• mesa11 -

«Yeni seae;e ümit 
ve imanla gıriyoruz» 

Atina 31 (A.A.I - Yılbaşı j 
münasebetile, Kral ve Bqve
kil General Metaksas, Yunan 
ku~tlerine birer ır.esaj göıı· 
dermişlerdir. 

Kral Jorj mesajında fiiyl.e 
demektedir: 

•Tarihin hiçbir çağında, hiç 
bir harp birimlı:i kadar mukad
des bir gaye uğrunda yapıl • 
mamıştı.r. Yunan milleti be • 
nimle beraber 1941 senesinde 

zaferi k&zanacağıpızdan emin
dir. 

General Metaksas emrinde 
pınlan oöylemektedir: 

c Vatanperverlik ve cesare -
tiniz sayesinde Yunanistan 
yeni seneye ümit ve imanla 

giriyor.• 

Yeni vali muavi- ' 
ni bu sabah işe 

başladı 
Eıki muavinimiz yakıa

da Kar&~ gidiyor 
İstanbul vali muavinliğine tayin 

edilen mfilk\va r1 iifelt!sı Raş;.t 
--~mirtaş bu saban vilayete gelerh 
yeni vazifesine başlamıştır. Kendi
sıni tebrik eder, muvafiakiyetler 
dileriz. 

Kars valiliğin<! tayin edilIIW\ o
lan eski vali muavini Hüdaı Ka-
rataban iki güne kadar vazıfesinc 
hareket edecektir. 
Yarın akşam Hüdai Karatabana 

Parkotelde bir veda zıyafeti ve-
rilecektir. 

lvusturyıı, Çek•levakya, Roman
>'• AlmH lstlli we ifG'ali altına 
teçmiştir. ltalya; Yunaniıtana ta
•rruz etmişti•. Almanya • .lapon
J'a • İtalya - Romanya - Macaris
tan • Slovakya arasında lıir itti
fak imzalanmıştıT. Almanya: Sev
ht Rusya, Balkanlar, vı.; hükll
llıeti ve ispanyada son bir si;vasl 
taarruz yapmıştır. Buna karşılık 

.., dört ay İngiltere miidafoada 
lı.almq, müdafaa hazırlıklarını 

)'apmlŞ, ablukayı famamlallllŞ "" 
.., beşinci a~·ı!B . .M .. ıra kar'ı taar
ruza hazırlanan halvan ordusuna 

Roma 31 (A.A.) - Sin,.ör Gay
da, RuzyeJtin nutku hakkında yaz
dığı bir ıwıkalede §ilyle demekte
dir: 

tecavizdır. Pek Çok harb malzemesi ığ-1-------------

• Ruzveltin bundan sonra yapa -
bileceği yegane §eY, mıhver dev • 
leUerıne ilim harp etmektir.• 

.tinam ediluuşlır. Cephenın diğer bu 1 1 
nokıasııı<la Yunanlılar 4 top,. bırçok ha_ B 1 R N Ü T 
van topu w oıomatık $ılahlar ete ge- ._ __________ _. 

çirnıışlerdir. 

(Dığer telgraflar 5 inci $ahifeıU) lki edep3iz ! 

Uk darbeyi vunnuıt~r. -
Tecavüz ve taarruza uğrıyan 

l"ıınanistan hu taarruz ve tecavü
rii kahraman ardusunun yüksek 
llıukaveınrti ile kırmtş ve düşma
ıunı Arnavutluk topraklarının i
tinde mütevali hezimete ağrata
tak denize doğru silrmiye başla
llııştır. Siyasi sahada da müttefik
ler harbin ihtilit bnlmasına fırsat 
hırakammışlar ve Amerikayı la
llıaınile kazannuşlardır. Her iki 
tarafm karşılıklı vaziyetini blt 
tekilde lıula<a "" tebarüz ettirdik
ten sonra harbin l!Ml e ne şartlarla 
intikal etliğini ise şu şekilde tarif 
•e izah eylemek mümkündür: 

Mehmedcikler üniver. 
sitelilere teşekl{ür etti 
Bu sabah Hukuk Fakültesi de!{an

lığına g 5nderi1en mektup· 
lardan bazıları 

Huduttaki ordumu>:• kışlık hediye 
göndermek hu~usunda. Ön1veraıte genç ... 
uı1mız de bılhassa raaliyete ıeçmış ve 
toplanılan mühını miktarda k..tşlık hedi-
7eJer yerlenne ıondenlmışti, 

Bll hedjyelerı alan Mehmetcikle- ünJ-
versıte ta.lebesıne f\l}tranlarıw bıldır

m.ışlerdir. 

Ezcümle Tnıkyadakt bir cüzütamın ı 
komutanı bu saban Ünıvers1teye goıı· 

derdili bir mektupta tuDlan ;J1IZJD8kla.. 
dır; 

HUKUK FAKÜLTESİ YÜltSEK 
DEKANLIGINA 

Değerli taJebefer.tnJW1 Mehmetçıkler 
namına &önderdtk:Jen hedıyelerı aldık. 
Kendilerıne dağıttım. Bu hu~usta bana 
te~ekkur etme.ktedı.rler. Ben de bunu sı.. ı 
Zt> bılciırırken kendı el yaztlı mekr.up· 

l Devanu 5 ınc1 ıahı1ede J 

Almanya 15 ay zarfında hemen 
lıemen bütün Avrupa kıt'asını iş
tali altına almlŞ oln1asına rağmen 
ltu kıt'a onun için her tarafı ablu
lıanın çelik zırhlan ile örlilmiiş ve 
lıer kapısı •sbiplerinin kudretli el- Beyoğlu kaymakamlığına emir verildi 
leri ile kapatılmı' bir nevi geniş 

=~:~:~:'.,~~~::r;i!':::."k7hk:! IEg" lence yerlerı·n-
lluba başvurarak bu kafesten kur-

tulmak "" dışarıya çıkmak için u- d b 
llıanzamanyokl.;...alar:vapma~ta- e u gece masa 
~ ve fakat bugüne kadar bu ıfln 

~::;:n~!u!8:::ı~~~i:~r~are bu- k ı· ra Si alın m 1 yaca k 
Sadece Akdenizde İnglltere;vl 

llorlamak için Vişi hUkfimetini ito-

•tl altına almak ve yine İngiltere- M ı h t f k t J d• 
l'i mağlilp etmek için Britan~a a- em ur ar f ara J 00 f0 C JP 
daiannı istila veya tahrip ümidi k • ı J k 
lı.11111flır. BunnD dlŞmda kendisi- masa Jfası a an ara ceza esecek 

Şahıa, bayaiyet ve ,eref ıe
kaveti ile taayy\ı§ eJen mıist.-c
cel gazetenin kütürbıı..zlıkta 
biribirine laf çıkaran ilii, yüz 
karası; aleyhinüzcie ... ı J:ı.....(9 ,;, 
ve küfürlerini ellerinde lutlı.ık
ları iftira tabancası tle plltlatıp 
duruyorlar. Burun söyledikleri 
çamur insanların aokak küf
ründen ba§ka telaşı ıfade et· 
miyen ve incir çekirdeğini dol
durmıyan manen ve maddeten 
biribirinden ıefil seciyeli bu a· 
damlara mukabele etmemekte 
ıarar edecegiz. cdkda.mıı ve 
«Ahmet Şekibıt onlar hakkm
da söyliyeceğini aöylemi,tir ve 
aöylemektedir. Bir taUıı gibi, 
bir veba gibi Türk gazetecili -
ğine, Türk fikriyatına, meslek 
ahlakına musallat olan bu a· 
damlara sadece: 

- Biz edebimizi, irfanımız
dan, aile terbiyemizden, mes
lek ve ıahai haysiyet ve içtımai 
,eref duygularımızdan alıyor 
ve ıizin gibi edepsizlere baka
rak ayrıca ayarlıyoruz. 

Demekle iktifa ediyoruz. 
Efkarı umumiyelerin ve mües
aeı liyakatlerin kurduğu töh
retleri şirretlerin tecavüz ve 
küfürleri yıkabilseydi Selim 
Ragıb ve Ali Ekremin uta.klı· 
ğını ve tellallığını yaptıkları 
aerbeıt fırka günlerinden bu
güne kadar memlekette ne 
töhret, ne değer kalır ve mem
leket bu her §eye aç inıanlarm 
eline düıerdi ! 

Bu gece yansı 1941 ythna1 badiresinin her tarafı aannakı 
giriyoruz. Bütün milletlerin ız. iatidadında olan kıvılcunlan 
brap ve cidal içinde geçirdik-' memleketimizin üstüne ıel· 
leri 1940 dan 1941 e geçerken memittir· Ordu, cephede, va-ı 
de ayni mahşeri manzara bü•J tandat İfinde ve giicün,de, hü· 
tün deh,etile devam ediyor.

1 
laaa herkes vazifeıi baıında• I 

Hamdolsun, bu büyük yangın dır ve ıreçen yılı aulh nimeti 

içinde idrak ebniştir. 
cSon Telgrab okuyuculan• 

mn yeni yıllarını kutlarken, 
önümüzdeki yılın Turkiye için 
yine ıaadet ve dünya için s•ılh 
yılı olmaaım candan temenni 
eder. 

Milli Müdafaaya "Böyle :iyango k:idesi ol~~~ -
40 milyon lira 'Yılba~ı k şıdesı , e 

. . b lunmak hakkı zen. 
yanı tahsısat ginlere mi münhasır? 

ayrıldı --
Diğer devlet daire:eri
ne def evkalade yardım 

tahsiıatı verjldi 
1940 mali yılı umumi muvaze • 

nesıne dahıl bazı daıre bütçelerine 
fevkal.ıide ta hı;ısat verılmesi halt-

( Denamı 5 'net s.ıhıjede) 
---<>~-

Dün g·ece iki 
ev yandı 

E~eı: r:ıvannde Kasab iı,.at: rnıı• 
haHeslnde, Sı.ıJıaaçeşme ~cıkagında 8 
numaralı Bayan Mezıyetın sahıp bulun
dugu ve kantar mırmuru Bay Sadı Ta
nış'ın oturduğu f'\'Ul arka tsrafından 

dWl ızece yanr.ın çı:kmış, l'tfaıye gelu1ce-j 
ye kadar bu evle bernber, yıne arka ta-ı 
ratda Bayan Meziyetin sah.ıp ulduiu 
d1ğer blT ev kiımılen yanmı.Şıır. 

Yangınuı nasıl çıktığı ıatık.ik edll
mektedır. 

iki çocuk zehirlendi 
Balıkpazarında. lımon cadde -

sinde. 73 numarada oturan Jımoncu 
lstemat•n kızı ı kı buçuk Y•Şım1~ 
Marı ıle avni ver<ie oturan bır bu
çuk yaşında Sonya yan!ışla bır 

ı!aç ıçmışler ve zehırlenerek Şışli 
hastanesıne kaldırılmışlardır. 

Bardiyanın son 
günleri 

AEnavutluk cephesinde, Yunan kuv
vetleri İtalyan mukavemetini tedricen 
kıra kıra yeni tnltişallar elde etmekte
da. Bu lnkişlifla.r bilhassa Timuriça 

Hem de "W.illi,, ismi verilen bir piyangoyu bir 
lüks gibi paralı yerde çekmek yaKışık al!T'az 
Milli pıyangonua yılbaşı keti • t 

desi b,1 ~anı Taksim gazinosnn • 
da ~·apılacaktır. Fakat keşideyi ta
kip elmrk istiyeu!erin ancıık u
cari 5 lira mua parası vererek ~ 
londa bulunabilecekleri hayret ve 
teesstir]e üğreailmiştir. 

•Pjyango• gibi umumu zen(İn, 
fakir ber sınıf vatandaşı ali.kadar 

ÇERÇEVE 

1941 
NECiP FAZIL KISA.KORE~ 

1940 yılının 1<>n ııünü, bu 
gece yar111 bitiyor. 

İn.anların, dipsiz feza
daki hareket ahengine gö
re hesap etmelerine rağmen 
tamamile izaH :ye itibari bir 
kıymet tatıdığını bildikleri 
zaman mefhumu, bu gece 
yarıaından ıonra insanlığa 
ylni bir basamak takdim 
edecektir. 

Bu gece yarıgına doğru 
Hitlcr, 1940 seııeai sonun• 
da söyledii:i cümleyi, 1941 
ıenesi başında bitireceği; 
1940 senesi ıonunda ahlan 
bir bomba, 1941 batında 
patlıyacağı; 1940 ıeneıi &o

nunda aksıran bir adam, 
1941 ıeneai başında nezleye 
tutulmut olduğunu anlıya• 
cağı halde, giıya mahut se
ne, mahut eıyasile bir denk 
gibi katlanacak; ve güya 
yeni aene, yeni eşyaaile bir 
denk gibi açılacaktır. 
· Bu gece yarısı, ıtıklar 
aönmeden bir ıaniye evvel 
kar§ımızda gördüğümüz 
tahsı ,ı,ıklnr yanar yanmaz 
da yine kartımızda görece-

edu bir işte keşidede bulnnmak 
hal.Jı:ının bu suretle yıılnız zea -
cinlere inhisar ettirilmesi hiç de 
doğru bulunmamtŞtır. 

Vatandaşlar içinde niceleri var
dır ki, bir yılbaşı piyango bileti al
malr için nafakasından, zarurı ih
tiyııçlarmdan kesmiş ve bütün 

(Demımı 5 inci sahijede) 

bir adam farzetmekte adeta 
aarhoı edici bir hayal te • 
ıellisi bulacağız. 

Heyhat kı metafizikanın 
en çetin davası olan ;ı:anıan, 
.oizim kaba akıl ve mantık 
tasniflerimize sığmıya.n ga
yet ince ve kaypak bır ha. 
diaedir; ve ani tekevvün 
darbelerinin kafesinde za~ 
tedilemez bir tecelli .•. 

Zamanı, tiyatro perdele
ri gibi, ani çekiç darbeleri
nin tekevvün aınıt !arı içın
de değil, her an bin cilve 
sahibi sonsuz bir im idat 
kabul etmek kamilce bir 
taıavvur olur. 

Fakat felsefeyi bıraka -
lım da politıkaya geçelıml 

1941 de acaba ne ola • 
cak?. 

Nereye dönsek felsefe • 
den dııarıya çıkmanın im
kanı var mı? 1941de,1940 
dıtında bir hadüıe olmau 
kabil değildir. 

1940 en büyük rizikoİUDll 
rağmen neticeyi alamı an 
uıihverin, 1941 de ken ııi
ne neticeyi büsbütifiı.kay
bettirecek yeni ~ud·iııikoya 
gireceği; 1940 da kemal 
haline gelme'ğe baılıyan 
lngiliz mukavemetinin 1941 
de kahredici 1'-ir mahiyd .... ~ 
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yi 

DURAKLAR Partide dü iki saatlik 
KALKINCA- bir top] ntı yapıldı. 

i.tanbuldıı. 295 tane tram- Parti reisi n• diyor? 
vay durak yeri varmıf, bunlar-~ Üniversik! ve yuksek m<."l<lep -
dan 29 ta nesi kaldırılıyor. Fa.- ler talebeleri için partinin yurtlar, 
idesi ıu imif: Bu auretle tram- gazino ve mütalea yerleri açaca • 
vr.ylar daha süratle gidi::ı ge-I ğını yazmıştık. 
lecek ve arahalı.rın içine do Bu mevzuda fÖrÜ§JTleİ< üt:ere dün 
gf.ıde 25 bin yolcu fazla al- akşam parti merkezinde Parti reısi 
mak mümkün olacakmıt! R Re~:t ~imaı::oğlu, Vali ve bel~ ı 

Fazla ıürat anladım amıD1l.. diye reısı B. Lutfı Kırdar, maarif 

Yirmi bet bin yolcuyu §U ara.' müdürü B. Te,fik Kutun iştirakile /1 
i>alann neresine sıj;dıracak-1 bir k<>r"ıSyon toplarunL•l ı r. lkı saat 

lar, bunu anlıyamadım. süren bır t.c>plantıda enı'livct mü-
Doğrusu: Pes! düıiinden de talebe barııı<lıran ) 

T AHIN pansiyon, ev ve yurtlar lıakıc nda 

HELVASI 

Bizim Oıman Cemal bir ya
zııında tahin helvaıının Çetit· 
lerini aayryor da diyor ki: 
ıı:Fıshklı, üzümlü. fındıklı, çi. 
koli talı , vanilyalı yapıyorlar 
da, neden bqka çeıitlerini 
yapmıyorlar» ve 15 çefit daha 
sayarak bunlann da yapılma
ıını teklif ediyor. 

Bu vaziyete göre, her feY• 
den tahin helYaaı yapılabilir. 
demektir. O zaman, peynirliai, 
kıymalııı, maydanozluıu, do
mateıliıi neden yapılmaıın?, 

SiNEMADA - - ----
ôPUŞME 

Bir gazetenin ıinema sahi
feıinde §Öyle bir aerlevh gö
züme ilifti: cFilmlerdeki öpii§
me aahneleri, artiıtler fu.erin
de ne tesir yapıyor?» Muhte
lif artistlerden alınmıt cevap- '. 
lar var. Hemcıa hepsi de, bu1 

öpütmelerinde, kendilerinde ' 
hiç bir his tesir yapmadığını, 1 
bilıikiı, ııkmb verdiğini ıöylü- ı 
yorlar. 

Ayol, bunun tesirini artiıt
lerden değil, seyircilerden sor
mak lazım~ 

yavrusu dallandırıhyor, bu
daklandırılıyor. Methüıena e
diliyor ,çok 1empatik bir halde 
gösteriliyomıuı •• 

Bunu yazan muharrir arka
da§ haklı olarak diyor ki: 

izahat alınmıştır. Parti reisi B. 

Reşat Mimaroğlu toplantıdan son
ra gazetecilere izahatta bulunmtJ4 
ve ezcümle : 
•- Maksadımı.ı Üniversite tal<>

besini.n harici hayatmda mümkün 
olduğu kadar konforlu ve sıhhi bir 

hayat geçirmelerini tem.n etmek
tir. Bunların muntazam şekilde 

yemeleri, yatmaları ve L<tirahat • 
!erile alakadar olacağız. Bazı bi
nalar bulduk. Bunların sahıple • 
rile görüşeceğiz demiştir. 

[l<_Q_ÇÜK HABERLER 1 
MAARiF, UNIVERSlT~: 

* 938 yllında terfi edıp d~ ?üt

çe darlığı yüzün<len barem ıa .u

larıru alamıyaıı 300 muallime bu 

ha1dannm tevziine öbür gılnden 

itibaren başlaruu:ak tır 

* Şehrimizin muhtelıf yer](- -
rir.dt' yapılnıal<ta ol n park ve c;'>

ook bahçeleri 23 nisanda açıb • 
caktır. 

TiCARET ve SANAYi: 
* 11 ayl.ıl< lhraeatımız ;!ti mılyon ı 

lira fazladır. Dün şehrimizden 203 

h; 1 • ilırııcat vapılmıştır Bu 1 

goru.~ .. .uıui'• _ ....... * ~·asulya, pirinç ve emsali ,ııda 
madJelerinın satış fiatlarının nal 1 

müral<abe konıısyonunca tanzim 
ve tesbit olunduKtan sonra Tı -
caret Vekaleııne gonderılnıesi Ve
kiletten bildirilınıştır. 

Kır tasiye Jeyazımuı-
y 

Hü~::it, 7.ı~::~:~::na -1 c i ta r · e 1 
rmda ekonomi ~·ap ılması için, ci&- 1 ._. 1 

d~ t •'." ıı.ı l et• yolluyor. Maarif Ve· 1 Yılbaşı münasebetile han i e "'len-kalctı de, geçenlerde ,mektepler- g g 
41e, ınübrenı olmıyan kırtasl leva-
zm \•e vcsui ı~ın talebeye mas -
rai ~ t r H nen:ts ı ni [;:Jdirdi. 

DiLde, kırtasiyecilik nasıl bolsa, 

kıriasiye de b<ıl.-ur. Galiba, bwı
lar, b i rbırl eruıin ıui.itcm.nıiın.i şey· 

ler .. 
Bılıniyoruın, bi•im çapımızdaki 

digeı· devktler, biz m kadar kır -
tas..iye levazımı l,,ttllanır mı?. 

Fazla kaı; ... k&lem sarfettiği.mi
zi &"Örenler, okumıya, yazmıya 

fazla düşkün oldu~muzu sana • 
caklar. Bu ,işin lehim.ize olan tek 
teselli tarafı. 

Günlerdir, kalemimin ucunda 
bir mevzu var. Yazayım, diyorum, 

çekiniyorum. Haydi, herkflSİn kal
bini kırmıyayını, rahatını kaçır .. 

mı}'ayım, diye düşünüyorum. Fa
kat, duramyaca~ını, yazacağını. 

Ayıptır, sorması tıpkı beuim 

gibi, sizin de, iizerinde «Türkiye 
Cun1huri)·eti. ibaresi yazılı bir 
takım kırtasiye levazımı göziinii'le 
çarpı;vor mu?. Nerede, diyecek -.. ~ 
sınız .. 

Dairoler dı~ın<la . şuradn, bura
da .. ..Kal('ınlcr , liı. tıklcr, hü;!Jllar, 

cet\'Cller \'e saire .. 
Devll"t. bu J..1rtnsivc it• azımı.nı., 

birrok m:ı~raf ederek, dairelerde 
kn11nnıl !:itn, tl ivc satın ahnı~tır. tJ
ıerınd t• d~ devJcli ıı isnıi yc71Jıdır. 

Binaenalc~ h, hunlBI, ancak res -
mi dairclcrdc lı.i nıasalnruı üıer i..n

de görülmek liiıını .. 

Halbuki, •Tiiı'kiye Cumhuri • 
yeti• ihare:;ioj taşı~an kalemfer, 
kağıtlar, cetnller ve lastiklere res
mi daire olmıyan bir çok yerlttde 

de raslanıak mümkün... Çocukla • 
im e-

bulunan bu nıalzl'lllC''\, ınt "ik ıı ' er
de kullananlar, hiç olmusa, llzer

lerindeki firıııa~·ı kazımak liixu • 
munu hissederlerdi. 

Bu miisamalın~·ı artık kafi bul

sak, diyorunı. 

ce mahalleri fiatları ne nisbt!t 
dahilinde arttırabilecek/er ? 

Belediye i:<t1'5at Mı.idürlüğü bu te tertip edilecek yeme!tler alakart 
gece i ., ın eğlence yerleri tarife - fiatlanndan pahalı olınıyacaktır. 
lcriııe bir miktar zam yapılmasını Mesela 8 kaplık bir tertip -
.kabul etın", tir. Y 'nız, bu zam; teki her kabın fiatı müesseseni>ı ldi 
ııabal:a kadar a~ık kalacak ve hu- tarifesindeki alakart fiattan fazla 
susi eğJerıcelcr tertıp edeced: olan olnuyacaktır. Bundan başka yeme.ot 
maha lk r iç! ndir. mecburiyeti yoktur. Bu gibi yer· 

Her zamank ı vakitlerinde ka - )erde bir masa tutanlar yemek y.,. 
panacak olan çalgılı, içkili yerler m~ğe mecbur tutularnıyacaklardır. 
fiatlarına bu gooe biç bir zam ya- Lüks sınıflarda kahve, çay, doll· 
panuyacaklardır. durma, limonata ve viski 200, bi· 

Bu gece sabaha kadar açık ka- ı iııci sınıflarda 150 kurut, di;ier 
lacak olan yerler daimi tarife!.,. bütün içkıler adi tarifeden yüzde 
rindeki bira ve rakı fiatlarına yüz- ?5 zamla verilecektir. 
de yirmi beş, şaraplara yüzd.1 elli Ayni zamanda bu fiatlardakl 
.ı.am yapabileceklerdir. Yemek fiar- ; anılar ilk konsoma,yonlar içindir. 
ları serbest bıraktlmıştır. !\~ ı •ebaki konsomasyonlar ad! ta -
Yalııız bu geei! için ~-eşitli suret- rift.den hesaplanacaktır. 

-============~==~========~~=========-! 

Maliye şubeleri 
bugün ak,ama 
kadar acıb ka-• 

kalacaklar! 
Kaza __ ~ \·ergisi ikinci taksitinin 

ödc'l" .~ gıi ,ı.i bu ak~lint b. tecek -
tir. Ik munaı;ebetle du n Çarşı . Be
ya11t, Galata, Hocapaşa, Taksim, ' 

Bc,o;;~taş, Üsküdar, Kadıköy ve di· 
ğcr ekser yerlerdeki malıye şu -

belermde tahsil daireleri çok ka
labalık olmuştlD'. Defterdarlrk bu

ralara yardımcı memurlar gön -
dermişiir. 

Bugün öğleden sonra re61111 da-... 

Pamuk 
kon r si 
Memıeketimiıde ilk ve büyük 

paml'k kongresı öbı.ir giin - ayın 

2 inci pcnembe günü - Ankarada 
toplanacak tır. Pamuk ekilen tck
mı l mın t=kalardan murah haslar 
bu rniınas~t t 'n Arka•aya hareket 
ctmç-ge oa~larrıı~Iardır. 

Ege :r.ıntakas ı murahasları kon
greden şunları ist ıyeceklerdir: 

cEge pamuk sah alarında su tah
ribatının önüne geçilmesi ve su -
lama tertiba tınm ikmaliyle pamulı: 
randımanının artması temenni .,_ 

dilecektir. Pamuk sahalarının fen- 1 
ni vesaitle siırülüp ekilmesi, mev-

«Türk çocukları domuz yaY· 

ru.;unu tanımazlar, bile •• Ne 
diye bu hayvan böyle uzun 
boylu anlablır, methedilir?.» 1 

MÜTEFERRiK: 
* Memleketım ızdc petrol ve 

benzin işl.-rıle uğraşan Şel v~ So
koni Vakom mue-"'CSCleri Türkiye

dede hayatın % 28 ni•betinde pa· 
halılaştığını tesbit eden istatistık

ler hazırlamışlar ve bunu umPm 
müdılrlırkleru;e bıldirerek şehri -
mizdeki memurlarmın maaşların& 

yüzde 28 nısbetınde zam yapJW4· 

!ardır. 

REŞAT FEYZi s• " 
~.~ ılahı cebinden çıkar

Tanımadıkları daha iyi ya; 
domuzun kim olduğunu öğre
nirler?. 

!ILBAŞ!.._ 

GECESi 
Bu aktam yılbatı gecesi .. 

Ben de, hepiniz gibi sabırsız
lıkla bekliyorum. Artık, yılba

ımda'°eğlenmek, bizim hayatı• 
aıızda da bir adet olarak yer
ief ti. Şu piyango da iaabet et
IC de, eğlencemiz dörtbatı ma· 
mıır olaa! H<>tÇA kalın, güzel 

eilenceler dilerim. j 
AHMET RAUF 

* Değırmencıler kırma ticret -
lennın arttırılmasını istem~lerdir. * Kars valiliğine tayın olunan 
vali muavinimu Hüdai Karataban 
şetttıne yann alcşam kaymakam -
!ar tarafından lxr ziyafl!t verile -

celrtir. 
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. __ ük Ban11 Yavas Gel! 
SELAMI iZZET SEDES 

K<'•kunç bir dımağ tansiyonu ile, ı 
C1 le h v53la :ılmM bir gayret 
t.elkm e<L•;or, Jale, köşesınde otur- ! 
muş, heyecan içirı<le onları seyre -
diyordu. Bu biribirine hiç benz<>
mh en iki adanı, bir hasta ile bır 
doktc,r d~ğil, çarpış.mağa hazırla· 
na n ıki rakibdi sanki. Doktor sert 
bak ı• Jrla, demir bir irade ı .e, Ca
h~ Yamana, ıçin<le bir Cahit Se

L!"ı ya_<ac!.kını soyd yor, Ca.hıd de, 
.iokt r• ı !Jak !arı önünde gözle • 
rinı kapa:: ak zorunda kııl..p buna 

ınan vcrdu. Bu manasız tellct~ ka· 
pılıyordu. Eğer Cahldin aklı ba
tında olsaydı gil erdi. 

'Fakat orlada clnL mantı.k di)'e 

bir şey kalmamışn. K.a!ı emredıyot, 
Kdfi ıpnotıze ediyor, Kili Cahidın 
dimağında haki.iti bır insan t~
stirn ett.riycrdu. Bu gayri rnl!vcut 
mevcudiyel.e herke,; gibi ()(urup 
kalkan, gexip dolaşan bır mahlfıS
tu. Arlık •Öteki> yoktu. Cahil Se

lim vardı. Bu&üne kadar göze gö
nınmiyen bır heyulaya Cabıt SeliJll 

adl verilmesi bile Cahid Yamaıu 1 
biraz ya~tırmJ4iı. Cablt Selim 
mücadele ed.ebilıece~. yenebilecell 
bir nevi raJı:ibi ,ek.ime girmışti, 
hayal ol.maldan, ldbus olmaktan 

çıkmlftı. 
Doktor Klfi ipnotizma ile man

yattcm&ya drn"am eduıek sordu: 

Emınönü Halke\"inden 
Almanca kurslarına 211/1941 

per~C'mbe gı.iniı saat (17) d<.> başla

nacaktır. Kayıtlı talebenın o gUıı 

ve saatte dershanede hazır bulun
maları ilim olunur. 

Bütün memlekette kaç tip 
ekmek var? 

Dabıliye Vekaleti bütun vilıl -
yellere bir emir gondererek halen 
' mevcut ekmek tipleri ile fiatlannı 
aonnw;tur. Mmleketimi7.de kaç tip 
ve isımde ekmek bulunduğu bu 
suretle tesbit olunacalı:tır. 

- Bir gün size Cahit Selimin 
öldürülduğünü söylerlerse kurtul
duğunuza ınanacak mısınız? 

Cahii Yamanın gırtlağı düğüm-
lenm ıştı. yutkunarak: 

- İnanacağım! dedi. 
Bu dertten kurtulacak mısınız? 
Kurtulacağım doktor, kurtula -

cağım amma. öldürülemez, ya ya

şarsa? 

- Müebbet olan yalnız hilkattir; 
çünkü bizımle beslenır. Kimse mü
ebbeden yaşamaz. 

Jale, gayet sade, baait, tabii söy
lenen bu korktınç kelimelerden 
bırdenbire ürperdi. Sanki karşı -
sında; ruhları davet edip konuşan 

bir büyücü vardı, ve sarışın kör 
kadın, öbür dünyadan çağırılmış 

bır ruhdu'.. Doktor da, sahiden 
mevcut bir adamın katlınden bah
sediyormuş gıbi, kat1 bir kanaatle 

konuşuyordu. 

Söylenenlerden bir Vf!Y anlıya -
mıyordıı, bunJI rağmen icinde bir 

ma an 
Kumkapı bekçılerinden Dursunu 
yaralayıp tabanca>mı alan Atıf 

1'im1' bir geııcın Jakalandıgını dün 
yazını>t•1.. Atıl dun tabibiadli ta· 
rafın ( ı nlıt:ı~·cne 0Juon1uş ve ak
li min azcnesınde hiçbir uoksan -
hğı bulunmadığı g-örülerek Sul
tan:ıhn1et 1 incı sulh ce-ıa ınah.ke
mesiııe verilerek tevkif olunmtış· 

tnr. 
Bu cür'etkir rencin bekçinin ta

bancasını çaldıktan sonra bırini 

ölümle tehdit ettiğittl de kaydet • 

inan vardı. Cah:idin iyileşeceğine 
kanaat getirıyordu 

Doktor tekrar ettı 
- Cahit selımi öldLireceğiz ... Sizi 

tl!mın ederim onu vok edeceğız. 

Fakat her şeyden <'vvel söyleyıniz 
bakayım, Cahıt Selunın varlığuıA 

ınan '.ırsunuz değı1 mi? 
Cahıt: 

- İnanıyonnn, dedi. 
- Yüzılıne bakınız, gözlerimin 

ior;ıne bakınız, gözlerınizi gözlerim
den ayırnıaymu .. . inanıyorsunuz 
değil mı• Bana inanıyorsunuz de

ğıl mi? 
Cahit daha kat't bir sesle: 
- İnanıyorum diye tekrar etti. 
- Şu ha ide onun icabına ba.ka-

cağız. 

Bıraz durdu, dii.ştlndü sonra de
vam etti: 

- Bir gün gene - beni iyi dm
lcyir:z ve bu söyliyec<e>klerimi u
nutma:-ınız .. Bır gıln ge~ öteki
nin. Cahil Sel!min , düşmanın ben
liğınıze hak•m olmak üzere hare-

a t eş f 
miştik. Dün tahkikatı işkil etme
mek iizere yazmadığımız bu zat 
Beyoğlunda l\fnıkoşc birahanesi 
tezgahtarıdır .Atıf oraya nıüşteri 
gibı girnıiş ve tabancasıuı filim -
lerdclu gibi ceketinin cebinden 

çıkarmadan tC'lgahtara çevirip: 
-« Arkadaş biraz a§Bğıya bak!. 

Paraları sökül! .• demiştir. Buna 
takiben de bir el ateş etmi~, fakat 
kurşuu sıyırıp reçmiştir. · Sililo 
sesi Ü•erine de bu rangster (!) ya
kalanmıştır 

kele geçtigıni hissederı;ıeniz, onu 
soluğunu duyar gıbı olduğunuz, an
da. ılk aJfunetll!r belırınce hemen 
bir kağıt a!ınJz: .Celıyor! • diye ya
zınız Sonra karınızla o kağıdı ba
na gönderınız. 

Jale buz glbi olmuş, bir idam 
hükmun(İ dınler gibi doktorwı 
sözlerini dinliyordu. Bu son söz • 
leri sövlerken danı.ip ona baktı ..,. 
devam etti : 

- Unutm8ZSllll7 değil mi? cGe
liyoc'• ~te size tavsıyem bundan 
ibaret. $ımdı artılt giduıiz, geliniz, 

Cahit St!lımin teşhir etmek iste -
diğı eseri ıster yakınız ister yaılı: • 

mayınız bunun ehemmiyeti yok. 
En mühim mesele onun tekrar ~ 

lip gelıniyeceğidir. Siz pusuda~ 
leyiniz. Onun geleceğini bana an

cak siz haber verirsiniz. Bana: .O. 
hyor!• dediğiniz .ı.aman ben hare
kete geçeceğbm. 

- Evet amma doktor .. 
Doktor KMi bir kere daha ıı:öz • 

ö 
lı 1 

O -d- İagiliz-Alm•n mu"c rman umum mu ur- • "' 
lüğü fazla kömür ya- leaınde hava kı.ıvve 
pılmasıaı temin için Yazan: Ahmet Şükrh I:;SM 
müfettişler gönderdi k Ahaııdü' 11,Yaa.uı 1939 

harbini açar 
en ;ı;mıtnlarnı uıa&"lup etın 

Orman umum müdürHi.ğü mua
trelıf mıntakalara mü!ettişler gön

dererek odun kömürü buhranı 

hakkında tet.kikler yQptırmağa bat
laınıştır. 

Ezcümle Adana, !zmit, lzmir, 

Bolu ve diğer bazı vilAyetlt!rde <>-
dun komı.irunı.in nıÇln az olduğu 

hakkında telkıkler yapma'lı:. ıi%ett 

müfettişler gonderilmıştır 

Bu yıl odun kömı.irü ulığınm 

ormanlardan az kat'iyyat yapılmasıı 

yüzLinden ileri geldiği iddıa edil-

ınektedir. Müfettişler bu ıddianm 

doğru olup olmadığını, ne miktar 
!<at'ıyyatın, kömür yapıldığını a • 
r"§tuacaklarclır. 

içın lıava kuvvetine rüveııdi~ 
miicndelenin bir bu~uk senelik · 
k!, Cıudan anlaşılnuttır. Almanı 
kaJnr lıava kuvvetinden jstifadc 
derelı. harp tekmğinde bir inkı!' 
yaratmak ıstcın ı~ ve bir dcr«·r) 
kadar da muvffak olmuştur 
mokrat devrtlerle giriıt ig 1 müc 
deJeye hazırlık olmak üzere roii 

' hiş bir h•,·a kuvveti meydana g 
tırınıştir. I-larp çıktığı zaınan, 
nıanyt.ının elinde otuz bin tayya 
mevcut olduğu tahmin edilmek! 
dir. Gerçi bunların ancak kiiç · 
bir cüzü, belki de onda bıri der 

' hal harbe i~tirak edcbil«ek v•ı" 
yelle bulunan t~n·nrclor olup g .. 

ri kalan kısım ih!:y ıt l•v~·arclc' 
rinden ibarettı. Buntnıla bcrob~1ı 

Orman umum müdürlüğünüıı İngilterenin ve Frnnsanın ha• 
lruvvetlerile mukayese edildiği ı• 
man Alnlan ha\'a k11' veti ınukt .. 
yese kalılırnııyaro:.. olciid foikt< 
A.lnıanlar, rniirndt>h• dl~- hava kuf' 
vetinin oynıyacaığ roltin ehemu1ı· 
yeliili anladıkları için kendi taY" 
yareleriııin adedini gizli tutmuf 
!ardı. Halbuki İngiliz ve FrarıS•I 
hükumetleri ,in~a eltikltri tayY•' 

relerin adedi ve evsafı hakkınd• 
parlamentolaı·ına ve matbuata ., 
çık izahat vermekte idiler. 

fazla kômür yapılması için orman
lardan daha fazla ağaç kesilmesine 
müsaade vereceği anlaşılmaktadır. 

• 
ita/yanın lzmir 
• 

konsoloshanesi 
kavaaı nasıl 
boğuldu.? 

İzm irde cuma gecesi feci bir ka
za olö ığunu ve İzmir İtalyan kan
soloshnnesi kavasının boğuldu -

ğunu yaı.mıştık. Dün gelen İzmir 

gazeteleri bu hususta şu tafsilitı 

vennek:tedirler: 

İtalyan konsoloshanesi kavast ve 

10förü kendi idare ettiği konsolos
hane otomobiliyle sabah saat altıda 

İzınirpalas oteline gi~ burada 

misafir bulunan fta ı~"·- t sken • 

yi ala 

~U' 
tal yan 

ıemen 

döneceğini otel memurıaru.Jan bi-

rine söylem~ ve otwnobili hareket 
ettirmiştir. 

Fakat otomobil Fransız konsol019-
hanesi önünden sfir'atle geçtiği sı

rada ya~urdan te'k.erlekleri pa -

tinaj yaparak karanlıkta deniııe 

yuvarlanmıştır. Otomobil sür'atle 
seyrettiği içm denize sukut pek 

şiddetli olmuş, konsoloshane ka -

vası ve şoförü kurtulamıyarak öl
müştür. 

Otomobil bilahare denizden çı
karılmıştır. --o--
Şehrimizden avlanm•ğ• 

giden avcılar 

Meşhur İngiliz şairi ve dünyaca 
tanınmış kurşun atıcısı Lort Dan
sey ve bıldırcın dünya rekorunu 
kıran Abbaı; Celil evvelki gün şeh-
rimizden avlanmak üzere Bursaya 
ve oradan da Karacabeye gitmif • 

!erdir. 

!erini hastasının gözlerine dikti ve 
kat'i . bır sesle emretti: 

- Anladınız ya ... Dediklerimi 

yapacaksınız! 

Cahit Yaman doktorun nüfuzu 
altına ginnışti. İpnotizma edilmişti, 
artık iradesın~ sahip değildi. .. So
kağa çıkıp otomobiline bindikten 
sonra yeniden yeni bir hayata k».· 

vuşmuş gıbi derin bir nefes aldı 
ve etrafında insanlar görünce bir
den bire şaşaladı. Doktorun evinde 
iken sankı dünya ile alakasını kes
mişti. 

Jale de ayni hislerle bunalıyor
du. Dok tor KMiniıı Cahid.in kadi· 
fe, saf, muti gazlerine ateşli gö• 
!erini dikmesini unutmıyacaktı. 

Onlar çıkar çıkmaz, doktor Kl
fl memnun bir tavrrla, sevine se -
vine ellerini uğıışturdu, karısına: 

- Canım kadınım dedi, bu tav
siye ettiğim kur millremmeldir; ı 

harilrulAde bir kurdur. Hasta ar • ı 

tıl< bir c:.apit Stıliınin mevcudiye- J 
(Devamı var} 

Nihayet 1939 eJ lıılünde bar• 
çıktığı zaman, Alnıa n)a, knhir b• 
va kuvvetini Polonya ı. .ıerinde tet 
rülıe ct!i. Alman erkanıharb.Jcsl· 
nin telt.eınn\1 11 ettirdiği yeni harf 
talı i yeı;i nıu•alfnk olmıı~ demekti. 
Alınanların ayni tiibiycyi garp eti 
besinde de kullanacıklarıru an ' 
laruak için asker olmak lazım d<' 
ğildı .Bun°unla beraber Fransı• er· 
kanıharbiyesi Polonya harbiudeO 
d~rs alacağı yerde hala .~ajiu• 
kompleks• ine takılıp kaldL in· 
ı:iiızler ise, bava ku,·vetine ehcJ11 
miyet vermekle beraber, ara o1'İ 
mesafe pek büyük olduğundan .ı\l' 
manyaya yetişmek mümkün ol • 
...... ott• w• nuta\'rı. nuıuıı:u'""' .. ,,a~ 
harda darbelerini inc!irdikleri ıs• 

man Fransa da Polonya gibi düf 
tü. Fransa muharebesi . Almanya' 
nın bava kuvvetine olan itimadı ' 
nın yerinde olıluğuııu bir defa da' 
ha teyit etti. Fakat bundan sonrJ 
bava kuvveti için en büyük iıııti· 
han günü geldi. Acaha kara kuV' 
vetine karşı bu derece müessir <Y 

lan hava silahı, İngiliz deniz kuV' 
vetino karşı da ıııUes.sir olnhileleJc: 

miydi? 
Ağustos ve eylı11 a)·ları zar(ırd• 

İngiltereye kar~ı yapılan bam Jııl' 
cumları bu suale cevap \'crınıstit· 
Hava kuv,vctinin kara k4 .. 'VL'ti 

karşısındaki rolünü tahminde ha' 
taya düşmemiş olan Alnı.ınlarıO 
tayyarer>in deniz kuvveti karşı· 
sındaki rolünü tahminde hataY' 
düştükleri anla~ıldı. Çünkii ağııS' 
tos ve eylfil ayları içinde Alma•'' 
Jar İngiltereye karsı yaptıkJnfl 

" hücumlarda ne ile karsılaştılar" 
Yalnıs İngiliz bava kun·etile de' 
ğil Böyle olsaydı, İngilizler d• 
FranslZlar gibi mağlup olacaklar• 
dı. Almanların taarruzlarına be ' 
def olan deniz kuvvetinin İngil ' 
tereye temin ettiği stratejik v•' 
ziyetti. Almanlar bu vaziyeti sal" 

ıamadılar ve çok ağır zayiat ıll 
verdiler. Denilebilir ki eylfıl aY1 

içinde yapılan bu muharebe ıs3! 
mücadelesinin dönüm noktasıffl 
teşkil etmiştir. 

Almanya bundan sonra, ağustol 
ve eyli'll ayı zarfmdaki hava zati' 
atının tcliıfisi i~in çalışmıya haşir 
mıştır ve Alman tayyare endüd· 
ri.sinin verimi ayda bin st>kiz yiif 
ile iki bin beş yiiz ara<ında tab' 
min edilmektedir .Almanların y-' 
içindeki zayiatlarını teliifi etti1' ' 
!eri söylenebilir. Fakat hu aradl 
İn!(iltere tayyare fabrit.alarınıtt 
verimleri de artmıştır. Ve müraJ 
lenin en ehemmiyetli noktası dl 
budur. Bir senedenberi bu mile' 
delenin en ehemmiyetli ssd'h•"'' 
Alman ve İnı:Hiz tayyare eııdii5*° 
risi ara~ında bir yarı tan ibaretti<· 
Yar,. ba,bdıltı zaman Alman eti' 

diistrisi. en büyük randımntı'ı;ı! 
vermekte idi. Halbuki İngiliz eti' 
dlbtri.oi henü~ işe ba•!•ml"h ,., 

(Devamı 5 inci ıahife&J 1 



Napolide rıhtım Londrada altı 
'le güınrük bina- \cilise, belediye 
sı boinbalandı binası yıkıldı 
Londra 31 (A.A.) - (B.B.C.) m'

ta •arktaki İngiliz hava kuvvetleri 
tarafından ne>redilen tebliğe göre 
Napoliye atılan bombalar gümrük 
bınalarile rıhtımların fuıerine diif
:ınüştür. Gümrük binaları ve rı:h -
tunın garbinde gökyüzünde kır -
mızı alevler görülmüştür. Ha vıımn 

müsait olmamıı.sı zararın büyük -
lüğünün tesbitine imkan bu·ak -
marruştır. Taarruza iştirak edetl 
bütün tayyareler salimen aV<let 
etmişlerdir. 

Çörçilsaray en
kazını gezdi 

Londra 31 (A.A.)- RC>yter: 
Bat""kil Ç<i.pı, evvelki geee 

City'ye yangın bombaları ile y11-
pılan hfü:umdan so11r11 ııneak ka

rarmış duvarı- kalan Lonclra be
lediyesiniıı ınetlnor Gnil.ı hail sa· 
rayılll ziyard etmiştir. Letldra 
halkı Çörçili görür gröraez deriı.al 

alkışlamağa baflamış ve bir çok 
Londralı Başvekili bu teftiş ge -
zintisinde takip eylem.iştiı·. Çatı

lar üzerindeki itfaiye ehadı 53 
f:ıntiyet halinde bulunan enkazı 
temizleme ve ydkma ekipleri ıJ..e 

ııalkın Başveki&e yaptığı alkışlara 

candan iştirak etmişlerdir. 

Baltıklı Geoerallar 
SoYyet ordusunda 
Jlfoskova 31 (A.A.)- Stefani: 

Dün neşredilea bir kararname ile 
Estonya ,Litvanya ve Letoıı.ya or
dularına mensup 20 General ile 
diğer bazı yüksek rütbeli zabitle<: 

ditbelerini muhafa:ıa et"'* • 
retile Knilim\uy• .kabul olu. 
lardır. Bu üç Baltık memleke 
tek bir askeri mıntaka ibda 
liileceği ve bu mıntakanın mer. 
de Riııa olacağı söyleıımektediı 

Ecnebi mürebb 
yeler memleket· 

lerine gönde
riliyor 

Hükilmet, Türk aileleri nezdinde mü.. 
rebbiye olarak çalışan ecnebi tebaalı 

kadınli:ırm memle-ketterı cıkanln1alarını 
kararla~tırmıştır. Gelen emir üzerine 
İstanbul Emniyet Mü<lürlüğü ve vi3yet 
bu L1usll5ta_ telkiklere giri~Lııişlerdiı·. Birj 
lw;ım mUrcbbiyeler merrılekctlerine · 
gönderilmişlerdir. Diğerleri de gidecek
lerdir. Yalnız eskideııberi \'eya doğma 
blıyilme İstaabbul ui.an bazı mürebbi-
7elere ik:aınet müsaadesi verilecektir. 

Denizcilerin p:ri Ü•.D.4DI 
kaptan yolda vefat el i 

Memleketimizin en eski süvari.si 
?5 yaşlarında Osman kaptan sü - . 
varisi ·bulunduğu Türkan vapurile 
Romanyadan gelirken yolda vazüe 
başında vefat etmiştir. İğneada li
tnan reisliği tarafından limana 
bildirilen bu haber denizcileri te
essür içinde bırakmıştır. Denizci -
lerlınizin piri sayılan Osman kap
tanın cenazesi yarın limanımıza 

geldikten sonra merasimle defne
dilecektir. 

Lındra 31 (A.A.) - (B.B.c.) Al
maııların l!'V"t'elki gece LoDdrayıa 

;rapbklırrı tıwTuna Londren.m 
eski bir semtini tahrip etmek MAiı:
sadile icra edildiği mlll§llmakta -
dır. Binleroe yan,gm bombası .t.ı
mış, 6 kiliııe tahrip edilmiştir. Kt
rafında çıbn yangınlara rağınell 

Saint Paul kilisesi lrurlıulmı.ıştur. 

Glldhal isimli şehremaneti biruMn 
karnilen harap olmuştur. Kral hu. 
miınasebetle Loodra şehremn.ine 
bir sempati t~afı çeloni~ir. 
Başvekil B. Çörçil tahribe tıg -

rıyan yerleri geımıiş. her tarafta 
halk tırrafındıın alkışlarla. karşı1-
mıştır. Halk, Alman taarruzla.rmut 
kendilerini lrorlrutm~nı cescı • 
mlerini kııy~tınedHrlerini be-ya. 
ederek Almanyaya ayni sureüıe 
mukabele edilmesini istıemiştir. 

Bir İtalya •1 taburu 
eıir edildi 

( 1 itici ııııhifed"1ı dev""' ) 
Atma 31 (A.A.) - O!tri gölü ci_,,_ 

da, Elbasana g;.m, 70! m:erlJıde Y..
hların İtalyanları~ atilklıL 
n öğrenilmiştir, 

Berat önlerinde harekat 
Londra 31 (A.A.) - Db gece Benııla 

22 kilometre mesafede mWıim bir k&
ytin Yunanhlar larafındıuı zapl#dl!dll! 
öğrenilmiııtir. 

[w·uwwı:o; 
İngiliz •Alma.o müca
r de hava kuvteti 

·ııci sahifed.,.,. devam) 
lar ve a) lar geçtik:;e 
lall endüstrisi, veri -

endüstrisinin günde beş yüz tuy -
yaı·e inşa edebileceğinıleıı bahse~ 

di!mekledir. İnanılması güç bir 
i<ldia olan bu sözü, evvelki gün 
Amerika Cumhurreisi Ruzvelt de 

teyit etmişt..,, Bitlerin de geçen -
!erde bir nutkunda söylediği gibi 
•hunlar, astronomik rakamlardır> 

Fakat Avrupa ile mukayese edil
diği zaman Amerikanın her şey
de ve her işb bö)· lc olduğu unu -
tulmamalıdır .Hangi memlekette 
otuz milyon otomobil vardır? 

Hulasa İngiliz ve Amerika en -
diistrisi bir arada Almanyanın lıa
va kuvvetini, gerek kenıiyet ve 
gerek kc) fiyet bakımından yakın 
istikbalde yetişip geçmelidir. Bu 
tayyare meselesinde keyfiyetin 

kemiyetten daha ehemmiyetli ol
duğunu muharebenin oıı altı ay
lık inkişafı göstermiştir. Daha iyi 
bam maddeden, daha ileri teknik 
ile daha mükemmel tayyareleri 
daha çok miktarda Almanya nu 
yapabilecek? Yoksa İngiltere ve 
Amerika mı? İşte mücadelenin ne
ticesi bu sualin cevabına bağlı gö
riinınektedir. 

g 
Ç(::; 

de taşan su 
ilmeğe başla 

Gördesteki heyelan tehlikeli bir şekil aldığı için 
buradaki halk başka yerlere nakiedildi 

İzmir 31 (Hususi muhabirimiz
den) - Ege mınt.akasında son sey· 
l:abın yaptığı tahribat şimdı daı.a 
iyi anlaşılmaktadır. Gördcslen ge
ler haberlere göre, burada geçen 
sene ba~lamış olan heyelSn, ) g 
ınurlann tesiri ile şimdi tehlikeli 
hır şekil alnuıt•r. 

Manisa valisi heyelan mın'.aka · 
sına gitmiş ve b~·adaki halkı da· 
ha emin yerlere aldır•nışt.r. 

Şiddetli se) Ji.ptan Kum , yı \i
ze . ., dek 200 metrelik bir lroprö 
yık.ıL ~\ır 

Menemen, Bergama, Torbalı, 

Bavıııclır ovaları hfıla su altındadır. 
Bunwıla berabe!' günlerdenberi 

d vam eden yağmtırlar durmtı§, 

güne§ açmıştır. Şimd.i]Ç. halde Ma
nısa ovasında 14 köy mahsur bu 
lunmaktadır. Bu köyler~ halka 
san allarla yiyeeek gönderilmek -
tedir Nüfosça zaY'at yoktur. Açıl
mış olan Bergama - Soma yol.un -
dan sonra diğer yollayın da açtl -
:rnası beklenryw. Gedizbı ınıları in
mıştir, Ova köylerinde ieylap ltal
ıDIUDlli gıbidir., 

Asker gözile 
cepheler 

(Birinci atıhifede-ıo detıaftW 
b61ıı ·,...., ve Hlmııramn ,;mat ımırllı.-l 
lı::ıltımda kayd<ıdilmlftir. Yunan n 
Jıırinlııı Tim~ kufalmaklt -eW-ı 
ele geçlrmelı: istedikleri anJaııtleyw. 
Simdi Y1ınanltlar İtalyan müdafa:asmın 
m çelin sedlerile karpl.aşıruıı bulun
maktadırlar. Bununla beraber, Y

kuvvetleri - iehrine .ıoını kendil6-
rine biraz daha yol açmaiia muvaffaldıl 
olmllf]ar ve Tinıuriça dailarım da .,.. 

nuplan kui"tacak vul;rele ııirmll IN
lunmaktadırlar. 

Bu mevzii muvaftaki;retierin, h.attk&
la birdeıbire mühim bir iııltifa! verecek 
~ue olduldan inn:r edilemez. :aı
ru daha ilerleyiş merkezi ve cenubu. 
tehlikeli bir vazjyete soka bilir. 

Banliya mmlakasına gelince, İnl[iliz
let: burada. taarruz bazrlıklarına devam. 
etmdı:tedlrler. İtal7an topçusu mütema
~en mühimmat harcamakta, fakat 
ha.rcadıklaruun yerini doldu:ramamakt:L 
d,ır. Buna mukabil ise, İngilizler pe:y
clerpey yeni toplar tabiye etmekte ,,. 
bol cephane ve takviye almaktadır. 

Bu sebepten Bard.iyaya yapalacıılı: 

lı:at'I hücum günleri yııklaşıyor demek
tir. Mfüalyözlü ve motörlü bazı İngillir. 
müfrezeleri daha ıolmdi<len lstibkftmla
rın aı:asına sıokıılma.,ğa çalrsmaktadJr.. 
!ar. 

Bardi;ra meselesi halledildikten .,,.._ 
ra, İn«filz.lerin Tobruğa doğru harek1ta 
dvam edeceklerine de şüphe edilemez. 

Gümrük tarifeleri 
hakkında yeni kanun 
Hükfunet gümrük tarifesinde 

muvakkat mahiyette değişiklikler 
yapmağa, yabancı memleketlerle 
muvakkat ticaret anlaşmaları ak
dedilmesi ve ticari anlaşmalar yaJ>
mak istemiyen memleketler mu
varedatına karşı tedbirler almağa 
lüzum görmüştür. Bu hususta B~ 
veJı:!let hükıi:mete saliı.hiyet veril
mesi için bir kanun layihası ha
zırlamıştır. Liıyi.ha dün meclise 
gönderilmiştir. 

Münhal mcb'u.ılukla.r 
• 

ıçın seçım 

Antalya, Bolu, Dı7arba.kır, Af
yürl, Çankırı ve Karsta mUn!1aı 

mel"usluk!ar için perşembe gunü 
intihar yapılacaktır. ı~arti nan·ı -

• 

k«~'deı!e b11lm1mak, çekiliş safa • 
hatrnı gözl~::-ile g~~··•, ek, takip ct
ııH~k de ayrı bir zevk, hayır tam 

.bir haktır!. Çünkü piyango zen -
gin1cre ın:ıhsus ılei;·U, herkese ait
tir. Ve nitc!;;im t::.J, yare piyangosu 
ıniıdüdiiğü de her yılbaşında ke

şide yerini halka meccanen aç -
nu~tır. 

-t ili pivango idaresinin Talr 

sim gazinosunun yabancı sahibile 
uyuşup keşideyi oraya gelecekle
re ınahsus bir •elenğce numarası> 
haline koyması giilünç ve gülünç 
oldıığu kadar da hazindir!. 

Umuma mahsus keşidcler husu
si yerlerde, paralı salonlarda ya
pılamaz. Kaldı ki böyle asgari 5 
lira ile gidecek yerlerde!. 

Ünivcrsit~ konferans salonu, tay
yare piynııgosunnn her vakit çekil
diği salon boş dururken bir •ga
zino. salonunun seçilmesindeki 
mana ve mantığı biz anlıyamadık. 
Aliikadarlar acaba bu garabeti na
sıl inh cderlu:?. 

Bu gece masa kiraıı 
ahıımıyacak 

Yılbaşı münasebetile bu gece 
birçok eğlence yerlerinde •masa 
kirası• namile müşterilerden ayrı 
bir para alınacağı hatta evvelden 
tutulan rrasalar için alındığı bile 
öğrcnilıniştir. Belediye iktısat mü
dürlliğü bu teamülü doğru bulmı
yarak şiddetle men'i icin bu sabah 
Beyoğlu kaymakamlığına emir 
vermiştir. Beledıye iktısat mü -
dürü B. Saffet Sezer bu sabah bir 
muharririmize demiştir ki: 

•- Masa kirası hiçbir yerde a· 
lınamaz. Bu gece kontroller y~pıl
ması için keyfiyeti alakadarlara 
bildirdik. Kendilerinden evvelden 
masa parası alınmış olanlar varsa 
bildlfsinler. Alanları tecziye ede
ceğiz. Bu gece içkilere bir miktar 
zam yapılacaktır .. 

SOfl. Telgraf - Bu zmn miktan 
2 i'llCi sahifemizde g'İi:ııün mese

.J.e.riııdediT 

ON24SAAT 
içindeki 

Hadiseler 
(Bu yaaınuı metinleri Ana.. 
dohı Aja.llm. bültenlerind• 
al..ınnııstır.) 

Nllis eden: MUAM:llOiZ ALATUll 

Amerika Cumllıureiai R11Hııb 
loeldeaeıa natkıtaa -.,!Mi. Bütöa 
Amerilı:aa nıl;rolen ile nqrem -
lea nutkunda Bmıvelt bi.lluıssa ş-. 
lan söy lelnİ!tir: 

- Naziler ;yalnn: Almanyayı de
i:il, bütün Avmpayı kendi fikir -
!erine r&metmek, buradaki -
leketlerin gelirlerini lı:ullaıımıık 

istiyorlar. Kat'iyet~ fil cihet to
yit olnnabilir ki, müteeavizleriıl 

dünyaya hükmetmek hususundı& 
her türlü düşünceleri terkettikle • 
rine dair sarih niyetlerin in giizii
keceği gün gelinciye kadar, Am• 
rika Birleşik devletleri sulh sıı.

lerinl teşvik etmiJeeektir. 
Eğer İngilt- ezilirse, milıvtt 

Avrupayı, Asyayı, Afrikayı, A -
TI1Stralyay1 ve Büyük Okyanus -
lan kontrol ed.eeektir. O zaman 
mübaliigasız denebilir ki, bizler, 
Amerikada hepimiz, gerek eke -
nomik, gerek askeri sahada alnı
mızda infilak kurşunları ile dolu 
bir tabanca dayanmış olarak yaşı
yacağız. Şimdj boşımızı yorgarull 
içine çekmekle tehlikeden kurtu
lamayız . .ı\m~rikan milletinin çiz
diğim yolun hal için - az tehli
keli ve istikbal için en büyük düıt
ya sulhu ümidiıll ihtiva eden yolu 
teşkil ettiği üzerinde miittefiktir. 
Naziler dünyada yeni bir nizam· 
dan bahsediyorlar. Fakat zihin • 
!erinde di\şiindükkri en kötü bir 
zulüm ve istipdnt devridir. 

Bu d;•vrin açıhnantas1 için, lıilr
riyet yoluntln miic"clele edenlere 
tank, top, tüfek, şilep, hulasa her 
şeyi vereceğiz.> 

BUTÜ:V AMERtKALII.l\R 
ItUZVEL'f<..E BERAC"R 

Rıızvcltin ııııtl uııu tefsir ede•ı 

Amerikan gazet~lcri. ldhass;ı Nev· ı 
vn,.k fe1·~11fl Trihihı. s•>,le diyot": 

r 

s .. ~ l ullıU~ ~t <..:, 

don muharebesi ile karşı karşıya 
bulvumaktnr11T .» 

ALMANYA, FRANSADAN 
NELER jsTİYOR't 

•Tovmis• gazef(l'Sİ «Fransız mu· 
amması> hı-!?lıi!ı aHınrla ncşre•tJği 
başmakale•inde h•ılnsatan diyor 

ki: 
•Hitlerin tahmil etmek istedi!\i 

yeni hareketlere karşı, FraıısP.. 

kendisi mü<lafaa ediyor. Hitle -
rin ~inıdi Fransad"ıı en ~ok istc
d•ği \kdcniz limanları Fransız filo
su~un bakiye cüzüt.ımları ve hcr
şeydeıı evvel şimali Afrikadaki üs
ler olduğu mııhakkaktır. Almau · 
lar. ıniitareke şartlarında bunları 
ihmal etmi~!erdi. Çünkii Musolinİ 
niıı Akden!zde bu vazi f<yİ başa • 
racağını zanııeylen>işle<di. 
Mareşaldan kurtulmak için, AC. 

manlaruı yapacsğı her teşebblis 
tehlikelidir. Çiinkii qeriıle General 
Veygand var ki, herh.ılde onu Ma
r~~ale tercih etmezler.• 

•Deyli Telgraf. diyor ki: •Bir 
hafta evvel, Almanlar t.ütün Frıon· 
sanın işgalini tamamldmak iste • 
mişlerdi. Kuvvetle tahmin edildi· 
~-.ne vöre. höyle bir ibfımal ;. ... 
şısında. Peten ve hükftmeti şimali 
Afrikava gidecekler ve orada :ve
ni bir Fransız hükumeti kuracak· 

!a""dtT.•. 
MARFSALİN FRA 'SIZ 

GENCLH'ÜNE BİR HiTABESi 
' l\tare•al Pcten radyoda Fransız 

gençliği.ne bir hitabede bulunarak 

tlenıiştir ki: 
_ Halde •zhtap ieindcy'" Fa • 

kot istikbali cliişiiııüniiz. fl'~I kg -
ranlıktır, lakin mukaddcratınıza 
Uhık olmayı bilit'eniz, iıti aydın
lık olacaktır. Ağabeyleriniz zev -
kin çirekli yolları içinde Fransa
yı tarihinin en Diiyük feliiketine 
uğrattılar. Esas itibarile içinizde
ki beyeennı ya"3tmalısınız: Hakikat 
ve hu H\s. Siz de vatan aşkı ile ken
dinizi Fransa için feda etmeyi öğ
reneceksiniz. 
HARP VAZİYE'l'f NE HALDE? 

Yunanlılar, Himaranın şimal ve 
~imali şarkisinde vukua gelen şid-

Aorapa harbi 
ne ıartlarla )'eni 

yıla intikal 
ediyor? 
(&imalcaleda. devaıflli 

nta bağlaıuhiı ...., bağ.lanacıtğı W. 
kazanç tecrii1-i ,..ı. yok gibiAliıı. 
Şarka döıııııeıııi bütüa bütöıt ı..
yahna malelaeak ve yaşama k""
retini azattacak bir deruıme ..ı.

eaktır. 

İtalya iMı iJinde ...., ıiışında &
mitsiz haldedir .Mısırtla bezi..,. 
uir•mıttır, ~ta deBiu 

ılökülmek tmıı-edir. a..l1rulri 1Ml 
İagiltere ve dem kuıııiler içia W. 
de beyle dcıiiJd:lr, .A.merikama 
Ruzveltin ..,. nntlnt ile billuıSIMI 
bütüta maddi T• mane.t yardımım 
teMin eden İıogi.ltere ve mütteiilrı

leri Almanyayı mağl\ıp etmek " 
Avrnpııdaki millet istikiallerini 

ve devlet hürriyetlerini iade eyJ.

me:< için hem- hemea hazırlık

larını yarıdan fazla tamanılıunq
lardır. Belki de 1941 yuma kadar 

Avrupa kıt'Mı üzerinde cereyan 
edecek biiyük muharebelerin tam 

haz!rlığı görülmüş olKcaktır. 

Herhalde ve göriilüyor ki 1941 e 

girerken harp demokrasilerin l&
bine bir inkişaf ve tecelli gösteri

yor. Almanya, yapacağı Jıerşeyi 

yapmıştır. Bundan sonraya yapa

cağı birşcy kalmamıştır. Yapacağı 

her türlü hareket içinde bulunduğu 
kafostcn kurlı!lnııJa ~<ıl;şmaktan 

ibaret kanlı ve ölümlü hamle!"" 
olacak ve fatat asla bu hareketler 
ne kadar kanlı ve zorlu olursa ol· 

sun kendisine bir zafer ve netice 
geiirmiyccektir. Hail.o\ 1941 yılı 

içİnde harlf; Aln1atı~· anın eli ile 
bütiin dün~·aya yayılsa dahi. Bi

naen:-!eyh 1911 girerken Alrr.an
ya hakkında bilkuvve: 

- Harl•i kaybetmi~lir .. 
Deınokiasiler için de yine nvoi 

yel ile: 

- Ilar!'>i kar:anacaklardr.r .. 

.. 
l\l h ·ı l ı 1 e me: lK er ta ~o~-

Y• teşekkür ei:ti 
( 1 inci sahi eden devam) 

!arını gönderiyorunı.> 

Bu mektuplardan birinde; Çorlu sah-

• ra tabut-unda llasan oğlu Ahmed Şile 
Ünive,.sltelilere şoyle demektedir : j 

<Aziz kardeşlerimjz, sizin bi.ı.e ettiği

niz iyiııkler wıutulmaz. Bizim dedele

rimiz, babalarımız bu şanlı vatanınuzı 1 

koruınuşlar ve bize emanet ebni..şler -
dir. 

Biz. onUi.rdan deha iyi konımaktayız.> 
--.ıo 

Kalb sektesinden ... 
Beykozda, Abbey sokağında 3 

numarada oturan, Beykoz fabri -
kası işçilerinden Arıf oğlu Hak.i:L, 
evinden çıkıp fabrika.va giderken, 

birdenbire üzerıne fenalık gele • 
rek düşmüş ve ölmıiştür. 

Cesedi muayene edilerek, kalp 
sektesinden öldüğü anlaşılmış ve 
gömülmesine ruhsat verilmiştir. 

detli muharebelerden SOlll'll bir 

kaç köyil daha işgal etmişlerdir. 

İleri hareketi 1666 rakımlı tepe -

nin i~galinden so11ra mümkün ol .. 
'JIUŞ(ur. İtalyanlar. bu tepedeki 
mevzileri ta~kim etmiş bnlunu -

yorlardı. 

.'l>lukezde ve şimalde İtalyanla
rın yeni kuvvetlerle yaptıklan 

nıukabil taarruzlar ağır nyiat "t"er
dirilerek, püı;kürtülmüştür. 

İngiliz tayyareleri 21 ve 22 illci 
defa olmak üzere Avlonyayı iki 
defa bombardıman etmişlerdir. 1-
ki l•raf tayyareleri arasında da 55 
dakika süren bir muharebe olıUUf· 
tur. 

ll '-SON' TJl!LGaA 

Zen alemlerinin hazin •eticeleri 

TecrObe iz, mA m 
bazı r n 1 
duşürDlü or? .. 

-Röportajı yapan :l 
1 HALÜK CEMAL 

~ k- ........ bilUsası - Zba 
:i:mrinde -· ,.ıuı.ıı:ıı bir fab~ 
Limlo. iomiode tocrübesilt bir lo-jpw 
-00. edip k.aucbrank bir eve ~ 
mlif .,. onda lıılr J"7iDi çe!mıf*ır. 1"" 
ınia .,,.,..,,, ~ telikeö uy

öirenmil ve Çilem e,ibi 7erlett ka
ralı: atıamı§Ur. Şimdi Zi,ya yanındadlr. 
Onu ı-11.iJ"! caJıpn.ırtedır ve Umia 

-- 80lll'llml !ıtze ~ aaialmn!rla.. 
d<: 

Göz yaşlanın bana bunları söy
letmedi. Fakııt per~ halim, :iç 
paralayan yalYarışlarım bu kal -
bimdekilerin hepsini ona anlattı 

zanııoederim. Halime acımış olacak 
ki dminki cümlesini tashih etti: 

•- Bir kaza oldu .. Ne yapalım?. 
Hayatta her şeyin çaresi buiunu
nur. Ben bütün istikbalini temUı 
ederim ... > 

Bu vait içime biTaz ümit serp -
ti. Çökük omuz.larun bir parça doi
ruldu, Hıçkmlılarım hafifledi. 
Sözlerine inanmak ister gibi yil
züne baktım. O cevap olarak la -
men kollarıma ıci.rıp beni yerd.,.. 
ka'dırdı. İlerideki bir şezloııgua 
ÜzNiııe götürdü. Entarlmi giydir
di. Sonra yatakhn bir battaniye 
çekip arkaına koydu. Gö!4s:in,ii~ 

rllerimi batfaniy~) e sardı. Çııılak 
bacaklarıınııl, dizlerinıin üstün"! dıtı 
ıııant&r..u örttü. Bir yandan bu:ı · 
!arı ~· apıyor \'e sesine nıüşfik bir 
nlıcn~;: ''ererek sö:yJeuiyorjJ: 

•V•h zavallı Liimiacık .. Buz gi
bi oloıussun!. Hak her tarafın tit
ri)·or .. Nefesin J,iJe sıklaşmış .. s.,.. 
salıi t~ocakmti1·\11n yahu!. Niçin ba 
h:ı•'itr kendin1 üzdün, hırpafadın.? 
Y"7•k cld\il mi sana?. Şimdi bir 
çay i~· de ısını~ın? •• 

IJ'içbir şey st;yl••1!1eden onu din
di)·f>I ılunı. G · <iim ihtilnçla inip 
knr~-ı ·ortlu Fr:knt 2rtıı... a,ghımı . 

lincl~ki ko(sman. ateş dolu bir 
mangalı önüne getirip koydu. S0-a
ra heni baştan aşağı •Üzerek snnhl 
eskiden fonıyonnuş gibi seliim ver
di: 

«--- Sefa geldin kızım!. Nasıl • 
sın b::tk.o=ı:yım? .• 

Aıknsından, yiİ7iiıne daha ditc~ 

katli bak,rak ihhe elti: 
•- Vah Valı .. Daha cok genf' 

siıı .. Hem de ııek malıçup bir ta-
2eye benzi\orsun!• 

İhfiyar lmılın nimlesini henii>. 
tıunaınla:nuştı ki kapı tekrar a
çıldı 

Ziya bey geldi. Elinde bir ko -
lonya şişesi vardı. Kadının be -
ııimle konuşmasına kızmış gibi 
sür'atle yaklaşarak sinirli, sinirli 
J1ağırdı: 

•- Haydi bakayım Öjeni sea 
dlşarıya!. Madaının vereceiğ ça
yı, kahvaltıyı getir!.• 

Öbürii sözü1>.ü tamamlıyaına -
dan: 
•- Peki be1ciğim., Peki beyci

ğim! .• deyip çıktı!. 
•Öjeni• •Madam• bunlar lrim.

di '!, Bu meçhullerden de bir t-1 
anlıyamadım!. 

e-öıleriıı.i cılem.in ki şefkatli ba kıt -
tan bambaşka l>ir mana ıle 'iıcu
dü.nt.S. dolaftırara.k mnhleri> blr 
sesle: 

•Bım10l'11 • yaktll'dıın Lanıia!e 
deGi. ilim cliıılen de yıkanırsın?. 

jçime ~ ani bir nefret dolda. 
Bir ı:eeede rinıdiime, en bakir h• 
zinelerime aalıip olan bu adam 
benden hl!& fedakarlık mı bekli -
yordu?. Tazaia düşürülen yaralıı 

bir kutta. daha ne istenebilir• 
ki?. Gözlerime tekrar yaşlar dol
du. Hafifçe bıı'ımı öne eğdim: 
•- Kaderim bu imiş!• diye ın.

nldandım. 

Ziya beJ lnt nefretimi de anlııı
mış giı.t ,..,..;ni ve bakışlarını hm · 
saniyeıle yiıte değiştirdi: 

•- Ey artılı: ağlamayı bırak da 
konuphm lıırlı:alım. Bak çay da 
pldi! •• 
lblıikaı- llenıinki kadın eliıt

de büyük bir tepsi ile gelmişti. 

Güçlilkle tllŞIGığı tepsiyi yan.ı.nuı. 

§eZlonı:a bıraktı. Sonra Ziya Jıo. 

yin yardımile !tir masayı önüme 
kadar çekti "t'e hiçbir şey söyle -
mcden bi1' gölge gibi seıısİ7 oda
ılan çıktı gitti!. 

Tepside çaydan, sütten, başka 

mükellef bir kah••altı da vardı. 

Kiiçücük :ııarif tabaklar içinde 
ııeynir, zeylin, stcuk, reçel, ter&
yağ ve daha bir sürü i~imlerini 

bilmediğim ıeyler bulunuyor, ay
rı bir tabakta da portakal ve el
ma duruyordu. Ziya bey bir "v 
kadını ustalığı ile bunları masa
nın ü~tüne tair.'-iın etti. Çey1mı da 
kendi elile bu.rlayıp bana ver -
di. Sonra yaauna oturdu. 
Şimdi çavlarımızı içiyoruz. He1a 

de gü!erek liıtife ediyor. 
•-Nasıl dün bu vakitler, böyle 

basbasa çay içe<l"'imiz aklına g&
lir miydi Lô:miacık• .. • 

''~ "!l'ivanet mahluk ı. 

ben ne vakittir bu günü istıyor
dum.• se:ini daha yavaşlatıp, gö.
lerime baka baka ilave ediyor: 
•- Seni fabrikaya ilk geldiğiıı. 

gün sevmis. hoşlanınıstım Lami&.. 
Bu ·.adar güzel ... • 

Zi:;a Bey son cümlesinı tamam
hyamadı. Dışarıda Ani bır koşuır 

ma oldu ve arkasından keskin bir 
çığlık koptu: 

(J), .. yalnı ,·nr) 
~~~~~~~~~~-·- ~-~ 

Milli Müdaf aıt için 
ytniden 40 milyon 

( 1 inci sahifeden devam ) 
kındald kanuna ek layiha dun 
mecliste kabul edilmiştir. 

Milli müca.faa kara kısmınırr 

muhtelif ihtıyaçları iç.in 40 mil -
yon lıra muınam tahsisat verile -
cektir. 
Bazı daireler bü tÇ<>lerinde açı -

lan hususi fasillara dı;ı 5 milyon 
450 bin lira ayrı.lınıştır. 

Orman u:mumi müdürlüğü b~ 

çesine yardım olarak 200 bin lira, 
Devlet Demiryolları ve işletmea 
ınnum müdürlüğüne de mübayaa 
edilecek 1-0komotif ve vagonlar içiı 
2,000.000 lira ~vkala<lıe tahsisat 
konmuştur. 

O •çay geliyor .. Hele şöyle birH 
yüzünü ,gözünii kolonya ile yıka
yun da asabını teskin et!.• d~di. 

İstekı;iz isteksiıı uzattığım bilek
lerimi, yüzümü, saçlarımı bol ko
lonya ile oğdn, oğdıı. Biraz da kok
lattı. Keskin koku bir parça sinir
lerimi yatıştırdı .Bir aralık par • 
maldan çıplak bacaklarıma değ -
di. Onları da oğmak istiyordu. Fa
kat bıra!rnıadım. Hızla geriye çek
tim. O vakit hafifçe gülümsedi ve 

Sol elini bıçkı makine
sine kaptırdı 

Fatihde, Zeyrek caddesinde, Hl
saraltı sokağında 27 numarada c>

tııran İbrahim oğlu Hamdi Fener, 
sol elini bı.,ıo. makineiiine kaptı -
rarak yaralanmış ve Cerrahpaşa 
hastanesine kalchrıhnıştır. 

ÖKSÜRENLERE KATRAN HAKKI [KHf M 
Bir İngiliz t_, yyaresi düşmüştür. 

İtalyan tebliği de Avlonyada da. 
fi hataryalaruı bir İngilli tayya -

resıni alevler içinde düşilrdiiğü. • 
nü, İtalyan tayyareleriniıı de Pre

veze:;i tekrar bombardıman ede
rek yangınlar çıkarıldığını, liınaa 

tesisatının ve bir ftpurun basan 
uğratıldığı )Mldirihneldedir. 

!!!mımli __ ..,_ Bir kapıcı aranıyor m:ı:ıı;:ı;ıımzıı=--=111 
Beyoi!'lnnda, btiyük bir aparım:ında kapıcılık yapmak üzere, 

elinden iş g"lir, vazifesini i. i ya~r oldnğuna dMir muteber kirn
•eler tııraıfndan şahadet edilen lok adam aror.ıyor. Taliplerin (son 
kanım Cumartesi gününe kadar bor .ıriin salıahtan ii/:leye kadar 

Mercanda, HRll arkalı sokağında, Yeni - Lılboratuar sahibi Eczacı 

Hırlki İsınaile müracaatları. Telefon: 20578 
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Yeni toplar karşısında Nasreddin 
Şah .• ve Vezirin sözleri 

(İttDwıt w Terakki) ordumm vakıanın Sok uzağında bldılımız 
ıımaik ft alahını ve donanmanın 
ku~i ilk önde p
~ıı bir tedbir olarak ele alnuf • 
·lardı. Halbuki Balkan hnbinden 
büyük bir yorgunlukla çıkan mil
letin - her pyden önce - manevi
yatını tal<Yiye etmek lizımdı. 

MllM'Yiyatı bozulmuş bir millet 
için, her ,ey ikinci plinda .kalı • 
yordu. 

Zafer temini için orduya .mu -
taffaktyd mullkaları. dağıtıldığı 

bır d~. el~ ki maneviyatı 
takviye etmek meselesi, en önde ve 
her f")'den evvel yapılması, halle
tilınesi ica beden bir işti. 
~n Rua muharebmnde ikinci 

ierttede bir chülrllmeti bahriye. 
iken, donanmamız Kara~izde hio; 
bir iş ıörememişti. (1) Buna rağ· 
men ıtu.lar Tunada bizim iki mo
n!töriımüzü batırmışlar, ve ~plarla 
tes.lih ett1kleri posta npurlarile 
Karadntlze hlkim olmuıılardı. 

Sultan Azizin milyonlar dökeTek 
yaptırdığı donanma, Rusların cPo

ti) limanına savurduğu birkaç 
gülle ile Abdiilhamide •Gazi• ün
yanıru lta2andın:lı. Fakat, mesela, 
Kafkuya sahilinden bir noktaya 
asker çıkarmak ve Rusların hattı 
ric'atltti üzerine düşmek gibi cid· 
eli bir if hatıra geldi ise de yapı -
lamadı.. Bu yüzden birçok kan ve 
paranuz bOf yere heder olup gitti. 

Bu ınew:ua taalluku dolayı.sile, 
lranlı bir muharririn şu meşhur 
fıkrasını kaydediyoruz: 
.Şah Nuraddın zamanında krnp 

fabrikasından ilk dfla olarak Tah· 
rana dön bet betuya top gf'tirll· 

ınişti. Bu t<>pları , .,.., ·-'·~···
&ryarpt edilmeıt ıçin sarayın önün· 
ıleki meydaıuı dizdiler. O zamana 
kadar b6yle muııtazam w heybetli 

esleha g&ıııemif olan Şah Nasrat
tın bu manzanıdan pek ziyade 
ıncmnun olaralı:, Arkasında duran 

ft%U'ıne: 

- Artılı: bunhınıı önünde dura
bilecek bir ki.mııe bulwuna.z. 

Dedi. Şalı Nunıttin, yalnu top
la zalenn temini m üm kıın oldu • 

ğıınu ııanıyordu. Veur, Şaha şu 
cevabı verdi: 

- Evet, ey lobm 1lem! l!!ğer bu 
topların arlı:alannda dunıak a -
damlarınuz var ıııe .•. > 

Vezir, ordusuz topun bir ~ ya
ramıyacağını anl.ttmak iltemışti. 

lşıe Balkan harbinden çıktığı • 

nuz zaman biz de hemen hemen 
ayni vaziyette bulunuy'?n:luk. To
pumuz da, ordumuz da, cephane • 
niz de vardı. 

Fakat, bir şeyimiz, en lllzumlu 
l"Yimiz yoktu: Maneviyat. 

Balk.an harbini, maneviyat bo • 
ı:ukluğurıdan, ittıhatsızlıktan, dev
letin beceriksiz, tecnibeı:iz, ener • 
jisi zayıf hatta hiç kalmamış kım
&eleT tarafından ıdare edilışıııdeıı 
dolayı kavb~tmiştik. 

cAverof• zırhlısına karşı donan
mamızın açtı ğı muharebeyı netice
ll'ndinnek !çın, torpido filomuza 
h ücum emri venldığı zaman, b.ı 

e. ri - g -ı dön! - maııasına alara l,; 

bu' ın suratlerile Çanakkale istih· 
k mlannın h mavesıne doğru kaç
tı kl.ın şayiası derhal lstanbula ya

yılm ıştı . 

Bu, bir hakıkat miydi? Yoksa, 
fill' bu emri • bili bazı bahrıye • 

likr imizin iddia ettiği gibi • ıisli 

bir h avadan dolu, iyic" kavrava· 
mad~arı için mi geri dönmıi:j -
lerdi? 

Bu, tarihin karanlık ve açılma • 

mış bir sahifesi halinde kalınağs 
mahkfrm görünmekted ir. 

Ne olursa olsun, ne şekilde te -
Uıkki edıl i rse ed ılsin .• B z, bu nok
tay ı münakaşa edecek değiliz. Bu 

(l l 1329 Tanin nıishalan = Se
U.,.. lr....llali• HiiTvln Kiızı;ın. 

için, bunu münakaşaya .salihıye • 
timiz de yoktur. Ancak f11nu de • 
mek istiyoruz ki, Balkan harbinde, 
bir m.ilaop gibi her faal unsuru· 
muru felce uğratan cmaneviyal 
bozukluğu• o sırada donanmaya da 
sirayet etmiş ve tesirini göster • 
miş bulunuyordu. 

* Şahsi ihtiraslarla, zıddiyet ve 
münaferetle, şakavete kadar gö
türülen ihtilaflar nihayet Arnavut
luğu da fesat ve ihtilale sevketm:ş. 

Makedonya elimizden gitmiş, Bal· 
kan harbini kaybetm: ştik. Balkan 
hükıimetlerinin ittifak edebilme -
!erine maıtl olamamış, hatta vak
tinde haberdar bile olmamıştık. 

Nihayet bu müthiş ve korkunç 
aciz ve gafletler karşısında, par
lak mazisi olan koskoca bir mille
tin mukadderatile oynıyanları, fe
laketimize sebep olanları sorguya 
bile çekmiyorduk . 

Artık, Balkan mağllımiyetinden 
sonra, had isat açıkça gösteriyordu 
ki, A\'I"Upa '?l•ıvazenesi dolayısile 

Türkiyenin • tan ı:ıM iyeti mülkiye -
düsturu iflas etmiş bir nazariye idı. 

O zaman, bu hakikat önünde, 
herkesin ve bilhassa reiskarda bu
lunan ve meşrutiyet inkılabını ya
panlann anlaması lazımdı ki, bun· 
dan sonra memleketi tutabileeeı< 

ancak kendi kuvvetimizdi. 
Yukarıdaki nazariyeye bağlana

rak talihin istihzasına maruz kal· 
dığlmızı gördük .. Fakat, A vnıpa
hnın uydurduğu bu köhne nazariye 
üzerindf! durmanın manasızlığını 

bir türlü anlıyamadık. Bu su
tttle, en ııonra bizden birkaç 
vil:ivetin avrılıp ı[itmesını> de bu 
nazariyelerin , ou lnanışlann nıç 

biri mini olamadı. 
cTamamiyeti mülkive• tabiri, 

bir Am..rlltalı müverrıhin ded'~ 

gıbi, A vnıpanın Türk iyeye ikraz 

f!tmiş olduğu dört beş rnilvar pa -
rayı hatırlara getimıelt için kul -
!anılıyordu. , 

(o .......... .... ~) 

Fatıh sulh 3 Qnctı hukuk h~khnH -

f>r.den: 
Vefat 
tar ı hi 

416/940 

Kayıt 

No. 
2213 M~hn"'t AbdfillrMlir. 

8 .' ti t940 2145 F'°'tn1a Ktri:nı 

J•ıt; /940 2373 Snlıh F.mrullah. 
ıeııı940 2425 Hasan Basrı 
ltvti ı ll40 2371 Halı\ lbrohun. 
ld ı 6 1V40 

2tl ı 6Jo.t0 

27/8/940 
28/ 8/!140 
25181940 

1/öı940 

2171940 
317/9~0 

817 /940 
7/71940 
13/71940 
15/1/ 940 
24 / 7/9-10 
211/7/ 940 
3011 o ıo 
2917 1)40 
10/ 8/!MO 
1/8/ 940 
ll/81940 
1216/l.)40 

1318 l oliO 
17 /8 1940 
17 /8 / 940 
2 ,9 !-140 
2' 8 940 
2318 940 
2318 940 
2H8ı 940 

29 81 9-10 

31 /" 9-IO 
2..'i / 8 1910 
119 1940 

1/91940 
4/9 (940 

2279 Kadri \lahıt 

2401 llfehmot Ibrahlm. 
232" N~et 0'4man. 
1646 Şıhha MatwnuL 
24'35 Osman Muıtata. 
2US6 Ahmet Abdurrahman. 
2387 İbrahım Hasan. 
2490 R•u Mus1'lfa. 
26!hf Osman. 
1584 Atxtuıkadır Niyul. 
1390 Mu:;tafa Hasa.1:. 
162:3 Behıyc!> Ah 

2507 Tevlık Osmna. 
1957 Mu!t.afa Ka~ım . 

2749 Hasan soıe:rman. 
2801 H•san flü_,,,._ 
2235 Reıido Dursun. 
2691> .Mehmet Omer. 
2936 Yalcup f•hır. 

1180 Ömer Alı 
3lti9 Ömer .Mehrıı.... 
2P:!5 Ali Salih 
ll07J M•hmeı Ş.ban. 

:f05J H.ıydJr r a tur. 
31 38 Alı Mehm e ı . 

2'"2rı H .1!.'ln l\lehmf't. 

3:100 llcık ı r Ha lı t 

2524 !.Ieh rn~ı lınıaU. 

2613 Osman Dovut. 
3285 H ılrr.1 Hu. oytn. 
1344 J.!ehmf.'1 İbr.ılum 
3.ffl:~ Murat f\c-kJr 

S4Sd Selım Mulla!a 
~ Ne:;et Holtt. 

619 /940 3532 Meh met Mu.ıata . 

ıısın.ıo 3495 Yunus Mehmet Ali. 
1319 1!140 2875 Zekı Mehmet. 
St9J&40 2808 Faık Hallt. 
19 191940 11518 Htueyin Bürtı.nettlıı. 
%1 /9111411 \tul Medıba H•lim. 
22191!140 11198 Cafer Mustafa. 
21/11 1940 %49t Halice Hasan . 

Berveçlıl tı.lll Cernıhpaşa hastanelD
.W vdal edenlerin ılln tarihinden lb· 
bottn alacak ve borc:lannın bır ~ ft 

iddiayı Vtta5et edenlerin n O~ ay için
de mıhkemerruzt m !""BcaaUan ıksl 
takdirde Wttkelerlnln bazinne devre-

llGI 

Bir ab' kohmıilan kaç 
terlik çıkar ? 
(3 ihleıi-ınc- ......... , 

y.yiım - °"' tane parça. •• Bir ... 
lay da kııpı.ntm. .. Muntaam luı
llilip terlik yüzü ve ökçesi haline 
tetirilı:nif olan parçalarm özetle
ri, renk renk ibrişim.lede, pyet 
an'atkArane işlenmiş .•• 

Hikiırı Reşit, bu parçalan P
den geçirdikten sonr:ı, aaprdi • 
yana ııonıyor: 

- Bir koklan obv kadar paça Çt

kar mı?. 
Şimdı, sergardlyan da ~e ... 

Parçaları birer birer gözden ve e
linden geçiriyor. Bir tereddüt cı
resinden sonra cevap veriyor: 

- Evet efendim, çtkar. 
- Carum, aba kolu dediğin ne 

kadarcık şeydir ki ... Bir koklan, 
bu kadar parça nasıl çı.kar?. 

- Çıkar efendim ... Bizim aba· 
ların kolu büyüktür. 

- Peki .. Sizin abaların kolunun 
büyük olduğunu kabul edelim. Si
zi, .bundan evvel iki defa çağ.rdık 

gelmediniz. Sebep? 
- Efendim, işlPrı:m vardı. 
- Herkesin işi vardır. Fakat, 

mahkemeden çağırılıoca, ona, ça
lıştığı yerden izin veTirler. Yarım 
saat, bir saat, gelir, mahkemede 
§ahitlik edip döner. 

- Efendim_ Gardiyanlardan bi
ri on beş gün izinli gitti. Birisi de 
birdenbire has~al andı. Bütün işler 
benim üzerime yıkı l-dı . 

Onun iç'n gelemed im. 
- Peki.. Yemek yr:mek t\ın. u

yumak için vazifeden hiç avnlm1· 
yor musunuz? Ve koca hapısane· 

yi, siz yalnız mı ıdare ediyorsu
nuz? Siz bır saat aynlsaııı z biitün 
işler nizamından mı çıkar? Haydı 

hepsi iyi.. Ya ıkınei sefer neye gel 
mediniz• Hem de, siz sade gardi
yan değilsinız .. Başınızda, bir de 
•ser .. var. 

- Peki .. Gidiniz!. 

Ba'lm~a1 Salh H•kuk U1dmlifindea ı f 
1l'lttalıa ... ...... ..... i) 

1 JE.eı.a c.ı._.. ........ w.111 - -
-..t ~ -~ Y•i-boll•'de Huıı.n .ıı.aimdıı e _,.. ile 
mlinıkbm "" llıpu kıo'udıma ......., tendi bue ye ıır.bı;r' •I ve - Anı.t
..., ..._ X.tlngo -.ı '" yapur ı.teıe.ı c..ıcı.ı ite nmhdut SOO U1ll1 -
rine \•ldema ara aeı:r- bir bap bantnJn - tabla oJm""ılııwlon flo. 
~ ,._ n.ıemı. brar -unıiftir. 

'Mt!ddlr bane bodnıın tatile beraber dört lı:ılttır. Budı wn atı -cır dllW' 
katlar ıılıqptır. Blnnc! kat d!mle kaPdlııdan döri -mık ırıerdMmla CJlı:ılır. 
Zemiııt ~ çinl dllteli bir taflJ1t berinde bir odı .,.. bir tapı De _,ini ıabla 
döşeli sofaya girilir. Bu oofa üzerinde bir oda zemini kırmızı 1izıi dllfell bir 
mutfak bir bala bir tiler .,.. muttatın allı samıçbr. 

İtine! tat bir oof.ıı Qttriııde dört oda bir hali "" bir dolap. 

Uçon.t tat ltlDcl katın ll1ftl olup fula olarak bir cuaQlhaneol wodlr. Bod
ırum ltab -U.i çimento d6'ell ve ltaıcım ft ıeneıtelerl bulunan bir çamaşırha
neo! odunluk ft ku7Uyu havidir. Bahçede elettrit IDOt6rile miltebarrik tulum
bası olup haned~ elektrik tesisatı meveutıur. Hanaıln dahili ft harici tavan ve 
merdı..ıJerl yatlı boyalıdır. Elıli YUlruf ıarafmdan 4406 lira lı:lymet tonulmuıtur. 
Yirmi .melik ıavlz bedeli "" ıeıw;,.e alıcıya aitUr. S.bf tarihine kadar bilG
mum ftl"&iler sahiplerine aittir. Birinci arttırması 24/1/1M1 cuma ıtınU out 14 
den 18 ya kadar Bakırköy sulh hukuk mah.1<em.,.lnde yaplaeatbr. Muhammen 
kıymetinin yüzde y..tmlt beşini bulmadı~ iakdirde en eok arttıranm taahhüd>I 
bakl kalmak üzere llı:lncl arttrma 3/2/941 pazartesi saat U den 18 ya tadar de· 
vam ed~k en çok arttrana ihale edilecekıir. İpotek sahibi ile alacaklılar ve 
diğer allkadarlar pyrt. menkul üzerinde-ki haklarını hususi ve faiz ve masarife 

dair olan lddialannı on beıı cUn içinde blldin:nelerl ak•l halde haklan taJMı 
aicHlerlJe sabit olmadık~a saba bedelinin paylaşmasından hariç k:alacaklan ve mü_ 
zayedeye 1$tirak ~eceklerin muhammen kıymetin yüzde yed..L buçu~'U nisbetinde 
pey akçesini vermek veya banka mektubu vermek suretne müzayE-deye iştirak 

edebilecekleri ve ihale tarihinden itibaren yedi gün zarfında bedell ihale:y! tama· 
men y-atırmış bulunacakları aksi halde milstenkit addJe diıı:eT yapı İac-ak müza:
yedelerdeki ihale farkı ilk ihale edilenO.en tazmin ettirilecektir. Bu bapta dah;t 
fazla m .. hJmat almak bıtiy l"nl erin mahkemede he1:kesin gXrebt'et"eği bugün asılmı,, 
olan sartn:'l 1Tl f'Vİ n'-:uya bilt:-f'C'kltti tlii.n olunur. 940/504 

1 

1 
Gijzel 
Olmak 

için 
~r ş~yd.,.. eYVel 

ııt.hatli ve pttlık im 
ten, le~uiı ve daz. 
cin bu cıl-le a.Ji~ 

olaık linadır. 

Şahit gittikten sonra, hakim Re
şıt maznun Necatiye dönüyor: 

_ Serun bu kolu çaldığın hak· 41 senelik bir tf!erübe aıalısulü olan KREM PE&TEV tırti;ıll 
kında mukni delil bulunamadı. ~ yapıl" tarzmdaki incelik H ayısiyle, tenin fazla yıj:lan· 

•••aa mıuU elur, Yağsız olarak husmi tüp n Tnolarda 18• 
Beraetine karar verdik. Fakat, e- ıılır. 

~e'. .!.!~~~ ... bir_ d~ha, ~y~ şey ~~~~~~~~~~~~g~~~~~~;-;;-~;-~~;, 
tar..::: .Allah ömürler versin elen- ı __ ı_._ı._,n_·_o_u_ı_\ı_ .. _k_·_fl_ .. _,_IJ_i_r_e_k_t_ö_rı_u..,;· ğ;;,.·_!i_t_a_~ _a_ı .. _n _ _.I 
dim .. . 

Vf.' ... Beraet eden Necati, gene 
Kıy- Pey 
ıneti aiıçeol 

L, K. L. K. 
467 ıo 35 00 Monan Dayelıatun matı~ ,..ıdnlı ban alt JıaU. (4) No. lu 

odanın ta.mamJ 715 l 
313 68 ll4 00 Buyük çar,ı Tuğcular 10kaıında 13 No. dw.kanm tamamı 7173 
t2S 5-0 33 UO Urtkapanında kasap Df-mırhun mahalln1nde Demirhun çeşme.ti 

sokağında 24 atik 8 ~il No. hı a~p hanenin tamamı 8017 

Görünüşte utak, açılınca 

Saım Bayaıtı.nnııEdan gılirdü
jli.imüz teTeCC(lh ve ra&i>ete 
kal'fl fiikraıı borcumuzu öde
mek için bu defa Amerikadan 
geürttiğlmiz en büyük makine
ler sayesinde FEMİL'i aıl<ıştı
rıcı silindirlerle gayet kulla
ruiJ4lı, ufak mikropsuz bir şe
kikle :ırenl ambalajlarla piyasa

büyük 

1 
ya çıltar<Lğımızı sawiarımnla mrzeyleriz. F'EMIL bayanları birçok 
rahim hastalıklarmdUl koruyan ve üzüntülü işlerden kurtaıan eıı 
birinci idet bezleridır. 

Her eczahanede FEMIL ve BAGI bulunur, 

1 
Devlet Denizyollan İşletme Umum 

Müdürlüğü ilanları . ___ ........__ ___ ._..., 
Yılbaşı münasebetile yapılacak ıla ·c sefer - Yılbalı mOnosebet!le 31 birincikAnun 940 salı ıününU takip edeıı ıeee 

dan sonra _,.iıda yazıb ilave seferler y•pılacaktır. 

Köprüden iWk.ıf 3.00 Btiyükadadaıı 

Haydarpqa<ian > 3.18 Heybeliden • 
Kadıköyi.lnden > 3.25 Burgozdan • 
Kınalıdan > 3.55 Kınalıdan • 
Burgazdan • 4.10 Kadıköyündeo • 
Heybelidon > .:..25 Haydarpaşadan • 
Büyük:adaya nnş 4.35 Köprüye varış 

Not; Bu C<'Ce sef<rlenni/ı Haydarp.opda trenle llllsakı vardır raclıköt 
köprüden trnmv3y iltisakı yoktur. 125~2 

Levlet Demiryollan ve 
U. İdaresi 

Limanları İşle~ 
ilan lan 

e 

1\'!uhanınıcn bedeli 22555 ltra olan dokuz kalem muhtelif yeraltı kab 
10/ 2/ 941 pazarlesi günü saaı 15 de kapalı zart usulile Aııka>ada idare w 
dan satın alınacaktır. 

Bu işe &irmek istiyenler (1891.63) liralık muvakkat tf'minat ile tar m 
tayin ett1ti veslkalan ve t.ekli1lerini 8"1a.I CWı sa.at 14 de küdar komj~ re 
ğine vermeleri liz.ımd.J.r. 

Şartnameler paras1-ı. olarak Anka.rada malzeme dairesinden 
ı.,.,,ıı rım ve sevk ıef!iği"deıı dağılılacaklır. (12071) 

İI .. E SABAH, öGLE VE AKSAM 
.. J ' he _.. rfl:ndm iÇ •rr. wınfvam•n 

,.-~ 

jandarmanın ôniinde. ökçeleri ba
sılarak yemeni haline gf.'tirilmiş 
eski belirsız iskarpinlerini korıdo. 
nın taşlarında sürüv.,rek, sevin· 
cind~n adeta kanatlanmış gibi, bı
leklerinde kelepçe, dudaklarında 

aşıkar bir tebes.<ümle, geldiği ye
re, bapisAnE've dönüvor 

KULAK MISAF'IRI 

Yutanda yazılı emlik oatı!nıak tızere 15 gün muudetle açık arttırmaya çıka
nlmıştır. İhalesı 18/l/0'41 perşembe ıü.nti &aat (15) de icra edil~eğınden isteK.
Ulerın Çemberlllafta iııanbul vaJuflar baı mbchnyeıi ıruıhlOl.lıı ka ıemıne müracaat. . 

Istanbul asliye 
1 O uncu hukuk 
hakimliğinden: 

tlazineı maliyl• muhakeomat müdür -
lügiı tarafından Takıun mez.arhk aok&C: 
Tat~t t>ev apartmanı 6 No. da oturan 
Ca!er Sadık ıle Kız.ıttoprak Racı Kamıl 
erendi aokak ;l8 N'o . da Ahmt>t Neıc:hm 

aleyhine tkame t"dılen alacak davasın

da mi.ıddeıaleyhten Cafer ~dılt ~te
rilen adreste buhı namamıs ve ık:ame-t
a~hı da mt.'(httl bulunmuş old1.1&unda.n 

b~~blk bu kerr• de davetıyenın ken
d lStne ıtanen tcb!ittne \'t> muhakeme
nin 2811/941 tarıhı.nde saaı l~ de n
pı lmJ s. ın.ı k.ırar verılnuş olduğundan 

rnurnaıleoTh C:lfer Sadık ya:ıı.h gün ve 
saa tte mahktn1eyeo muraC"aat etmedıli 
veya bır \'ek ı l J(ondermediğl Uıkdin:le 

ha kkındıtkı mutıakemeyt> gıyaben de
\'aın ol ı.ı n <:J ca~ı ve ~bu il!J n ın bır su -
r et "''" dt> nıa 1•lremc dıvanhan~ıne 
as ı ldı g ı ılan o ı •. ı nur M0·49G = =s 

Sullanahm<t 1 lacJ l&lh bıtlıulı oııah· 
ke:mc\Jıdrn : 

Davacı i.tanbul P T . T. müdürUllO 

lar. (125•3) 

lstanbul 
4 

.. 
uncu .. asliye 

hukuk 
hakimliğinden : 

Zonguldak: cUmrük: idaresi tarafından 
Mahmut Acar, Mustafa Zeki Burgucu 
oğlu vo lsıanbulda Sülcymanlyede 8 
incı ılk okul karşıı;ındak i evde mukim 
HaC'ı Alı Semercı otlu ;a leyhlerıne açı

lan alacak ddvasının muha'.-emesl sı -

ra sında müddt'laleyhlerden yııkarıda 
adresı yazılı Hacı Alı Semerci oğlunun 
a:öndenlen tecdit arzuhaline mezkılr 
evdt- bu ıs'lmde bır kimse olmadığı ce
vabı vtt1lerc-k \ıebhgat mazbatası iade 
edilmlS bnntm üzen.ne mahkemece Ha· 
cı Ali hakkında ll~nen teblia:at icra 
ettinlmesıne ve kendwne bir ay müh

let vt'ri lmesine \'e mahkeınenin 7 /2/ 94 l 
saat 1-4 e talikınt karar verilmış oldu
ğundan n1Udrl.e ı aleyh Hact Alı bir a)' 
zarfınd~ mtı hkcmeye müracaat etmed i\:. 
ğı \•eys b ir VC'k il gondermedıği takdirde 
hakk ııuL.1 mahkemeye g ıyaben devam 
olunaca gı vt" ı.ş bu ılinın bir suretinin 

mahk.emt' divanb~ine asılmıs oldu-
ğıı ıl.tn olunur. 39/ 372 

vekılı avukô'.lt Cemıl Anlı taraf ı nd;-ın da-1--------------
\.-S lı. K.ırf'çburnu Alakir tokak 19 sayıda 
F~\"Zi alcyhıne, alaca&ı olan ~ tıranın 
ıahc: fll h!lkkında açılan aıamk dansın .. 
dan dolayı davalıya gOnderilerı dava 
ırzuhalı kendısının. tkametıihmı ter

k~ttığl ve p.mdikı adresı de beW olma
dığı te-rhitt- müvezrı tarafından tebhğ

sız il"" ı;evTJimesl tızerme icra tıımaıı 

duruşmada: 

Dava •=halinin 16 l1ln aıllddelle 
UA.nen tebHğı.ne w muhakem~110 de 151 
1/931 çaJ'1Amba ,ımü saat 14 de bını• 
kılmasına karar ""'1lmıt oldutundta 
o gün ve o aaa~ htanbul tapu dıım>
smın alt katında Snltanah~t J met 
111lh hukuk mahlı.,,.,.ınde t>ızzat ftY8 
bllvekAle hazır buhınmadıtı ıakdırde 

mubakemestnın IQ'Bbmda k:ra lcılme• 

cağı ~bil& yen.ne kaı.m olıMk aıere 

il oıwıw- M4ISl il 

Sult&naJımd J inal Aib lınludı malt -
ıı....-... , 
Davacı P T T müdOrlQIU ttkfli a• 

wkat Bürhı.nettın Tahsın tarafından 

davalı, Galaıaoa Non-m b3n 3. kat 
17 sayıda Platner Otto aleyhine, tele

fon ücretinden müekkıUnln alacaeı. o
lan 69 Ura 25 kw·u,un faiz, maı;arifl 
muhakemr ve ücreti ... k~let taıısıli balı· 

tında açılan dnııdan dolayı daV11lıya 

ft!ndertlaı dava anubll, kendi•inın AJ. 

manyaya ıııutı "" adre.ıııin de belli 

olmad•tl ..,,.hile mOvezzi tarafından 
tebllpız l<Tl ~ tlzeıUıe yapı • 
ı.n clurufmaruıda 

Dava onuhallnln 15 gtln JDl!ddetle 
tllnen tıeblığine >e mulıakemen!n de 
16/lJMl cenqmN. &Un4 aal 14 dıt 

Saali 
Takdim etmekle faydalı hem de Fk ve 
zarlf bır beclı7e vmnis olursunuz, 

Çünkü bu ııaat lıaluld bır mucevlıer 

n ayni umanda bır san'at eeeridır. 
Genel -nıeutı: l.ıanbul Kutlu ban 1 

No. 1/4, Buyuk majlazalarda sablı.r. 

Tqra ıçi.o acente BJ'aJlU'Ör. 

bırakılmasına karar veriJmb oldut>ın
dan o ıun ve o uatıe İttanbu.J tapu 

dalresinin alt katında Sultana!ımeı 1 
insi sulh hukuk mahkemesinde bizzat 
veya bilvekiı. hazır bulunm.>dJCı talı· 
dirde mubatem .. ınln SlJ'abU>da icra 
lıılın•<*tı ıeb1lt )'arlne ~lmü flza-e 
ıürı olunw-. 940/21$4 

Sahibi ve nefr"İyatı iJaı-• .Jen 1 

Bİ muharriri l 
ETEM ZZET BENiCE 
Soıı Telaraf Matbe,,. 

Adet Liıahk Lira -1 !- = 2tot.

• ·- = 1000-
• 759 = HH.-

& HO = !000.-

1 ısı= Hff.-

11 lM = 15tt,-

.. "=-

.. H=HOt~ 

Türkiye it Bankaama para yat hmıakla yal· 
nız para biriktinnit olmaz, aynı zamanda 

taliinizi de denemi t olurıwıuz. 

&.,.ideler: 4 Şubat, Z _Ma. ,; .1 
ya, ı Aiu•loo, 2 tıııneı.. 

ıe.rın lllrihlerincle 7ap&lır . 

" 

. ~ .- ~ 
Istanbuı a:ıuıye ıuab.kemell. 1 ~ 

hulruk bllrimlitinden: 

H. O- taraından :ıtadıköyilnde Acı· 
beclem lttaıye mahallesi Hqlmpııca .,.. 
kat 20/18 No. da mukim Marya aley· 
bine 11Ç1D11 oldutu leııcll1 ta1.ü: davaaı· 
nın yapılmakta olan muhaltemeoinda: 
il!. aleyhin lkametc4hı meçhul bulun
du4undmı dava arzuhali w cıa ... ıı,.. 
mahkeme divanhaneolne talik ve ca -
ı:ete 1le de iUnat icra l!dildlll halde 
~Jmedıllnden muhakemenln l'J'•ben 
icrasına "" davacı iddiasını ı.bat et • 
ıınesinc ,,. fU)ıut pualıısının ttuına ve 
.. uhatemenln 3/211141 saat 14 e talilı: 
edild.W ...,..p tıınn matamma talm 
olmak 1IAıı .ı.mm. 41111.181 

Ka.mbara h ve kumban
hesaplannda en u elU li

rası balunanlar kar'QI 
4ahll edilirler. 

Şehir tiyatrosı 
TEPEBAŞI DRAJI 

KISMINDA 
Bu akşam saat 20,31 

ABDAL 

Yazan: Gostoyefskl 

btık!At caddesinde Ko....-1 

kn,mında 

Bu aqam aaat 20,30 • 

Pqa hazretleri 

Sehrin her tıı?afma ,.oils *" 
edi•mictir1 


