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Tramvaylardan atlıyan 78 
kişi cezalandırıldı 

Son yirmi dört saat içinde 78 kişi tnıım" 
vaylar yürürken inip binmiş, birer lira pa.ı-. 
cezw;ma. çarpılmıştır. 

Aynca 13 ~ör de muh~lif cezalara çar. 
pılmıştır. 
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Bagu 
6 

fa 
Bulgarlar hata
larını anlamağa 
başladllar mı ? 

Aydın ve Nazilli 
ovalarını sular bastı 

Yazan: ASIM US 
Bulgaristu kralı Borlslıt &obn.n 

ya mecllsbıiıı cevabi arlzMmm t.a.k
diml münuebetfle söylediği nutuk 
BarkanJa.rda komşa memleketin 
vaztyetını bir kere daha. t.esblt et.
nılıtir. Muht.erem Bulgar devlet 
.rels.iııin meclis divanı lle ba.ricly6 
komJsyonu izalarma hfiap ettiği 
&özler arasında pı cümle billıa&6a. 
göze çarpıyor: 

"ReaJ.it.eJeri onutınıyalmı ve im· 
klnlan göz ününde tut.alım.,, 

Bu cümlenin ifade ettiği ma.na
YI kavrayabilmek için krala tak
dim edilen cevabi arhaıun müza· 
ke?'e8t 11rasmda bazı Bulgar me· 
busJarmm sözlerini hatırlamak ıa.
ZllDdır. Nitekim es"1 Baş,·ekll Kö
seı,·anorun karde§i şöyle demişti: 

''Yugoslavya ile miinasebetlerl
nıiz dOfltça. olmalıdır. Fakat Bol• 
&aristenm mllli talepleri de dikk.., 
t.e alınmalıdır. Bundan başka Bul
ga.rl.stnmıı Ege denhlne çıkmak 
hakkı vardır .,, 
. Sobra.oyada ba tarzda söz söy

lıl·en sadece Kösehanof değildi. 
İçlerinde emekli generaller de da. 
h.U olduğu halde diğer bir ~k me• 
hwılar ayru fikirleri 'f"e M.ekJeıi 
tekrar ehni lerdl. Hatta içlerinden 
bazdan ''Milli emellerimizi t.aııak· 
kuk etfumek için •nlh l"tiyoruz, 
fakat sulh lstiycnler harbe de ha
zır olma.hdır,,, gibi aöıler söyle
mi lerdl Ba usretle Bnlgarlamı 
ınllli emel dedikleri maksat lçln bir 
glbı harbe girebilecekJerinl hisset;;. 
tlrmi§~dL 

tşte k.raJ Bom yukarıda kay· 
dcttığlmlı v~lılle sobranya meelhı 
divanı llc hariciye komisyonu C1.1.&
larm hitaben: 

•'Realiteleri onutmryalon vo ım
k&oia.n göz önünde tutalım.,, 

Demekle bir müddet en el Sob· 
ranyada söylenmJş olan bU gibi 
"Özlen- cevap vennlş oluyor ve 
dolayısUe: 

''Bulgaristan etrafında cereyan 
eden hacll&el.erden ibret atmalıdır. 
Arna\."'1ltlulda ve Libya hududun
da ttaıyan ordolarmm bapıa ge
len eeylere dlkbt edelim.,. 
Dc~k hıtiyor. 
Ba.Idkat halde ttaıyan.Iarm bu· 

:ctin ba§lanna gelen, bundan IOl1f!& 
ela. gelmekte devam edecek olan 
fcl~ketıer sUııilt"!I Kral Borisin 
İ<Jaret ettiği .realite ,re imkan bu
dulla.rını ıı.sli. göz ünline getırme
ınis olınanm netle<>sldlr. tt.aıyanın 
.\ kdf'nlzde haiz oldnğu mevkie ka
naat etmlyerek bütün Afrika.YI ve 
~ şark memleketlerini ~
ktimü altma almak için harbe gir• 
me?;i öküz olma'k istiyen lrorbağa
nrn iddiasına benzer blr daYa idi. 
\'alna bir aralık Bulgarista.nda. da 
aynı yola girmek üzere bazı hare
ketler ;örülmedi değil Falmt ha
diselerin süntıc inld,a.f.ı bu komşu 
ınemJekcttn na.sd bir tcbllkeye 
doğru gitnıckt.e olduğu.bu göster
di ve Vakit ,.e zaman g~meden 
kendJn.I toplam.asm& blz.ınet etti. 
Bununla beraber BulgarMa.nm ib
ret alacağı başka eahne1er de var· 
dır. Dobrııcayr Bulga.ristnna 
'rransllnı.nyayı ı\ıacartstaua Besa~ 
rn.byayı So''Yetlere vermek' muks· 
hlllnde Almanya ve ttRJyanm gıv 
rantisi altm.a giren Romanyanm 
bugünkü '8ziyeti bet~; Bulgari!· 
tan l~In daha canlı bir derı ohı.bl
lir. Romanya Dobrut'a TransU-

' ,·ıınya ,-~ ne..&rabyanm fedal'm& 
ka~ı teminat olarnk a."kcri isgal 
~örilJ'se ttnebl yardonı ile Dcdea
ğacı ,·-e M~eclonyayı almak Ml
;\'en Bnlg&n'.'ltanrn n eticede nAıııl 
bk muameleye ınaru-r. kalacağı ko· 
la.y anlaşılır. 

Kaldı ki Almanya ve ttalyanm 
f"R ya.lmı mtitt,efJJd olan ve fazla 
olarak ilı;ü.zlü pakt& da glrnıiş bu. 
Iınwı MM.'Sristanm YugORlaVya ile 
r.bedi do<1tJuk paktı aktetmek su
retile mlhnr nüfuz mınt.a.ka.sı ha
ricinde bir emniyet fsttnat noktaaı 
arsmuı blle w:aktaD hoş gelen 
dımıJ &eslerinhl ya.Jmıdan öyle de
nildiği gibi fath bir ahenkt.e olma
dığını gös~rfyor.Bu itibarla Macar. 
}'og()!o.lav ebedi dostluk pakb da 
Bol~r dostlanmrzm Yugoıdavya 
ile vaktiJe akdettikleri ebedi dost
luk pa1rtmJ honnakls. ne biiyttk 
hataya dti~kt.e oldnklarma. lb
retimlz bir ltaret tıef)ktl ediyor. 

Bursada Kırmastı çayı da 
yükselmiye başladı 

Bun;a, 17 CA.A.) - Mu.stara 
Kemalpaşa.da dünden.beri tedricen 
azalmaya başlıya.n 8Ul.a.rm tehdidi 
altmda bulunan bazı köylerin ge
çen seneki gibi ba.skma. uğrama • 
nıası için her türlü tedbll'ler alın· 

nnstrr. Çeltikçi köyü ile Haydar 
gecidi mevkiinde nafiac& yaptınl· 
mrş ola.n lbeıııdin bir kısmı tahriba
ta uğTadığmdan bu suretle mecra· 
smt değiştiren sular Du.rumhey 

(Devamı 4 üncüde) 

Münakalat Vekilinin tetkikleri 
idhalat eşyası mavnalarda 
üç günden fazla kalamıyacak 

~ .... 7 Afri1«Ula. harekata iştira.1' eaen 

Parti Meclis Libyada 
lngi/iz kıtaları siiratle 

ilerliyor 

lngiliz • Yunan cemiye
tinde Lord Halifaks 

dedi ki: Grupu toplandı 
Deri ithal işinin hüku
metçe ele alınması hak
kında bir takrir verildi 

Ankara., 1'7 (A.A.) - C.H.P. 
Meclis grupu (17. 12. 1940) saat 
15 de Tralbzon mebWlu Ha.san Sa.
kanm reisliğinde toplandı: 

Ruz:namede deri itlıal işinin hU
ktllne~e ele almmaaı hWk.mda 
Denizli mebusu Tahir Berkay ta
rafnıdan v~ri1mlııt bir takrir mev
cuttu. 

Sollum ve 
Kapuzzodan 

Müşterek 
düşmana 

.. sonra Amansız darbeler 
uç kale daha indirmeye azmettik 

za pte dildi 1talyanların yakında. Cevdet Kerim lncedayı 

Takririn okunmasını müteakip 
kürsüye gelen Ticaret Vekili Miim· 
taz Ökmen.in milli koıı.ınma kanu
nu tadil· ' projesi mevkii tatbike 

Bardiya ınınta.lüuında güzel san'atlarla İttİga
şiddetli muharebeler le başlı:yacaklarını ümit 

etmek fazla nikbinlik 

Bir kaç gUndenberi şehrimizde 
bulunan MUn.akaliit Vekili C'!vdet 
Kerim Jncedayı: dün. sabahtan öğ
leye kadar liman isletmesi umum 

(Devamı 4 üncüde) 

Kahire, 17 (A.A.) - İngiliz u
muıiü kara.rgB.hmm dün gece g~ 
vakit neşredilen bir resmt tebliği, 

(Devamı 4 üncii.de) 

Pasif korunma 
tecrübeleri 

Yılbaşından 
veı 1.lmeden 

sanra haber 
yapılacak 

"' --

Y" aııidcn aııııaıı caıım•ar diidiiklcti 

Pasif korunma ekiplerinin umu- ı lecektir. Son za.ma.nla.rda muhtelif 
mi ça.lışmalarile şehir içinde J>3 Yerlere alarm düdükleri konmak -
sif korunma tecrübelerinin yapıla 1 aclır. Bu aı.ann düdüklerinden tcc-
cağuu evvelce yazmıştrk. Bu bu- 1 übe tnahiyetinde yapılan bir dü
susta vılayet ha41rlıklarma. devam dük muhtelif yerlere konmuş dört 
etmektedir.Tecrübenin ~·ılba<;mdan kilometre mcııafeden duyulacağı 
sonra yaprlroast kuvvetle muhte- anla.şıbnıştır. Bu düdükler hakkm
meldir. Günü haber verilmi_>:7c13k- da da tetkikat yapılmalctıı.dır. Mu
tir. Alamı işareti verildıgın<len vafrk görüldüğü takdirde her tara
sonra tayyareler 24 saat iGerisinde fa konacaktır. 
fasılarla. kontrol yapacaklardır. Bu işde <;:alışacak ola.n 4000 itfa-
Bilhassa ışıkların söndürülmesi tec iyeci de techiz olunacaktır. 
rübelerine fazla ehemmiyet veri • 

NOTLAR: -------
Münevverin halka 

örnek olması lazımdır 
{Yaz-ısı 4 i4ncüdı) 

: olmasa g_erektir · 
(Yazısı 4 üncüde) 

mlidürlü~de meşgul olmuş, öğ· 
le yemeğini · unıum müdür Raufi 
Manyas ve ticaret odası · reisi ile 
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GAZ MASKELi 
HAYDUD 

Çok heyecanlı bir 
zabıta romanı 

Birkaç güne ka.dar gazetemizde 
tefrikasına başlıyoruz 

İngilizceden Çeviren : 

H. MÜNiR 

J'> 

llalfç atölyelerinde 

Karadeniz ''a.pm1111da yemiştir. 
Veıkil öğleden ı!IOnra :refııkat.i.nd 
umum mlidür olduğu halde•Ha.Jjç1 

teki inşaat ate'lyelenni gezmiş, iş-
çilerle- görUşmüştür. . . -

Vekil tetkikleri neticeainde _lki 
mühim mesele ha.kklnda. emirler 
vermiştir. Bunlardan biri liman iş· 
let.mesin.i.n. bozuk vasıta.Iarmm der
hal tam1r edilip kısa bir za.nıa.nda 
hizmete konmasıdır. Diğeri de şu-
dur: -
. 1tbalit eşyası ııimdiye 7adar çok 

defa gilnlerce. hatta he./.alarca U
man idaresinin mavnafarmda kalı· 
yordu. Vekilin verdiği emir üzeri
ne \:>undan eonra haric.ıten. gelen 
mallar m.a.vnalarda e.ncak ilç gUn 
durabilecek, bu müddet zarfmds.. 
sahipleri tarafından çrka.rılmaz
IA.rsa işletme tarafından bir depo
ya naklolunacak, orada da Uç giln 
duracak, yine alınmazsa geçen her 
gün için sahibine depo kirası ola· 
rak üç misli para tahakkuk ettiri
lecektir. 

Cevdet Ketim tncedayt a.kşanl 
üzeri telefon işletmesine giderek 
tetkiklerde bulunmuştur. 

Günlerin peşinden: ________ ....;;....-------
İtalyanlar mağlO
biyetlerini nasd 
anhyacaklar ? 

İngiltere lt.alyayı harp haticine 
91ka.rmak için ne yamalıdir? Ev· 
aing Standard gazetesi bunun iç.in 
~yle bir tavsiyede bulunuyor: 

"!ngiliz ordula.n Libya hudu
d.unda 1ta.ıyanlara. wrduğu darbe
lerin a.rkasmı kesmemelidir. Çünkü 
!O bin esirin sesi 20 kere 100 bin 
31ünün sesinden daha iyi işitilir.,. 

Bazı İtalyan gazetelerinin h.8lA 
,.ıtaıyayı ge.lip gibi göstermeğe ~
·hşan neşriya.tlarma bakmca lngi· 
liz gazetesinin bu tavsiyede hak1:ı 
olduğu a.nlaşJltyor. Bu gazeteler 
i.sted.ikleıi ka.dar hakikati gizleslıı
ler; bir mUddet sonra. Sidi Baran!• 
de esir edilen İtalyan askerlerlnlıı 
aileleri bunlarm mektuplan ile 
mağJnbiyet faciasmı öğrenecekler
dir. Ve şimdi Mısırda esirler kaırı 
pmda toplanmış olan 20 bin ıta.1-
:ran gencinin aileleri vasıtasile f· 
ta.lyada halk kütleleri ara.8ms 
ya.yaca.klan eözler 20 kere 100 bin 
ölünUn sesini bastıracağı gibi bll
ttin İtalyan gazetelerinin_.~ 
yaygarala.n da. yWıe "'1 ~ 
duynlmıımıa llWJJ dı ıt.-:tır· 

- J[uınıoııfl 
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Politika : 

Mihver di~oma
s~sinde cezr 
devam ediyor 
Soq, hafta.ıa.r ~e- bir kaç defa. 

haret ettiğimiz bil' noktaya tek. 
r:ır dönmeğe ~buruı.: Mihver 
tllııtoma9sinin ~ hal'oketi Rü· 
ratle..denm. ediyor. JJu~ün bu. cez
r~~ Hd büyük ablmetl göze görü· 
nu~ 1Yl1lhiyet almıştır. Bunlardan 
hlruıcl nokta Mu~lini - Bitler 
mülikasnun iki kere Berlinden üst 
iıst.e tekzip edilmiş olması, diğeri 
de F'nı.nsada. I..ıı:ralfn tant:ınah bir 
eldlde B?ledilınesi, yeni Fransa 
t.erJJdfütı~~ kanununun La.va.le 
tUt olan maddesln2n Ilga. edilmlş 
olmasıdır. 

Bugillılel'd,e !lussollninin Bitler
le ~örüşıniyeooğt Berlin tarafın
dan ısrarla fu,i;üırt,e telaJp edili
yor: •~ğcr mihT"ertn ı;irl_şti~ as
k.Pn haıT'tcet!.eıie bu hareketlerin 
lll(l)'da.oa. çıka.rdığr neticeler bil
Jıao;sa, ltaiya.ıım. Amavutlukta , -e 
:\friJuula. başına gelenler güz önü-
1ıe gc-thileoek ohrrsa İtalyan şefi 
ile Hltterin konuşmalarmm tabii 
ıı:örülmcsi la'lllll gelir. Bilhassa 
410:-.tıuklar böyle kam hrüıı.le.rde 
belli olur. 

tt:ılyarun uğradığı akıbetler kar. 
Ş:<ımda Bertin daha Uk ı.,rününden 
fhharen hakimane bir "oğukk:a.nlılık 
edası e.ldı. Yunan - lta.lya harbi 
ba*lııdı4'1 zaman Alınan hariciye 
n~rett sinik bir eda ile vuiyeti 
oyle hu.IA.sa etti: · 
.. "Htll'bln olmadığı y<'rde tcca,.. 

\-Uzden bahsedilm<Y.ı.,, 1\'iha.yet 
llJtlcr sllillı fabrllmsında.1•1 son 
nutkunu söyledi. Bu nutuk da 
ıtaıya, y&.rnn,adanm mesahai sat
h~ye~ı ve nüfusu hakkında ooğra.ft 
lıır cümle ile zikredllmek suretile 
taıttr olundu. 1talya hakkında. bas
k~ h;r süz söylenmedi, Hussolinİ· 
nm Rerlini 7Jyarct ffiooeji;i son za.
manfortla Peşte radyosu tarafın
dan yayılclı ~la.car ve dolayısile 
İtalyan siya."li malmmlan tanı.fuı
rlıın uçurula.n bn balon Berlinde hiç 
rfl' i~1 ka.rşda.nma.dı. İki kere Ust
liste tel<rip edildi. 

İtalya harp ha!tnde Almanya. ~in 
lngiliz kun-etlerini üstüne çe.k
ınc-J,, Alnuı.ııya.ı:un İngilte.reye ya.
J•a<":rı;!,ı to.arnım lrolay1".,tırmak 
'aı:if<>Slni ü~tüne almıştı. Nitekim 
hı~llt.f'rt' bıRrruzları ile M~ll'dald 
la!U'ruzu '""' blliı.hıro Arna vutluk 
har Jl•f'ti bövlece ba-.lanush .Hı
.. , rda lıl faa.~lar ingiltf-~ taar. 
nı.1.u bir püwm iki pa.rç.'l.."!mdan 
brıcıl\a bir şey değlldi. 

1'"~ .\lına.ny:a. adada ,ne de ltaJ
~"ll. !\foıırda munff:ı.k oldu. Şioldj 
hıı 'azi~·<'t lm.r11rsmda Alınanynnm 
ltnly·a:n dünya.om lıM noktaısmda. 
nıüclafaa e~esl be'klenemez. İtal
~·a ıını ·oo~·ıe bir taıepdc bulunma
"' mcmleketo iki cereyanın sürat· 
le mücadele haline girmesini inta~ 
edı-lıi1ir: 

ltaı~·a nıağlubiyeti mi kabul et
meJidir '? Almany'a.nm emrindo bir 
tabi ıncmlcl."et halini mi alnı:ı.lıdır? 
I•aı~ anın mağliıp olmasını AJm.an
;'l anın e.mrinf'! tibi bir nı<'mleket 
halin<> glrm~inı- tercih edenler 
'ardır. Almanya. için ise artık kuv
\'eti kalmıyan bir ust.a do ... t mua
ıurlcsi yapmal..-ta fayda yoktur. 

&rlinin ısrarla yaptığı t.tıkriple
rin manası budur. Diğer eezr atli.
motl LavaUn 87.litlir. Lına.lin azli 
rran<1ada Alman lmn·etin<' ~üY& 
mırek, ona istinat ederek ihti:rar 
maresalin kasketi altında ~üpheli 
oyunlar oyıny:ıu bir adamın teşhir 
edli('cek bir havanın esmeğe bıış
f:ıdrğını J?:östcrm~W<lir. Mıı.re-;al 
l'den ı.a,ulin darnsmr onu kabi· 
nesin<' almak mecburiyetini Jtlsset
ı IJ'.:"1 günde buırün.kü l,;,u1ar biliyor
du. }'okat ahy;l \'C sartiar onu· sil 
küta icbar ediyordu: Bugiin artık 
hu siikfıt perdesini ihtiyar mare
~I Li~·ou radyosund~ı dn.dakları ile 
rarcala.•lı. Liyon radvosnnda konn
,tıbn siizl('r pek hokiman(' mih' er 
ic;in Pf'k dosta.nedir. 'f<'nl•ııt' bu ~li7.
lcrin arkasmda istiklalini lrn.'kn
nan bir , ·atan dıı.vasmm fı>n-atta
rı, is)·::mlan ı:-izlcnmektr.dir. J..ıa.yal 
Fransa~-, İn~Jtere ale\ hine harbe 
.,iJrüklemek İ"!ti~·orclu: Bul;iin bu 
fikrin tarsftarr olan adam alenen 
millf't hozunında. ı1Cl let malca
mmdım ko,-uluyor. na hal dönen 
hlr poUtil<a. talihinin dlvesidir 
:\farcsııl Pet.cn Ya'kı:ı. hugün fAwa: 
lln ~·erine Fl:ındenl ~<'tinnelde- ha
riri ,.iya.s4't bakımından hii~·\ik bir 
t/'bedrlill \'apmYş olmuyor. Fakat 
Lal'alle Fınnden nl'l'""mılakl fark 
FJ:rndenin La,-nı gibi hu harbe 
"İmte)·e taraftar olnıorruı.sıdcr. 
Flnmfon Münib anlıt~ma.<ımdan 
ıı;mıra halra•"R Adrh·arn' F1ahille
rlnclP haJ:ı. lı~klar tanıyar:ık onun 
1 az:ınılma.sı fo:raftarr ic1i. Şiındi de 
~!mnın-a ile işbirliğine alı>ybt.a.r 
ı~C' ··ildir. 'Cllfıldc; bu fikrin lehinde· 
<!ir. Anrok Fransal', J..e.nl gibi ln-

Bir cinayet mi? 
Kuçükpazarda bir handa hüviyeti 

meçhul bir ceset bulundu 
Dün Ktiçükpazarda, bir handa 

orta yaşlx bir erkek cesedi bulun.. 
~~tur._ .~in üzeri arannuş, 
huvıyetmı tesbıte yarar hiç bir ev
rak ve para çıkmamıştır. 

Muhtelif yerlerinde yara~ar Ye 
morluklar bulunan ceı::et, adliye 
doktoru Enver Karan tarafmdan 

morga kaldmlmıştır. 
Ceset sahibinin kim olduğu an. 

laşılamrunrştır. Ancak kendisinin 
bu handa otunnadığı: anlaşılmıştır. 

Üstü bası temiz olan bu adamrn 
her han~i .bir cinayete kurban git. 
ti~i sanılmakt~ \e zabıtaca ehem. 
miyetle tahkikat yapılmaktadır. 

Keman san 'atkarı 
Reşat Erer öldü 

Cenazesi bugün 
.. kaldırılıyor 

"4.Y. "' ,· """..'~:-11 lstanbul Kon-
f 'l servatuarı Türk 

,. ,et;;:' l f musikisi icra he. 
"'·~ ·. ~. t yeti azasından 

• .~ Reşat Erer' in ve-

n
~ !atını dün tees. 

sürlc ha!:>er aldık. 
KJ.a:,.ik Türk mu
sikisinin son yük 
sek üstadlanndan 

Kızı yüzünden adam 
vuran Ali Dikbıyık 
4 sene bapse 
mabkilm oldu 

Kahraman 
askerlerimize 

biri olan Reşat Erer yüksek bir ke
man san'atkan idi. San'atinde n~ 
zari ve ameli bilgisi ve iktidarı ile 
yüksek bir mevki kazanmıştı. Ev
velce bugünkü konservatuann te
sisinden önce mevcut olan Darül. 
elhanda uzun müddet keman hoca.. 
lığı etmiş, ve pek çok talebe yetiş
tirmiştir. 

Reşat Erer konservatuann ku.. 
ruluşundaD .beri de eski Türk mu

Hlanekteplerden 200 bin siki eserlerini tesbit için çalışan 
Mevla.ne] apıda Bahaedd" · a heyete merbut icra heyetinde vazife 

( ının Y - parça ettya hediye edildi nmda çalışan Mahmudiye adında :ı: görmekte idi. R• t Erer bir zaman 
bir genç kız, Mustata adında biri- Askerleriımi?.e kışlık hediye · da İstanbul radyosunda ve sonra. 
si tarafından tecavüze uğramı~ vermek üzere haLkevleri ve Kızıl lan Ankara .ra6yosunda çalışmıştı. 
Bahaeddin kızın babası Ali Dikbı. ayın çalışmalarından .maada ay- Bundan bir buçuk sene kadar ev
yığı çağırarak kızı Mustafaya ver- rıca okullarda da fa.aliıyete de· vel lıastalanarak Ankara radyo-
mesi için tazyik etmiştir. vam edihnektedir. sundan ayrılmış ve şehrimize gel. 

Ali Dikbıyık kendi kızma Baha- Şimdiye kadar okullarda mişti. 
eddinin karı~srna sinirlenmiş ve (200) ıbin parça eşya teberru e- Hastalığı kanserdi. 55 yaşında 
tabancasını çekerek altı yerinden dilmiştir. Bunlar okullar tara - idi. Cenazesi Üsküdarda Salacık 
yaralamış, sonra da bıçağını çeke- fmd'an Kızılay şu•beler.ı....e te.s- iskelesi civarında 12 numaralı e~ 
rek yedi yerinden saplamıştır. lim edHm.iştir. vinden bugün kaldırılacak, öğle 

Bu suretle Bahaeddini ağır su. namazından sonra Karacaahmet 
rette yaralayan Alinin muhakeme-- Yunan askerlerı·ne mezarlığına gömülecektir. 
si dün ikinci ağırcezada bitirilmiş 1 Cenazesi san'atkara bir hürmet 
ve suçu sabit görülerek 4 ~ne 

14 
O k e:>eri olmak üzere İstanbul beledi-

müddetle hapse mahkum edilmiş. • 00 paket .şe er yesi tarafından kaldınlacaktır. 
tir. Mahmudiyenin ~rzma geçen gönderileli Merhuma mağfiret diler, san'at a-
Mustafa da 6 ay hapıs cezasına Cephede baT'beden Yunan as· lemini taziyet ederiz. 
çarpılmıştır. kerlerine TUrk he(li~i olmak 

"'İ- fu.ere 1sta.nı'l:nıl ba.y~arı namL 
Asker aileleri için na 14 bin paket şeker toplan-

yardım tahakkuka tı ,~.şe Bayan Ltitfi Kırdar, 
Asker a.ileleriıne vapılması ka 

rar~rrılan maddi vardnn için 
şimdiye kaıdar Fatih kazasında 
212,500, Elminönti kazastnda. 
325,000, Ba.kn"köy kazasında 
61,980, Beyoğlu kazasında 300 
bin lira. tahakkuk ettirilmiştir. 

T opkapı - Beyazıt ara
sında tramvay seferleri 

Tramvay idaresinin loş mev 

Ba.yan Hul&i Behçet, Bayan 
Semiranıisten .müteşekkil bir 
heyet reh'berlik etmiş ve şeker
ler Yunaın·istM:ı.a gönderilmek ü· 
zere Krzılaya teslim edilmiştir. 

Şekerlerin üzerinde: 
"İstanbul bayanlarının Yunan 

ordusuna !hediyeleri., ibare.si bu· 
lunmaktadrr. 

Mezarlık bekçilerinin 
· adedi arttırılıyor ' 

simine maılun.ııa ha.zıirJamıtJ oldu- Rahatsız olan m e7..arlrldar 
ğu ~riıfen.in ta1lbilcinden doğan müdürünün yerine vekfileten 
n~tıoel~r ıda.re _ tarafından tet- müdürlüğ-e Kemal Porsun tayin 
kik edilmektedir. . .. .. ı edilmiştir. 
Traımvay seferlerı bugunkü Son zamanlarda beledi\-\~ me-

ihti.yacr ka:,ş~Iaya .. cak vnziyett: 1 zarlıklar mü<ltirlüğünün yaptığr 
olmadığı, gorillerek mevcut se tetkiık}ere göre. mezarlık bekçi· 
ferlere ilaveler yaprl•ması karar· !erinin meZ&Tlııldan sıkr kontrol 
laştmlm1ştır. altında bulundurmadıkları ve bu 

Bu arada evvelce kaldı:ııan yüzden de birçok mezarlık de· 
Topkapı - Beyazıt seferle. rı ye-

1 

mirlerinin calmdrğı neticesine 
niden tarifeye konmuştur. varıhruştrr. · 

1 
Bugün tstanbulda 381 muha-

fazalı ve 395 de metruk mezar· 

Balkevıerlnde 1 ._ __ 
F ahrettin Kerimin 

konferansı 
Beyoğlu halkevinden: 
1 - 19·12-1940 ~mbe gü

nü saat 17,30 da evimizin Te
pebn~mdaki merkez binasında 
prof. Dr. Fahrettin Kerim Gö
ka.y tarafından (Cinsi hayatm 
rolü) mevzu-unda mühlın bir 
konferans verilecektir. 

. 2 - Heııkes geletfllir. 
"' • * . ~· 

Türk Elişleri mevzulu · 
konfera ns 

lstanbulu Sevenler Cemi· 
yeti birincikanunun 26 mcı gü
n ü ::ıaat 18,30 da Beyoğlu halk 
evln'Jo (Türk elişleri) mevzuu 
üzerinde bir kcnferans tertip 
etmi~tir. 

Tanınmış tetkikcil-- ı im izden 
Bayan :;\1elek Celiil Sofu tara
fından verilecek olan bu mühim 
konferanstan halkrmızca istifa· 
de edilmesi arzu olunur. 
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En hayırlı 
Fenere, Çar'şamba yoliyle gitmek, bugün lstanbulda KuJpa 

s_eyalıat kadar z01·laştı. Bir otobüs durağmda insan, içi katılıncaya 
kada: ~ekledıkten sonra, yarı domnuş bir halde ancak bir arabaya 
kendım atabiliyor. 
• . Beı_ı, dii.n tam elli dakika bekledim. Bıı lıaı•ada, bulgıır sertlı. 
.'!:~de b~r kar ve bımıımuzda destere gibi işliyen bir rıizgar altında, 
e ı dakıka, korkunç bir çiledir. 

Geçen taksilerin de hepsi dolu. 
. ~~obüsün, en göze görünecek bir yerinde arabalarw kalkış ta.' 
~! esmı g.österen_ bir levha ı•ar. Falan saatten filiin saate kadar Jıer 

b~ş dakııwda bır, şu saatten şu saate kadar da her sekiz dakikada 
ır araba kalkarmış. 

Şu halde benim beklediğim zaman içimle, on araba ge_çmesi 1'· 
~ım_~ı. Dokuzuna ne. olduğunu ben de sizin gibi merak cttığim ıçin 
şo}ore sordum. Malımı tamrlariyle: 

- Beyim, topu. topu altı araba ı·ar. Mecidiyeköyü neresi, ~ar. 
şamba neresi? ... 

Cevabını verdi. 
. Eğer Jıakikate11 bütiin şu koca /zatta işli yen arabalarw sayısı, 

bu ıse, daha fena akıbetlere de lıazırlanmaktmı başka yapacak iş 
kalmamış demektir. 

v Geçen giin gazetelerde belediyenin lngiltcreden otobüs getirt
'!1.ege teşebbüs etti~ini görmüştüm. Kara kışın, bütün amrmsızlı
gıyle bizi bastırdığı sırada bu haber, bir kat daha kıymetleniyor. 

Belediye otobüsü, devlet eliyle işliyece.~ine güre, muntazam. 
Programlı bir seyrüsefer vasıtası olacak demektir. Ilem o kawnr. 
cak, hem biz rahata kavU§arak devlete dıta edeceğiz. 

Yalnız, şıı otobüs havadisleri, 1 stanbıtlda artık bir serab Jıii.. 
viyetine büründiiğünii de söylemeden lmıdimi alamıyacağım. Za
man ~aman gözlerimizin önünde yaldızlı air lıiil:.•a gibi belirir: a.. 
kat bır türlii ona kat'uşamayız. 

Madem, ki getirtmek imkanı vardır, şıt halde bu işe sın s kı 
sa~ılalım. Birçok güzel muva!f akiyellerini göriip sevindiğimiz vali
mız, ~~er halde hu meseleyi de Jıalletnıek kudretini gösterccelttır. 
Otobus meselesi, lstanbıılım en derin }'aralarından biridir. 

ll ayır, eğer en lüzumlu ihtiyaca cevap tıeren iyi iş ise, ofobiis 
meselesini en hayırlı bir iş gibi ön plana alabiliriz. 

HAKKI SUHA GEZGiN 

_G_o_N_D_E_N_G_ o_· _N_E_, 
Dirilerin 

M 1RAS, ölüden intikal e
d i n c e , ölümün a· 

c ı 1 ı ğ ı n a rağmen, y i . 
n e insan, garip b i r ka-

zanç rahatlığı içinde, istikbale 
emin o-özlerle bakar... Hatta 
ölen insanın, kanun :salahiyeti 
dahilinde. kedisine bırakmış 
olduğu serveti, hayırhah, uza: 
ğı gören bir tedbirin mahsulü 
olarak görür de veçnıişi raJlı
metle anar ve xı:trrabr hafifler. 

Bu, ölüden gelen mirastır. 
Fakat b:ix de. dirinin mirası 
vardır. En güzel mir a.6.. Yal· 
mz ve y'alnız sa.adet veren, nL 
haye~~~ se~ç dalgaları i~in
de butün bır cemiyeti tatyi:b 
eden sürpriz! 

Dünkü gazeteler, baş sütun
larmda. haber veriyordu: "Çu: 

1 fade ve remi yen 
bir yaralı 

mirası 
kurovada demir, ııetrol ııd 
krom 1nade11lcri bulundu!., 

O haberi okuyunca, bu mi. 
ras f antczisi hatırn;Ja geldi: 
"İşte, dedim. Dirinin mirası 
buna denir. Dipdiri tabiatın. 
hissemize düşen yadigarı! .. ,, 

Taıbiat, asırlar ve asırlar 
boyunca, kucağında barındır
dığı insan oğlunu, dalın nice 
miraslariyle böyle in'am ede
cektir ... Ancak, ölünün mirasr, 
kendiliğinden intikal ederken . 
dirininkini bil.fiil "almak,, la 
mmdır. • 

"l\faden Tetkik ve Ara\na 
·Kurumu,, muzun faaliyeti, bu 
"bilfiil almak.. ameliyesınin 
en kudretli misalidir. 

HIK.~IET !JfliNIR 

8.0S AJ:ını. gllroreyo 1i91'~ harbe st-Ykettnt>k 
emelinde değildir. 

Flandenin Ya.ziyeti harhin inki
!i&f ı>eyrine tabidir. Eğer cezr da.
ha. C":-O){ devam ede.rso F ransa ha.
riclye nc-.1.aretinf Fland€".nden daha 
1..i~~ıe tngllter Pye müte-ma.yil bir 
~Jı<ıiy1>tln i5gal t"İm<"li muhtA-mel
dll'. 

1 
lık bulunmaktadır. 

1 

Bunların sıkı bir kontrol al· 
tında bulundunılması içim bekçi 

ı adedi arttırılacaktır. 

E\'velki ak<:am .\rna\·utkövünde 
Kanber oğlu Rü"tem adında -birisi, 
tra~ya~· hattı üzerinde \'<' başında 
derın bır yara Ye kaburgaları kml_ 

La Martinin 150 inci mı~ bir halde bulunmuc:tur. 

Yıldönümü Hü:;tem Beyoğlu ha;t:ıhane~ine 

l!.18 Hafif Prog. 
8.45 Yı>m('k list. 

12.SS \'eni şukı .. 
12.50 Ajnnıı 

8.03 Ajans 
8.18 J>rogram 
8.4.> Konıışma 

12.83 Şarkılar 
12.30 Ajans 

Şimdild halde ce'Lriıı bir ~"Ünlük 
lınr<-ket1 bu Jmdardrr. 

SADRİ ERTEM 

Yurddaş ! 
İsraf hPr zaman bir cürümdür. 

Bugün bir hiyanettir. 

1 
Ulusal Ekonomi ııc 
Arttırma Kununıı 

~a~dınlmr;. fakat bütün g:ıyrctlere 
. op F>U!ll3 znı<: 'BpRSUEJ'.!I ragmen ıfadesi alınamıvarak ne 
ğum yılr kutlanan büyük şair suretle yaralandı'1;ı anb5ıiamamış
Lamartinin - Türkler lehine trr. Her hangi bir tram\'a\' wva 
ilk neşriyatı yapan Fransız e· otomobil kaza,ma uğradığİ sanı. 
dibi olması dolayısiyle - Tür- lan Rüstemin belki birisi tarafın
kiyede de hatıra.<ı.ı taziz edile· dan da yaralanmış olacağı sanı!. 
cektir. makta ve tahkikat yapılmaktadır. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Bir adrm içeriye girdi, o za. 
man dudaklarını dudaklarımın 
karşrsrnda buldum.. Gözlerinde 
söylenmiyen sözler okunuyordu. 
"Bu kere artık seninim, diyor
du. Hem de hiç bir şey düşün
meden, nedamet getirmeden ve 
hiç bir minnet hissinin borcu· 
nu ödemek arzusunu taşıma. 
dan artık seninim. Çünkü seni 
sevi~orum .. Hem kalbim, hem 
de vücudum senindir ... 

Ben de onu vücuduma çek· 
tim, içimde ne kadar tatlı bir 
heyecan, ruhumda ne büyük bir 
sevinç vardı . 

O aece ilk defa olarak puse
miz hakiki'bir aşk puscsi oldu .. 
kamarasına biraz girmiş hemen 
kapının yanmda bir kürk cekc· 
ti ile seyahat mantosunun ara. 
smda duvara dayanmış duruyor 
du. Dalgaiı deniz üzerinde va
kurane giden geminin makine -
lerinin ~ıkardığı hafif fakat de
vamtı gürültü 'bizim uzun pusc· 
lerimize refakat ediyordu. Biri
bimize sarılmış, duvara dayan -
rnıştrk. Baslarrmrz kürk ceke
tin i<;ine gÖmülmüştü. Dolores 
mırıldanıyordu: 

"Aleks. Aleks sizi scvivorum. 
Artrk anlryo.r musunıız. sizi se
viyorum, diyorum .... 

Aşk ve nldCer d r or11an ı 

Yazan: 

Moris dö Kobra 
:\e heyecanlı dakika, ne unu

tulmaz his .. 
Sallana sallana kamaradan 

dönüyordum. Yolda kamarot: 
- Bu gece biraz saUaroyo. 

ruz, Mösyö dedi, deniz var. 
Ben aptalla<ı.mış bir vaziyette 

bu kamarota lbakıyoruın. Bu a
dam bana gemide ve Okyanu
sun ortasmda olduğumuzu hatır 
latıyor .. Halbuki ben artrk bu. 
nu bile bilmiyorum. 

.. . . . 
Se_ven bir erkeğin saadeti ne· 

den ı'barettir? Kendini h5.kill 
mi. yoksa esir mi hissetmek?,. 
Bu anda o beni düşünüyor d<' 
mek. Yoksa; Ş'lt dakikada yinı 
o aJdnnda mr demek? 

Dal:nı. güzel bu meselenin bi ı 
~?'k bal :şekilleri var.. Bugün 
bır erkek, o kadın tarafından 
sevildiğini dü§iinerek mesut o. 
labilir. fakat Yarm bövle sevil
mekten bıkarak 'bir ~a sev
gi peşinde koşnıa.sı funitsi7. bir 

<;eviren: 

Muzaffer Aca r . 
aşka kcr.ıd.isini delicesine seven 
kadını feda etmesi de milin. 
kündür. 

Bir kadının kalbindeki sır 
kaçmak yollarını bulmak için 
dönüp dola.şan bir sincaptır. 
&nim saadetim de kalbimde 
bir sincap gibi dönüp dolaşı. 
yor ama maksadı oradan kaç 
ınak değil Dolorese yaklaşıp: 

- Senin sevgin beni uykum. 
dan uyandırdı. Endişelerimi, ru
hi muva.renesi.zliğimi aldı gö
türdü.. demek.. Artık Peterson 
nilesinin zengin bir çocuğu o. 
larak dünyaya geldiğinıe de a~
la müteessif değilim, çünkü se
nin de tebessümün dünyanın 
bütün altmlanndan cok daha 
kıymetlidir .. 

* • * 
Mehtap güm~ş ışıkl~rmı ~a

kin göli.in üzenne sermış.. Vil · 
laıruzm saW.a düşen yüksek 
sehiler but:> mehtap üzerine dü • 
şen nida işaretleri sanki. 

. Dolores penbe ve sarı işleme. 
lı şalına sanlmış, odamızın 
balkonunda oturuyor. Siyah saç 
ları, canlı. ateşli dudakları. 
çıplak güzel omuzları yrldızla -
ra doğru aqılmış ... 

O gece yine yalnız Dolores i
le ibaşba.5a Yemek yedik .. !zdi _ 
vacımızr kutlamış Öldmhımuz 1-
talyada iki aydanibcri b yaşıyor 
ve her zaman için de başbaşa 
kalmaıktan büyük bir zevk du
yuyoruz. Hçüncü şahıstan dai. 
ma k~ç~oru.z. Ben dünyada iki 
ş~y .. go~yorunı, dünyayı iki öl
ç:1 u7~rı.~e görüyorum. Gözleri
nın huvuklüğü ve crecelerimizin 
u.zunlu~u .. Fakat n~ ya.21k ki. 
~ecelerımiz daima pek kısa o _ 
hıyor. 

Dolores vücudunu örten c::alı 
arkaya doP.,..,ı attr Enfes o-ö~u·· 
11 tik o•' . !'.) t:-"" 
e m. ernmel bir tahrik vasıta

sr ! Bırdenbire : 

1 
-:- Haydi, dedi. gel odama gi

< .:lım, orada seni bekliven bir 
urprizim ı:ar. · 

-~~u takip edivorum. Kapıntn 
e.:ııgınde duruyo; bana hafif 
~şık il~. aydm1atıı'nuş olan yata· 
g!Ilı gosteri~·or .. Örtülerin üze. 
rı.~~.e hiç beklemediğim birşey 
~oruyorurn .. Gülü~·or: 

1 
-:- ~ak. diyor, hem de dikkat· 

e, ıvı 'bak .. 
(Devamı var) 

ı S.05 Halk tlirlni . 
l S.20 Orkeı;tra. 
18.0S Konç~rto. 
18.SO Konusma.. 
18.45 Çocuk saati 
19.1.5 Çocuklar l • 
19.SO Ajans 
19.·15 K:ıwıık 
20.'13 ırası! hey< ti 
21.1{) J{onn!'lm:ı 
21.25 O~'Un. 
21.41> C:ındo 
22.'15 Ga1.bant 

l S.05 Şıırkdar 
18.03 .Rııd) o Caz 
18.40 Jiarrsık şar. 
19.15 lUelodller. 
19.SO Ajans 
H!.45 lnct'S3Z 
20.15 r.a.dyo Gr;t, 
20.45 Keman 
21.00 Dinleyici la. 
21.SO Konuşma 
21.45 Orl<est:rn 
22.SO Ajnmı 
2z..t5 Dan 

Sinema ve Tiyatrolar 

11

1/1 /l /111 ~r~~!~>~!~~~s~ 
,11

1 111 Al<~ m 20.SO ilıl 
rrıu Bulunmaz Uşali 

t ll7.JID: J. · M. BARRtE 

* • * 
htikllil Cadd<"•inde Komedi krsmmda: 

Gllndüz 14 te ÇO<'u~ Oyunu, Aksam 
'.?0.30 da: .J'Aı;i.\ HAZRETi.ERİ 

0----

Beyoğlu Halil Sineması 
Bugiin 11 ele, Ak':'um :w dr: 
1 - Giln Doğarkı•n: Tllrkçt> 
2 - Tnk:-i 1Iaydutl.1rı. 

> x 
cı ..... 

Çarşamb. Perşemb. 

ı 8 l. Kan. 19 f. K~n. 

Zilkad0 18 
Kgı::ım 41 

---
Zilknde: 19 
Kasım: 42 

Vakltlrr \ acıntı vns:ıtı ıc-ıanı 

Uitneşlıı 
8.20 2.3!1 8.21 )?.S9 

doğuı;ııı 

Öğle 13.11 8.28 lS.11 8.28 

lklndt 13.30 9.411 15.81 IJ.4!1 

Ak~nı 17.42 12.00 17.4.S l .00 

Yntsı 19.21 1.S9 19.22 ua 
!maAk 5 83 12 50 6 33 12 61 
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. . I J italya~ mağlObi- 1Ubyada ~ngil.iz kı-'ARNAVUTL~KTA 
M~~evverın ha ka yetlerı hakkında taları ılerlıyor Yüksıık daglarda 

ornek olması Berlinde ne "°"""'"" :::::,ı:; ~=· şiddetli muhare-
IAzımdır d .. .. .. , .. ? Dllll zaptmı bildirmiştir. beh~r oluyor 

Kendi eserlerimizle, kendi ya.. uşunu uyor • m~a~-;~~d; 1 . u 
rattığı.mız şeyle y~qama.nm bü· "ltalyan milleti Alman ~ ne"redilen tebliğde Sonumun Y enıden 200 ltalyan 
yük r,ururunu, hepimiz b~iriz. kuvvetlen"m"n yanları ~ edildiği zaman tayyare mey- esir düştü 
Ne kadar güzel. ince, zarif o- da.nmda bulunan müteaddit İt.al· 
}ursa olsun, ba.,.c-,,kalarmm uwk batında bulunduğunu nn ta.yyarelenrun de ele geçl:rildi-
ve san'at eserlerini lbeııimsiye.. bilmektedir 0 ti bildirilmektedir. 
rek, onlarla giyinip süslenmek İag1Ji% karargahının tebHjl 
hevesi, bilhassa milli sana.yiini Berlin 17 (A..A.} - Yan resmi Kahire, 11 (A.A.) - Orta şarlc-
koruma.k, fakir e;melesini düşün.. bir men~ bildiriliyor: tııJci İngilis ummnl karargıllımm 
mek meclnıriyetinde olan biz!er lngiliz istihbarat sen.islerinin tebliği: 
için pek hoşa gidecek şey değil- Ye buhassa Röyter Ajansının Ar. Mmrrda, Sonum ile Ca.puzzodan 
c:lir. navutluk ve şimali Afrikadaki as. m kıtalarmuz diişmanm huchıt-

Ha1buki Tfulk elinde eskiden keri hadiseleri, ltalyan kıWanna ta.ki .Musaid, Sidl-ômer ve Shef. 
beri birçok sa.n'atlar dünyanın karşı elde edılen mahalli muvaffa- :~ kalelerini de za.ptet.mişler
en ileri memleketleriyle ya.'l"le ki~et.l~n ufak askeri ehemmiye~ 

Atina, 11 (A.A.) - Yunan ordula· 
n başkumandanlığı t&ra!mdan 18 ilk 
klnun ak§amı neşredilen 151 numara
lı rcsml tebliğ: 

Cephenin bazı noktalarında m!.hdtıt 
mikya8ta cereyan eden meV%il hare
klt muvattaldyeUe inld§a.t ederek 
hatle.rımlZill kııımen ileri atılma.ısı i
le natlcelenml§tir • 

Atına, 17 (A.A.) - Umurnt emnl· 
yet nezareti tarafından 16 Hkklnun 
akşamı nepedllen resmt tebliğd• diln 
kün gUniln memleket içinde sükQ.netle 
geçtiği bildinlmektedtr. 

edecek kadar, hatta oınlardan lerile nısbet kabul etmiyecek mik- .Bardia lllllltakasındaki muhtıl'e
birçok defa üstündür. .Eskiden yaslarda, propaganda hede!leri için beler deva metmekte ve yeni kuv
kahn.. 1--~ı: ırumaşlarım_ ızı! kullanmaga Ml • ..-t.tr:an Berlin si. vetıeriıı gelmeaiyle dfişnıan üze -

............. 
0 .....-li.kl • \"U~ • tindeki tazyiıktmiz tedri art 

bilyük annelerimizin gıy-.u en yası ma:hri.lrerinae nazarı dikkatı maktadır cen • Nevyork, 1'7 (A.A.) - Ha.rold 
ağır elb:sel.erin reıık, dokuma.. celb~tmemi§ değildir. · Vanderbildt h Am ikalın 
---&.et '"":b""°''".,e fevkalidelik · Hal I Dün gece, Avusturalya krtalan . . • er ... er m tak· 
""'.nu.' .:ı..ı ....... ,. iliriz. en ııgili.z pmpagandası, ŞL bir d~a.n kolu ile meılF..ap altınd , dirini ve sem;pat.islıti celbeden Yu-
lerini hepimiz b" . . mail Afrikada. ve Arnavutluktaki muvaffaleyeill bir mubAreb&y: 1 nan davası için i~ yar.~.olar~ 

Avrupa müzelenndeki Tilrk hadıseıerin Italyarun dahıli vazi- tutuşmuşlar ve tıaıkil VE rt.alan ile 2:50 _b~ dolar gondarildıgini bil-
pl.'"l'Onla.rmd& bizim bile tam. reti üzerinde yapacaiı Lesider hak btr rop iğtinam etmislerdir dirnüştir. 

rımadıva~:Zk~~bı=aşla.-bel· kında en ı:ıriP tahmmlcı- ileri sür- Şimali· Kenya hudut ınmtrurasm- Lon~, _11 (.~~)-::-Roma rad-
"""'._ n:ıektedir. hıgiliz propaganda.3I, si. da, yağmur mevsimin.in &Ona er- yo61l.nun bil~ğine gore Arnavut 

ki taklide bile imkan yoktur. O \il halkın maneviyatının derin bir mesi büyük mikyasta tccavüzt ke- luk ~arekatı ıçm ltalyanlarnı en 
}c&dar güzel. o Odu fevkalide· surette sarsılması, hatti bir rejim şif hareketlerine tekrar başlama- mU:hım irlı:ap liınaniarmda.n biri o
dirler. buhranı kaı]ısmda bulunu.auğu ~ imkhı ve~tir. la Bari dün gece lngiltt tayyareie-

Böyie oldu~ ha.ide, berşeyi ve bir inkişau istihdaf eden bazı Sudan hududunda variyette bir ri. ~md.Bn ~mbardımıı.n edl.l-
ga.rpten getirme, garpten ab:na Alınan teşeı>büslerini bekleınek i. dcığişiklilk yoktur. mıştır. 
moddl, bİ2Jde kötü itiy&tlar ya_ ca.beyJecliği. hissini vermeğe çalış- Lmulra, n <A.A.) _ Kahire Ati.na., __ 1'1 (A.A.) - Bir Yunan 
ratmış, ŞUUI'SU2 bir ha.lde kendi ma-ktadır. tebliğinde hıgilizler ta.rafmdan za.p- res:rnt sozell.sü, d!in ak.~ Arna.-
m.:I.lanmı:ıdım ~irerek a- Berıın mahfillerinde beyan edil- tedildiği hildirilem Uç müstah 1u:m vutıuk cep~esinde!ti vaayet lla.k
~ç avuç pa.n.mm kendi smır- di,iine ıö, e, lngilız propagandası.. mevkün lıep Tmblus topraklarm. kında IU sözleri aöyt~: 
la.rrmız dışıııa. a.k:ıtma.ya başla. - nm yaptığı bu manasızlıkiar, esa.>- dadır. Anıa.vutluk cepheslnc!e vaziyet 
nuı,rzdır. ları itibariyle, münaka§a etmeğe Sid'-Omer-tsa, huduttan t&kri- umumiyet itibarile da.ima şay~ 

Ha.tta. bu ken..11 malmııza de. değmez. Bununla beraber bw·ada· 
1 

ben 8 kilometre ötede buluıımak- memnunlyetttr. İtalyan krt.la.n 
fer vermiyenıık yaban.er eşya ki Jcanaat, bunların kaydedıl.meğe t.adrr. denize doğru ricıı.tte devam etmek~ 
lrulla.nmak modasından "5tifade- değe.r oldukları merkezindedir. Yen! Zelanifa Jnıvv~tlerl bareklta tedir. Bütitn lta.lyan muka.bil. bU-
ye kallrı11Ltl bazı tüccar, yurdu· Çünkü bunlar, en gizli İngiliz t~tlıi.k ediyor eumla.n, bu mubbil hi!cumla.rm 
muzda çllrım 'birçok eşyanm u· arzu ve ıiımitlerin.i ve lngilterenin Londra., J 7 (ıLA.) - Londra rnilnıta.z krtalal" tararmdan yaprl-
serine yalbaner memlehtlerin içinde bulunduğu Çikmaz askeri sa18.hiyettar mahfillerinden bildi- mış olmasına. rağmen, tardedilmiş· 
etiketini k~ süril:mlerini ve e.konomıh vaziyette baş vurdu- rildi~e göre, :A.vwııtunı.Iya w y~ tir. 1:ta.ıyanlar, ağır zayiat vermiş
temin etmiş; bu 8UI"etle bir ğu şüpheli vasıtaları gösterıpekte. ni Zelanda kuvvetleri de batı çö- !erdir. Mnhar!!belerln en. şiddetli
Aıhbld.rhr{a -.ıpa.rat hükQme. dir. 

1 

lil.ndeki ha.rakUa iştirl1t etmekte- leri 1500 metre irtifa.da Skivovi~ 
ti de aldatmıştır. Berlindeki kanaate göre, İngiliz dir. Harek.lta i§ti.'"ft.k eden bir Hint tepelerinde vnkua relmiştlr. Dri
h. •• Ni'ha.yet himayems ka!a.n ıİillamdarlarr, mihver devletlerin.. ! Ii fırka, tuğgerıer!ll Noel Peinıe- nos vA.tll.sinde Yunanhl&r, 200 eıııir 
Turk l!lll!l.n'a.tı d& yavq ya.vaş den birine ve yahut ötekine karşı , nin kumar:dasr altmda ha:rp et- ~lardır. Bu.n1arm e.nısmda Mo
ortadan ltıtJ.km.a.)'* yüz tutmuş, askeri bakımdan harbi kaıanamı- ı melttedir. Ha.rehltm .ınttstakbel dma. f!rlm!mdan bir de yillı:Mk 8\ı
onları yaparılar, kuançsulık yacalüanru pek iyi bilmekteciirler. , ~ıunn.n gelince, İııgiliıı: kuvvetle- bay bıılumn!llctadrr. Modemı. f1r
yU.z;ünden günden güne ebi.1- Ingili% zimamdarları, bir kaç kilo- rımn timdi llımr demiryolundan ka.smm lrnına.ndu.ı da.ha ewel 
mi§. birçok gÜ2ıel saıı'athımnız metre mumbha.ı çölün ve bir kaç ~ 240 kllometn a.çJlm1' bulundukla,. yarala.tmllŞ ve 42 ncl alayın albayı 
wı.utulmuştur. kilometre taşlık ve verimsis topra.. rma ~ edilmektedfr. da ölmUştil. 

Cumhuriyet idaremi7.den BCm- ğuı eı değiştirmesinin ne harbin Banila civarm.d& harp. eden la- ------------
ra, yerli malı 1ruTia.nmtt filai, seyri ne de netıcesi üzerinde hiçbir taatm, bu mmta.ka.dalti. ltaıyall. 
lüzumu milli bir vazife gfbıt or tesir yapamıyacağıru bilmektecıir. ~nun~ Capuz:ııo ile SollumUn 
taya konulunca. Türk san'atkL ler. İngilizler sanıldığına göre ye. 1~a.ıly1e neticE'1enMı hareklta rue.-. 
n yine 13 başma geçti. niden bu ıw'bibundan evvelki har ni olmaması içhı göndmlm'ş olma-

Sicil yada 

Bagllı:ıldl fahrikalarmıız, bi- be be
1

nz.elmek yani muha~unlannı sı muhtemel g5rlllmek!edir. 
zim her tilrltl mederıt giyim ih· binat kendilerinjen daha ıayıf te- Jtaıynn Tebllif 

tl·yacmıı'" "'"-ıl·~,..,.-1 ... ~1.:vı. lakki etmek hatasını i~emclc.tedir. l?-01ma, 17 (A..A.) - J93 numa-
... -9 .... ,, ... '"(ili\. ÇOA.~ ı 1 il" 1 k tl · rab taı.,.·an resmJ tebllği: 

kumacı eşya h 1., ..... akt d er. ng ıı er a surette &una ına. ,...ı:ıld T-,., h . d d. .. , azır c:wı• a ır. nıyorlar ki bir tek muharebe mu. ),"' e, ~....,ıu.s cep esm e ~vam 
Böyle olduğu halde, hA.11 gôıil: vaffakiyeti ve ufak bir arazi ka. eden ha.rbın seklzincl gün.il cere
mü~U. yalhancıınallara. Y&ba.n.c1 b.. .. ha al .nki 1 yan eden muharebeler, cla.h.a ev-
ma.ğazalıı.ra dilim·1• 1Dillt vazL za_:ıcı, u~ Y 1 sar arına velld günlerdeki muh r"'bel de-

--. ragmen en zıyade kullanmasını sev a ~ er 
ferY";z\ :ımnbna.k demek değil dikl . ··roıa . bölf t tik recesbde şldıUli olmuŞtut. 
mMir? erı sıı • yanı e 0 oma Çok fena bir havan rağmen 

Hiç unutmam, bir bayram surette yardım eder. ta.;--yarelerlmiz faaliyetierltil azalt 
günü, ınünevver ve ~ bir Londra 11 ( A~4..) - Röyter A.. ma.mışlar ve krtalamnmn muka.ve
a.ilenin • ziy:ı.retine gitmiştim. jansmdan': metini takviye e~lerdlr. AveI 
Evde bır kanşıklık vardı. Kü Alman matbuatı ltalyanm AfrL ve bomba.rdnnan tayyarelerimiz 
çilk ha.nmı isyanlar içinde ~b- karla ve Amavutlukta uğradıkları rttl<mıa.~u çok iz'~ el:m1ş~erdir. 
yordu. Annesı a00eı.1lini anla!b: muvaffakiyetsizlilderin ehemmiye- 1 Denızde •. ~rpıl a~~Ka mahsus 

''Avruoa memleketlerinden bi· tini azsltmakta ve mihver ortağı. , tayya.relenm1':. Budia J-'l b<ımba.r
rme sipariş edilmiş olan elbise nm endişesini gidermeğ'e gayret eL dnnan eden 6.000 t.onluk bir kru-
lbayram gününe yetişememiş- mektedir. vaz3're ild torpil isabet ett.irmlş-
ti !..,. B .. Zeit d" ki. terdir. Tayyarelerimizden beşi 

orsen ung ıyor · dönmemiştir 
Bu fşe şaşmamak kabil mi"! 'Az miktarda fırkalara karşı el- --------·-----------
DUcıii.nüyorum ki, halkımıza: de eailen muvaffa.kiyetlerin bu mü. 

~erli malı kullanmak vatant cadel.ede bir ehemmiyeti olamaz. 
bo~Ul'!., Çünkü "Fırka muharebeleri,. nin 
Öğüdünü verirken münevver neticesi evvelce alınmıştır. Şimdiki 

ve zengin tabakanın ona örnek mesele lngiltere.11in zararına olarak 
<>lması laznndır. inkişaf etmekte olan harp kuvvetL 

SiJJ.."'11/c NiAaı nin imhasıdır. İngiliz hül}'alartnrn 
ortadan kalkacağı an yaklaşmak· 

H 
. tadrr. İtalyan milletinin ve asker. 

ahfaksın nutku lerınin harp kabiliyetini krrmak \'e 
iyi günlerde olduğu gibi fena gün.. 

'Lon:1_ra, 11 ( A.A.) - R~vter: 
İngılı.z - Yunan C'emiyetinin 

yemeğinde ~ir nutuk irad eden 
hariciye :ızırı Lord Hnlıfııks de-

" tir ld • 

lerde de Almanya ile ltalya ara
sında tam bir iş birliği yapılması. 
na ınani olmak isti;"ell İngilizlerin 
bu arıusu yerine gelmiyeccktir. 

Aydın ve Nazilli 
ovalarını su baslı 

(B~ taraf' 1 incide) 
köyür.ft tamamen is.till etmJş ve 
halk civardaki ~iflilt bina.larma. 
yerlegtirilmif tir. · 

Aza.iti ve Çeltikçi köylerl mez
ruatı su a.Itnıdadrr v~ Aza.Jtı köyü 
mahsur bir vaziyettedir. İru:an ve 
hayvan zayiatı yoktu?". Bu sabah· 
tan itibaren Kirrnasti ça.ymm da 
yükse!Tl"eye ~ladığı haber alm
m.rşt:Ir. mJE : 

Ga.rp çf.!ü:ıdeki t~~.!iı; taar -
nızu. Arnavut:ukta Yunaıılılarm 
elde ettikleı·i parlD.k zaferlerle 
bir kat d~ıa tesirli olmuş.tur. 

İtalyan mil!eti Alman milletinin 
ve Alman müseUAh kuwetlerinin 
ltalyanm yarımda bulunduğuu 
bilmektedir. 

Muğla, 17 (A..A.) - On iki gün· 
dilr yağan f}iddetli yağmurlar dün 
durmu" ve hava aeıinıı:ştır. Yayla =:====='.:::========== ~e Karaçayır mevkfleri su altmda· 

1'.fısırda.kİ Yunanıııa.nn kuv. 
vetlerimizle gönül~ü. olarak iş
birli~ yaproala.rı .ıkl taarruz a
rasmdaki kuVVet11 ra'brtayj gös· 
termektedir. 

len İtalya.da nihayet yeniden 
güzel sanatlarla iştigale başlı_ 
yacağmı ümit etmek herlıalde 
fazla bir nikbinliık olma.sa ge
rektir. 

dır. 
İzmir, 17 (A.A.) - Son gil.nler

de yağan yağmurlardan l'Orlra bu 
sabah şeıhrimi7.e hafif hafif kar 
yaiınaya b&.şlaınııtbr. 

ltalyan bahriyelileri 
~em.ilerine binmek 

istemediler 
Lond:ra, 17 (A.A.) - BugUnktl 

Deyli Meyl pzete~ şöyle yaz
maktadır: 

''İtalyan denizaltı1a.rmın mtıret. 
teba.tı a.rasnıda çıkan cit'!cll bir 
memnuniyetsizlik ttaıyan donan
masm.m btitUn kısnnla.rma .sirayet 
etmiştir. Bn memnmıiyctsizliğin 
ilk emareleri Sicil:ı, -ad.-. vukun. ge
len hAdiselerle kendini göstermiş
tir. Sicilyada iki denizaltnıınm 
mürettebatı gemilerine binmek is
temem.işlerdir. Bu M .. disb sillrüt il(! 
geç:ştlrilmlş ve bu bahrfyeliler he
men ba.'}ka bır yere gönderilmiştir. 
İki gün sonra. bu gemilerin müret
tebatı tama.mile deği~ti7:ilmi~ir. 
Brindizide bir denizaltı müretteba
tmdıuı bir k~ .kl;:,.ıl harp aley'hind\l 
bağırip ça.ğırdıyla.rı için hapsedil -
n:ıişJerdir. 

INGtLTERE 
Amerikadan mali 
yardım ist9di 

Vaşingt-On, 17 (.\. A.) - Ba. 
yan Ruzvelt doğrudan rJoğnıya 
makden teben-Uatm yapılması fikri 
ni ileri sürmUştUr. 

Bu teberrüatm kim tarafından 
yapılacağı sualine Reisicumhurun 
refik&St hülı:ümet tarafından oo\•u· 
bıru vernı.i~, ıı.ınu ilhe etml~ür: 
"T&hil 1lU paı-a sizden ,.e benden 
<;ıkacaktır.,. · 

Ne~')"oıll. l 7(A. ,\.) - İsminin 
söylenmes.in.i istemi:rE:.n rosmi bir 
ınenba İn..'"'iltereniıı Amerika.dan 
tamıen mali ~·arrlım iııt.emiı> oldu
ğıınu be)•an etmiştir. Tıı.lebiıı vazi· 
yeti, ına.hlyeti ve J.st.eneı1 mC\bliı. 

Radyo gazetesi 
(Bt%4 tarafı t incide) 

mekted
yat yol? intihap edileceğini bildir. 

ır. 

Yunan • ltalyan harbi 
Y.u~ _ta~ruzu m~ülata rağ. 

men yıne inkı~af etmektedir. 
Yunanlılar _Klisora ve Teped~ 

len etrc~.hnd~ı mfüıim. tepeleri iş
gal etmışlerdır. C.evrilmiş bir ~kil
de bu §ehirlerin mukavemet etme. 
leri beklenemez. 

Fatih medreseler~ 
Universite talebeıi için 
yurd haline getirilecek 

Fatih medr~erlnin ün.ive.r -
site tal~besi için yurd haline 
ifrağ edihnesine karar verilmiş-
tir. Bu karar üzerine medrese· 
lerde icap eden tamirat YS:-Prl
maktadır. 

Yurd cumhuriyet halk: partisi 
tarafından kuruhnalrtadn'. Dün 
bu mesele etrafında g~ 
üzere Partide bir t.oplaııtı yapa. 
mrstır. 

Bugün de ilniversite tedrim lw 
yeti toplanarak bu mese~ p
rüsecektir. 

Yurd kısa -bir sa.nı&nd& ~ 
nnş olacaktır. 

Necatı Çiller 
Belediye reis mua.v.inliii 
vekaletine inha edildi 

İtalyan hava k"U.wetleri nedir? Kars :valili~ tayin edil.ı:nJw 
ltalyalliann harbe gimıaıden olan İsta.nıbul vali m.ı.ıav:ini Bii

evvel 1600 ile 2000 arası,ıda tay. da! 'Karata.lban dün ~ .Aıı· 
yareleri olduğu söylenıyordu. karaya gibnişt.ir. 

Cenupta Himara Yakininde bazı 
tepeler ele geçirilmiştir. Harekat 
Şimal cephesinde kar Y~ası 00. 
layısijle ağır inkişaf etmektedir. 
Dünldi muharebelerden sonra da
ha 200 esir alınmıştır. Bunlann a.. 
rasmda yük3ek rütbeli bir subay 
da vardır. Bu da gösteriyor ki Yu. 
nanlılar daima hareket halindedir
ler. 

ita/ya hava kuvvetleri 

Bazı kaynaklar 19 10 senesi ~ Birkaç gün .Anlrar.aa& bJdl1p 
nuuda İtalyan hava kuvvetlerinin tan sonra döDeoeık. bu.."8ıda.u ar 
bir misline çıkac.ağıru tahınin ed.i.. lesini al.arak yeni vuiıf.a:ıe p. 
yorlard1. Binaı:naleyh 1940 senesi decehtir. 
sonunda 1talyanlann 3€00 - 4000 Hüdai Karataban e.ym •· 
tayyareleri olması lazımdı. Fakat manda staja ça.ğtnlnıuj olm br 
bu plan tamamlanmadan Itaıra led!ye reis mwı.vhıi R.ifa.t Yeaa.
harbe girdiğinden tayyare inşaatı lm :va.zifesini de görm.eıkte idi. 
sekteye uğ111dı. Tayyare imali için Hüdai Ka.ratshamrı Kan va,e 
ıa.zım obıı ham madde abluka do- fi}jğine tayini üzrine fstaabr 
layısiyle ithal edtlemediğinden pl!i- da i:ki vazife acrlma4rtadir. 
run yansı bile ba§arılamadı. De. Bunlaroan vali nmavimiğine 
mek şi~ lt~ranlapn taryare 1 mülkiye müfettJŞlerirulıeın R&§it 
k"tlvvetlen takrwen .:.500 - 3000 Demirta.sm tavini ~ tasd.t. 
~ane kadardır. Tabii bu rakamlar ke r,.rzedUmiştir. 
ilk saf tayyarelerini gösteriyor. Beledive reie mua'Vfınlili .,.. 
Mekte~ tayyareleri, nakliyat tay. kA!etine de beledi-11., yazı ~ 
ra.relerı bu yekuna dahil değildir. müdürü Necati Çitier Jd:ı& &. 
Bu yekfuı ltalyanların İspanya dilm ·şı· 
harbinde kaybettikleri 600 tayya- u:ın~ kiı:. ktebi . d.. ek . ı.......ı t . .w.ı ye me mezunu o-
reyı uşm . JcaUC'..ıer. talyanlann tan Nec'1.ti en~. uzun mUMet 
fv1'.ısır harbınd~n e~el ~e kaybe~ tenberi tmmbul beledivaiinde 
n;ıış oldukları uç yuı .. ellı. tal'.yare- müfetti~lik, umumt mn.tet:tif 
sı de bu .Y~Urı?an du~yelun ve vekilliği ve vazı işleri .mildllrlil." 
hu sanayının ~:r. kısmını:n l~ya;ı ğü gi!bi vazifelerde bizmet et
tayyare sanayıı ile telafı edılm1ş miş değerli ve çalı.,Xaıı bir rıs. 
olduğunu da gözönünde btilundu- recidir. 
ralım. Aınerıkalılar ltalyanlarm 0 
ayda 200 tayyare yapabilec.e.kleri.. .D -Iedi 
ni tahmin ediyorlar. Bütün bu ma.. ue ye bütçesinde 

-
lfunatı hülfısa edersek ltalyanlarm münakaleler 
hava kuvvetlerinin bugün 2000 ile Vi!A.vcl. ve hususf idare ~ 
2500 arasında olduğu neticesine çeleri etrafmda. vekaıetle t.eım.d 
varırız. Bunların çoğu da 1937, e.tmek üz.ere A.nb.raya gidaa 
1938 senelerinde yapılmış eski tay- belediye he~ :ioleri m.üdOril 
ynreler<lir. d .. nmH~tür. 

Şimdi bu tayyare kuvvetlerinin Muhasebeci 00.1edi)'9 biV'gmıla-
~plı~erd~ \'.~iyetini gözd.en ge- deki nıünakale!er ha.~da. ~ .. 
çırehm ve Du ışı )"a~arken bır ~~e ı kadar valtA let neıdirlde takip 
daha hatırlatalım kı ve:eoe~ı.mız: etmiştir. Müna.kaleler arasında. 
rakamlar tam ve kati degıldir. 102 ilk tedrisat öğrebnenin.iJ:ı 

ttalya hava kuvvetieri beş muh.. maa.ı:ı farkı olan 14,900 lira, 18-
telif cephede birden vazife gör. 'timl~'t 'bedellerine kamtı'k '21 
mektedirler. bin lira, Hn.seld tı~Mine ~ • 

1) Büyük ıbir kısmı ana\"atanda- lave edilecek on w.ni vr.'taık jçm 
dır. Bunlar 800 tanedir. Vaıifele- 584:8 lira ve muhrelif "fasıllara 
ri bir rand:ın anavatana yapılan 14~,626 bin liralik müna;Ka.Je ya· 
hava taarruzlarını defetmek ve bir prlmıştrr. 
yandan da Akdeniıdeki İngiliz do-
nanmasına taarruz etmek ve Arna. Yardımcı öğretmenlerin 
vutluk herakootıru:ia orduya yar. · vaz"yeti 
dımda bal.unmaktır. 

2) 400 - 500 kadar tayyare Yilltselt mektep mezmı.tt ol&n 
F'ransada bulunmaktadır. Bunla. ve halen vatdımcr ö~tımenlik 
nn İngHtereye taarruz hareketine yapaıilarm dunımiarı Maa.riI 
i~tirak ettikleri ve bir hayli zayiat VekA.leti tara.fmdan tetldk edil-
\'erdikleri malumdur. rnektedir. 

3) Libyada 700 kadar tayyare Bttnfa.r mü.Sbet rapor aldııkla-
vardır. n takdirde ~ olarak bd 

4) Habcşi~tan ve Eritredeki ttal rova. llmdll'J!:klardtr. 
yan tayyareleri 150 kadardır. Bun-
ların çoğur.un bak1m"-ızhk yüzün.. ~--•••••••• 
den gayri faal Olmaq muhtemeldir. 

5) ~\rnavutluktaki ltalyan tay. 
; arelcri 20 kadaıdır. On iki ada
daki ltalyan ta,ryar-eleri miktarı 
i~ .(0 ile 50 arasındadır. 

Parti Meclis 
Grupu toplandı 

( B<t.s taralı 1 incide) 

konduğu za.m8lt bu ve buna. müma
sil ihtiyaçların temininin hükü
met::e dcrpi._~ edileceği h&kkmdak.i 
beyanntı umumiyetle tasvip olu.1. 
muş ve ruznam()de müzokere edi
lecek bfl.şka madrla olmadığından 
riya.s<'tçe celseye nihayet '\'eril
migtir. 

·unanWD•m Harbe g&tt.,clatl 
~w-. 5inena ~ Mtaa 
Wııil&tJle bq1infkoa un.r. 

Beyoftunda yaJm& 

TAKSiM 
SINEMA.SINDA 

Programa ilaveten bir 
kaç gün daha 

gösterilecektir. 

KİilLRAKKAsEI 
USAL~,, ı 

Lord Hallfaıks sözlerine §Öyle 
devam etmiştir: 
Müşterek dü..,<:Qlla.na. am~rz • 

ca dBJ'beler lııdirmeğe ıı.mı.et. 
tik. Don8.IlmBJnIZ ft ha.va kuv· 
vetleriıniz kahraman Yunan 
müdafileri ile birlikte mesai et
tiklerinden dolayı bilyük bir 
gurur duymaktadırlar. Btt türlü 
yardımlarla. beraber mfunkÜ.ll 
olan diğer her nevi mali yar· 
danı da. nihai YAi.fere kadar ya.p
ına.Jrta devam edeceğiz. 

Lord Halifaks, bugün cere
yan etmekte olıa.:n muharebeleri 
büyük bir meharetle hazırlayıp 
tatbik eden general Meta.k.sasla 
general Papagosu takdirle yad 
etmiştir. 

Buraya gelen haberlere göre 
Gediz nehri 'Sil?"eltli ya.~UlARr ne
t>.cesı 6!5 santim ytikselmi.ı;;tir. 

Sular Erniralem civarnıda!d köp 
rii.niin üstilndcn aşarak owya ya
Yihna.ktadır. Bir k~ köyü.n ekili 
azazi."Jini snla.r istila etmiştir. 

ğm mi'·ta.rı ifşa edilmemekl~ be • -
raber bunun bir htikraz tulebi o- ı ll•1Jmımill 
l&rak tavsif oluna.nıtyııcafb söy- 1 
lo.ıımekt<'dit'. Gazeteciler ha.%ine ı 
::ıam'I Morgantava h:ıbetin doğru 1 

olup ol.madığmı sormuşlar. Nanr 
haberin doğru olduğunu ima et· ' 
m.işse de Miih bir şey söyleme. 1 

mistir. 1 

BU AKŞAM 

'Y'mumtılta.nta Rcıma. arasmda.· 
ld mUcadelenin, !em. rel!":ıeder 
1ıarat.indan ya.nıı., yola sevkedi-

Lord sözlerime d~amla de-
miştir ki: 

'Y Un.a.nista.nl& mü ttefiklerlnin 
~ &onunda, hür kalmalk isteyen 
~metleri pençeleri altına alına
ga. çaltfJU\ ter ve zulmet .km·
ve:t.ıerine galebe çaJaeağma e
mm 'bttlunınutayız. 

Lord, sözlerini rumca olarak, 
yaşasın Yunanistan \•e zaferi
miz diye bitirnıiştiT 

&ymdır kaza.St dahilinde de kü
çllk Menderes nclırin'n Bulan Elif
li ve Kurunlu köylerlnln tarlaları
nr kaplamış bulunuyol'. 

trı.sAn ve ba.vva.n zavia.tı yoktur. 
Ay\imdn.ı:ı alınLUt hal)(>rlet'de d~ 

ter h:ıft.ıdır resılıuu bir su1"Ctte 
~ şiddeUi ya~nrlardan ta~ 
m:.tŞ olan lfend~cs nf'lırir.in de 
A~.rdm ve Nazilli ovalarmı X.til&ya 
bf4)adığı blidiriliyor. 

Muhabirler tekrar bu talebin 
mahalli saatle 16 dıın et vel mi, 
soruıı mı yapıldığını 80rmwdu. 
Nazır ''saatim il,le.m.iyor.. cevabmı 
vermiştir. Na:ar hu kn.bil haberle. 
rin Beyaz f3arayoan '·erilineııııi lA
,umzeldif inl söylem.lati.r. 

iPEK ve SARAY'da TORKÇE NüahtW 
MELEK sinemasında Orijinal dildeki nüsltasr 

3 Ahb:J?ya~!~k~~~~!. Sirk~e f 
ARŞAK ALAE .. V 1 'P. 

Bu.güa.e kada.r ~rdlğl nıUltemınel :tllmlnde mi hn ak• :"l 

haya.tmuda gUlmodli!'lıWı ka.ılıı.r ulmell>o tla~·.:ı ea lll'. 
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pak çıkardı: 

1) Abin Purö, 
2) B3tıray, 

IJ - VAKiT 18 BbdNciKANUN 1940 

MEMLEKETTE 
Kocaelide tütün mahsulü 

milyon kilo 3 
İzmit Parti Kongresi yapıldı - Bakındı hele şu kB.fircikle. 

re. diyordu, bizi hiç de tanrını· 
yorl~uı .. N~ biçim gazeteci 
bunlar. Tür~ıyede ya.Jjıyan in· 
s~nlarm kılıgmı, kıyafetini şim 
dıye ~adar görüp öğrenememiş. 
ler :111? Vallahi çok ayıp ,,u A.. 
merıkahlara.. Eğer hepsi böyle 
d?~iinüyor ve böyle görüyorsa 
bızı. 

- !kincisi daha basit, daha 
kolay birşey. 1stanbulda da gi· 
yenler çoktur. Kuzu deriainden 
bi~. R;ua kalpağı. Azerbaycan 
muslümanlarrrun hepsi bunu 

Ankara at yanşla.rmm on i
kincisi fevka.l!de kalabalık bir 
halle kütlesi önünde bu pazar 
günü yapılmıştır. Yaru~lann ne· 
ticeleri şunlardır: 

Birinci ko.'1ı: 
3 yaşındaki yerli yanm kan 

lngili.z erkek ve dişi !.1ylanna 
mahsus satış koşusuydu. Mcsa _ 
!esi 1800 metre. 

3) Gür Ayak. 
G:ınyan: 155 kuruş. 
ılçuncii 1..·oşu: 
Üç ve daha. yukarı ya.~a'ki 

halisk::ı.n Arap :ıt ve Iasrakları 
na mahsu.s bir handiknpu. l\l~
'3afc 1800 metre. 

. İzmit, (llasusl) - C. H. Parti· ba:şlıyan faaliyet büyUk bir oevkle 
sı mer~ez kaza ko11gresi büyük bir devam. etmektedir. Bu gtizel kaza. 
al8.ka ıle Yapılm!§t.u·. Yeni idare merkezinde bütün kadırilar ve 
heyetine Samı Kalemci, Faik Nüı· k1Syıtl ka.d.ıtnlan ylğit ve ıı.sla.n. 
h_et Belgin, Yusuf Bilg.!su, Se.det- Mehmetçiğe hediye hazırtam&kta.
tin Dinçer, Sadettin Yalım, MUfit dır. İlle parti olarak ild büyük sa.n· 
Işılay. İrfan Dergin soçllmişlt:rdir. dık hediye gönderilmi~tir. 

giyerler. 
Yusuf kalpa,ğJ görünce hoş. 

landt: 
1) Tasvir, 
2) Dölal, 
3) Cevlan. 

l) Sevim vır. 
2) Sava, 
3) Bora. 

- Eınin ol ki, bir ka<)ı mUs. 
~:ma ?,lnıak ti7.ere, hepsi de 
böyle gorüyor, böyle düşünü
yordur. 

- Vallahi içimden geçmiyor 
değildi. Şu.rWa bir kalpak bul
sam da, sarığımı çıkarsam .. K8r 
firciklere eğlence olma.sam di· 
ye düşünüyordum. 

Ganyan 155, plaseler 115 ve 
125 .. 

Ganyan 595, pl!seler 165, 
135, ve 150 kuruş. 

Dördüııcü koşu.: 
lldnci ko§U: 

Tercfunan. bir 'başka gazete.. 
den şu satrrlnrı da yüksek ses. 
le okudu: 

Yusuf kalpa.ğf giydi. 
- Tam başıma göre .. 
- Başının ötçüsilnU almış.. 

trm. !şte bak, ne güzel de ya· 
ra.5tı kalpak başma ! 

3 ve daha yukarı ya%nki ve 
sene zarfında. hiç k09U kazan
mamL"! hallska.n !n~ilb at ve 
kısraklanna mahsustu. Mesafe 
lROO metre. 

Dört ve daha yukarı ya.,c:;taki 
yerli ya.ronkan lııgiliz at ve 
kısra.kları11a mahsustu. .Mesafe 
2400 metre. 

1) Cesur, 
2) Al Ceylan, 

"Şarkın 'binbirgece masalla: 
rmda geçen vak'aJarda.n bir ka· 
~el §İmdi şehrimiz sahne ol
maktadır. Türkiyeden gel€'n 
meşhur Yusuf pehlivanın akıl. 
lan durduran cesaret ve kuv. 
"eti karşısında han.gi şampiyo • 
nı:muzun dayanabileceğini bil· 
mıyon.ı.ı. Fakat, bu samnivona 
satlece şunu hatrrlatalırı"-ı ki, 
Yusuf adlı ve dev cU~seli Tiirk 
T>6Jılivanr, herhar.,c;j bir A..-neri. 
kan oyuniyle yenilemlyecek ka.. 
dar kuvvetlidir. Meneierinin 
beyanatı da bunu teyit ~tm~k· 
t;.dir. Buraya kadar gelen peh
hvanla güreşmemek ka.bil d~<Yil~ 
dir .. Fakat, güre~eden önce 
netıeeyi bilmek ve görmek liı_ 
ırmdrr. Netice pek vahimdir: 
:\.fıtt'füıbfyet!,, 

Yusuf, tercümanın satır eatrr 
okuyarak t.ercüme ettiği bu ga· 
?,ete haberinj merakla dinliyor
du. 

- İşte bu hoşuma gitti, de· 
dl, en doğruyu yazan bu gaze. 
tedir. Türk şakaya gelmez. Ay· 
ranı kaba.rnıca. ortalığt allak 
b·ıllak eder. Faka.t, bu gazetenin 
sah bi de cok korkak bir adam
ını~. İnsan· kendi şampiyonunun 
c('!sarctini bu kadar kırar mı? 

- Görüyorsun ya şu Ameri· 
~altları? Doğruyu da. yazıyor. 
ıaı\ eğTiyi de. 

- Evet. Çok tuhaf ada.mlar 
vesselam. 

· tusuf bir müddet istirahat 
ettikten sonra doğruldu : 

Yusuf aynaya. bakb: 
- Sahiden yaraştı be! Eh 

artrk bizi kimse tanımaz .. Enine 
boyuna gezer dururuz.. değil 
mi? 

- Evet. 
- Haydi çrkalım öyleyse,.. 

Orta.Irk iyice karardı. 
Od1dan çıktılar. 
Tercüman, Valkerin emriyle 

o gece Yusufu ge.zdirC>cektl. 
il'*. 

"SARI YILDIZLAR .. 
ARASIND,A ... 

Tercümana., Paristeki dostla
rmdan biri: 
~ NevyorJm gidince (Sarı 

Yıldızlar) ı <ı.r.~tmeyi ihmal 
etme! 
Dem~!. O gece otelden çr 

kar çı'.kmaz bir arabaya bindi. 
lcr. Tercüman. arabacıya: 

- Yello starz. .. 
Diye iki kelime ile gidecelde-

ri yeri söyledi. 
Yusuf:, 
- Nereye gidiyoruz"! 
Diye !'.Ordu. 
Tercüman : 
- Gidince görüreiin! dedi. 
Yusuf pehlivanın henliz kar-

nı acıkmamıştı. 

- Lokantaya gidiyorsak, ben 
yemek yiyemem. 

Diye nurıldandı. Tercllman 
güldti: 

- Japon yıldızları, yani Ja · 
pon kızları bir revil yapm~ar. 

( Dcvcım' ııar) 

Bugünkü mektep 
maçları 

lstanbul erkek mektep~ri. 
f tdboZ lik lınyeti ba.şT..Ymlığılt· 
rlan: 

18.12·1940 çaroanılba gUnü 
Beşiktaş Şeref stadında yapıla· 
cak futbol maçları: 

Saha komiseri Z. Koptu, Ti
caret li~esi • !şık li.ııesi saat 14, 
hakem Baha.ettin Uluöz, Muıı.J· 
lim mektebi • Sanat okulu sa.at 
15,15, ha.kem Bahaettin tnuör., 

18-12.1940 ça.?Şıım'ba. gU.nü 
1cız me~plerinin Eminönü 
haJkevt saJonunda yapıJaeak vo· 
le~"bol maçları: 

Saha komiseri: H. Atakol. 
Çan:ılrca JW.Sl .. Kandilli lisesi 
saat 14, hakem S. Ac:rköney, E. 
renköy 1i~i • Şişli Tera:kki u· 
sesi saat 14,30, hakem S. Açrk 
öney. 

Nuri Bosut Futbol Ajanı 
oldu 

lşti!a eden futbol ajanı Ha. 
san Kamil Spo~! yerine hakem 
komitesi a.zasmda.n ve milli ha· 
kemlerimizden Nuri Bosut 
Bölg~ futbol ajanlığına inti · 
hap eıditmntir. ---<J---

. Bu haftaki maçlar 
Bu hafta geçen hafta tehir 

edilmiş maçlar oynanmayrp fr 
kistürdc 22 tarihindeki maciar 
oynanaca.ktIJ.'. ~ 

3) Gülcan. 
Ganyan: 440, plaseler 130 ve 

125 kuruş. 
Reşinci loo§u: 
üç ve da.ha. yuka.n yaşta.!.:i 

yerli haliska.n İngiliz at ve 
krsraklarrna. mahsus bir kuvvet 
kolJUSuydu. Meeaf C$i 2000 met· 
re. 

1) Karanfil, 
2) Roma:ns, 
3) ÖzdemJr. 
Ganyan 150. plbe 135 ve 140 

kuruş. 
Altıncı 1ooş11.: 
Dört ve da:ha yulcan ya~taki 

hall.;.;ıkan İngiliz at ve krsrak ve 
idiçlere mahsus <'alı manialı bir 
koşu idi. Mesafesi 3500 metre. 

1) Dandi, 
2) Tornru. 
Ganyan 160, plheler 125 ve 

170 kuru,. UçiincU ve dörotincü 
koşu arasmda.kl çifte bahse 54 
Jira vermiştir. 

Bu mUnaeebetle İstanbulu 
Sevenler Cemiyeti şairin ismini 
ihtiva eden bit' levha hazırlat
mış olup bu Jev'ha BeYoğlunda 
La:ınartin caddesine asrlacaktır. 

Sabıkalı kadın hastaha
neye yatırıldı 

Hidayet adında bir kadın, Pazar 
günü mavi ispirto içerek sarhoş ol. 
muş, türlü rezalet yaptrktan sonra 
yakalanmıştı. 

Sarhoşluktan muhtelif sabtkala. 
n olan Hidayet hastahaneye yatı. 
nlmak üzere müşahooehaneye kal
dmlmıştn-. 

- Biraz d!şarıya çıksak. Şu 
ko~a. memleketin büyük cadde-

1 
lerı çok hoşuma gitti. Bir baş.. 
tan öbür başa kadar ucu gök· 
!ere dayanan yüksek binalarla 1 
dolu. İnsan baktıkca, başı dö. 
nOyor. Ben İstan~dlUl gelir 
k~n: "Pariae gidiyorsun •. Paris 
dunyanm en WyUk, en güzel 
'.11emleketidir.,, dentiş1erdi. Hal -
ouki Nevyorkun yanında Paris 
k:·y gibi ıralıyor. 

ıırt ~:i ~;:l<~~a: v · e Ben • 

Pencerenin yanma sokuldu ... 
Caddeye baktı ; 

- Aman yara;bbi ! !nsanm 
beyni zonkluyor. Kaç minare 
boyu yüksekteyiz kimbilir? 

--:"". Yirmi ikinci katta.yız. ö· 
tesını sen dti§ün artık, 

....,. Ya otuzuncu katta olay. 
dık .. Hele şu caddede yilriiyen ~ 
le:re bak. Küçücük birer karın
ca gibi görünüyorlar. 

Petro gaz.eteleri elinden br 
raktr. 

Caddenin elektrikleri yavaş 
Yava§ yanıyordu. Ortalık karar. 
mağa ~lamıştı. 

Tercüman sordu: 
- Çrkalnn mı? 
- Fena olmaz .. Biraz dünya· 

Yl görürUz. 
r - Sana bir teklifim var, 

l:ueuf pehlivan! Eğer sokakta 
r1hat et.meni, kimse tarafın
dan taciz edilmemeni istersen 
teklüimi kabul etmelisin! ' 

- Nedir o? Söyle bakalmı .. 
Akla Yakın birşey ise, elbette 
ka '.Jul ederim. 

Petro bir paket açtı: 
, .. - Bun!arr bu gcc.e düşün· 
aum .. Senın için aldım. Yakası 
kapa_h. ine~ bir muşamba. Cüp. 
pe gıbı gıyel"!in. Topuklarına 
kadar uzun. .~iinü baştan a.şa
ğrya k~?~.r ıliltlersin.. Şalvarın 
falan gorunmez. 

Yusuf muşambayı eline aldı. 
- Fena fikir değil. Bandll'~ 

mada da yağmurlu bir günde 
Hüseyin pehlivanın mu§an:ı~r 
nı giymiştim. 

.. sırtma g-eçirdi. Aynanın ö. 
nun<l,. durdu: 

- Tam da vücuduma göre 
be. ~ srl buldun bunu? 

- Araya araya güçlükle bul
dı•m. 

( , .. _ , ~k a. 1\abul ediyorum. 
· " lı J-ıen ~iyerim. 

Tereüman paketten bir kal-

'. . sevıgorum ... 
Genç teğmen, cephede mu· yapmadan çıkıp gitmişti. 

vakk.at erkanı harbiye ynırha. Bundan ~ hiçrbir ~aman 
nesindeki masalardan biri üs- Fransuaz'm ne olduğı.mu düşün. 
tünde bulunan bir mrfı eline al- memişti. Çünkil onıun kendisini 
dı. Bir dakika, gözlerini sanki hiç unutmıya.cağını, hiç.bir za· 
kamaşmış giıbi yumdu. Bu yazı man t.eselll bulamıyacağmı bili
yı o kadar iyi tanryordu ki, ne yordu. Bu akşam rüya nu gö -
kadar aylar, ne kadar seneler rüyord.u? Fransua.z, bunu nasıl 
evYel o da t1pkı bu zarflara yapmıştı? 
henzeyen mavi ve uzun zarflar O, bu kadıpıı bütün hayatının 
alırdr. tek a.şkla. dolduran müstesna 

Bu zarfların üstünde o ıamarı mahluklardan biri zannederdi. 
h?~le l:'abancr bir isim değil, ken Ve şimdı bu zıırfm karşrsında 
dı ısmı yazılıydı. bUyük bil' hiddet duvuyordu. 

Ru z.arf J görür görmez unu· · GlinıkU bu zarfın küstah ve ken. 
tulm~, daha doğrusu hafızası. disiyle alay eder gi'bi bir hali 
nm bır kenal'mda 1\almış olan \'ardı. Fran61ıazın ona evet o· 
bir hayal, ()'özlerinde canlandı. nun hatrrasma bil(' imkan vok -
Sarı ve J.ağmık Ba)h .. b~ baş, tur diye düşiin::rdü. 
ha.zan ıalım, 'bazan mu~fık na - Halbuki iste Fransuaz elivle 
zarlarla dolan yeşil gBzler soıı~ yazılınrş ol~ bu zarf. ona ·bu 
ra ağrr bir ahl'ngi olan bir sesi 1;ınnmcla ne kadar vıımlmrş oı· 
düşündü. . . du:hınu gÖster!yordti. Z~rl'm ÜS-

- Sevg:lırn ~enden ~"'"ll'a hic;: tünde ie;mi vamh olan neferi 
hiçbi: z..ıın~~n bir haelm insan tıınryordtı. Birkaç gün evvel mü 
sevmıyecegım. tl;has::ıs olduğu için ~ağı:nl&n 
Fr~~ııaz onu ıı:- _kadar ~ok bır askerin yerin~ katip olarak 

sevmıştı. Ve kendisı .on.a n,. bilroya getiı·ilmi~i. 
kadar çok ıztrrab verınıştı. Onu r-örmek ve yüzüne dik· 

O, bu hatıraları daima '1ayanı katle baİ{ml\k arzusuna da.ya
nefret buhır ve buıllan zihnin· namp~·;;.r i"iıı: 
d~n UZ8kla,-"tırmakla v!edan a. - D0dier!.. diye onu Gağır · 
za:bmı tahrif etmek ittterdi. Bu dı. 
akşam cophenhı lf8rkmdaki bu Ka.rııı~ma masmavi gözlü, sa. 
karargahta, bir İtalya IS()yahatt- nşın, t.enl giln~ten yanmış, tnt 
ni.n sevimli nrkada-şı olan ve Uç h yijı;lti bir delikanlı 'geldi: 
senelik bir mUııaı:ıebetten sonra - Ernriniz tc~menirrı? 
h'.1~a~dan uzakla.~ı!;iı_ğ~, ken- Onu iylee görf'bilmek için on· 
dısını • arlık sevm~ıgı l~tn t:er· dan uzun uzuı~ bi?-ceyler istedi. 
kettiğı, a.c:ıkı ~en_d'.sıne a,..ır gel. " ~rammn.ı i~i intihap etmişti. 
me~e başladıgı ıçın, ba.şka. ka • Guzeı erkek bende:ı daha iyi!,. 
?~ılRrfa rnlh~~sehet t~ıs etmek Sonr,~ kendi kE>rdine şunu sor. 
tGın t~rkf'tti~ı Fransua.z hatıra,, du: Ac ::ı.ba şimdi onu mu füi· 
larmd& birdenbire dirilivenniş· şüniiyor ! .... 

ti. Y7· o, .mektubu aldı~ı zn.ma.n ?na son akşam söy!P.mi15 ol. büyiik ?ır dik-katle ~onsuz tir 
dugu zalim sözleri dü~Unüyo~- saadet ıf~<le e<Icn yüzii..ne bak • 
du. Ona: "Bundan sonra hlçbır tı. O <hkıka i<'if'~ lı'f)tij bir ar· 
kadın 'heni senin ~evdiğin ka- zu diiC'tii. Bu fenalrk ya.nmA-k 
dar. sevnıiyecektir. Sc beni çok istı>~ o kadar kuvWtİi idi ki 
~vıvorsun ve i;)te bunun için ancalc bir iki giln ,burıa muka: 
ayrı?~mı:z .ıa.zım .. demişti. vemet ~tti. Niha.v(';.; y~~lıımcde 

O hıç §lka,·et · '~en, lıiç yao~r1.-n.lmı ôldı>fu bir ak~ 
ai!tamaö~1ı k~· ,.- • ' her za· oehinden ciizd.,,,~nt ve ciiz<l;'Fn: 
ma.n çekindiği o büyük sahneyi dan orada. ka.lınış birkaç mck _ 

tup arasından mavi 'tir zarf çı· 
karttı. Bu zarf onun kendisine 
yolladığı .son mektu'bun zarfıy
dı. lçindc mektup vardı. Ve bu 
zarfı nefer Dorlier'nin i~al et· 
tiği maı:a.m:ı bir kenarına bıra. 
karak çıkıp gitti. 

Ertesi sa'bah, postanın dağI
tildığı saatte Dorlier orada i~i. 
Beklediği mavi zarf da posta
dan !;Jlanı§tı ve Fransuv..dan 
gelen zarfı elinde tutarken yine 
yüzünde aynı ~aadet manası o· 
kunuyordu. 

İki c,rkeğlı1 bakıfjları karşıla, 
3ınca Dorlier biraz tereddüt et· 
ti. Sonra, kendisine doğru bir 
iki adım attı ve: 

--.- Teğmenim dedi, dUn nk
§!lm bir§ey kaybetmişsi11iz. 

Ve nefer cebinden mavi zarfı 
çıkardı. Kendi elinde tuttuğı.ı 
mavi zarfın eşi olan ve üstti 
aynı yazı il~ ya.z.ıl"nrş lbulunan 
zarf~, bunu tath bir tavırla teğ" 
menıne uzatırken: 

- Bu sevgi ona o kadar göz 
yaşı ve ı~rralba mal oldu ki .. 
dedi. 

- Biliyor nuydmıı? 
- İlk günden beri. 
-- Bir erkek olduğunU11 halde 

bu size tesir etmedi öyle mi ? 
İri ve sarışın delikanlmrn göz 

leri hep srhhat ve merhametle 
doluydu: 

- Teğnıenim dedi, o sizi sev 
mişti, halbuki ben ise onu sevi. 
yorum. 

Bu sözü duyan genç teğmen 
Fransuazm kendini unutmadığı
nı öğrenmişti. Fakat bundan 
bir gurur duymadı. Çünkü Dor 
liernin saadetinin o nereden gel • 
diğini ve kendisitıin hayatında 
bir kere bile tal!tfuz etmediği 
şu sözün Ie-zzetini anlamıştı : 

- Ben seviyorum. 
Sesi heyecanmd:m biraz kısıl· 

nıış olan genç teğmen, neferin
den uz:ıkla.şırken: 

- Dorlier siz mUkeıpınel de· 
likt1nhş1nrz ! 

Dedi. 
Nakle&n: Hatice Hatip 

Gölcük ve Adapazarı, Karam.Ur- Gölcükte halkodıuır, iyi ve inti-
s:ı iı:azalarırun parti kongreleri de ıa.mlı bir tekilde çalışmaktadır~ 
nı~ayet bulmll§, Gölcük parti reis-- Halk odasının tek eksiği bir salo
Ilgıne Muammer Ta.rgöç Ad.apaza· nu ve .,ahneai olma.nı.urdı:r. Bu ek· 
rı .. Parti reisliğine Rıı;til, Ka.rıı.· slğin ikmali çok arını edilmekte· 
mursel başkanlığına da. Enver Bal· <lir. 
kan seçilıni§lerdlr. bmHi halkevlnin 911-l~lan 
Fidanbğm mmtaka meyncdılbna 

hizmetleri H.alkevi q faalyietini a.rt;tn-. 
Vilayet nUmune fidanhftı mmta.. mıştır. Lisan kunsları yeniden açıl 

kamız meyvaeılığı jçin wk faydalı Jnt§, tem.sil kolu bir müsamere 
hizmetler görmektedir. Her •ene vemıek Uzere provıı.Iarma h.<ışla
olduğu gibi fidanlrk ida~ı, bu ee- m!§, rıtUıı:e ve tarih §Ubesi İzmit 
ne de halka aşılı olarak lOOO tarihini yazmak fu:ere harekete 
elma, 4COO armut, 1000 vişne, 1300 geçmiş ve müze., sergi şube.-.ıinde 
kaysı. ve mecmuu 208380 6 baliğ amatörlere ma.hım~ olmak Uzere 
olan muhtelif cins fidan tevzi et- btr fotoğraf ve re'!!bn •ergisi ~ 
ıniştir. mağr kararla.§tTrmıı;lrr. 

Ba.ro lntıhabı Tfttıin mah9olll bol Vfl 1tt1füı 
Kocaeli barosu intihabı yapıf· 

mrş ve hayli hararetli müzakere
ler cereyan etmiştir. Baro reisliği· 
ne avukat Sedat Pek .seçilmi<ıtir. 

Marmara. gazetesi kapandr 
Şehrimizde intl§ar etme-kte olan 

M.arm:tra lsmiııdeki gazete neşri
yatrm tatil etmiştir. 

Marı~ kömürü az 
Haftalardanbert §ehrinıizde ma.n 

gal kömüril bulunamama.'kta ve 
halk, bu yüzden çok slknıtı çek
mektedir. Şehre az miktarda ge
len kömür de madrabazlar ta.rafın· 
dan ta 1't"1tir haricinde alnmıaıcta 
ve kiloeu ytiks~k fiyatla. 11atııınak· 
tadrr. Halk, bu va?Jyetin ıslahrnr 
istemektedir. 

GökükMd askerlerlmJze top
l&nl\l'I hedfyelt>r 

GölctUtte bhraman atıkerl~rin'ıiTA 
kış hediyesi vermek hususunda 

Bu $C-ne tiltün mahsulü çok nef16 
bk şekilde istihsal edilmiştir. Ko
caeli viJA,:reti dahilinde yeni sene 
rekalte~f 3 milyon kilo kadar tah· 
m.in edilmektedir. Piyaea. martta. 
açılacaktır. tnhlsa.rlar ida~ zUr. 
ra& avans tevzilne bıışlamıştrr. 

Cevdet Ya-kub Baykal 

--·------· Dr. Kemal Ozsan 

idrar yollan hastalık 
ian mütehassıSI 

B<>yotıo hUkW caddesi No. ıı~u 
Buna l"azan 'D•ttı Obanyt1n 

Apvtman. Tef.: '1%33 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilAnları J 

ı - Mevcut ev.sa.!ı ınucib!nee alulacall ()lan tıo a<l4t pttm 20/12/9~0 
Cuma günü aa.at 15 te Kasımpaşad& -bulunan Deniz Levazım Satın .Almıı 
Komisyonunda pazarlıkla ekailtmeai yapılacaktır. •• 

:? - İsteklilerin teklif edecekleri fiyatın yllzde yedi buçug-u olan ilk te
ınına Uarı 11e birlikte mezkO.r komisyon& mttracu.Uan 1lA.n olunur. (11848) 
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•det Silindir bilok 

Silindir kaver 
l!:kzost tiytlp en 
Ekzost tiyll:p arka 
Redekıriyoıı kovanına geıçe emtı dl§U 
Redeksiyon erkek di§llm 

,. Şanznııan erkek dltlisl 
Gaz pakini 

" Yağ pakini 
.. •Piston geçin pin teab1t

1
yaylan ile 

İnlet tüp 
takrm Ataç dahilinde bulunaıı bllyatardu bl.rer adet 

adet Konnelctln rot komple yataklan ile beraber 
Volaııt üzerine geçen marı dl§llal 
Manyeto kurma çalmıaıı 
Siplral yağ borusu 
Adedi devir saati 
Su tulumbası 

,. Ya&' tuıuın\msı 
" DiııtribUtör ve su tulmnbaıa tedvir dffllat 

"gem ~t dloUıl Uınltlde,. 
Şanzıman ~a!b 

.. Yardımcı maklne blly&lı yatağı konıple 

.. Ekzost ve inlat valfı 
1 - Tahmin euilen bedeli (10717.64) lira olan yukarda cinı ve tnlkdan 

yazılı 23 kalem mnlzemerıtn 20.12.940 Cutnıı. günU Mat 14,BO da Kuımpq&· 
da bulunıı.n Dl'niz Levazım Satm Alma ko~onunda rıan.rlıld& ekmltıneei 
yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı (803.82) lira olup ıartnameıd. he?' ıUn iJ •aatl dahUift· 
de komieyondaıı bedel.si~ alınabilir. 

~ - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun Uıtedlği vesaik.le birllkte adı geçen 
komısyona tnUracaatıan Ul\n olunur. (11849) 

Maliye Vekaletinden: 
1. - Bir sene mllddetle hesap mUtcıhauıala.rı refakatintle staj 

yapll~tan sonra 1stanbul, Ankara ~r. Bursa, Ada.na, lı!ensln, Sam· 
•un g bi vilayet merkezlerine tayin edilmek titere müsabaka Jlı he
sap mliteha~sıa muavini almacaktı:r. 
. . 2 - Mütehassa muavlnlerlnin aylık Ucretıert 100-120 lir& olup 
ımtihanda muvaffak olanlara 3656 sayılr kanun hütUmleri daireoin· 
de Ucretıerı verllecoktir. 
. _3 - Müsabaka imtlhanma Jir-ebllmek i!:h! memurl.ıı. kanunun b6-. 

şın~ı nladde.şinde yazalı şartlardan maada hukuk veya i.ktrsat fakillte· 
1~_rınden veya 15iyaııat bilgiler okulundan veyahut ticaret mektebin.in 
yukıek krısmından veya. bunlara. muadU ~cnebl mekteplerden mezun 
bulunmak ve fili askerlik hizmetini bitirmiş olmak §arl.trr. 

4 - MU.sabaka imtihanı 25-12--1940 tarihinde İstanbul def.
terdarhğında müte~ekkil imtihan heyeti tamından yapılacaktıt'. 

5 - lmtihana girmek isteyenler yukanki şartlan haiz olduk• 
l~rın~ dai:r olan vesikatanru ve 4,5 X 6 eb'admda fotoğra!larmı ve 
:J.I:rıdtye kadar bulunduklan vaıifelerle ayrılli eebeplerini göster~ 
e~dı el Yazılarlle yazllm~ tercUmet ballertnı nı.ptetmelt 11uretile. bır 

istida ile İstAnbul dafterdarhtm• 20-.1~940 SilnU met.d _.tinin 
hitaınına kadar mUrn.eaat ebllelcri ie~p eder. 

6 - İmtihan aşağıdaki mevzulardan yapılacaktır, 
. l ~ Hesap: kesri adi ve a.ş.ırl, fabı tf!nuUp, s-tontc>, talaı.bıı, 

mütenasip. 

32 - H~nd~: 11atrh ve hacim m~alr.n. 
- Verırt hakkmda. umtım! maltlıııat. 

• - Ticart u.sul defteri (11781') 
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cıriadaşmız /,ir giin .sire ı 
rr _ Stn kni laiçilk görme ... 

Devlet Demiryolfan ve Limanlart 
i şletme Umum . idaresi _ ilanlan ı · 

r.J emur ahnacak 
ı - Devlet Deıniryolları ı.stasyon smıfmda .l.atUıdam edilmek tıı;e-.-e 

mlll:ıbakıı. He ortamektep mezunlarından hareket tııemur namzedi ve as. 
kerliklerinl yapID.1§ lise ve yüksek mektep mezunlanndan l~letme ve ha. 
reket memuru stajyeri aımacaktır. 

2 - Müsabakada kaunan ortamektep mezwıJanna 60 11..se mezunla. 
rma U ;rilksek mektep mezunlarma 100 llı:a llcret verllecektlı:. 

3 - M!ls:ıgaka. imtihanı yüksek mektep mezunları için 25,12.940 çar. 
§&mQa, 1100 mezunları için 27.12.940 cuma, ortamektep mezunları için 28 
12.940 cumartesi günleri aaat H de Haydarpaşa, Sirkeci, Ankara, Balı. 
l<esir, Kayseri, .Malatya, Adana, Afyon, lzmtr ve Erzurum işletme mer. 
kezlerlndo ve sıvas, Eskl§ehir cer atölyelerinde yapılacaktır. MUracaaUar 
bu işletme ve atölye mUdUrlUklerl ve istasyon :efilklcrlncc kııbul olunur. 

6 _ )ılUS&bakaya iştirak oera.iU §Wl.lardır: 
A - Tilrk olrruık, 
B - Ecnebi bir kimse Ue evli olm&mak, 
C - 18 ya,şmıbiUrmliJVe otuzu geçmemiş olmak (80 Y&f dahil), 
D - Ortamektep mczunlan lçl.ıı a.skerllğl.ıı.l yapma.mış olanlarm a.s. 

][erliğini yapmasına en az bir sene zaman kalmış velise, yük.sek mektep 
mezunları tçm de a.'3kcrllk.lcrln1 yapmış olmak. 

5 - MUşabakada muva.ffak olanlarm bllA.hare idare doktorları tara. 
tmdaıi. yapılacak muayenede Sthh1 durum.lan demlı:yol işlerinde vazife gör. 
meğe elverişli bulunmak. 

6 - MUracnat J..stıdalarma baflanacak vesikalar §unlardır: 
N\lfua cllzd!l.Ill, diploma veya taadllcname, aakerllk vesikaar, polisten 

taadlldi iyi huy kAğıdı, c;:l~ek qı ka.ğıdı, evli olanların evlenme cUzdanı. 

6 adet vesikalık fotoğraf. 
7 - Daha fı:ı.zla malQmat almak 1.BUyenlerln l§letme mUdUrlUklerlne 

veya ata.iyon §cfliklcrl.ııe btzzat mllracaa.t etmelidirler. 
ı - lsUdalo.r yülaek mektep mezunları için 23.18.9(0 llae mezunlan 

1çl.ıı 2'.12.IKO ve ortamektep mezunları için 26.12.940 gUnlerl saat 12 ye 
kadar kabul olunur. (83111 - 11531) 

~ . . 
Vagonların ta.bmil ve tahliye müddetleri için Ha.ydarpaşa. ve· İz.. 

mirde ''8" ve diğer istasyon18.rda "'6" saat olmak ilzere verilmekte 
olan mühletin tat!bi.ldne Aynı oartlarla ikincikAnun 941 tarihinden iti
baren ik.incl !bir lş'nra. lmcla.r devanı edilecektir. Fa.zla. tıı.fsilA.t için is
tasyonlara ınUrn.canl cdilmclidir. (8'701) (11843) 

., . . 
Afağıda ilml, muhammen bedell ve muvakkat teminatı ayrı ayn gö.s· 

terilmlş olan Ankara hutahanesl madent malzeme.si 27/12/ 1940 cuma günU 
ııaat ııs de kapalı zarf usuıu llc Ankarada ldare blnaamda ısıra ile ve ayn 
ayn aatm alınacaktır. 

Bu işe girmek istlyenlerln muvakkat temlnaUan ne kanunun tayin et· 
tığl vesikalıın ve tekliflerini aynı gtın saat H de kadar Koml.syon Relallğln• 
vermelcrl JtLzımdir. 

şarbıameler parasız olarak Ankamda Malzeme dairesinden, Haydar
p&.§&dR. Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dagrtılmaktadır. 

Muhıunm'1! Muvakkat 
MAI.ZV.MENIN tSMl Bedel Teminat 

Lira Lira 

ı No.lı liste muhteviyatı 8 kalemden ibaret k&r· 
:yolalar, nakil arabnlan ve taraça. §ezlonglan. 12448 

2 No.lı Uste muhtevlyatx 19 kalPmden ibaret ma· 
den1 komodinler, dolaplar, masalar, vesaire. 27681 

8 NoJı il.ate muhteviyatı .f.7 kalemden ibaret ma· 
den! kaplar, muayene mnaa. ve §eZlonglan, veaalre.. 23060 

933,60 

2078,08 

1729,50 
(ll726) 

1 Askeri Fabrikalar Satınalma Komisyonu i lAnları 
12000 Lftre P~trol Alnta<'ak 

Tahmin edilen bedeli (2760) lira. olan (12000) litre petrol askeri !abrl· 
kalar umum mUdClrJUğil merkez ııa.tm alına. komisyonunca 30.12.9•0 Pazar· 

teat gUnU aaat 14 de nçık eksııtme ile ihale edilecektir. Şartname parasız· 
dır. lf\l\0 altknt teminat :?07 IIradır. -(11803) 

Maliye Vekaletinden: 
Güınüş yiiz kuruşluklann tedavülden 

kaldırılması hakkında ilan 
O m~ yUz kuru§luklann yerUıe gümnş bir liralıklar darp ve plya.saya 

kW mllttardıı <:ıkanlmı;ı olduğundn.n gümüş yüz kuruıluklarm 31 Ikl.nclka.· 
nun 190 tn.rihlnd~n ııonrl\ tedıı.vtllden kaldmlması kararla,ştmlmrıtrr. 

GUIIlÜŞ yüz ku~lultltı.r 1 Şubat 19U tarihinden itibaren arbk tedavW 
etmıyecek ve ancak YD.lnız Mal Sandıklan ile Cumhuriyet Merkez Ba.nkaa:ı 
tubelert.ucc kabul ed!lebUecektır, 

Elinde gl!mUş yüz kuruşluk buJUDaıı.Jarm bunlan Mal Sandıklarlle Cum· 
hurfyet Merkez Dankası eı.ıbeıertne tebdil ettirmeleri Ull.ıı olunur. 

(70025) (10216) 

Deniz Gedikli Erbaş Orta Okulu Müdinlü
ğünden: 

Okulumuza ücretli bir riyaziye ve bit- geımkilik öğretmeni alma
caktrr. 

Snrtlar: . - · . . ~ı- '--
1. - Riya.zıya oğre1Jılenligı 1!W,~~e&ılile Jill8fl\U\U Olmak veıya 

ilnivcrsitcd<!n ögretmcnllk ve:i~as~ ~ı~. 
2 - Gemicilik öğretmeılli~ !Çin m ~ DlftUil ve bu 

'vr.zifeyi yapabilece-ine dair Clir.de rVi8 ~-. 
A. - Ask~rillde ilişiği outunınaın&k. 
B. - Ocr t miktan bare!I1 ıcancuna Bil'e milK tniid&faa vek!le

ttnoe tayin edfiec ktlr. 
Bu v:ızif elcre taııpleıin acele ~ Dıin.b D!!lllWI ~\l 

mUdUrlUğUne rnlll'ftemı.tlan. (11. 769' 

1,---------------Tlrklye Cllmbarlyetı 

ZiRAA T BANK ASI 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası. 

Şube ve Ajans adedi: 265. 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri. 

Para blrlktlrenlere 28.800 Ura lknımlye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en az 
ıro llr8.81 buluna.nlara senede ' defa çekilecek kur'a ile qağıdald 

plAna göre ikramiye dağıtılacaktı:r. 

ı Adet ı.ooo Liralık ı.ooo Lira 

' ,. 500 .. 
• 
• 

2SO 
100 

GO 
120 • 10 

,. .. 
• .. .. 

ı.ooo 
" ı.ooo .. 

4.000 " 8.000 .. 
4.800 • 

ıeo ,. ıo ,, s.200 ,. 
DİKKAT: Hesaplarmdakl pal'&lar blı: sene içinde 50 liradan &§atı 

dll§Jnlyenlere lkramlye çıktığı takdirde % 20 fe.zlas1yle verilecektir. 
Kur'alar aenede 4ı dela: ı Eyl01, ı BlrinclkAnun, 1 Mart Vft ı Haziran 
tarlhlerlnde çekilecektir. 

1m ................................. i ...... . 

_... . ·- - ' -
Dev1et Oenizyolları t işletme· 

~ il - ... --

. umum m'üaürlüğü ilAnları ·- ............... .............. -....... ...-... _ _.... --- -..... 
Anadolu Hattı Seferleri 

!kinci bir ililna. kadar Anadolu ha.ttmm 103, 118, 204- ve 215 
numaralı: 8e'ferleri yapılacaıktır. (11915) 

Kıymeti 

L. K . 
325 65 

163 68 

313 68 

73 68 

213 68 

Pey akç~l 
L. n:. 

25 00 Çarşı Terlikçiler sokağında 26 No. Ju dükka
nın tamamı 7147 

13 00 Çarşı Çukur han iç han üRt katta 12 No. lu 
odanın Tamamı 7171 

24 00 Çarşı Zincirli han ikinci katta 15 No. lu oda.
nm tamamı 7266 

6 00 ÇaI'§ı TakkecilP-r sokağında 28 No. Ju dükka
nın tamamı 7210 

]7 00 Çarı;~·r Kebirde Zincirli ha.n üst katta 20 
No. lu odanın tamamı 7180 

Yukarıda yazılı cm!Rk sntılm.ak üze re (15) gün müddetle açık 
art:t:ı:nna.ya. ~Ikanlmıştır. 1hnl<'.si 3-1- 941 cuma günü saat 15 da ic· 
ra edileceğinden isteklilerin Çenberlitaşda. !st:ınbul Vakrflar bnşmü
diiriyeti ınahlülii.t kalemine müracaaUarr. (11909) 

Sahibi: ASIM US Basıldığr yer: VAK.iT Matbaası 

Umum neşriyatı idare eden: Refik Ahmet Sevonqil 

\ 

llısanbul Levazım amirliğ inden verilen ı L harici askeri kıtaatı ilanları 
25 ton sadeyağı kapalı zarf uııulile 24--12-940 salı günü saat 

15 de Balıkesir askeri satın alına komisyonunda. ihalesi yapılacaktır. 
Muhammen bedeli beher kiloda yüz yetmiş kuruş olup muvakkat te
minatı 3188 liradır. Evsaf ve 5artlarmı görmek istiyenler Ankara ls· 
tanbul Lv. 8.mirlikleri ve Balıkesir satın alma. komi.syonlarmda göre· 
bilirler. Taliplerin muvakkat terninatlarile birlikte tekif mektuplarmt 
ihale saatinden bir saat evvel komisyonumuza vermeleri §arltrr. 

(1585 • 11466) 

:MUteahhld nam ve hesabına olmak Ul:ere bf>her adedine tahmin edll<'tl 

fiatl 2 Ura ola.n 10,000 İstlhkft.m modeli balta çeliği VekA.letçe nı:Umek l&r' 
tile açık eksiltme ile almaca.ktır. Ekalltmeat 25/ 12/ 940 Çarşamba gUnU aaat 
H dedir .llk teminatı 1500 liradır. Taliplerin belll vakitte Ankarada M. W:. 
V. Satmalma komisyonuna gelmeleri. (1601 - 11571) 

:/o :,. .. 

Hepsine tahmin edilen flatl 150,000 Ura olan 83,333 kilo aunı nzell.ıı 
pazarlıkla satın almacaktır. Pazarlığı 20/ 12/ 940 cuma gUnU aaat 14 de An
ka.rada .M. M. V. Satın alma komisyonunda yapılııca.ktır. Teminatı 17,1500 
Jlradrı:. Evsaf ve şartnamesi 750 kuruııa k~yondan almrr. Tallplerl.ıı belli 
va.kitte kom18yona gelmeleri. (1627 - 11732) 

Beher kilosuna tahmin edilen fio.U 8,5 kuru§ olan 2400 ton aert 'H yu· 
muşnk buğday pazarlıkla ııatm alma.cnktrr. Pazarlığı her gün Ankarada L'"· 
Amirliği satm alma. komlsyonunda yapılacaktır. 15 tondan &§ağı olmamalC 
§artlle ayn ayn taliplere do lhale edilebillr. 2400 t.onun ka.tı teminatı 22,000 
Ura, 15 tonun 192 llradrr. Evaıı.f ,.e ııartnamesl 960 kuruşa koml.syondan alı• 
nır. Tallplerl.ıı her gUn komlayona mUracaaUan. (1527) {11743) 

1(. ,,. :(. 

Bir kiloıruna tahmin edilen !!yatı 135 kuru~ olan 115 ton aade yağı 
pazarlıkla satın alınacaktır. lııtcklileria % .15 temlnatıariyle 20/ 12/ 940 
gtlnil ı;aat 10 da Kars askert satın alma koınisyonuna gelmeleri. 

(16•5 - 11860) 

.A§ağıda yazılı mevadm kApalı zarfla eksiltmeleri hlzala.nnda yazılı gün 
ve saatlerde EIAzığ .Aakerl Satın Alma I<oınisyonunda yapılacaktır. Talip· 
lerin kanunı vesikalarile teklif mektuplarını ihale aaatıerlndf'n bir saat 
evvel komisyona vermeleri. 

l\IJktan Tutan Tem.lnatr 
OtNS1 
Plı:lnç. 

Arpa. 
Pirinç ... 
Arpa. 

Kilo 
50,000 

r\00,000 

•o,ooo 
250,000 

J.lı:a Lira K1'. ibate gUn\i T• .aati 
18,500 1387 50 4/1/ 941 10,30 
42,500 3187 50 6 " " 15,30 
15,·400 1155 6 " .. 10,30 
25,000 1875 7 .. ti 10,30 

JI. 1(. JI. (1653 - 11897) 
Beheri 230 kuMJ§ olan 15,000 adet bııkır matra pazarlık.la aabn alma· 

caktır. İhalesi 24/ 12/940 Salı gUnU saat 115 de lznıirde Lv. Amirliği Satm 
Alına komisyonunda yapılacakbr. Tutarı 34,1500 lira, katı teminatı ()1715 lira· 
dır. Taliplerin kanuni veslkalarlle belll saatte komi.Byoiıa gelmeleri. 

(1657) {11901) 

• • • 
Bir kilosuna tahmin ~dilen tlati 6 kuruş ol.an kon.una., muamele vergtsl 

bUtUn rU.sum ve nakliye değirmenciye ait olmak üzere 450 ton buğday pıt.· 
zarllkla krrdırılacaktxr. tstek111erln ytlzde on beş teminatıarile 28/12/ 940 gü· 
nU ı;aat 11 de Kars Askeri Satın Alma koml.syonuna gelmeleri. 

(1M3 - 11858) 

inhisarlar umum 
mOdürlüğünden: ı 

1 - Keşi!, şartname ve plAnr mucibince idaremizin Pa,şabahçe fabrika· 
smcln yaptrracağ'ı yangm söndUrme te11l!!al:t işi yeniden pazarlığa konmu§tur. 

J1 - Keşif becleli (3239.50) Ura, muvakkat tf'mlnatı 243 liradır. 
ın - Pazarlık 24/XIl/ 940 Salı gllnU saat 1'l de Kabata.şta Levazım ve 

MUbayaat şubeı,indcki Alım komwyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartname sözU gec;en I...evazım Şubesi Ve:ı:nesiııden 16 kuru§a alı· 

na bilir. 
V - İsteklilerin pa7.Sl.rlık için tayin olunan gUn ve ııaattc % 7,11 g6\·en· 

me par;llan ve ~rtnamesinln "F,, :Cıkrasrnda yazılı veslkalarile birlikte mcz:· 
kQr komisyonıı mUracantııı.n. (11908) 

KAYIPLAR 
~ de Hall~Jc Ofıızboyo~ıu. (34S80\ .*. 

31/ 20611 .say11I ve 12.12.939ta.rihln· 
1334 do(;umlu !sma il Sıtkı oğlu ben 

HalQk 1.stanbul _ Şl.şll nUfus dntre~in· 
den aldığım nüfus hüviyet cUzdaDTmt 
kaybf'ttım. Yenisini alacağımdan es· 
kiııinin htikmU yoktur. 

dı:ı aldığını ecnebilere mahsus ikamet 
tez'kereml kaybettim. Yeni&inl alaca· 
~mdan esklsinin hUkmll yoktur. 

.Remzi Kurtt 
Ap<tn811ra:r Ç~ aokak ?\o.: Ui 

(MSSZ) O'lmanbey Raif raı:n Apt. Daire 

istanbul Defterdarlığından: 
Sıra N. 1\liikclklin Adı ,.o ı.oy™lı 

1 Hayinger 
2 Artin kızı Vergin 
3 Mehmet ve Ali Demirtaş 
4 Hayim Drıkoen 
5 Lef ter 
6 Kevser Gülay 
7 Sadullah oğlu Ali 
8 :!.smail Hakkı 
9 Tevfik Ferah 

10 I.4or Çatak>ğlu 
11 ~ Panukyıuı 
12 Genoditof 
13 
14: 

" ,, 
Alekaandrr Hirge 

1şi. 
Posta pulu 
Bııkkal 

Ciğerci 
Terzi 
Demirci 
Bakkal 
Kahveci 
Muameleci 
Fmncı 
Yumurtacı 
Kalaylı çeşme 

Tliccar terzi 
,, ,, 

Rus çimentosu 
Mi\messili. 

i'lahallcıli 
Yenicami 

Hacı Mimi 
,, u 

Yenicami 
}faci l.funi 

,. .. , 
Ycnicami 

Hncr Mimi 
Ycnicami 

" ,. " .. 
" 

,, 

~okağı. No. sıı. JUatrnh. 
Mruımaym H. 5/ 22 161.25 
Dibek 2. 180.00 
Neca.tibey 281 210.00 
Mehmet Alipaşa han 4 120.00 
Sn.kızlar 17 36.00 
KUledhenden 41 60.00 
Karabaş 5 135.00 
Tevekkül H. 6.3 81.00 
LUlecihendek 52 288. O O 
Fennenecller 147 200.00 
Eyübi Han. 3/ 5 JH.00 
Fermeneciler 65 279.00 

" ,. .. 36.00 
B. Tünel Han. 3 499. 75 _.., 

l\a;r.anç 
35.90 
45.00 
44..22 
11.84 
10.53 
J0.00 
20.97 
24.30 
86.40 
73.35 
22.99 
20.64 

2.66 
59.57 

Buhran 
7.16 
9.00 
8.84 
2.37 
2.11 
2.00 
4.19 
·.l.86 

17.28 
11.74 
1.60 
4.13 
0.53 

Ctta Senesi 
6.46 93i 

1.90 

4.14 
3.72 
0.48 

.. 
938 

" 
" .. 

939 
., 

940 

" ,, 
" 

932 

İstanbul 2 sayılı tetkiki it:rraz kililliSyonunun 2. 2. !14-0' tarih 
ve 3297 sayılı tasdik karan. 

H5 Kir-kor Klör oğlu Kahveci 
Yukarrda isiriileri yazı:lr ve vergi miktarı 

reslerlnde, btil~ğı yaprlan aiattmna ve 
~ Bt.n ohmnr. (11883) 

Yenicantl Demir Han 7.emin ht f2.00 19.01 3.80 93çı 
gösterllen Galata tahakkuk şubesine ait mükelleflerin ikametg8.h ve tir.a etgiıh ad
polie tahkikatr ile anlaşılmakla 3692 No, Iu kanun mucibince tebliii yerine ı: çmck üze-


