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Jtaradfer, mide, banak n b6brek dertleriDden brtaran 
biricik sattık kaynaktandır. 

DR. SAYDA.M ANKARADA 
Başvekil, Yakında 

Bingazide,ki 1 

ltalyan Ossü 
·Tahrip Edildi 

lngifizler, S. Barrani 
Civarındaki T ahşidatı 

da Bombaladılar Hat~ya Gidecek 
lngmz Tayyareleri 

lngiltere 1810 1 
Rodos ve Leros' a 

Hücum Ederek Mucizesini 
Gösterecek midir? 

Lıcilteraıin buribı maru bulun
duh iatill tehlikesi 1810 da Na
Jı:<>leon zamanmda kıulılaştığı is
~ tehdidinin aynidir. O vakit te 
""'&İltcrc tek başına kalmııtL Na
Poleoıı orduları karıısmda uzun 
IDiiddet mukavemet göstereceği u
:uıılırıayordu. Fakat 1nıiltere, bü-

taluninlere rafmen dayandı, za_ 
:: ile delil inatla ve kuvvetle 

andı. Ve Avrapanm yenilmez 
~usnı. beş aene •onra St. Helen 
-..ında mahbusta. 

il. Zekeriya SERTEL 

l llgfltere hayatında ilrlnci de. 
fa b '" ..n.lr b" tehlik ır .. _,_ 

G!ıdad u,,...... ır e ....... ll"' 
B ır. 

t.ı..ı~gün maruz bulunduğu tstnt 
~esi 1810 da Napoleon za.. 
~da karşılaştığı istila tehdi.. 
dinin aynıdır. 
~ Vakit Hitler'ln yerin.de Nar eo~ bulunuyordu. Napoleonun 

rn~/ii~Ier gibi, sadık ve muti 
lu u te!ikleri, nüfuzu altında bu. 
ti~dUrduğu komşulan, istilA et. 
p l?lahmileri vardı. O vakit 

1 ~a ile Avusturya bugünkü 

1 talyanzn mevkiinde bulunuyor
dnrdı. Napoleon ordulan onüne 
uşen butün orduları ezip geç. 

0110. Berlini, Varşovayı, Roma. 
rı. Madritı alınıştı. Krallan ve 
~Paratorlan önünde diz çökme-

el .lllecbur etmişti. O vakit Na. ru eon•un kontrolu altında bu. 
le~~1.Y~m yegane Avrupa dev
lardı rı İsveç, Rusya, ve Balkan.. 

l : Napoleon bütün Avrupa
İe h~ını olmuş, ordulannı sahil
ı.~ •urnıü§, ve İngiltereyi işgale 
-.raı Vermişti. 
gi~ Va.kit te İngiltere bugünkü 

1 ı, tek başına p.lmıştı. Na.. 
~!l Ordulan karşısında lngil
ınet ~ uzun müddet mukave
du. 41~stereblleccği umulmuyor. 
ıneı.dl°erikadan yardım bekliye. 
fiil,.._ ,Cünkü Londra ile Va-

• 0 ""'11 uıı arası bozuktu. Do.. 
nı;ı10111ar henüz teesms etme. 
~_:_.Kanada, Avustralya, Yeni 
::--"ICl. hatta Hindistan İngilte
~tnf~ edebilecek vaziyette 

Onun için lngllteredc bDe Na. 
~~n'a k&rfı durulabileceği ü. 
~llıl besleyenler udı. 
bedb &kat bütün tahminlere ve 
y~Ye rağmen İngiltere da
la, Ve zamanla değil, sebat. 
İngll~~ ve kuvvetle kazandı. 
dil :--.:,yı istilA edeceği zaııne. 
töı: Avrupanın yenilmez dikta
""--~ sene sonra St. Helen a
~ mahpustu. 

* * B u~0};0 :::e ~elldtti· !~ 
1111

0
- .. errur e 6 ...... 

~ ruyoruz, 
HiUer bütün Avnıpaya hlkim 

~UŞtur. Norveç aahillerinden 
A 81ısanm cenubuna kadar bütün 
d vrupa sahillerini elinde bulun-
unnaktadır. Bir aydanberi AL 

ınan hava kuvvetleri İngiliz li. 
~~ı;ıu, hava üslerini, askeri 
b ertnı, sanayi merkezlerini 
h~rnbardıman etmektedir. Bir 
in tadan.beri de içinde 10 milyon 
y~ YaŞayan dünyanın en bü
la rnetropolunu yakıp yıkmak-

ıneşguldür 
1rı il . 

yanı g ~ı. ~evlet adamlan Alman-
yunc~ .utun Avrupa ~h~lleri b~ 
ler ihraç hareketi ıçın gemı-

• mavnalar ~ 1 h gemileri h , motor er, arp 
arkasınd a~r~~dığını, bunların 
!erinin a buyuk ihraç kuvvet. 
istila te b~~~~~kte olduğunu, ve 
başJ şe usunün bugünlerde 
nu ~~ası ınuhterneı bıi.lunduğu-

er veriyorlar 
A İrıgiltere gene tek bqınadrr. 

vrupada hiç bir "tt fiki" kal inamı t mu e • 
ın· § ır. Amerikanın harbe~· 

ıyeceği anlaşılmıştır. Do~ 
YOnlar ellerinden geldiği 
Jatdırn etmektedir. Fakat 

<Sonu, Sa: Z, Sü: Z) 

Y an91nlar Çıkardılar 
Kahire, 19 (A.A.) - Bugünkü 

İngiliz tebliğinde deniliyor ki: 
"Vaziyette değişiklik yoktur. 
Düşman Sidi Berrani ve Sollum 
mıntakalannda mevzilerini tak. 
viyeye devam etmektedir . ., 

İngiliz Amirallığı da şu tebliği 
neşretmiştir: 

Ba~vekll, lzmi.rden Nazilliye hareketi aınsmda teşyi 
edenler arasında 

"Akdeniz kuvvetleri başku
mandanından alınan iptidai ra
por, İngiliz bahriye cüzütamlan. 
nm, Libyada İtalyan ileri hare. 
ketinin şimal cenahını tacizde de
vam eylediğini bildirmektedir. 

"17 Eylıil gecesi, bahriye cüzü.. 
tamlanmızdan bir tanesi, SoL 
luma doğru giden sahil yolunu 
yakından bombardıman etmiştir. 
Aynı zamanda diğer cüzütamlar 
da düşmanın Sidi Berranideki 
tahaşşütlerine hücum etmiştir. 

Denlzlt, 19 (A.A.) - Başvekil 
doktor Refik Saydam bu sabah 
An.karaya müteveccihen buradan 
hareket eylemiştir. 

AFYON İSTASYONUNDA 
Afyon, 19 (A.A.) - Başvekil 

Dr. Refik Saydam, Aydın trenine 
bağlanmış hususi vagonlarında 
Afyona gelmişlerdir. 

VilAyet hududunda valinin rL 
yasetindc bir heyet tarafından is
tikbal edilen Başvekil, Afyon is
taayonunda mülki ve askeri ma. 
kamlar ve büyük bir halk kütle
si tarafından karşılanmışlardır. 
Başvekil Dr. Refik Saydam, Be. 
ledlye ve Vali konağında memle. 
ket işJeri hak.kında görüşmelerde 

bulunmuş ve bir buçuk saat son
ra Eskişehire doğru hareket ey. 
lem iştir. 

BAŞVEKİLİN H,ATAYA 
GİDECElit BlLDtitİLİYOB 
Antakya, 19 (TAN muhabirin. Akdeniz kuvvetleri başkumanda

denl - Başvekil Dr. Refik Say_ j nı, bu iki bombardımanın büyük 
damın yakında Hataya geleceği muvaffakiyetli neticeler vermiş 
haber veriliyor. Başvekil, bura- göründüğünü kaydetmektedir. 
daki ikameti c"nasında Vali ko. "16 Eylfilde, donanmaya men.. 
nağında misafir edilecektir. Dr. sup tayyareler, Bingaziye hücum 
Refik Saydamın Antakyada iki etmişlerdir. Akdeniz başkumall
gün kalacağı ve müteakıben çağ. danı, bu hücum esnasında, bir ti
layanlara gideceği zannedilmek- carcı vapurunun yakıldığını, bir 
tedir. torpito muhribinin muhtemel o. 

Başvekil, bu müddet ~e larak batmldıtuu ve diğer bir 
halkla da temaslarda bulunacak. çok gemilerin hasara uğratıldığı-
br. (Sen•. 8•: ! . Sft: 1 l 

lzmir J3elediye Reisi 
Iran Sefiri Şerefine 

Bir Ziyafet Verdi 

Romanyada 

Alman Askerlerinin 

Bulunduğu Haberi . 
Tekzip Ediliyor 

lran Sefiri, iki Memleket Arasındaki 

Benzeyiş ve Y akmlıklardan Bahsetti 
İzmir, 19 (A.A.) - Belediye 

reisi Dr. Behçet Uz, bugün KüL 
türpark gazinosunda İran Büyük 
Elçisi Ekselans Kazimi şerefine 

bir öğle ziyafeti vermiştir. Ziya
fetin sonuna doğru Belediye reisi 
bir nutuk söyliyerek ezcümle 
demiştir ki: 

.. -Şahinşah hazretlerinin fz_ 
mirde unutulmaz tatlı ve tarihi 

lngiliz Hava 
Nazırı Bir 

Nutuk Söyledi 

"Bertin ve Romadaki 
Korsan Y uvalannı 
imha Azmindeyiz,, 

(Y~zısı ikinci sahifemizde) 

hatıralar bırakan seyahatinde za. 
tı devletlerile tanışmak §erefine 
nail olmuştum. İki büyük mille
tin başında muazzam hamlelerle 
bir çok terakki ve tekimül eser. 
leri yaratmış bulunan bu ıki kud. 
retli şefin İzmire beraber seya
hatlerinde, burada halkın coşarak 
gösterdiği yüksek ve samimi te. 

(Sona. Sa: z. SU: '1) 

Ribbentrop .. 
Mussolini 

ile Görüştü 

Avrupanın Yeniden 
inşasına Müteallik 
İşler Konuşuluyor 
Roma, 19 (A.A.) - Von Rib. 

bentrop Romaya muvasalat et. 
miş ve Kont Ciano tarafından 
karşılanmıştır. İki nazır, Villa 
Madama'ya doğru giderken Ro
ma halkı tarafından hararetle al. 
loşlanmışlardır. 

Von Ribbentrop saat 17 de 
Venedik sarayında Duçe ile mü. 
Lakatıru yapmıştır. Görüşmede 
Kont Ciano da hazır bulunmuş
tur. 

Gazeteler bu münasebetle ild 
memleket arasındaki sıkı tesanüt 
ba~larını tebarüz ettirmekte ve 
mihver i§birliğine, Avrupada ye. 
ni nizam işine temas etmektedir. 

BERLİNE GÖRE 
Bertin, 19 (A.A.) - Siyasi me. 

hafilc göre, Von Ribentrop'un 
Romada yapacağı müzakereler 
A vrupanm yeniden inşasına ta-

(Sonu. S•: Z Sil: Zl 

Valide Kraliçe Helene ve Kral 
Mihai L bir arad• 

Bilkres, 19 (A.A.) - "'Rador" Al· 
man cüzütamıannın Romanya7a ıeı
diklerlne ve Alınan mütehassıslarının 
tayyare fabrikalarının idareslııf de
ruhte etmiş olduklarına miltedair 
radyo postalanndan yayılan pyialar, 
Hava ve Bahriye Müsteşarlan tara
hndan katı surette tekzip edilmekte
dir. 

Bükre,, 19 (A.A.) - Lejlyonerle
rln ıefJ ''Horla Slma., Stefanl Ajan
sının muhabirine beyanatta buluna
rak. Lejlyoneı devletin büy(lk faşist 
lnkıIAbmdan mOlhcm olduJunu ve bu 
lnlullbm tarllıte yeni devir açm1f bu
lunduğunu ııöylemiıUr.Lejlyoner dev
let, Rumen milletine muvazene temin 
ebnek mecburiyetindedir. Horla SL. 
ma, Romanyanm çekmekte olduğu 
ıstırapların dahil! siyasette lrtlkAp 
edilmif hatalardan mütevellit oldu
ğunu ilAve etmlıtit'. • 

Jıc:adth, 19 (A.A.) - Pm~nde1d tn.. 
ciliz yiiaek komiaerl, Hayfada Bace
gi adındaki Rumen vapurunda bulu
nan 83 nakil vuıtaımın müsadereaiıal 
emretmiştir. Bunlar 14 motörsüz kam 
7on De 39 cer kamyonu ve 30 K7YU 
butaneclen ibarettir. 

• Yedi Alınan ticaret gemisini batırdıktan sonra üssüne avdet eden "Snapper,. Inıilia 
denizaltısından 4 Alman harp esiri karaya çıkarılıyor 

lngiltere Üzerinde 

Londrada Bazı 
Mahallelere 
Bombaı Atıldı 

' 
lngiliz Avcıları Dün 5 

Alman Bombardıman 
Tayyaresi Düşürdüler 

Londra, 19 (A.A.) - Havı, 
Dahili Emnlyet nezaretlerinin 
tebliği : Bugün hiç bir büyük ha
va muharebesi olmamıştır. İki 
düşman tayyaresi. Londra rnL 
hallelerl üzerine bombalar atmış
tır. Bazı hasar ve bir kaç ölü ve 
yaralı vardır. Bu iki tayyareye 
avcı tayyarelerimiz hücum e!miş 
ve bunlardan bir tanesi düşürüL 
müştür. Essex ve Sussex kont
luklarında sahil şehirlerine ve 
İngilterenin cenubunda bir ma
halle de bombalar atıldığı bildL 
rilmektedir. Ölü ve yaralı mikta_ 
n azdır. Fena rüyete rağmen, av
cılanııuz, düşman tayyarelerinin 
büyük ekseriyetile muvaffakiyet_ 
li çarpışmalar yapmış ve beş düŞ
man bombardıman tayyaresi dü
şürülmüştür. 

EVVELKİ GfiNKC ÇARPIŞ
MALARA AİT TAFSİLAT 
Londra, 19 (A.A.) - Reuter: 

İngiliz hava kuvvetleri tebliği: 
İngiltere üzerinde dün cereyan 
eden hava muharebelerin:ie 48 
düşman tayyaresinin imha edildi
ği şimdi bilinmektedir. Bunlar
dan biri tayyare dafi bataryaları 
t3rafından düşürülmüştür. Yok
lamada bulunmadıkları evvelce 
bildirilen pilotlarımızdan ikisi 
sağ ve salim olarak dönmüşler. 
dir. Dünkü zayiatımız 12 avcı 
tayyaresidir. Pilotlardan 9 u sağ 
ve salimdir. 

Dünkü hilcumlann beşi de ayni is
(Sonu. Sa: Z Sil: 3) 

AMERiKA 

Askeri Vaziyet 

Arman istila OslErine 
Yapılan Taarruzlar 
Ne Netice Verdi? 
Pazartesi ba,lıyarak Çarpmba 

gününe kadar Manı tıahillerinde 
devam eden yaitnur ve fırtma Al
manların karaya asker ihracı pl'e
lannı altüst etaüştir. Fırtına o ka
dar ıiddetli olmuştur ki, Londra 
ü:ıerindeki baraj balonlanndan 
70 tanesi rüzgarın tesiriyle Avru
paya ıürüklenmi,, Fransız sahil
leri boyunca haı:ırlanan Alman 
vapur, nıotör •c mavnalar dağıla
rak limanlara ve sahillere ilticaya 
mecbur olmuşlardır. 

Çarpmba sabahı l~b hava 
kuvvetleri derhal Avrupa sahille
ri üzerinde uçarak fırtmarun yap. 
tıfl tesiri tesbit etmiı ve Alman 
hazırlıktan üzerine bombalar yai
dırmrya başlamıştır. 

Zaten bir haftadanberi lnıiliz 
ler Almanların gerek sahil bo. 
yuncfa, ve gerek sahil arkasındaki 
hazırlıklarını bombardıman etmek
le meşıuldürler. Düşmanın harrr
lıklarma hücum ancak ıon daki
kada yapılır. Ondan evvel ya. 
pılacak hücumları düşman ta
mir için vakit bulabilir. Bu ıebeP
le bombardıman ve tahribin neti
cesi kati olmaz. Fakat düşman bü
tün hazırlıklarını tamamladığı ve 
tam taarruza kalkacatı bir sıra. 
rada baskına uğrarsa, husule ıe
lecek tahribat ve bozıun düşma
nın taarru:ı kabiliyetini kırabilir. 
İtte İngilizlerin bir haftadanberi 
Oıtcnd, Calais, Dunkerque sahil
leri boyunca Alman gemi ve filo
larının tecemmü merkezlerine, ka
radaki tahaşşüt üslerine, münaka
le merkezlerine yaptıkları ,...,,.tn 
dik ve sürekli akınlarm manası 
budur. Çünkü İngilızler artık Aı
manlarm bütün hazırlıklarını ta
mamladıklarına ve taarruza geç. 
mek üzere bulunduklarına kani
dir. Bu mütemadi hücumlarla Al
manların taarruz kabiliyetlerini 
kmnrya çalışmaktadırlar. Havala
rm açılmasına rağmen Almanla· 
rm bili taarruza tetebbüı ede-

(Sonu, Sa: z, Sil: 2) 

Almanya 

Bütün istila 
Üsleri Tekrar 
Tahrip Edildi 

Şiddetli Taarruzlar 
Neticesinde Büyük 
Y an91nlar Çıkarıldı 
Londra, 19 {A.A.) - Hava 

zaretinin istihbarat servisi · 
riyor: 
Manş limanlarında gittikçe 

tan devamlı bir tazyik icra 
mek te olan İJl8iliZ bomba~ 
tayyareleri lrumandanlığı d 
gece şimdiye kadar harpte k 
nılan en mühim filolardan b · 
göndererek on beş günden 
Alman istila üslerine karşı m 
hametsizce yapılan ihtiyati 
ruza devam eylemiştir. Bir 
rafan Fransa, Belçika ve Ha 
da sahillerile gemiler, mavn 
doklar, limanlar, ve topçu 
zilcri müthiş kuvvetlerin 
zuna uğrarken, diğer tara 
da başka İngiliz filalan do 
şimal istikametinde uçarak d 
manın Hamburg'daki hat 
sağ cenahını sarsmaya ve e 
bir çok hasara maruz kalmtf 
lan Alman garp hududunun 
tejik gayelerinin ve iltisak n 
talarının tahribine devam e 
lerdir. 

Calafs'de Carnot havuzunun 
sahilinde 400 metre uzunluğu ita 
yarı bir yangın ve Doğu havuzu 
Ratı - Cenup köşesi ile yine ba 
noğu sahilindeki tren hallan 
ca da!ıa az ehemmiyette başka 
gınljır görillmüştilr. Gris Nez b 
yaitınında Florinızelles.. Harln 
ve Framzelles bölgesinde mühim 
çu mevzileri llJ' ışığından istifade 
dilerek şiddetle bombardıman 
mlştir. 

Boulqgrte çok ıfddeW yeni bir 
(Sonu. Sa: Z, Sfl: 

( GÜNLER GEÇERKEN ) 

lngiltereyeY~ni "Otllrmak,, Mastar 
Tip Tayyareler 

Veriyor 
Vaşington, 19 (A.A.) - Reu. 

ter; Amerika Harbiye ve Bahri-
ye nezaretleri, uzun menzilli 17 
B tipinde askeri bombardıman 

tayyarelerinin ticarl tipi olan 
299 B modeli dört motörh.i tay. 
yarelerin yabancılara satılmasına 
müsaade etmiştir. Hizmette bu. 
lunan bir çok eski 17 B modelle
rinden ve aynı model1erln son 
sistem bombardıman tayyarele- ı 
rinden ordu namına verilen sipa
rişlerin bazılanndan istifade et
mek imtiyazının verileceği İngil. 
tereye temin edilmiştir. 

Bu tayyarelerin saatte azami 
300 mil sürati olduğu ve 3 bin 
millik bir mesafe katedebilecek. 
len söylenmektedir. 

• 

YAZAN: REFiK HALiD 
(Ot= Ateş> kökünden ıelen «oturmak. mastan ile mftşt 

lan dilimizde bütün lisanlardan fazla yer tutmu§tur. Aklıma 
lenl.eri sayıvereyim: •- Dün Ali Beye oturmıya gittik, ak 
Velı Bey oturmıya gel~ekmiş -Pazar günü evde oturd 
Ahmet Beylerde ne yaptınız? - Bi(, oturduk! - Kıpn b 
semtte oturuyorsunuz? Bu yaz ner.ede oturdunuz? - Çocu 
uslu ot?r! - Şapa oturdun mu? - Gemi karaya oturdu - Y 
mek mıdeme ofurdu - Herif paralann üstüne oturdu - N 
bir oturtma yedik - otur, oturdutun yerde! - (Gelin olmak 
nasına) köşeye oturduğum sene!• 

Bu ne kadar çok oturma! Sanki, boşluklar ortasında bir te. 
viye dönen temelsiz dünya Uzt'rinde hay•tın esasını arkasını b 
yere dayayıp hareketsiz durmak teşkil eder. Sırtta entari, el 
(ubuk, önde kahve fincanı, bağdaş kur otur. Sedirde otur mlDit 
derde. köşe penceresinde. ~umbada. ~ınar altında, tahtıre~•nda 
otur; otur bire otur! İnsan, bu nuariyeye ıöre lök gibi çöküp 
lan hantal bir mahlCtktur, yatalak, kötürümdür ve arz Uzerin"9 
herşe tortu halinde dibe çöken afır bir maddedir. Hangi kelime.: 
sinden ha!llbvarak okusanız vine vemi hozulmıyan meıhur: 

(Recai) ye semen geldi bu mahzende otur1111Jktan 
Mısraının işaret ettijl rlbi, ıraHba, eski Ş8rk şişmanbtın 

ve inhitatında, dilimizde yadirlr kalan bu m•stann çok tesiri 
mustur. O. ne-mi~. elcmils. bir ~Um senbolfidflr! 
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Yazan: Ömer Rıza Doğrul 
lmanya Hariciye Nazın 

Von Ribbentrop'un Ro. 
tnayı ı:iynreti, siyasi mehafili 
nıe~gııl ediyor. Acaba mihver ri
ca~ ba~başa vermeye scvkeden 
aınıı ne? Periodique blı: buhran 
nıı? İşlerin rast gitmemesi nıi? 
Ac.aba İtalya, İngiltcı·enin işgal 
edıJnıen1iş olmasına nu kızdı da 
':0~ ltibbcntrop onu teskine 
rdiy.or? Yoksa Tunus ve Korsi. 

1 
;ı gıbi Fransaya ait yer~er hain 
talynya verilmedi de Italy:ıya 

;a.~~ tavsiye etmek için mi böy. 
e ır teınasa Iüzmn görülüyor? f ah ut İtalya, Mısıra karşı yapı-
ncak seferin müştereken yapıl. 

lıl~sını İstedi de Almanya yalnız 
nıutehassıs '\·e.nnckle iktifa et. 
~-e~ icap ettiğini izaha mı lüzum 
go.ruyor? Yahut ispanyanın hala 
111.ihver hesabına harbe kanşma
~ ~~ı yüzünden onu da har. 

surüklenıck için bir çan mi 
aranıyor? 

~akat nıOıve:r kaynaklan bu 
ih~unaUerin, birinden de bahset. 
nııyor. Mihver knynaklanna gö-
~et bu nıülakat, iki miitteflk dev. 
e • tarafından takip olUDaD siya. 

Setin icaplarmdandır.. 

Mnıvercilere Göre ~ 
~ 1 ki :müttefik devlet, Avrupa-
nz .Ya Yeni bir diizen vennek 
2 
mıindedir. A vrupnya yeni dü. 
c~ Vermek, yeni bir istikbal 
i ek, A vrupanın mukadde.ra
ı:k ~eni bir istikamet tayin et. 
ni ı~e gayet mfihiınJ gayet ge.. 
h. ş, hır iştir ve bu iş dolayısile 
zı1:.J;k :ıncsclcleri halletmek li-

1\ • • 
bu 1•hver kaynak1annnı ziyareti 
di ial"7.da tefsir etmelerine bir 
n{:~~k yok ama, Avnıpaya ye.. 

. ll2en vermek, Avrupayı ye.. 
~~~n tensik etmek gibi işler sulh 
~şı lr ve ancak harbi bitiroik-
en, harbi zafere bağladıktan 

sonra b n aşan!ncnk işlerdendir. 
h ~ ise, hflla devam ediyor ve 
~hı~ bağlanncağı netice, hala 

yYijn etmemiş bulunuyor. Al. 
;:a?Ya - İngiltere harbi bütün 
d~le devam etmekte, hatta 
hına fazla hızlanacağı tahmin o
d rn~tadır. Harbin ~ gelme.. 

- Ben de bir parça çikolata 
isterim. 

- A. Çikolatamı ellinden kap. 
tı. Hırsız! 

Y arumda duran zat ikide birde 
loşça salonun ortasındaki sahan.. 
lığın üzerine fırlayarak haykırı
yor: 

- İki! 
Karşımızda ufacık bir ekran 

var. Ortalık kararıyor ve Onbe. 
şinci Luyi devrine ait bir filmin 
dalına tekerrür eden ak.sini gö. 
rüyoruz. 

Ertuğrul Muhsin, srvalı kolla
rile bir "metöransen,. den. ziya. 
de sanat hurdasile güreşen bir 
pehlivan gibi aramızdan hışımla 
geçiyor. 

Stüdyoyu bana ziyaret ettiren 
İhsan Ipekçi anlatıyor: 

- Yukarıda Sadettin Kaynak 
çalışıyor. Yan taraftaki odada 
Muhlis Sabahattin filmin beste. 
sile uğraşıyor. Burada gördüğü
nüz veçhile dublaj yapıyoruz. 1.. 
çeriki salonda "Kahveci Güzeli,, 
nin son sahneleri çevriliyor. 

Bu ne faaliyet! 
- Kahveci Güzeli hakkında 

biraz tafsilAt istiyordum. 
Beraber dublaj odasından çık.. 

tik. Filmin çevrildiği büyük sa
londayız. Karşımda tam mana.si.. 
le alaturka bir salon var. Sedir. 
ler, tiftik post, kavukluk şeklin.. 
de iki raf. Sedirin arkasında 
"şemse,, denilen kitap kaplanro 
andıran motif hiç fena değil Du
var tezyinatı. tamamen aynı üs.. 
lupla yapılmış kartonpiyer. De
kora gösterilen bu itina filim ü. 
zerinde daha başka türlü görü. 
leeek. Zarf güzel, şimdi mazruf
lan düşünüyorum. 

- Başlıca rol? 
- Münir Nurettinle Hazımda. 

dır. Size mevzuu anlatayım_ 
' Muhatabımın sözünü kestim. 

- Hiç bir şey söylemeyiniz. 
Ben çalışma tarzınızı görmek 
için geldim. Gerek filniiıı nıev. 
zuundan, gerek artistlerin şahsL 
yetlerinden bana bahsetmeyi. 
niz.- Bunu sonraya saklayaca
ğım. Çevirdiğiniz filimlerde (mo
dern) mevzular intihap etmiyor 
musunuz? 

en ~ıteceği hakkındaki bütün 
talun.ınıer boşa gitmek üzeredir. 

- Avrupa ve yahut Amerika 
filimlerile rekabet edememek 

Dertıeşnı · korkusu bizi bunda tereddüde 
~ : , _ düşürüyor. Halbuki "kostüme,, 

1 talya d t gilt k !ilimlerde gerek Mat, gerek 
büYiik a n ?rc~e arşı mevzu ve bilhassa. şarka has olan 

bil' harple ve ;i'tıc~~;ç:;,1 inceliklerde ecnebi filimlerile re. 
Gerçi, İta.ly m~ş L"~ ~ · kabet edebilmek için elimizde 
hududu üzer~n dar b. 

1 Y~ • il ıso: kuvvetli kozlarrmız vardır. Bu 
lenıişlezdir fankact ırb ned ze h<:tC::. noktalara dayanabiliyoruz. 
hen.. ' ura a -Y . _ 

lir uz başlanuuıuş bile aayılabi. Muhatabıma. hak verdım. Çün-B kü daha dilsiz fillinler zama.nm. 
b · 11

, §artlar içinde A vrapqya da Amerikalıların çok muhteşem 
ır nııaın vermeye kalkışmak, bir (mimnsen) le çevirdikleri 

çayı görrnedeıı pnçalan sıvama- "Bağdat Hırsızı" nda teferruata 
Yıa benzer. ait öyle kusurlar vardı ki filim 
lt ~aldı ki Avrupa Almanya ne şirketlerinin milyonlar sarfettik
d a YaJıııı işgall albndaki yerler. leri halde ~annda şark Adetle. 
ıd:.!ıhll!'et değildir ve hiç bir rine vikıf bir l!dam bulundur-
tm harbin neticesi taayyün malt zahmetine ve masrafına 

::...__eden :ınilıveriıı ;yeni ni.zamına katlanmamalanna ppnıf blmı§-
.,..,~met ve.nnez. tun. 
na ~a;1Yet bu nıerkezde olduf'a- "Kahvect Güzell., nde belki 
'7erip 1' nıihver ricalinin haşhaşa başka kusurlar ola\>illr. Fakat 
nıe tela onu~ala:ruıı bir dertleş- herhal~ camie gidenler misa.. 
- kki etınek yanlı~ olmaz. _ firliğe gider gibi kapıyı çalıp iba-
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"Kahveci Güzeli,, nde Münir 
dete gitmiyeceklerdir. Ancak bu 
noktalarda ecnebi filimlerinin 
bizimle rekabet edemiyeceklerine 
kailim. 

* * Dün filmin başlıca kadın ar. 
tistlerinden Nevin Sevalı gör. 
düm. Makiyajnun filmin Çin di
yarına ait bir pasajına pek mu. 
vafık düştüğünü kaydedeceğim.. 
Yüzünün hututu bana _ şimdi ar-

Nurettin, Bazım ve Sabahat 
tık geçmiş gitmiş ve unutulmuş 
olan • Gloria Svanson'u hatırlat
tı. Kompozision rollerde sahnede 
de iyi bulduğum Talatın rolünde 
de makiyajı kadar muvaffak ol. 
masmı temenni ederim. Filmin 
dış manzaraları, gördüğüm fotoğ
raflardan anladığıma göre mü. 
kemel bir dekorda çevrilmiştir. 

Kahveci Güzelini gözleyoruz! 
ULUNAY 

NEFES DARLIGI 
Astına denilen nefes darlıft haata.. l verem hastalrğmm ilerlemesi için 

lr~ ~dı ~'?k~ _ iııitiJdifinden dolayı, müst~sn~ ::ıartlar lazımdır: Meıel! her 
ııuphesız bılırs:ınız: Her yaşta, çocuk- hangı bır sebepten ziyade zayıfla
lukta, gençlikte, olgunlukta, ihtiyar. mak, karaciğeri çok yoracak olan faz
lıJcta bile~ ins~.na mu.sallat. oiabil~r. Ne. la işret-. Bu müstesna şartlar yerine 
f~s darlıgı n.o~etlerı. vakı~ vakit, en gelmeyince verem hastalığı ilerlemez. 
zıyade gecelıyııı. .. blrle uç ara~mda Demek ki nefes darhğı hastalığı in
meydana Çlkar. Nobete tutulan ınsan sana pek ziyade rahatsızhk vermekte 
çarp~arak yatakt:n kalkar, nefes ala.- beı·aber, verem hastahğ1nı ilerlctmi
madıgını, tıkandıgmı zannederek pen~ yecek bir istidat ta verir. Bundan do
cerelcri açttnr. H albuki rahatsızlığı layı verem h"astalrğma karşı adeta bir 
nefes alamamaktan değil. nefesini çı. sigorta sayılabilir. 
karamamaktandrr. Bu da gene tiroid guddesinin fşi. 
Hastanın o kadar iırtzraplt ha!! ev- Nefes darlığına tutul:ı.nlarda tiroid 

dekilerin de hepsini ayağa kaldrrır. guddesi iyi işlemez. Onun için verem 
Hekimleri de gündüz yorgunluktan h:ıstahğı da gelmiş olsa bile çabuk 
sonra haklı ve tath uykudan kaldır- iler!iyemez. 
mıya en ziyade ıebep olan hastalık- ============== 
lardan biri budur. 

Yarnn saat, bir saat -müstesna o
larak daha urunca bir müddet- ıonra 
nöbet yavaş yavaş hafifler ve büsbü
tün geçer. Bir varmış, bir yoknıaıı gi. 
bi_ • 

Bu hastalık nöbetine ttıtulanlann 
bir çoğunun, istatistiklere göre yüzde 
yirmi beş, otuzunun akciğerlerinde de 
verem hastalığı balanur. tki hastah
ğmın o kadar büyük nisbette yerleş. 
mesi ikisinin arasında bir münasebet 
bahınacağmr hatıra getirir. İkisinin a
rasında, vfila1, münasebet vardır. An
cak bundan dolayı nefes darltğmm da 
verem m.ikroplarmm hasıl ettifi bir 
hastalık olduğuna hükmetmek doğru 
olmaz. 

Nefes darlrft hastab!mm a9Tl sebe
bi verem mikroplarrndan başkadır. 
Astma hasta1rğmm sebebi nefes dar. 
bğmdan başka türlil al9.metler de çı
karabilir. Burada verem bastalİfmm 
nefes darhğı ile birleşmesi, veremin o 
butalık alametlerini nefes boruları 
herine çekmesinden ileri &'clir. 

Okuyucu Dilekleri 

Adaya Vapur Seicr1eri 
Denizyollan idıtresl, Adalar hattı l'H ta· 

rlFealal bu bdtadan itibaren defltllrerd: ıon· 
bahar tarifesini tatbika karar vcrmlotlr. Bu 
tarifede, lı:oprilden akşamlan ıon hareket e
den 3 t ,30 postası yoktur. Karilerimia, y0 

tar\(uinin erken kaldınlmakta otdu~unu &6y
!Dyurlar. Aym ı:amanda Bil)'ilkada - Jo:öpr11, 
Heybeli - Köprü direk postalan efer birle;t
tirilmlşlcrse; vaki olacak izdilı&111ı ıinıdiden 
&öz önüne ııctirerelı: hiç olnıazıa- bu poııa
lara dokunulmamasnu temenni ediyorlar. Na
zarı dikkau cclbedcris. 

Kartal Camisi 
Xanaldaı:ı ;ıruılıyor: 

.. Geceleri Kart&! cımllrule bir lıı:ac .. ,,, yat
makta Ye camii ı:ıamudaı:ı ıonn kavun kar
pu.ı ıcrııial haline ~etimıek tedlrler. Kavun, 
karpuz sabnblan eaıniden ''lı:arıbnakta İM de 
bu bal haltın hoJuna ııitmıomıoktedir.., 

Bayramda Muhakeme 
Balatta AyaJı caddesinde llalU BektOrlı: 

lmnsile yuılıyor: 
00EyOp atılb mahlı:eaıesfnde aleyhime •CTlaa 

bir da\ra için Şeker bayramının lkinel cllnO
ne bir celp varakall aldmı. ııitti.m, mahkeme 
bpalı;ırdr, bir daha ne celp aldım, ne bir .. 7. 
Şimdi l!ğreniYornm iri hapse mabk8ın o1,mg. 

ııım. Bn ııuıl ohır 1., 

İki hastalığın arasında münasebet 
ae olursa olsun, çok dikkat edilmiş ve 
bugün söylemek iıtediiim bir nokta 
nrdır: Nefes darhğı nöbetlerine tu
talaıı veremfüerde verem bastahğı 
Derlemez. Nefes darlığı ile birleşen 

~~~--------------------
lYElık o?nı 

kendinJ. &. tnn b!r cQnde omm fÇ!ft 
berg dllrecek olan 0.lga Kral-

- Onu tekrar 
dettt.. Bir 1es!ı!r ebn'!!l 1Amn, 

CIRCE 
01ga, llste ile yüzilnü yelllyerek: 
- Sus, dedi; bundan bahsetmiye

llın.. 

Sonra, tamaınDe altüst, çıktı, gitti. 
vm 

bl\lddet erkek. hele koca .ise, bir 
dlr. 80nra tekrar teshir edllmell-

Ben, !llllhztm " teselllstz: 
- Sö:rleınesı kolaydır, eli 

T"erdlın.. B!ı- ' ye cevap 
lıtzundır. erkeği teshir için az şey 

Genfl ' amma tekrar teshir için_ 
tnft bi koltukta, yuvasında çômel
olan r ko.çUk ~ lestile, ~mWın111 

seviınu lciıçük san:iın: 
bü~::Vle nprnak lAzımdrr, diye 
cllı t Yerdi. Her eeyden önce, ter
rur ~ğl rnetrest model olarak alı
cılır. UJl kullandığı parfüm kulla
nin ' :nttn terzisinden giyinilir. Se.. 
kimdlr;canın tercih ettiği metres 

Gözlerinde kurnaz bir kıvılomla 
nnsızın sordu: 

- Bunu send 
bir etme j..t en. sadece, tekrar tes-

il•Dde &ana duıı tmek 
için soruyoruın. :rar . e 

tim;Derln bir surette ezI1ın1ş, lclm! ~~
- Ben nereden bDe:nnıt 
Olga dudaklarını •sırdı: 4 

- Kimler olııbllil'T 
... _ Thelr nome ıs legton.,.. Bir Ibı

te Y8Pmıık lhım gelıe_ 
Olga haykırdı; 
- Evet, bl5yle b!r ~ '1lp! 

·Bu sırada, IJeil, mağrur ve eaketı
nm iliğinde bir çiçekle, Vasili airdi 
Bizi Belamtadıktan sOrıra: , 

- Bir kur§Un kalemin var mı. 

Yazan' 
ANNIE VIV'ANTI 

f talyancadan eevtren : 
RÜVEYDE 81NANOGLU 

••••••••• il •••••••••••••••••••••••••••••••••• "" 

~aslllT dl;ye ı.tedtm. 
Dalgın bir halde 71lZ1 masasına 

doğru giderek sordu: 
- Var. Niçin? 
Bir iç çeki§ini gQl~ belli 

etmedim: 
- Metreslerinin !lstesini ,.azmak 

içh:ı_ 

Vasru :razı masasından yeni blr 
lturvun kalemi aldı; ODU çakı ile dik
katli cllklı:atll açtı ve bana uzattı: 

- 4teı. Dikkat et, çok zamana 
ve çok kurGun kalemine ihtiyacın o
lacak. 

Sonra kulafunı çimdikledi; Olga.. 
ya bir öpiicük fırlattı ve odadan çıktı. 

Biz yalnız kalınca, gül~erek ba
kıştık. Anıma lltlıniz de &olgunduk. 

Uzun boynu ile bir anda ~ı!J.a
~ gl!bl görünen Olga: 

- Liste ba1h7or, dedL ,-.. 

Tüyleri J'Ohmimı, bir kusa t:ienzf.. 
yordu. 

kaja, Calya Terlezkaja, Kiye! tlyat.. 
rosu artistlerinden biri, bir çingene, 
annemin i:kinci hbınet.çisi,, Otrada'
dan bir k~IO.. Otrada'dan başka bir 
köylü. benim hizmetçim., Tiokanın 
sütanası, Poltavah bir genç kız, Pren
ses Dubinskaja, Odesa treninde meç• 
bul bir kadın, hizmetçi Tatiana, Nina 
Popova, Nadlna Grigorievskaja, hiz.. 
metçi Tanla, Pandalcona Kirkorova, 
Bayan Likoscina. Anna Putsch, Anna 
Putsch'un teyzesi, Wanda adında bi
ri, Bertin trenindeki Fransız kw, 
Kiye!'te Olympia aktrislerinden biri, 
Kontes Saltykova, arabaCJmızın lozt, 
Bayan Koenigsbcrg, Olga Stolize'nln 
yeğen!; Olga Stelf%e, Norveçll bir Ba
yan, Hy.(!res'de bir İtalyan aktrisi, 
l'itina adında biri, Nidia Verlena, 
Bayan Shaub, Ik>ntine, bir Alman 
dadı, Bohemyalı bir Baroncs, Bayan 
Vııssilleva, Bayan Vaslllcva'nın kız· 

kardeşi. .Bwan Vııssilieva'run yeğeni. 
Bu ndktada, Olga beni durdurdu: Xalemhı uıc:u dudaklanmda, 80!'

dum.: - Yeter, dedi; biraz konyai','Ul var 
adlarım mı? - Emin olmadıklanmm 

da yazayım mı? 
- Yok, Yok- Bırak Allah qkına! 

Yalnız muhakkak bildiklerini ;yaz. 
O zaman başladım: 
Barones Tiemann. Tat:Yana Boldins-

B1raz kendine gellnee: 

- Görüyorsun :ra. dedim; benim 
ele Qni part:ilmil kullanmam, ayni 
terziden gi)'inmem tamamile fayda
aızdır. 

Ertesi gQni1 kendisin! tekrar gör. 
düğilm zaman, çok sinlrll idi. Anıma 
ben sözil, yüreğimde Yer eden mev
:ıua getirdim: Vasiliyi tekrar teshir 
etmek. 

- Kolay bir sey değil, bilirim, dl· 
ye ba~ladım. 

Atıldı: 
- Hayır.. Doğrtısu, hayır, amma 

bu gece düşündüm.. kL. Delki.,, Bü
tün bu ııe,.ınıer-

- E? •• 
- Sen kocanı seviyorsun. Belki, 

bütün ona rasUıyan kadınların ken
clisinc A~ olduklarını sanıyorsun. 
O liste, bak, bana öyle geliyor ki, 
bu zanlara g!Sre yapılmıştır. 

Hüzünle başımı salladım. 01.p de
vam etti: 

- MeseJA; ~avvur edel:ıfilr misin 
ki, ben de .• -

Sözünü kestim; onun hesabına, saç
l:ırımın dibine kadar kızardığımı h1s... 
settim: \ 

- Oh.. Fakat neye! -
- Çünkü, öyle olsa, ontı tekrar 

teshir etmen için sana yardım ede
cek ben olmazdım. 

Ben güldüm ve natik yanağından 
öptüm. 

- Ah; ben hesapta değilinı. Ben 
%evceyim, değil mi? Sen olsan, böyle 
yapardın ..• 

Olga kızardı; gtmımsedi Ye beni 
bptü. 

' (DEVAMI VAR) 

COZUM[ [ADPAMLAD 
Yazan: Sevim SERTEL 

Japon Hapishanesinde • 
Paraşütçünün Macerast 

G azeteciliğin gayet güç ol. 
duğu bir devirde yaşıyo. 

ruz. Bilhass::o """"'"'hi ilnnfotl"'r 
nezdinde ça
lışan gazete 
muhbirlerile 
hükumet a. 
rasında / ek 
seriya anlaş. 
mamazlıklar 
çıkıyor. İşte 
bu kabil ha
diselerin en 
mühimi Japonyaoa oımu~LW'. 

Bu memlekette çalışan hir A. 
merikah gazeteciyi hükumetin 
hoşuna gitmiyen bir havadis ver. 
diğinden dolayı bir gün ansızın 
tevkil etmişlerdir. Mesele hemen 
bıs>vnelmilel alaka uyandırmış, 
bütün dünya matbuatı bu vaka 
üzerinde durmuştur. İşin sarpa 
sardığını gören Japonlar bu sefer 
kendisine, gizlice memleketi ter
ketmesini, ortadan sıvışmasıru 
tavsiye etmişlerdir. Bu defa da 
Amerikalı: 

- Yağma yok, demiş, siz bana 
bir suç itham ettiniz. Şimdi bu.. 
nun doğruluğunu ispat ediniz. 

Böylece aylarla hapisanede ka. 
lan gazetecinin oradaki hayatı 
gayet enteresan vakalarla dolu 
geçmiştir. 

Burada Japonların yaptıktan 
ilk iş, gazetecinin ayağından pa. 
buçlannı almak olmuştur. Sebe. 
bini soran Amerikalıya: 

- Burada pabuca ilıtiyacm 
yok da ondan cevabını vermiş. 
lerdir. 

Kendisini pir yer yatağında 
yatırmışlar, üstüne kafi örtü ört. 
memişler ve yemeklerini çatal 
yerine yün şişini andıran kendi 
tahta çatallarile ys_dirmişlerdir. 
Halbuki, bunlan k'lllanmak on
lara mahsus bir sanattır. Netice. 
de Amerikalı uzwı ı:nüddet aç 
kalmıştır. 

Fakat bütün bn merasimlerin 
en gülüncü, üzerine sefirlerinin 
hususi surette gönderdiği kurk 
paltoyu örtmesine rağmen, gaze. 
teci bir nezleye tutulduğu zaman 
ba~ göstermiştir. Doktor burnu
nun deliklerini açmak için ona 
içi enfiyemsi bir ilaç dolu ufak 
bir tüp vermiştir, Bunu burun 
deliklerinden içine çekmesi ıa.. 
zur..dır. 

Bu ufak tupu bfie gazetecinin 
eline teslim etmemişlerdir. Gün. 
de üç defa bir muhafız bü
yük bir ciddiyetle bu baş par
mak büyQkliiğündeki tüpü geti
rir ve kendi nezareti altında bL 
rer defa sağ ve sol burun delik
lerine ~ekmesine müsaade eder
mi~. Bundan sonra da kendi.sine 

üzerinde: "Nezle ilAcı kullanıl
mıştır,, yazılı bir kağıt im:ıala. 
tır ve sonra ayni ciddiyetle geri 
gidermiş. 
Amerikalı gazeteci Japon ha.. 

pishanesinde bulaşık yıkayıp tah 
ta siledursun, öbür tarafta. resmi 
ve gayri resmi mahafil durmadan 
işlemiştir. 

İş gazeteciler Kralı Hurst'un 
hatta Reisicümhur Roosevelt'in 
müdahalesini davet etmiş ve ni
hayet Yeni Dünyanın gazetecisi, 
bir daha Japonyaya ayak basma. 
mak şartile serbest bJialolmıştrr. •• Paraşütç~ün Macerası 

L ondranm içinde ateş, üze. 
rinde ateş, her yanında a

tes var. Almanlar mütemadiyen 
bombalıyor • 
lar _ İngiliz
ler mütema. 
diyen muka. 
bele ediyor. 
lar. Son gün 
lerde Lon
dra üzerinde 
müthiş bir 
harp oluyor. 
Bu esnada 

Londrada şöyle bir vaka olmuş.. 
tur: 

Bir İngiliz tayyarecJsi, kendi. 
sini dört taraftan saran düşman 
~yyarelerile tam bir saat müca.. 
dele ettikten sonra tayyaresi ateş 
alıyor ve düşmeye başlıyor. 1n,. 
giliz tayyareci metanetini kay. 
betmeksizin paraşütünü açıyor 
ve kendisini boşluğa atıyor. 

Fakat, düşman insafsızdır, Bu 
sefer beyaz şemsiyenin alhnda 
ufacık bir nokta gibi görünen 
tayyarecinin üzerine ateş açıyor. 
O ise sukutta devam ediyor. Bir 
aralık ayaklan yum.uşak bir ıeye 
sürülüyor. Dikkatle bakınca gö. 
rüyor ki garip bir tesadüf eseri 
olarak İngilizlerin bir müdafaa 
vasıtası olarak kullandıkları ba.. 
}onlardan birinin üzerine inmiş.. 
tir. 

Maltlm a ~er, ince tel. 
lerle zemine bağlı olan bu balon.. 
lan muayyen bir yüksekliğe u.. 
çurtup düşman tayyarelerinin ö. 
nüne mania olarak çıkarmakt~ 
dırlar. Hususi nöbetçiler aşağıda 
onun hareketini takip etmekte. 
dirler. İşte bu kazazede tayya
reci buraya düşünce yukarıda bir 
fevkaladelik olduğunu hisseden 
gözcüler hemen bu balonu aşağı 
çekmişler ve büyük bir hayret.. 
le üzerinde bir İngiliz askeri bul. 
muşlardır. Tayyarecinin bu ka. 
dar büyük bir macera geçirmesi. 
ne rağmen hiçbir yarası yoktur. 

--ll=ll 1 K A V. E ~ 

NE ~ APABILIRDIM? l 
Yazan: Rüveyde Sinanoğlu ___ , -------

Bir kız geldi; içinde pastalarla 
_ bonbonlar dolu camekAıı teı

glılun Qstünde küçük masalardan bi
rine oturdu. 

Esmer, :ince, zarif b1r kız. Yüzünde 
tallı bir gülümseme ile, ürkek ve 
tuUı:uo etra!ı.na bakındı; kol saatine 
l.ıaktı; sonra masanın llstünil elindeki 
bezle siler gıöi yaparken, ;yorıun löz
lerini yüzüne diken ıarsona bir ,ey
ler emret~ 

Ben, bonbonla pasta dolu ~eJı:ln 
tezgAhı.n arkasından, tıpkı isteksa es
nedlklerl gibi. isteksiz konuşan. is.. 
teksiz içen, isteksiz yiyen öbek öbek 
m üsterileri seyrediyordum. 

O k:w.n birini beklediğini hemen 
aıılanuştıın. Hemen de durmadan ao
kafa doğru bakıyor, giren müşterile
ri, tabil erkekleri, erkeklerin de genç 
lerini ıüzüyordu. 

Garsonun ıetirdiğl limonatayı, kar
fıdakl duvar saatinin dakikalan ile 
kendi kol saatinin dakikalan arasın
da yuduın yudum içerken. önce da
kikaların, ııonra çeyrek saatlerin ge
c~ine üzüldüğü belliydi, 

Arada rantasından bir mektup çı_ 
karıp okuyor, sonra yine ııaate bakı-
7or, mektubu tekrar çantasına ko
yuyor, tekrar etrafına bakınıyordu. 

Mutlaka, mutlaka öyle idi; tasav
vur ettiğim gibiydi: Birini bekliyordu. 

telin iki ucundan, bir Temmuz sa
bahının gökleri kadar iertemiz bir 
sevgiyi kulaklarımıza bsıldaclık. St'!9-
lerimizle sevişiyorduk. Meşhur dar
bımeselin inadına, gözlerimiz birbi
rinden ırak kaldıkça, ıönüllerimiz 
birbirine yapışırcawı. yaklaşıyordu. 
Bu buluşmalarımız, orta çağ şatola
rında görülen aşk l'ÜYalarmdaki bu
luşmalar gibiydi. Ben onu, sesine, 
konuşuşuna göre, tıpkı bu sabırsız 
bekliyen kız gibi, esmer, ince ve za
rif tahayyül ediyordum. 

Acaba o muydu? 
Genç kız, bu sırada bir TAN açıp, 

masasına ıerdl. 

A llahın).!. O idi. Dün kendisine 
her zamlltlki gibi, evden tele

fon ederken, yanıma annem gelmişti; 
hem de tam artık bir yerde buluşma
mıu rica edeceğim sırada. O ır.aman: 

- Şimdi bir şey, diyemem, karde
şim!!! demiştim. Anlarsın ya .. Amma 
ben sana akşama bir mektupla bil
diririm. Her halde ricamı kabul et
men! rica ederim. 

O mektupta, ne olur, ne olmaz, 
bir gaf yapmamam için, önüne bir 
TAN açmıısını yazmıştım. 

Mutlaka o idi; amma ben ne ya
pabilirdim, Allahmı! 

Asil Kapıcllar için 
Mektep L6Dm ! 

K an, tere batmıştı. 
- Hayır ola, dedim, 'b• 

hal ne? 
- 1J ç ay evvel apartnnanı 

ğiştirdim. Taşındığım eve ~ylal' .. 
danberi mektup gelmcmesındea 
şüphelenerek dün eski aparhma. 
na uğradım. Sıska, verem suratlı, 
saçı başı dağınık bir kadın kuca. 
ğında cırbag, patlak gözlil. aL 
müklü bir çocukla karşıma çık.ta. 
Yeni kapıcı imiş. l\lektup sor. 
dum; düşündü. • 

- Birinci dairede oturan sı• 
miydiniz? Biz geldik Eeleli boyu. 
na mektuplar, gazeteler geliyor. 

- Bana neye göndermediniz? 
- Bilmem. Eski kapıcı bir kL 

ğıt bırakmıştı ama galiba ~ 
cuk yırttı. Biz de mektuplan 
kapıcıya gönderdik. Ona 
run. Kurtuluşta tramvay yo., 
!undan sap, yokuşu in. Ufak me1 
danda iki katlı ev. Önünde 
tulumbası var .•• 

Çok dolaştım. Önü frenk ta. 
lumbalı evi bulamadım. Te 
döndüm. Yeni kapıcı ile güçbeli. 
eski kapıc:ıyı bulduk. Mektuplan 
gene apartunaııa göndenpİI. Ye
nisi: 

- Ha, şimdi aklıma geldi. KJI' 
kardeşim postaneye göndermişti. 

l\lenzil beygiri gibi koşa kop 
postaneye geldim. Müracaat gi§e. 
sine derdimizi döktük. 

- Mektuplar gönderene 
edilmiş olsa gerek. 

- Bu gibi mektuplar için ~ 
tanelerde herkesin göreceği yer. 
de bir camekan bulunur. 

- Bizde öyle şey yok:torl 
Postaneden çıktım, sana nst 

geldim. Şimdi ben ne yapayım1 
- Hiç, dedim, kahveye otu 

yorgunluğunu çıkar. Sonra aant 
şu fıkrayı anlatayım, biru hitl
dcthı geçsin. 

Kadıl:ı.rda.n biri kafasına bir koJw 
başlığı geçirip davacılara tos VUJ'Ul"o 
muş. Mesele 19tanbula alaıeder, 
kik içln bir adam gönderirler. MG. 
fettiş meseleyi sorar. Kadı: 

- Yarın mahkemenin J"U'ınc!d:I 
odada oturun. Perdenin arkasındall 
dinleyin, sonra hülanedin, der. 

Ertesi gün mahkeme toplanır, .S.. 
vacı kadıya: 

- Efendlm, der. Ben. ba a&IM~ 
yüz lira borç verdim. Paramı ~ 
yor. 
Kadı dava edilen adama da.er: 
- Ne diyorsun bakalım? 
- Doğrudur efendim. Bu edama 

yilz lira borcum var. Dardayım, v... 
remlYQrum. Kendisine söyleyin. bana 
iki yüz lira daha versin, onu aerma• 
ye yapıp bir jş tutayım. Kazandllm', 
para lle yüz lira borcumu ödiyey.im.J 

Mahkemeyi dlnliyen tahkik memu. 
nı, perdeyi aralar: 

- Kadı efendi, der. Tos vuracalc 
mısın? Yoksa ben vurayım mı? 

Takvimci 

Boldan aaiaı ı - Bir Ital:van nann • n
tubet. :ı - Bir erkek ismi - bir notL 1 -
l:pleri m11mlama:va :yarar. 4 - l3aba 4•111 • 
ıahıs. 5 - Baflıma e•btt • E;ırQp.. bir 
ıcnıt. il - Nota • atın ayafındald. 7 - Ce1ı· 

re • nota. 1 .t- Budcıı meslı:c:ıı. il - !fota • 
ıu. 

Vıılıardan •ıalı: Hallcte bir' aemt • •'11-
nu bairılamak.. 2 - Ne1ir, YaYJD&lı:. 1 -
Huy, moral - tepe. 4 - Şöhret • ze'irmelı. 
6 - Bir uzvum11.1 • ıııori vermek. 6 - il 
m11r kılmak • tababet ilini. 7 - Utaıuna 

tan cnıir • ters okunursa sanat manasına it 
lir. ı - Bir uavumua - mamul kılmalı. • 
9 - Milubaka - neiir. 

Pantalonsuzdum. O daha gelmeden 
önce, ben, şimdi onun sabırsızlanıp 

kenarlnrını gizlice yumrukladı~ ma.. 
sada otururken, garson pantalonwn 
bir fincan kahveyi döküvennlştL Bu• 
rada, bu pasta ve bonbon dolu ~ 
ml'kimlı tezgıihın arkasında, gartıo 

nun temizletmek için aldığı pantalo• 
numu getirmesini bekliyordum. 

SinlrlenmişU; pek üzülüyordu. Ben, 
ona dalmıştım. Ben de öyle ilzülil-
yordum kL. 1 

Ne güzel a!ızı vardı! O ben1m te
lelonda lşitUğim, sıcak ve ywnupk 
ses, ancak bu kadar kırnuu ve :ru-

Busıan matinelerden it:baren 

zel bir ağızdaıı çıkabilirdi. j TA .KSiM 
SİNEMASINDA 

Boris Karloff 
(Frankenştayn) 

Şimdiye kadar yarattığı rol
lerin en harikuladeıile 

ASILAMAYAN 

A h benim o, eşi emsali olmıyan 
İdillml Bir gün yanlıı çevir

diğim bir telefon numarası., beni bir 
güzel genç m sesi ile kal"fllaotırmıe- 1 
tı. Böyle yanlı~rda telefonun iki u
cundaki de en hakiki bir belA oku
makla mikrofonu hemen yerine kor. 
Amma ben, o nazik sese karşı çok na
zik bir vaziyet almışbm. Bu sayede ADAM u.zun uzun konuşmuştuk. Bu, bir ah- "" '1 · 
baplık gibi bir leJ' olmuştu. Sonra_ filminde seyircilerini iki eaat 
tarı ilkin ben onu telefonda aradım. en milthiı heyecanlarla cırpmdır~r. Ölüme mini olan makine ... İn-' 
Ertesi günü de o beni. Böylelikle ar- ı AD çehresinde feytan: Kalpıiı: katiL. Öldilrm korku. Programa ilhe 
hk birbirimizi hep arar olduk. Bir- olarak: 1 - ZORAKİ MAHKOM ild partilik komik, 2 - Canlı res"mler 

çok günler, t4 Şişliden Tak&ime ka- ~-•••••••••••••••ilıl•••••••••;t/I dar kanalizasyon boyunca uzanan bir · 
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Beyoğlu ~ . ~r ~ Gaf af asaray 
C. K. M. =Mevsim Geldi = C. K. M. 

C. K. M. Mağazasına bakmadan kumaş almayınız. 
llalis Fransız ve İnıtiliz yür>HHerinin en ~.,, modeıı .... · " · K . l\L ~ bulursunuz. 

~ ~{ ~ 
Geçen mevsim, müştcriıen..nin takWJ..1.erini kazanmıştı. 

C. K. M. bu mevsim de fevkalade ahvale rağmen, müşterilerini memnun edecek 

~:J1ZD~ çok daha zengin çeşitler getirmiştir. Telefon: 49394 ~M@ ;I 

r~ ... ·E·S·K·,---m!m.• Nişantaşında Karako .,1 KsarşısıEnda 
45.--, .. --Y·A-T.IL·l·ı· 

FEYıiYE 1 ş 1 K y A TiSiZ 

ANA - iLK • ORTA • LiSE ( Kız • Erkek l 
Tilrlı:lyenin en ealri hususi Lisesidir. Kayıt ve tecdidi kayrt için hergün müracaat olunabilir. Tarifname is-

fi~ ................................... ·~.~.·"•:•~ .. ~.-.·.~ıa~g~9:11~nR?O ;1 

K ı z 1 ŞiŞLi TT.ıefon KKf LS Si 
ANA - İLK - ORTA - LİSE. Yabancı dillere bilhassa 

'ERKEK 

itina edilir. 
Tedris ve terbiyesindeki ciddiyet Devlet imtihanları neticelerile sabittir. 

1 - Talebe kaydı, her ıün saat 9 - 18 e kadar Halil Rifat Paşa konağında yapılır. 
2 - Arzu edenlere, Mektebin mufassal Talimatnamesi posta ile gönderilir. 
3 - Kayıt için Velilerin bizzat mektebe ııelmeleri gerektir. 

J 1 Ni~antaşı. _ R~meli ve Çınar Ca dı:Jele!inde ı GÜNDÜZLÜ 
~----.Jll: -•HIÇBm YERDE ŞUBESi YOKTUR--l~ ~~:_v~::::_ı 

Bu Akşam 

TEPEBAŞI BELEDIY HÇESI 1 
Alaturka Kısmında 

BÜYÜK GALA • KOMllCLER GECESi 

SAFiYE 
Bahçenin bütün varyete Programı, 

(Komikler İmtihan meydanında) 
Kahkahalı Komedi. ZURNACI El\Ilı~ 

ve Rakkaselerin iştirakile diğer numaralar. Fiy atlarda hiç bir zam yok. • 
ı - Vilbetimizde parasız yatılı ilkokul yoktur. Anc~k çocıık~nnrn ilk 
"llerini az ücretle yatılı olarak yaptuma'k i.steyeuler iı;in açılmış ilkokul 
i:ronlan nrdır. 

Pansiyonlar da: 
ıldız 1 el Yntıokulu 

klan Kurtarma Yurdu 
Afıthane 2 nci Yatıokı.ılu 
Qcük7alı 3 cil Yabokulu 

liı'>ı'~O]ll'lıu Çocııklan için de: 
talca Bil~ .çekmece k!Sy Yatıokulu 
koz • Bozhane köy Yatıokulu 

- Teke köy Yatıokulu 
Ucret alınmaktadır. 

Ayda .. 
• 
• 

13 Lira 
12,5 Lira 

7,!S Lira 
10 Lira 

~ Ayda S lira (veya mukabil 
) çiğ en.ak) 

2 - Bu yatı okullarma her yıl pansiyon ücretleri Vilbet tarafı"dan ve
mr-:--- üzere alınmakta olan çocuklar tamamile, kayıt ve kabul ed.ildiii için 

"den Vilayet hesabma talebe kayıt ve kabul olunmamaktadır. 
3 - Çocuklarını paralı yatılı okutmalı: istiyenlerin bu okul Başöğret-

~·-~~•ruu"lderine müracaatları lizımdır. (8839) _..m:iill ...... _____ .... _r~'alıililliliall~ 
Denizyolları işletme Devlet 

İdaresi ilanları 
Adalar - Anadolu - Yalova Hattı Tarifesi 

Adalar - Anadolu - Yalova hattında 20 EylQl 940 tarihinden iti-
haren Sonbahar tarifesi tatbik olunacaktır. 

,,, ______ ıııı 

Vi;~;a;ıtlii; 6;~; 1 
Hurus! Almanca ve Muhnberatı 
ticariye dersleri vermektc-dir. 
Arzı.: edenler 1414 poata kutusu 

• adrcslne yazmaları. 4IC'l 7 
PROF. Dr. 4 llllr 

KE.l\IAL CENAP 
Muayenehanesini ve İkametgA
hını. Taksim Doğu Palas Apt. 
Stadyum karşısında nakletınl§
Ur. Tel : 43963, Birinci Te~rin
den itibar~ H"sta kd"bul eder 
w=r ••n n 

M. M. VekAletlnden: 
Merzilon hava okulunda istihdam 

edilmek üzere d!plomalı ve rühsat.. 
nameli bir mimar veya bir i~aat mü 
hendi.si alınacaktır. Verile<:ek ücret 
barem kanununa göre ve varsa geç
m4 devle1 hlzmeUerl de hesap ed.l
lcrek takdir edilecektir. Ve bu ücret 
6.zam! (260) lirayı' gcçmlyecekUr. 

Taliplerin diploma ve ruhsatname 
ve mecburi hiz.mett bulunmadığına 
dalr resml vesika tasdikli surctierile 
geçmiş devlet hizmetine ait ve son Yeni tarife iskelelere aıdm~tır. 

/ . ~ .......... _ ... 4'....- . ~ memuriyetinden aldığı maaş veya üc
... ret miktanru da gösterir resml vesi-

Maltepe Belediyesinden : ka suretlnln ve halen devlet memu
riyetinde müstahdem ise bu yerden 

Maltepcde deniz üzerinde adalar ve lstanbula nezareti fevlı:aladeyi haiz ayrılmasında mahzur olmadığına dnlr 
altepe belediye gazinosu 2 Te,rinievvel 940 Pazartesi günü ı&aat 14 de açık resmi vesikanın ve tasdikli nüfus 
ırma ile kiraya verilecefinden taliplerin ıeraiti anlamak üzere 17 /9/940 cilzdaru suretinin dilekçeye bağlnna-

inden itibaren belediyeye milracaatlan ilan olunur. "8899,, rak en geç 30_9-940 Pazartesi akısa-
. Fııı-- . ._.. ınına kadar Ankar.ıda Milll Müdafaa 

Adli Tıp işleri Umum l\lüdürlüğündcn : Vckaleu hava musteşnrlığırM gönde--
Kalorifer için malum evsafta koru ve küc;Uğu 3X6, Büyüfü 6Xl2 cesa- rilmlş 0111'.ası vey~hut bu vesaik ile 

tte 50 m. 55 ton Türk antrasiti açık ekslltme suretile satın alınacaktır. 1 ~lrllkte bızuıt müracaat olunması i-
çik eksiltme 7 Birlncite:ırin 940 Pazartesi ııünü aaat 15 de Salkımsöğü~te .5ıı olunur. (1072 - 87.65) 

Tıp İşleri Umum Müdürluğü binasında yapılacaktır. Müessesede tesl m 
ıöıterilecek yere boıialtma masrafları dahil olmak üzere beher ton için , - KALORİFER ... ' 
lira 10 kuruş fiyat tahmin edilmiştir. Teslim işini 10 gün içinde bitirmek 

• lot<klll«in m"""' &ün •• ,,.,t< % 15 t<minat "'"" 190 11" S7 ku- ı Kullantlm" veya Y•nl lt•lorl- ~ 
ile birlikte komisyona milracaatlan ilin olunu::..__:_s882,. ter malzemesi satın abyorum. 

N İ Ş A N T A Ş İ Adrea: • Galata TOnel Cad. No. 

TAN 

BiR HAKiKA T ! 
Muhterem Müşterilerimizin Nazan Dikkatine : 

Palantalı ve clmulı aut deme«. bir kclıme ile SlNGU SAA Tt 
demektir. Çünlı:ü: 

Pırlantalı ve elmaslı nat1erin bUttla hakt1d ...aft ... ımna l!em 
olan SİNGER saatlerinde toplanmqtır. Bunun için: 

Saat alacağınız %8man, tereddütsüz stNGER aaatt abnatısnus YC 
saatin üzerindeki SİNG ER marb.ama, müeaseacmi:ı:in adreabıe dikkat 
etmeniz lizmıdır. · 

Modayı takip eden her aıd bdm için b)omet!i ta,larlte n aens 
i1lemesile hakikaten nazarı dikkati celbeden böyle bir b.arikullde 
"SİNGER" uatine aahip olmak ldeta bir aaadettir. 

SİN GER No. 8% • A 180 Elmas ve U Pırlantalı 500 
lira • Emsalleri clbl 15 sene prantilldir. 

Adre!I: SiNGEB SAATLERİ Malazaın-İstanb~ Emlnönil N. 8 

" İnşaat Usta Okulu Alım Satım Komisyonu 
Başkanlı~dan : 

Nev'1 M ll<tan 
K- G. 

1 inci nevi ekmek 30000 
Tutan: 322S l.JrL İlk teminatı 
l.U Lira 87 Kr. 

Sadeyağ 1650 
Tutan: 1980 Lira. İlk temina~ 
148 L. 50 Kr. 

Salça 180 KJ. 
Tuz 850 • 
K. soğan 1600 • 
Yumurta 12000 adet 
Patates 2.500 KJ. 
B. Peynir 450 • 
Sabun 1200 • 
Z. ynğı 1200 • 
Z!'ytin 500 " 
Un 800 • 
Makarna 500 ,. 
trmlk 80 ,. 
Şrhriye 50 ,. 
Pirinç unu 35 • 
Toz şeker 850 • 
Bulgur 1350 • 
K:ışar peynlrt 80 " 
Kırmızı mercimek 150 " 
Soda 350 ,. 
Yeşil m,rcımek 600 " 
Pirinç Bursa 2300 ,. 
K. Fa::ulye 10~0 • 
K. Üzüm 90 • 
K. İncir 90 " 
K. Barbunya 600 
Kesme şeker 1000 ,. 
Nohut 500 ,. 
Nişasta 211 ,. 
MarmalAt ' 100 .. 
Ree;el 100 ,. 
Tereyağı 100 ,. 
Çııy 17 • 
K. Bamya 70 " 
Slı-ke 250 ,. 
Hıı.rnrot 30 • 
Tııhln 100 • 
Pekmez 100 ,. 
Tahin helvası 100 • 
Tel kadayıf 7!S • 
Ynssı ,. 7S • 
Ekmek Kadayıf 150 adet 
Ce\ lziçi ıoo KL 
Fındık içl 100 " 
Kara biber 4 .. 
Kırmızı biber 7 " 
Kimyon 4 ,. 
Sırık domatesi 1000 " 
Marul 400 adet 
T. sarımsak 200 demet 
Yerli limon 1500 adet 
Havuç 800 KJ. 
Kök kireviz 800 ,. 
Yaprak -200 demet 
Lahana 2000 KJ. ' 
Pırasa 2000 ,. 
Karnabahar 500 adet 
Ispanak 2000 KJ. 
Kestane kabalı: 800 • 
S:ıkız kaobağı. 1200 ,. 
Taze bakla 1200 ,. 
Seml.z otu 1200 ,. 
Taze yaprak 200 ,. 
Dolmalık biber !100 ,. 
Taze bamya 2!SO • 
Araka 450 " 
Sivri biber 7S ,. 
Çalı fasulyesi 300 • 
Ayşe K. 1400 ,. 
Pancar 450 ,. 
Baı enginar 1200 adet 
Bas patlıcan 10000 .. 
Hiyar 1000 ,. 
Yeşil salata , 3000 " 
Tnze soğan 1500 demet 
Maydanoz 1500 • 
Dere otu 600 ,. 
Nane 500 ,. 

M uh .. •m•ft fiyata 
&... K- L 

1 

30 K.. 
!S • 
5 • 
1 • 
8 • 

37 • 
43 • 
82 • 
24 • 
18 • 
28 • 
17 • 
28 • 
25 • 
35 .. 
12 .. 
6!S .. 
14 • 
T • 

1!1 • 
28 • 
23 • 
19 " 
22 .. 
14 • 
38 • 
15 • 
25 • 
28 .. 
50 • 

120 .. 
500 .. 
JOO ,. 

10 • 
43 .. 
30 • 
17 il 

35 • 
17 • 
17 .. 
17 Kr. 
45 .. 
57 .. 

100 • 
111 • 
60 .. 

8 .. 
4 .. 
2 • 
3 .. 
4 .. 
s .. 
3 .. 
4 • 
4 • 

15 • 
5 .. 
5 • 
2 • ., .. 
2 • 

12 .. 
20 • 
20 .. 
12 • 
17 .. 

8 • 
9 • 
3 .. 
8 .. 
4 • 
2 • 

2 K1. 

10 u 

50 s. 

S8 S. 
60 s. 

IO S. 

IO S. 

40 s. 

50 s. 

• 

50 s. 

50 s. 
50 s. 
50 s. 

50 s. 
60 s. 

50 s. 

50 s. 

50 s. 

80 s. 

50 !.. 
50 s. 
'16 s. 

Tutan 1754 Ura İlk teminatı 131 L . ısş kuruştur. 

\ 

Jstanbul inpat uıta okulunun 31/V /1941 aoowıa kadar ihtiyacı otan mı'k
tarlarile muhammen bedelleri ve ilk tem:naUarı ~da 7Uılı enakın 
30/lX/940 Pazartesi ihale ııünll saat 14 de Yüksek Mektepler MuhuebccilL 
ğinde teşekkill eden okul komisyonunca a:rrı ayn açık ebiltme.i yapdac:aJı:tır. 
İstekliler prtnameyi Cuma Ye Sah sünlerinden maada devalrin açık balundu
fu günlerde aynı yere baı vurarak ıörebilirler. lateldiler Ticaret Odasının ~ 
ni yıl vesikası ve teminat makba.ılarile belli slln Ye aaatte komi170B& ıelme-
leri. "8892,. 

1~~~!~ c!~~~~ Pamdan _.':.!.~!1~, ı .:;~.:~~~;,;~i:~~·~: 
10 - 12 ara.smda yapıl.maktadır. Mektep 23 EyHU'de açdacaktır. kalnıaııuııır. 

filı------------lllT•eı•:ron: 81078 ! Ttıaba11 ıı:emaı Bıt.-ed , .. iŞÇ i KI Z ARANIYOR 

Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğünden: 16 Kıyme+ı·ı 2 vu··zu··k '1 'l·Y·e·n·i P.o.sta·n·e·k·artlİJS•J•n•da•=tnall•lıııllr•V·e·da·d·Ca-dc!es-in-de 26 Damar&)'& mllracaat. hletme ihtiyacı için muktezi 29 kalem muhtelif defter ve cetvellerin ba- • _ 

iti pazarlıkla ihale edilecektir. 1ıtcklilerin 23/9/940 tarihine rastlayan Ps1ı;ttinTeükzerıa,ln· ePırzl~~..r. vteY~ı~·ı~i. Top-•- Mahsullen' Ofisi İstanbul ş0ı...-;;.:~den •• ı 
eıi cüııü saat 15 de Galata nhtıaımdaki umum mydürlük binasında .. wm u nıA ~ı 

plaııacak mübayaa komisyonuna müracaatlarL 26 Eyltil Perşembe gfinü saat 2 Ofisimize ait Haydarpaşa ve Derince ailolarmda meYCUt ba.ida7, arpa Ye 
Nümunclerle prtname her cün aözü ıeçen komisyonda ııörülebllir. de Sandal Bedesteninde müza- Yulaflardan deniı: yollarile İıtanbula nakledilecek olanlannl1l naJrli7eai ile 

"8895,. a._ yede ile satılacaktır. A Sirkecide vagona tahmil işleri karıılıkb pazarlık aaretile bir müteahhidi! 
'111111 .............. • ..- verilecektir. Bu iıe ait prtname ıubemb bufda7 muamelltı ııeniaindea ah .. 

3710 sayılı Belediye İstimlak Kanununa tevfikan istimlikinin umumi 
fullere uyııunluğu tasdik edilip aıezk(ır kanunun 8 inci maddesi mucL 

iace 3880 lira 80 kuruı kıymet takdir edilmiş bulunan Yenicami Çelebioğlu 

K&JTP - Ziraat Bankası htanb11l ıubc· 
ılndekl 29S4 1a71lı ndell ıuarruf bonom 
ı,ın istimal ctllfiın mOhOrOınO ka7bettlm. Ye· 
nlıln.i 7apurecatınıdu esklalniıa laQkmO lı.al· 

' ıııaaıııur. Hallu Suılıa:ra 

nabilir. Pazarhia iıtirak edeceklerin 23.9.9-4() Puartni aut IS de Liman 
Hanındaki tubemis binaı~da buır bulunmalan. "'8379,. 1 

, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dek8iılığından: 1 

Yazılı imtihanlara Birindtetrinin birinci Sah ıüntl bqlanacaktır. ' 
Sözlü imtihan proıramlan fakültede &,JTK& illa edilecektir. "1891,, 

J&eddin mahallesinin Ycnicami avlusunda kadastronun 383 Uncil adasında 3 Kirallk Apartman 
el ve eski 83 yeni 61 - 62 kapı No. lu klıir dilkklnm tapudan alınan ta- ~)ıııı-
f kaydında 22800 hisse itibarile 1005 hisseılne sahip Arif, 1005 hissesi- Bebekte Arslanlı ıokak. Robert ,.,- STIKL 

sahip Münevver, 2010 hl11eıine sahip Mehmet Ali. ve 1680 hissesine aa- Koleje bq dakika mesafede kalo- 1 
Mehmet'e bu kıymet teblii edilmek istenilmiş iıe de ikametglhı teıbit riferi, ıoiuk •e 11cak alı:ar suyu, 

emediii zabıtaca yapılan tahkikattan anlaşılmış olmakla bu kanunun banyosu, bahçesi ve ııüzel man-
ancu maddesinin tatbiki icap ettiiinden teblii varakalannm haritasile zarası vardır. 36 _ 86 No. ya 

tikte birer nüshuuuo bu düldı:lna diier nüshasının ait oldufu belediye 
rnine ve 3 üncil nllshasınm da amwna mahsus mahalle 20 ııün müddetle '7 Telefon edilmesl"ı l 
it edildiği ilin olunur. "8932" 1 ,.._ .................... ma:..-

Kız ve Erkek - Leyli ve Nehari 
Talebe kaydına devam ol.unmakttulıl'. 

~ $ehzadeba11 polia karakola ark.umda. Telefon 22534 -~ 

zu • :J • 940 

Cogra Öğretmenlerine 

Maarif Vekaletince İlk !\fcktcrılcrin 4 ve 5 ci smı~anna kabul 
edilen 1\-laraşb Kazancıoğlu Abdülkadir Sadinin aYENI İLK COÔ· 
RAFYA• kitapları Milli Talim ve Terbiye Heyetinin son deği. 
şiklilderiyle •SEMİH LÜ'fFİıı Kitabevi tarafından haritalaı 
ve resimler yeniden yapılarak emsalsiz bir nefasetle ne ·redilmiş. 
tir. 4 cü sınıf 21, 5 ci 30 kuruştur. Toptan alanlara tenzilat yapılır 

Konya Valili~inden : 
Ilgın - Argrthan yolundaki 15040 lira keşif bedelli 16000 küsur metre 

miklplık taı ihzan işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
1 - Eksiltme 30/9/940 Pazartesi günü saat 15 de Vilayet Daimi Eadime

ni odasında yapdacaktır. 
2 - Muvakkat teminat l 128 liradır. 
3 - Bu iıe ait ke,if, p.rtname ve her tllrlil fenni evrak ve eksiltme eYrakı 

her pa mesai saatleri içinde Konya Nafıa Müdürlüğünde iÖrülebillr. ve "5,, 
lira mukabilinde istiyenlere gönderilir. 

Taliplerin Ticaret Odası kayıt ve ihale gününden 8 gün evvel Konya Vi
llyet makamından alacakları ehliyet vesi1ı:aları ve 1128 liralık muvakkat tenı1.. 
nat mektup veya makbuzu ile 2490 sayılı kanunun tarif ettiği şekilde hazırb
yacaklan teklif mektuplnrmı ihale saatinden bir saat evveline kadar makbııs 
mukabilinde Vilayet Daimi Encümen Riyasetine vermeleri llizmıd.ır. 

Posta ııecikmesi kabul ed:lmez. "8453,. 

TÜRK TiCARET BA.NK.ASI A.Ş 
lcUPONLU •VADELi •MEVDUAT 

Yüksek Öğretmen Okuluna Talebe Kabul Şartlan 
Lise öğrebneni yetiştiren okul, yatılı ve parasızdır. Tahsil müddeti 4 se

nedir. Okula ııirebilmek için lise olgunluk diplomasını elde etmiş bulunmak ve 
kabul imtıhanında muvaffak olmak llizmıdrr. 

Namzet kaydı 11 EyliUden 12 B:rinciteşrine kadar Salı ve Cuma ıünlerl 
yapılır. Kabul imtihanı 14 Birinclteşrln günü başlar. Daha fada malQmat isti
yenler okula müracaat edebilirler. Yazı ile müracaat edenlerin 6 lı:uruıluk pul 
röndenneleri lbımdır. "8427 .. 

--------------------------------------Belediye Sular İdaresinden : 
İdaremizce meıe yahut çıralı çam olmak üzere açılı: arttırma ile %50 tano 

telefon direii aatm alınacaktır. 
Arttırmaya girmek isteyenler Taksimde Srraservilerdeki idare ınerke. 

sinde levaz:mı ıervisine müracaatla şartnameyi alabilirler. 
Açık arttırma 30/9/940 Pazartesi ııünü aabah saat onda yapılacaktrr.. 

"8856., 

E 

T. IS BANKASI 
1940 KÜÇÜK 

CARI HESAPLAR 

İKRAMİYE PLANI 

• 
1 

1940 tKRAl\IİYELERJ -
1 adet 2000 llralık = 
s .. 1000 .. 

2000.- ıırıı 

= soco.- • 
IS 

12 
40 
75 

210 

.. 
• .. .. 
• 

500 
250 
100 
50 
25 

• 
• 
• 
• 
il 

= sooo- • 
= 3000.- • 
= 4000.- • 
= 3750.- • 
= 5260.- .. 

Kctldeler: t tubat. 1 mayıa 

1 •Ouıtoı. 1 lklneltetrln tarllılerlnd~ 
V:"tl"\tltr 

k 
d 
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t 
k 


