
Vapurların yeni tarif eler' Pil ihtikarı y2pan ıki 
kişi adliyeye verildi Yeni Adalar, Yalova ve Anadoluyakası 

vapur tarifesi, dünden itibaren tatbik mevkii. 
ne girmiştir. Bu tarifelere nazaran sevahili 
miltec3.vire vapurlarında ilk ve son seferler 
kaldırılmıştır • 

Fiyat murakabe komisyonu, dün, vali 
muavini Ahmedin reisliği. altında t:krar top
lanın.ıştır. Dünkü toplantısında komıı:yon, Ye. 
nicami sokaZuııda 78 numarada Kırkor Şa
hinyan ile :&'yoğlunda Çatmalı Mesçit _sokn. • 
ğ·mda 20 numarada Moizi adliyeye t~lın; et
miştir. Bunların suçu, 10 kuruşluk pıllerı 40 
kuruşa satmaktır. 
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YIL: 24 •:< 8.\l'l: 8221 
- lK!Nct SAYFAMIZDA -

Kahraman askerlerim ize 
eldiven, çorap alınmak üzere 
Merkez Bankası 50000 Kar yağmasına rağmen 

YUNANLILAR 
lira teber·ru etti Pogadeç'den sür'atle 

ilerliyor 
Atlna 2 (A.A.) - Diin akşam 

neşrcdil~n 36 numaralı Yunan tcb• 
liği: Dün cephe üzerinde büyük i· 
lerlemeler kaydettik ve harekatın 
inkişafı için hususi ehemmiyeti ha: 
iz noktaları işgal e}ledik. Pennetı 
mmtakasmda 150 den fazla esir al· 
dık ve btiyilk miktarda harp malze· 
mesi iğtinam eyled'k. 

İtalya Akdanizde 
taarruz kabiliye
tini kaybatmiştir -

Yazan: ASIM US 
İta1yan doııanmasmm son .ı;iln 

Jerde ~ apht;ı bir b:ı.reI,et bu devle· 
tin artık Akdenizdc taarnız kabi
liye1inf l•aytctmiş olcluğunun deli· 
IJ gibi kabul edilcbiHr. ltalyan do 
nanmasmın bu çok manalı harebe
ti Taranto mücıtn.hlı.cm m~·vldini 
tcrkt'derek ttalya. yıHım:ı !ıısmm 
garbmdaki Urr.anlardan birine ~ 
ldlmi1 olma~ndır. 

G~~l'n (11) Sontc>srin günü İn· 
glJiz deniz tayyareleı 1 t:ırafından 
Taranto~·a yapılan taarruz bura 
d:ı.ki 35 bin tonluk büvl!• zırhb· 
hrılan üçünü :vaml:u1 Jtf'.1D ve 
uzunca bir zaman tı:in i <ı" yaramaz 
hale getirdikten son'"a ltalyan baş
kumand:ı!lhğı harp fllolannr bu U· 
rn:ında. b:ı.nndıraımya(.':ığmı düşün 
mli51 cı:ığl:ım ol:>rolt 2 zTJ'hlı ile 8 
•,mv:ı:ı:ör ,.e 27 d<'stroyerdcn mil· 
reldu~p olan knvvet!crine NapoH 
1·ahut Snf'zya li "'anlarmdan birine 
~tınek üzf're harck<'t t'mrt ver· 
mJşf~r. 29 lkln<"lteşttni!e tn~Hlz 
ami ~allih dairC'Sl!1ln nı:-~~cttiitı teb 
Jii'Jnde bah<ıetfiıS clı?rıiz t>:ı~bJ l~t<' 

bu üs deği'}timıe esnasmd:ı \'111ma 
~elrnicıtlr. 
Şüphesiz Skil'."a. adac:mm f'tra 

fmcla eercy:ın f'~fon bu deni7 h:ır
binin iki t~raf irin mucip oldu~ 
zayiat ?Uühirndir; fakat bundan 
daha mülllm olan scy tt:ııvıın harp 
fllosmmn T:-r.ınto miist .. Jf,cem 
nıe\'lılinin l<<'ntllsl irin ar1tlt emin 
bir üs ofarnr..·""!l!!ı ı·:ı11:ı.,f1 ile Ak
deniztl<.>ltl İngiliz deniz ve hıl\·a üs
lerlnd"n çok nzak bir İtalyan Uma 
nm.ıı ;.-:itm<'sMlr. 

lln 1"f"a t halele 1talvan çizmesi· 
nin ta.ıı ökçe nokta..~ma t.esadüf 
eden Tınanto 1tah an harp filolan 
için yalnız m'U<ıtal~kı-m bir istinat 
nokt:ısr değildi; bu liman aynı za· 
tnanda Al•deniztn Ubva sahiUMI 
Ue P:ıntela"!"ya ,.e Sicilya adalan 
arasnıı t~ldl eden dar g~!t nok· 
tasını pc';{ kola, lıklıı. tehdit edecek 
bir me,-ki olduj(n ~bi tcabmda 12 
Ada ile irtibat· teı-i<ı ederek şarki 
Akdenlzdrlı.J İnA"i11Z harp flJotan 
nrn harelcetlerinl 7,orlaştmnak, bl· 
lakis Libya<lan Mrsmı. taarruz için 
~arekete ~eçmlş olup ilerlemek 
~re müsait bir frrsnt r.tinünü 
beklemekte olan Mareşal Grazia· 
nı ordusunu da hı.loiye eylemek 
hnkinını Yerebillrdi. 

Ni!ınyct yine bu Torn.nto limanı 
1
0trant boğazına peJı y~m mcsa.· 
ede olduğundan Adriyatik deni.ratJn 
enıniyetı i~lıı de de0:tzde tamam.ile 
hakim bir me\'kf tc .. kfl ed!:·ordn. 

Onnn için lta1\'an harp ~e111ilerl
nln Tarantodan kalkarak Na.poll
~e, Yahut Ccno,·nnm "".ı"' unda~u 
.. Penaya gitmesi harp hareketle 
~I balumnıcJan başka hiç bir liman-

a bulunamıyacak ofan knm"tlcrf 
fedıı t . c nıı-k ln(>('burh·cthıdc kalm:ı· 
o;r, daha doğrusu 'italyan dcntz 
!m-ıTetfoıinin a....._k b d • ••• un an sonra 
Akdemzdc tn~llb; lmYYetıeril'e 
lmrşr taarnız ~tm.-.J,fr>n .,1 ... ,,ıp 
kendililini mnlı:ı.hz·ı t 'nt"''· . . ,. 1'r<· ... , ,-h 1.,n '!ıra :; 
nıa~ karar vermlı.; bulunması de
melctfr. 

İtalyanlar A \"nıtl:ı h3 ,.hl başla
rnadn.n en el Akdenlzin bir ucun 
(lan öbiir ucuna kadar hiç dnnna
ılıın ı.,ridip ~elebilecel• kesif tan·a
ı-eJ ... rine malik oldukfannr idilla 
t:'JYorlarclı. Bu t.ayyareler !'ia:Ve

sınde herhıı.nd bir noktada dü,. 
M·m harn l!"Mi!';f bnlanrlu;;unıı gö· 
-n'-JI 'celdeıinl, ondan sonra da ~e
r ı;; bombardıman taYVareleri ile, 
:;erek deniznltr gemil~rile taarı'UZ 

(Devamı 2 incide) 

Anlcara, 2 ( A.A.) - Kızılay Cemiyeti umumi merkezinden 
tebliğ edilmiştir: 

Türkiye cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından kahra. 
man askerlerimize eldiven, çorap ve fanila tedarikine medar 
olmak ilzere merkez ve şubeler teşkilatı ?\amma Kızılay Cemi
yeti merkezi umumisine 50 bin lira teberru edilmiştir. 

Kızılay Cemiyeti tecerru edilen bu para ile en kısa bir za
manda askerlerimizin ihtiyacına yarıyacak eşyayı hazırlamak 
üzere te$ebbüsata başlamıştır. Cemiyet Merkez Ban.kası idare
since gö~terilen bu hayırseverliğe alenen teşekkürü bir va.zi. 
fe bilir. 

fv1ec tsin dünkü N orveçte 
toplantısJnda 1 vah i_m 

Askeri memurlar kanu-lkaı ışık/ık /ar 
nunun 4 üncü maddesi . • • 

değiştiriliyor Kuıshnge hır 
An7cara, f ( A.A.) - Büyük • 

Millet Meclisi _bugün do~tor suıkast yapıldı 
Mazhar Germenın başkanlıgm -
da toplanmıştır. 

Celsenin açılmasrnı müteakip 
ta>babet ve şuabatı sanatları
nın tarzı icrasına dair kanuna 
ek layihanın geri verilmesi 
hakkındaki Başvekalet tezke
resi okunmuş. Ankara şehri İ
mar müdürlüğü ile inhisarlar 
umum müdürlüğünün 1937 yılı 
hesabı kat.isine ait kanun layi· 
balarmı kabul eyleml.,ttr. 

Mec1is yine bugünkü topls.n
tısmda askeri memurlar kanu. 
nunun dördilncü maddesinin ta. 
diline, dev1et memurları aylrk -
larmm tevhid ve taadülüne da. 
ir kanuna bağlı bir numaralı 
cetve1de Maarif Vekaleti kıs.. 
mrnda ta~hihat yapılmasına ait 
kanun lavihalarınrn da birinci 
m;;,.1-kereforini yapmıştır. 

Meclis gelecek toplantısını 
çarşamba günü yapacaktır. 

Şimdiye kadar İngiltere 
üzerinde 

3006 Arman 
tayyaresi düşürüldü 

Mühim deniz inşaat 
tezgahlarından birine 

yapılan baskın 
(Yazısı ! ncide) 

StoKholm, 2 (A.A.) - Bugün bu· 
raya gelen haberlere göre Alman kon. 
trolu altındak1 Norveç hUkiımetlnin 
reisi Kulislinge yapı;an bir suikast ti· 
zerine Norveçte vahim karışıklıklar 
vuku bulmuştur. 

Kuisling, Fredeıikstad'da umumi 
toplantıdan ayrılırken büyük ve mub· 
telit bir kalabalıkla karşılaşmış, o sı. 
rada bir bomba patlamıştır. Bomba 
Kuıalingin yakininde patlamışsa da 
kimseye bir şey olmamıştır. 

KUiaUıll". aahTııoıı.r& eatPal'Jorj(da 
bir nutuk söylerken kendisine a;,,.ıntı
lı sualler sorulmuş ve polis intizamı 
temin için müdahaleye meebar kal
mıştır. 

Eski siya."i particilerin işaretlerini 
hAınil tezahüratçılar civardaki sokak
larda toplanmış ve Kuisling taraf· 
darlarının bu işaretleri almak isteme· 
leri üzerine şiddetli bir müsademe 
başlamıştır. Bir çok kimseler yarala
narak hastahaneye kaldırılmıştır. 

Dört kişi tevkif edilmiştir. 
Norveçin muhtelif yerlerinde rejime 

karşı kin şiddetlidir. Kuisling taraf· 
darları kaldırılmakta veya d:ıyak ye· 
mektedir. 

Suriyede 
Veni bir bevan
name neşredildi 

Peten hükUmetine 
sadakat tavsiye 

olundu 
(Yazısı 2 ııdde) 

Siyah k8.ğıt bollanıyor 

Basın ıstıhıak kooperatifi 
satış iş nı üzer ine aldı 

Dün gece Y ~şildirekte 
üç fabrika yandı 

Zaıar 
kadar 

bir mılyon lira 
ediliyor tahmin 

DUn gece saat 19,57 de Ycşildirekte, 
Kocahasan caddeıılnde karakolun kar
şısmaa.ld 4 numaralı fabrikadan yan
gın çıkmış ve şiddetli rUZgil.rın tesi
riyl bircienbıre hızlanan ateş fabri· 
kayı tamamiyle savurup yaktıktan 
sonra ayni çatı altında.ki fabrikalara 
da sirayet ederek iki fabrika daha 
yanmıştır. 

Ateş 4 numaralı Mustafa Tuncerin 
Merserize iplik fabrikasnıın kurut
ma dairesinden çıkmıştır. Buradaki 
büyük sobaya fazla kömür konmuş 
ve kızan soba yanındaki samaşırları 
kav haline getırdikten sonra sıçrayan 
bir kıvılcım ile ateş almıştır. Ateş 
birdenbire büyümtiştür. Fabrika bek· 
çisi Hüseyin, dumandan boğulur gibi 
olunca yangından haberdar olmuş ve 
hemen karakola koşmuş, ltfaiycyc 
haber verilmiştir. 

İtfaiye gelinceye kadar ateş, rüz· 
garın şiddeti ile fabrikayı tamamen 
sarmış ve yanındaki 6 numaralı Ayaz 
B«rtiiirozım çorap ta"t>rikasma geç
miştir. 

İtfaiye hemen faaliyete geçmiş ve 
projektörlerle etrafı aydmlatmıştrr. 

Yangından çıkan alev ve sıçrayan 
kıvılcımlar o kadar uzaklara kadar 
gitmekte idi, ki civar evlerin lıallu 
Luyük bir tel~a düşmüş ve bazıları 
eşyalanıu sokağa çıkarmağa ve dam· 
larma I.\ilalt halılar sermeğe ba§la.· 
mışlardı. 

.Nihayet ateş yanındaki Muhsin Ki· 
barın boya ... abrikasına da sirayetle, 
orasını da kısmen yaktıktan sonra it· 
faıyenin gayretiyle sondUrillmilştilr. 

Yanan fabrikalardan 4 numaradaki 
Mustata Tuncerin fabrikası yedi bin, 
'3 numarada Ayaz Baı ba.rozun fabri· 
l:ası 46500 ve Mub.slıı Kibarın fabri
kası d:ı. 1500 liraya sigortalı olduk
\a n anlaşılmıştır. 

Zarar v~ ziyan miktarı, fabrikalar
da!<! makıneler de nazara alınarak ı 
milyon lira kadar tahmin edilmekte
dir. 

Zabıta yangında her hangi bir kast 
ihtimali etrafında ehemmiyetle tabki· 
kata başlamış ve ya.ngm eanaemda 
tabrfkada bulunan mruıtııı:idemlerıe 
işçiler sorguya çekflmişlerdlr. 

Şimdilik zruı altına alman bir kim· 
se yoktur. Tahkikata devam ediliyor. 

İtalyan Tebliği 
ltalyada bır mahal, 2 ( A.A.) -

ltalyan orduları umumi kararga
hının tebliği: 

Yunan cephesmde düşmanın 
şiddetli taaruzlan her. taraf 
ta tardedilmiştir. Mukabıl taar 
ruzlarnmz neticesinde hareket rnev 
zilerine kadar tardedilen dl!~m"'n 
bilhassa dokuzuncu ordunun sağ 
cehanmda ağır zayiata uğrarn:şır. 
Burada kesif bir topçu hazırlıgm· 
dan sonra yapılcın taarruza bütün 
bir kolordu iştirak etmişir. . 

On birind ordu cephesınde 
bilhassa Pusteria frrkn<:mın iki 
taburu ile Ferrara. frrkası ya... 
ra.rlık göstermişlerdir. Miralay 
Trizio kırk yedinci piyade ala.· 
yınm başında şerefle ölmüştür. 

Alp mü:freWerimizin baskı
nına uğrayan süvari krtalan 
imha edilmiştir. 

ltalya.nJar ~ryor 
Atına., 2 (A.A.) - Propaganda 

nezaretinin söz söyl.lıneye salft.lıi· 
yetli bir memurunun ifadesine gö• 
~ ıslmdJ ftalya.nlu Amııvutlukta 
Ohri gölünden denize kadar iıdi· 
dat eden seksen kilometrr.lik • ·r 

(Devamı e incide} 

K asımpaşada Bu sabahtan itibaren 

Met~esini_öldüren Ek"aek 12 kuruş 10 
Sabrı tevkıf olundu l k 
Çe~:i~ı~~:ıu~t: bir paraya satı aca 
~on iki gün içinde şehrimiz.1 

de iki cinayet işlenmiş, iki kişi 
öldüriilınüş, bir kişi de ağır su
rette yaralanmıştır. 

Daimi eınc_men dlakl toplantısında 
30 para zam yapılmasına karar verdi 

Cinayetlerden birisi cumar- Belediye daimi encümeni dün 
tesi günü gece yarısına doğru öğleden sonra Yali ve .belediye reisi Günlerin peşinden: 
Kasımpaşada vuku bulmuş ve doh.-tor Lütfi Kırdann reis iğinde 
28 yaşında Sabri Gültekin a. toplanmış, iktısat müdürlüğünün 
dmda birisi, metres oturduğu ekmek fiyatııun arttırılması )Olun 
50 y~ında Fatma adında bir daki raporunu tetkik ye müzakere 
kadını tabanca ile kanımdan etmi~tir 
vurarak öldürmii§tür. lstanbula verilmekte olan buğ· 

istanbulu bir liraya 
satan adam 

Yapılan tahkikata göre, Sab. dayın Derincede teslim edilmesi, 
ri GWteldn, Ka.Jımpaşa.Ja, tp- imaliye ücretlerinin son ~ünlerde Bekri Mustafa bir gün kafa.. 
likçi karakolu kar§ısında otıJ- artmış bulunması YC bundan baş· smı adamakıllı tüt.sülemiş, so-
ran ve üç çocukla i.\-ti torun sa.. ka şimdiye kadar verilmekte olan kağa fırlamış: 
hibi bclunan bu yaşlı kadınla buğday cinsinin dah~ iyi ve ekstra - lstanbulu bir liraya sa:t.ı • 
üç ay kadar evvel tanışmış ve nevinden verilmeye başlanm3!'-I yorum! 
arada sıradaı kadının evine gi. zaın sebebleri arasında görülmü<:., Haraç mezat!., 
rip çıkmağa başlamıştır. ekmeğe otuz para zam 1:apılmasİ· Diye bağlrmağa başlamış. 

Nihayet cumartesi gecesi de, na karar verilmiştir. Bu suretle Zarnanmm zabıta memurlan 
Fatmaya misafirliğe giden Sab· ekmek 12 kuruş on paraya satıla· bu meşhur Bekriyi yakalamı§. 
ri, henüz anla.~ılanııyan bir se- caktır. Yeni narh bu sabahtan lar: 

sumerba.nkrn Yemışteki kllğıt satış I bank milJi.ırlugu bu iş !çın temas ha: bcple Fatmayi tabanca. ile vur. muteber olacaktıı. Francela fiya· - Sen 1stanbulu nasıl olu.. 
şubesinde lımit kfl.ğıt fab~ıkasınm lindedirler. Vıı~yetin, ba§ka eller ~a muş öldürmüştür. tında bir de:!isık!ik ''apılmamıc:tır. yor da bövle bir liraya eatrllğa 

1 me için yaptığı sıyab ka.· sıtası ile de siyah kO."'ıt 6atışr >DPI a· . ~ • ; ,; k • ? d · 1,.. 
ıı,ak ınas..te edil de saat 13 ten itiba· bileceğim a.ıa.kıı.darl:ra natırlııLuğı Katıl, vakadan flonra yaka. çı arıyorsun . ., emış.~.r . 
""ı.t sa.tl§ına n 1 . te ""dd . • S B ' . M tafa gülmu>:. 0 d roıı:illştir. haber alınmıştır. . anmış, cı:.1ye mu eıumumı OV t A . k e.~rı ... us · 
r~rı..;ı~ı;:; bu oepoya cuma gt.lnU Bunun uzeruıe Sümerbank müdür· muavinlerinden Ziya YazO"an el e • me r a - Istanbulu sa.tun 'l::~n deği . 
gelmiş \"a cumartesi günü satışa b~- l~ği~ 1.zrnıt ldlgıt fabıılrnsı tıcaret şe· koyarak tahkikata başla~ıştır. rrör!Ti!melerlne Iim! ., 
1 t Ancak cumaı tosı gunü oğ fı Nımetı şehrımize ç.1ğım11ştır. n· ~ t ft dl" d kto :ıı ~ . .li D . 
anmışs~'nra ma aza.ya büyük t>lr te· Dün şehrimize gelt n 1'. iıııct, ilk iş ıger ara an a ıye o • emış. . . ? 

~de; kl lcl~ğundan ınzibatl ted- olaı-ak ·ıurk baııın ıstıhlAk kooperatifi nı Enver Karan da Fatmanın D t tt - Ya kımdır · .. 
b~r~e~a:nnşo ve vil1yetin emri ile sa· ile temaııa geçmiştir. Kooperatif, Ye· cesedinin morga kaldırılmasına OS ane S~~e e Diye tekrar sormu:J:ır. Bu 
tı~ı:ır 16,30 c:a l<estınılşll. Pazar gunu m~tekı satış şubesinin s:Hış fiyatı u: lüzum göstermiştir. devam edılıyor defa Bekri Must:ı.f a clinclPkİ ra· 
'~ c.uıı Oôli.'ye "aa:ı.ı· hiç bir satış ya zeı ınden, satışta bulunacağını blldir Sabri dün öaleden sonra ad- . . kı Riscsini <>'ÖStererek: 
ııınamrnLır roı§Lır. "Yapılan teın_csi:ır nctıcesu.de . . b . l'aşıngton 2 ( A A ) - Tımes ~ ı> • b • .. 

P Dün ~ayar vapurıyle şehrimize ~u .i~ kooperatife verılın;ştır. Koope· lı~e~·c ~:~ıım edı~erek sorgu gazetesinin ~uhabiri. azı or: - Yemın E>d~r-m; do~ru soy. 
tzmitten 1~ ton styı;oh Mğıt d.aba ı;eı- 1 ıatıf, satışıa:ını Vakit )'.uruu \'C Ba· bakımlıgınce tevkıf olunmuş_ Sum W Il S ~, ( 

1 
. . Jüyorum. !sbr oulu a lan ıa. bu. 

mi tir. Bununla, şebrimJze gönderılen bıfı.l~dekı bUtlln ktıtuph:ıncier \'as.uı:-ıı tur. U z;ı.er. e es,. O\ :>e e çısı dur, s:ıtan da budur ! B n ara.da 
pe;deUk ktı.ğıt miktarı 3ö tonu bul· ile ~apacaktır. Boylelıkle halkın, şe lı· Katil verdiği ifadesinde de mans1n ıle yaptıgı uzun koM sade dellalrm 
mu tur. Bu miktarın şehrin ıhtıyacı · rin<ı- merkezin<le ıstedl:\'l kadar siyah . . •·. • nuşmaya telmih ederek bu ko- ··· 
na 1ui ,,.eıeceğl tahmJn edilmektedir ~.,,ıt bulması ve Yemlşteki depodan mıştır ki · . . . nuşmanm dostane ve kurucu ol Cevabım vermi .. 
Maamaffu, tzmıt k:ığit tabrıkası, is· ::0!~~~e 4~ kuruşa aldığı Mğ'ıdı, baş· ''- Fa~a .~le sevı_şı.yorduk. duğunu sövlemiı:ıtir Bu müla: Vakıa h b=trrınni tır. Fa -

t~ı1;1 1::~ar 1 sevk~fı~:~'."1F~:: <lığı görüle~0;:z~ :;~ı;;:z1;1~~n~us~~~:. 1 Kenddisin~ ~~:re:ir 11~su~8t katta bilh~ssa ikti;adi ve ticari kat öyle ~rür..'iyor kı .. ıta}bY.a 
~~a, 1 ~dt ea~~~':.r 150 ton siyah kAr ~areket "erln n oğ cnnıesı temin rnız a er · ö !b k e meseleler görüşülmüştür. şimciiden harbı hı3 neüı 1 gl _ı-
kAğıt kaı ~tmiştir e~lmış olnca.üır. ı::atı~lara, yarından veya başka bır se e~ yo tur. Molotof'un Berlin'i ziyaretinin dir Acaba bir gi.ın ltaly"'n mıJ. 
Diğer taraftan ıcİarl makamlar, 111• lti~:c~ıı. b~t~~nnaca~tır. 1 Vak'a ak~~ı ta ancamı çı- A.'llerika - Sovyetler Birliği mü. leti

0 

harp mesullerml .~ramağa 
yah ktı.ğıt sat~ının Yemiş gıbı oısbe ğ. rın kılosu 45 kunıştur. karmış temızlıyordum. Fatma: na.sebetl . ti.zerind te . di b 

1 
guva cekılecek o. 

ten uzak bir yerde ve tek elden ida· 112 santim enlnu«.> olan bu slyab kA·J " Aman böyle şeylerle uğ. tnı . -~rı . e sır e p 1 aş arsa sor k . l\1ustafa gib" 
resinı halkm i9tırahnti bııJmnmdan ğıdın beher kllosundan 9 metre kA· - s"mdi? l e edıgı sualıne karşı Swı~.cr lanlar da Be rı ki ? ı 
mahzurlu görmtlşlc:rcllr. CumartMi l ğıt çıkmaktadır. raşacak .zaman mı :.l . ··: Welles demiştir ki: mi cevap verece er. 
gününden itibaren vilayetle Sllme[lot J (.Dommı 2 tınctde) (.l>E:ııamı ! ittekie) Hasan K·Utn.<>Q.ıuı 



! n!RtNC!RANUN l!llO 

1 Had ısa er arJs~ 

Almanlar · n~~iie
reyi n" He n1ag Op 

E<orıorrli hartası başya~ilir\ 
aç, ıacak nutk,yle 

12 Birlnclk:lnundnn 19 birincU:anuna kadnr devıım eden hafta her 
yıl oluugu gı.oi ou yıl da ekonomi ve tu.um haftası olanı.~ aı ... mı;;..:r. 
Hafla Ba.'.}v~kil Reflk Saydanl'n blr nutkuyla nçılacakt•r. L"se ve ortn 
okul'nrda ö'retl!l"nlcr o giln ilk d.,rsi bu me·:zua tchcis c'1ecc.:lerdir. 

RJn1anyada,ti 
A'm?.n kıtaları 

Yunan 
(Vas tarafı 1 incide) 

cerbe Uzerinde ric'at h:ıHn:la lı:r 
'ur.maktadır. Şark mıntakasmd:ı 

Dün bir geçit resmi Yu..-ıanlılar ltalyanlan bombardı • 
mandan sonra cumartesi günU lgı:-t 

yapblar Pclllr::ılş olan ,.e Ohri gıs•·ı fü:enn.:e 
.. D N n bulunan Po;:rdac.;e şehrinin ilerisi- .. 

Bu.l:re§, 2 (A.A.) - ' ' · dt';;l"'t kova':ımat-ta4 ır. Ga"'"l, yani 

Radya Gazetesi 
klII 5enl DlZ?.m 

ar~ sıuı\a &ovyetıer 
vs Amerı~a edeca l6r ~11[s ? • 

Ge çen ikın • ınin ilk haL 

ünivers:te ve ) il' s~k İk' ısat oku'ıında hafta fçeririn':l hir gün 
fütıfat .ı;UnU olru-nk k bul edıkcc~t r. ll<ı: o!<ullar da bir h~l:talıi.t ça 
lışmalnrını bu mevzu tiz~rir'ic y~p:ıcaklardır. 

1 

bııuırı3~r: talim ve r:-h'I böl'!e~inde ise Yunal"'ılar ""·r 
P.Jm:m ordusunu m"n mukavemetini kırarak '""ate· 
b. k ·· Roman,·:ı ' •• • ter ıye etme uzere ~ - l ii'• meriler zaptetmel:tcC:ir. s~n 

B:ııttllı!<U ıtörilnilşilj le lllyaııct dlln
yn.J•uuı ıu .• 11.;ar_,,1 ı:u .. ur: 

tas~nda ff tlcr 1 lr..ıht~ m;,ihim 
bir nutuk \ ~i. Bu nu. 
tukta ln!?i t ) ,ılıp etmek 

Dünkü cinayet ıtalva Akd:)n 1zde taarruz 
ka~lliyctinı kaybe1m.ştir 

j da ln•lunmakta. ol:ı.n ~lnııı.n .. .,~ .. nıı:·~c.a cephe Uzerln~e bUytlk 
kıtaatı bugün Biıkrcşte bır s~- h;a frı1fyetl .... i oll"!ll"'!'a CB havanrr. 
çit resmi yapmıştır:. ~~ ge;:ıt muhalefet"vle bu faaJiyPt §imdi çok 
r a.;mi, Rcm .. r~·a.nın ~~lu pakta azalmı$ bulunmaktadır. Kar yağma· 

1 Ht:h~:~ kutlamak ıçın tertip ya ba§lamıştır. 

~iy:uı M.;,liscle. la ağ.rlığt şark sa• 
hııJı ı....eı·.ı.1 ... e top . ..U.w•§tlı. d..ı h:ıı·o
ke. J&tJUll)'illllll ""-D)'llUIU<1 )enı .ıı.IZcün 
Kw ........ ~ ... ,..cww-•) .e tı<.,.•..ı...ıl,iUr. Al• 
manya Avrı.1pııcıa yeni nizam kt.rar· 
Ken ~ovyct 1~uıı_ya:,·ı k:ıyoetınekLen 
çe.uuı)ur .. J. r~ıu ....... , Jap .... .aı bU•,ıet 
a.eyn..arı oir cepııe aldı.ar. 

hususun t i teyit e - (B<ı§ tarafı 1 incide) 
ccrck şii,, Diyerek elimden a1mik ine -

_ Mile.. di. Böylece r;al:alat'll'.)e.t;a baş. 
hayetlendiı "' ladık. I~te bu sırada silah bir -
dar devam e...... t r , c Ja"1ıbire patlayar:ı.k çıkan kur-
nu nihayetlcndirı- 1un kP.rııma saplandı, öldü.,. 
çarp:§ma saati ~a.Jı a TR~I\'DEKt CiNAYET 
tlınit ederim ki, şimaiye "r . Evvelki gece Sirkeciden Kil -
ald:k!r.rımız ne.tbcn:.n nyn nı çükçekmeceyc kalkan son ban· 
rı.Jacağra. Bu:;ün bütün dilnY3 Y1 liyö trenine, 1-!Useyin, K~il 
nutukları i1e feihetme,cte 0111' ve .AH adında Uç aılwdn.ş bm-
bu c!endiler!ın ellerine sil.lh mi-;tir. 
almağa nıcc'Lur kalacakları zı - Tren hareket ettikten BOnra, 
maıı gclcc.c:;:tir. O zanı~·1 ~u bµ Uç arkadaş arasıı:da henl'z 
aylardan orJar m1, ):~~'~s. \ 1z 

1 
mah~y::ti tes-lı!t edi!cr.ıiyen tfr 

mi istiface etmişiz g1or~c;:.ı,(- m~·e yüzünden kavga ç11:r.:..
tir. tngiliz1er bizi ab.nlm ıcın ve a<!ız pa.trrdısı h3linde b'.l şl:ı... 
çahc;ıyorlar. B!Tktı:ç ay EOiı!"a yan ~ünazaa yavaş yavaş bil. 
biz mi, oni~ _mı!. ~11!1,, ~bl.uka o. yüye?."a!t şid:letlen.-niştir. 
lacak, pek ıyı gorüU:e .. tır.:: Bu sırada kcndisL,i t;ıtemiye· 

Alınan Führerin-'11 bu sozt('. cc'c derece1e sarhoı:ı 0'an Hiisc
rinden anlaşıiıyor ki. Alınan vin. tabancasını çekip ateş cL 
baskunıandaı.lı~ı Brıtanyaya meğe başlamıştır. 
ihraç harckctırde munıffak Ç::•an kurşunlardan bir tane. 
olmamakla. beml:cr, mnz:/iui- si Alinin tam kalbine isaı:,et 
yelten ümidini keı:mi~ d~ldir. e:lerok herr.en öMUnnl.:ş. bu es
Acaba Alma.nlar. nıhaı zafer il- nada KA:mil <le, HUscyinin üz> 
midini neye istir.ad ett'riyor. rine atılarak tabanca~m~ı almak 
lar! istem~lir. Fakat katil bu s~-

Simdilik b~,_:rıu tayin etmek fer bbancnyı ona çevirerek a. 
mUmkün degılse de bczı taJ.1. teş etmiş, F'furıil de kn.~nğmd~ 
ıninkrdc. buk1ım.:ık kabi!<.lir. ve kaınzr~s.n olmı>.k ü:ı:~re i1ti 
(1} nkkunun tarıhl ile Röytc· yerinden yarıı.hı.narnk kanlar 1 • 
rin Lo~~.ra.<lan ':e~i~ bir tel- çinde yere yıkılmıştrr. 
gra.fta şoyle denıH;ror: Yaralan ağır olan KAmil, 

"lnciilter~ni.n gayet iyi haber baygm bir halde ha.staha.neye 
alan siyasi mahnfiline gelen kaldmlmıştır. 
malümata göre, Almanyanm ------------
küçiik hacimde, yani 300 • 400 
tonluk c/ ni::alt.J gcmi!erin.i Ecri 
halinee inşa ctr-ekte oldl11tın.r1. 
nı ve bunlnrın hnrekat s'lhala
rı dar olmakla beraber, Fl".tın -
s:ı.da Lorient liLıanı il:? knbil 
olduğu takdirde I'anarya ada. 
larma is+fo .. d ettikleri ta'\dirde 
şarki Atla tikten ger::en lngiliz 
vapur ka.filelerine karşı yapı. 
lan ltır"''•··tı clah:ı. ziyade taz· 
yik edebilecekleri merl:ezinde
dlr.,, 

Sık sık ev değiştiren 
L! • mzmetçı 

18 yaıımdn Neriman admda blr 
;;cnç kız Met cdlr.mfş ve son za
rrı'lll larda bir çok evlere hizmetçi 
olarak girmeğe ve bil- fırsatını bu
larak evi soyup knçmağa başlamış· 
tır. 

Bu suretle hlr kaç ev ııahibfn1n 
can•nt yakan Ncrlrrıan nihayet diin 
yakalanmış ve adliyeye verilerek 
birinci sulh ecza mahkemesince 
tevkif olunm~tur. Öyle za.ım.'?diyoruz ki Hitle. 

r1n nutkundaki lngiitcrcyi n,b - N~z~re •• 
luka etmel:ten b:ı.hsed"n fı'rra u. -

--
ile Almanların rok adette yeni 
denizaltı gemileri ppmaltta ol· 
dufhınu bildiren bu haber ara -
smda sıkı bir rr.ün:ı!cl:et var. 
dır. JJö-er h!'IVilr"t tcıy:e i~e Al. 
ınn.nyanrn kat'i muzaf:eri: eti 
Akd:miz sa.ha~ındıı. yap1Ia '.!alt 
ha.rekct:erJen ziyade yeni Al
man <lenizı>ltı ~·'"'rrıileri1';'l faa 
livetindcn beklediğine hlikmo. 
lllııabilir. A. 

Altın Fiyatı 
DUn, bir altının fi) atı 24 SO llı:a 

adl. Bir klllçe nltmm gramı 282 ku
nı§tu. 

Ne demeli? 
(Rumanya) dememeli, (Ro. 

manya) demeli; bunun gibi 
Romanya. krnhnm adı da Ro
~!lllyalıln.r ara.sında (Mihail) 
dir. 

Tfü·k'Un çok işittiği bir 
ad. Adın sahiı,i de .Araoolu 
yerli dili de öyle söyler ve söy. 
lendiği gibi yazar. Bizim f.\an.. 
sı:: imlif:u:.a bağlı olan aj:ıns 
telgraflarma veya. l;q_zy dil züp. 
ncforine ka.pılm '1ıt'ichell QCk· 
Hrıie ya.mıama.h, Mi~I deme
meli, (l\tihail) demeli. 

(Ba.<t forafı t i11cire > 
\"e tml-:.l hıırc!tctJerinc r.c~~bllc
c~klcrinl öylüyorlr.rdL ttnlynnm 
h\rb" glriş!nt!wl:erl n?tı ay cldo. 
Ar..da. geçen bu lmd:ır zaDl!lll zar· 
f;nJa lta.i)ıınlann ne ha\nt'ian, ne 
<lcn:Zc!en İr.gillz donannınsma knr
şı biç b:r 7nrnr vcr.~J e, .... ı;.ı rnc,-
cl~n:ı çıllh. Ynnal"lstanrla'tl clenlz 
\·e Iıa,·a üsleıl tn~llzlcr eline geç· 
~·ı.ten sonra. 1ta.!."ruı Jıarp ttı~ıu 
Tıır:uıto gibi bir taarruz Ussl\r.ll 
t .. ~ı: .. rt::rc'< ~~"'>i tfo1;:a llrırnbn
n:l fltfoa rtme'ıh bn 7,a.-tfını blltUn 
cl1ııuıa ilan etml!J olnyor. 

edılmı~ır. S5z söyler-iye salll.hlycttnr me· 
Kral, Mihs.U, başvekil. gene - mur, Ytınp .. lrl"rm en:n1t n:-klh•"' --:· 

ral Anton&ko ve başvekıl mua· da mliflkillat çektiklerine dttlr İta]· 
vini Sima ge;it resminde hazır yan haberlerini tekzip etmiş ve bu 
bulunrouşlaı dır. ba:.ımdan nziyetin mcmnu-iyet 
HARtClYE NAZIRI BERLIN- verici olduğunu IIAve eylemiştir. 

DEN DOI\ı"DU R('jlm aleyhta.rlı!ı 
Atın~ ı (A.A.) - s.n.c. 

Viikre-J, !J ( A.A.) - ~· .N. _B. Atına radyosu ıOı.. faşist frTk~ 
a.iansmm hususi muhabırı bıl. erkAnından Strac"r:.lı: . ltaıyan kıtıtııı 
dtriyor: lıırt nr8.41nda artmr.kta olan r~tst ııı 

Berline seyah.ıti esnasında Jeyhtan cereyanı oaaurmak ıua'c•· 

Akıl cnlıcle harp n.zlyc11 böyle 
hlr s:ıOı:ıya ~rlrr.c :mrııri o!nrnlt 

g~:ı~ral Ar.tone~1ccya refa1:at dile Arnavutluğa KlttığlnJ oaoer Hr 

e1~n hı::.ric:ye n-ıvrı B. Sturd".8. 1 ml§tlr. 

rn'l..,1'!1 'ıt:ı'·i ı ı n':·:-n lmn dl"rl 
•le blr 1,ı:ere k:ı.vbetillclf'ri tı!.:ırnu 

kalıili.vetlnl tekrnr elde edemfyc
~!'derıUr; bur.dan onra Yon:ııılc;
bna Jm~ı Arn:ı\utluk~ a~ılnn 
C""nl-n ~"rlcec f•:ı.h·pJl'Tl rn•ılm•'C"llC 
ti'll I'"l"'tren Hr ~nr:ı o!ıu~ .. Jitrr. 

hususi sebeplerden dolayı bir 1·un:ınJst:ını!a ise suı:r10 
müddet daha Eerlinde kaldık. 
tc.n sonra Romanyaya dönmüş· Atba, 2 ( .A.1.> - Umumt 
tnr. emniyet nczı.retı tarafından 1 

B. Stur~za. .A lbajvıfpr\a de- kanunuevvel akşamı ne§tedllen 
mir muhafızların bir içtimam. tebliğ: 

Bütün gu"n memleket c1ahldn. bulunan general Antoncslto 

Bu ILih:n·!a r.öytcrln dhlloma!fü 
mn·ı~rrirl:ıi;ı müt~lc:ı•,ı ço!ı ycdn· 
ıled:r: ltnly:ın!:-nn J~plrıle ,.c Ar· 
~:wnt!ı•kh u~·lığı thrhc?~rlc 

ttatv:\'l cfonnn""'l.c;m•n Tr.Y'flnfotla 
\'O SlcJh·a ~ıkl:ınnıla yccliw dar
"..c!cr Almanvnsı ,·aln11; JccntlJsbln 
•n-.tıtcr"ve Jm~ı • hlr '" yapahlle 
,.e,·1 ,.e bu 5"hPrı1P lııı.rlıfn tı<''lr.o

o;lnl Ahlc1117Al"n hrlclcmlvPreli bl:1:
zat Iccn•U· inli11:ıp etlcoel;l Jıarp s:ı
h:ılarmrl!! ~·ine ~.c:ıılf lmv\'cUne ~n 
\'"nrne.<'I tiz~ gclcccft ''"'1:-ıı4 ino 

ya mi!!aki ol~ak raporunu linde sükltr.et devam etnıf:;tir. 
vcrmiş~ir. Yun:ın aslterlcri ilerliyor 

'IC\J<edPc"f;ilr. ASIM US 

Dil!d!r!len Alman 
.:. 

tayyareleri 
Lomlra, 2 (A.A.) - lngittere 

ve tı"hillerl il:ı:crirce harhin bc.'i
hngıcrndanberi dUşürlllll"Uş olan 
düşman tayyare adedi §İmdi 3006 
ya ba!iğ olr.1aktadır. Bunların 
2986 sı Alman ve yirmisi ltalynn 
tayyaresldir. 

••• 
Surlyelf e bir be· ı.onara, 2 CA.A.> - Dun l!cee 

Vilhelmlı:ıfen denlz inşaat tezgiı.h • 
yancame neqrelflldl lıırt üzerine yapılan hava h~cum -

Kahl 2 (A..A ) _ B tt 1 brı h!l.kkmda hava nezaret•nJn ls-
rc, · t eyru an tihbarat bilrosu vıı tai'silAtı ver -

gelen haberlere gi5re, ngillzler ve kted" 
Yummhlar tarnfmdcn ltalyanlara me ır. 
karşı elde edilen muvaffnkıyetin Vilhelmhden'de A1mnnyanm 
hasıl ettiği ııevk ve heyecan ma· en mUhim deniz inşaat tczgA.rların
k:ımlan mti§kill vaziyete ıokm.ak- dan biri olan Marinevcrft'i ziya.ret 
tndrr. etmek harpten evvel do, Almanlar 

Surl~•edckl Frıınstz fevkl\lft.de ko- mUstesn:ı olmak Ozcre, herkese 
miszıi Po hnlkın Peten hUkOmetl· memnu fdl. Bununla beraber dlln 
ne sadık kalmasını ısrala lstiyen gece ağır bombardıman tayynrele
yeni b'r beyanname neı;ırelmlııtir. rindcn mUrekkep kUc.;Uk b'r lngt-

Eu beyanamede ezcUmle şöyle Uz filo'Su çok gayrlmllsalt bava 
d0 nl'me!<tcdlr: §8rtl3nna raipnen bu nizamı çlğ-

Fa.n.!ız kanmr akıtan taarrtuun neme k4rar vermlıslir. • 
hfi.trr:ı.!mı knlb1mtzde da1ma saklı- Marineverft bUyUk blr havuz 
voruz. Fakat bugUn do dUn oldu- kenarmcadır. Bu havuzdan denize 
Ju gibi, sllll.ha ancak kendimizi bir kans.1 uzanmaktadır. Burada 
milı'l'\faa için sarılııcaE;rız. her ne\riden ve s•nıftan gemi Jr.ş:ı 

Türkiye tarnfmdan alman mU· edilmektedir ve blr çok denlnltı
ciafaa t€d1Jirleri de Suriyede derin larm aynı umanda inşa edileblle
blr tesir hastl ctm~ görünmekte- ceğl aıu havur mevcuttur. 
dir. 

lt.ılyan mUtnreke komisyonunun Bombardıman tayyarelerimiz 
protesto Uzerine, Suriyedeki Fran- Vilhelmshafcn Uzerlne gece geç 
sız makamlarının 18 ile 48 yaş ara- vakit varmış!ar ve taarruz şa!ak
smda?:.1 3000 Yunanh~·a seyahat tan bfra.1. evvel nihe\'et bı•1m•111tl,r. 
müs:ı-ıdeı:l vcnnedikleri ve bu cu- Hava şal"tları hn.~r~tı te~bite im
rctle bunları dövUıomelt tizcre Yu- kin bırakmamış.cıa da yüksek infr 
narıistana dönmekten mcnetlikleri lak ku lrctli bir c;o!t bombnlarm he-
bildirilmektc<ilr. deflere isa~t ettlği görUlmilıtUrı 

Lon:ira, 2 (A.A.) - Arnavut • 
Yugos!av hududundaki Röyter a· 
jansımn hususi muhnbirindt!r.: 
ArnavuUuğun şark cephesinde· 

bulunan Yunan kıtalanmn arazı 
güç!ük!erine 'V'.: şiddetle rağln kara 
rağme;ı p:mır gecesi ilerlcm:!ğe de 
vam ettikleri öğrenilmektedir • 

Ynn:ınhla.nn bir t4'1'Zlbl 
Atina, 2 (A.A.) - Atina ajansı 

bildiriyor: 
Geri hiımet'erde kullanılrr.ak ü· 

zere 18 den 30 yaşına kadar bütün 
Yunaıılr ge:ıç'erin silah altına da· 
vet e:iild;klerine dair bazı ecnebi 
gazetelerinde çıkan haberi kiti cu· 
rette tekzip ederız. 

Sovf et • Amerika 
('l~n<ı ft>Tf'f1 1 ;_71,...ı~,.) 

"Sovvet - .Ameriknn mUnasc. 
betlerinin aynı dostane ha\'a 
içinde dcYam ettigini söyleme!;: 
bu suale en güzel cevap te§kil 
eder .• , 

Snmmer We'les, ,.fodlvostok. 
da bir Amerikan kon..aolosluğıı 
ihdas edilmesinin Moskova ta.
rafından kabul edildiğini ve ll. 
z!m~e1en tedbirlerin alınmakta 
olduğunu tcy!d etınf ;ir. ---o-- • 1\ 

Bükre~te zelz~le 
Bükre.,, ! ( A.A.) - D. N. B. 

ajansı bildiriyor: 
Dl.in akşam saat 19 da B~ -

r~te yeni bir zelzele kaydedıl· 
ml5t!r. Sismografın gösterdiği· 
ne göı-c, 7..el?A!!enin !!iddet dere. 
cesi 3 ila ·1 derece nrasında~ı~. 

Zelzelenin merkezi ~O teşnrn. 
sanide vukua gelen bUyllk zeı • 
zo~ellinkinin aynıdır. 

Tefrika Numarası: 5'1 

- J'l.nmet Turgut Bey bcrada mıT 

Diye soracaktı; kcndlsir.i gilç zaptetU Ye yemek 
Jlste,dni nlnrnk süzmeğe koyuldu. 

Mazicıine ve taşıdığı oö'ırete. ~re lıayte yOl'lerde 
Ahmet Turgudu mutlaka tanıyacaklar. Kim blUr, bel· 
ti do olmdi şu kapıdan girerek şu karşıki mMaya otu
nıcnktır; belki de kö11ede bucakta, kuytu bir ma.sanm 
etrafında bllinmnz h:ıngi mmetten bir gilzel kadınla 
baş bn.ş:ıdır; ynhut bu gece burada değilse buna ben· 
zer bir bnşkn yerde olmadığı no malüm? 

topraktan uzak, manevt blr cfhanm beynz bulutlarla 
sarılı ha.yal, efsane, teselli ve zevk llem.ine uzanan blr 
yol gibi Gülserenin önUnde sanki §ekli alıyor, görllnUr 
bir m&lıtyet alıyor; bu nağmelere tutunmak mümklln· 
dür, onlara aımlıp günlük hayntııı ıztıraplartndan fil}'· 

nlmalı: ve ebedi saadet fil.kesine erişmek milmkilndUr: 
o.caba Ahmet Turgut da orada mı? 

ctmeğe kail:tr bir gUn wmı tar:ığmı toplayıp, b~JDJ 
' dikildi. • 

örterek Glilaerenln karııı.sma • 
- llannncığnn, bu eıvde bnna lUzuın olmadıfı an-

•· d:ır nerelerde gece! cliv' b ıı· ı taşıyor· sabahlara ,..n e gı e ı o -
mıyan 

1

blr genç ka:lmm evinde daha fazla kalıp nn
musuma ~z gcuremem; hakkımı ver, ben gidiyorum! 

Diye dayattı. GU!.:ıcren bu çirkin sözlerden pek 
1lzilldü. fena ruhlu, dedikoducu koca kar!}:a derhal yol 

verdi. ~niyeUl hizm~i bulmak gUçUlğll ka.t'§ısında 
apart.ınlOJl kapıcwnm kansı KÜndüzleri gelip evi t.e
ın1zteınck, yatağı dUzcltmek gibi hizmetleri kabul et· 
ti. GUlscren artık eve her gece bir lokantadan yemek 
getJrtmeğe, bu külfetli bir iş olduğuna glSre de ye
rneltlerlnl muUaka sokakta yiyip gelmeğe mecbur kal· 
mı5tı. 

Viyaruı.lı muhacirlerden mlb-ckkep olduğunu son
radn.n öiz-cncliJi bir orkestra bu gilzel, temiz, şık salo· 
nun sil:ılU "e ı&ıklı nuıs:ıfan:ını ve bu mı:saların etra
fındaki kadın ve erl:clc:erln üstUnc gilı"l, temiz, i~ll. 
özlU b' r musiki yayıyordu. GülSE'r"n atedcnberi tçklye 
alışık dcğıldf; ara sıra eş c1ost to.,lantt!mda likör, ver
mut, koktcrl ı;ibi hafif içltllerden bir 1':UçU.k kadeh al-
dI!:1 olmu~. • 

Hilrr!y"'th tadını tıırNunlnr'"'1t ir'n "tne b,ı "'"·'i" 
ten h!r kll,.1ik kn~ı-!ı ... Ne z~ra!"I v:!.r? ŞUnhe yok ki o 
z::ur.nn mı•~U:1 c1ıhn C"ni• ?Ş!~lnr dahn nrırlnl: ve bnynt 
da.ha gf'ıo:"I görllnrcck ! Bir kUçük kadı:-h ... 

Saatler, gene; kadının eşiğinde heyecruı ve kzzet
le Ulrt.dlği huzuzat fü n•lntn rUyn.smı silip götürmUv 

olmrun:ı.k Jçln saofd yUrUmUyorlar; vakt'n gcçtl~lnln 
rarkrndıı nln"ryor; gene;. y krşrl lr. pınl pml bir tfeH· 

kanlı, c;tn l-ln nltınn lli!"UrdJği b~yaz mendilinin llze.
rlne koydll!;'U kemanı ra'§clcrle inletlyor: n.~elcr bo 

Silo:ı Adeta bo,almt§ glb'dir; tek tUk masalarda 
mu<Jütiye ba.;lanrp kalmış kadm!ar ve erkekler va.r. Ke

mancı, arkadaşlarından aytrlrp ilerle~, ortalıkta, Gül· 
serenin oturduğu masanın ta yanı başında, ayııktn ke
manının Ustiine yatmış gibi, kendisinden geçmiş gibi, 
derin bir c~kunluk iç':nde ince bir elkft~·et, rrııı?.h"m bir 
insan, ko?!uşıın, B6yllyen bir ed'\ füı GUlserenln tA ku· 
H!·nm dihlnde bir a.şk serenadının gözyaşlarını musi· 
klye tevdi etmektedir. 

Garson boşalan V':!rmut kadC"hinl bilm~ ıu1ı:mcı 

dcf:ı. lc!trar d~ldunıyor. KeMan, eimdl yaralı blr yııv
ru kU§un hrç~ınltlarilc inl"rken şimdi uzun, devıunlr, 
coşkun nafrm'1lerle havkınyor ve nihayet kUı;ük, ltcs!lt. 
t"trck ve mu::tarln bir bülbUI fen·adilc M1'-" 1anıp 
düğUmlc'l'yor. Snğd•m soldan alkıa sesleri gellyor: 

- Bravo M'aystro ! 

* 
Beşlktnştakt e'\•de DıUyar hizmete;! knc'm, bir çolı 

gec,.ler geI"r, hrınımmı mangP.lm ilstUnc !IOğumasm <ll· 
ve konulmuş bakrr sıın'lnfarm Juı~tıımda g~ vakit 
lt're kacl:ır boşuna heklec!i r.m!'leffn <'''e anrıık vatl"'ln.lt 
kb gr>ıtvor. so.'1 ... h1ıuı da nvnnn- uva"lmaz lıazrr'ıırın 

çrkıp gidiyordu. Blr za.nııın eonrn hizml'1tçi kaynannlık 

İş hayatında eskiyip tema.sten ı;o~aldıkçıı tnntşık· 
lıkları ertıyordu; etrafında adliye mulıifndeu, meslek• 
de..,larrndan, MUe~tkillrrl't'dcn ve ahbat>larmnı ahbapla· 
rından nıilrekkep yeni bir ~lnalar zUm~l peyda ol

muştu. Gündüz ve gece, b!r çok defalar lokanta, otel sa· 
lo'lu, eğlence ycrl gibi lokallerde 'ı;al'!ıri olara.\ı: bu yrnl 
arkadaşlarla &örUr.üyord:.ı. Bun ann b'r ço~ da erlrclttJ. 

Cnlış:uı kadmm bu tarz blr hayat yn.~amağa mec
bur olacağı tabii olmakla beraber pek çok kimseler 
Gülserenln yaşa~mı tabU görnıUyorla.rdı: yam.ant 
ortağı avukat ı~nttıye de bu~Iar arasında idi: son gün· 

lerde eayfiye komşuıııu bir genç hekimle nişanlanıp aUe 
knrnıaffa kıılkan ve o umana kııdar kimlerle ne tara bir 
h:ıyat sürdllfU malt\m olmıyuı Lütfiye blJe." 

(DeVUDJ var) 

ı::sa-ın SoV).-l•lcr:.n '1e Uç Mihver 
deı;,eti .ı..u 11 • ..wı ... a.ıtı 11az.,,etıe.t o.r de
ğilu.r • .n.vı .. pada :::.ovjet..er .}enl n.za· 
""" kurulmasına maal olma6ll teşeb
ous etme.erine ıağuıen, AB.}.ıw. ~ilı 
bir vnzi,>.:t aıml§.arwr. bJV)CUerın 
Japonya ttar918illuaK1 vazıyeuerı A
me.iKwıın Aunan,,.a karşı...nua..U va· 
zlyetı gibidir. :.,ov_, etler .tı.ar ... ı uJe gö
ze alarak çan .ı.{ay <;ek'e yard.m et
we.<ı.<!Wr•c•. Amcr.ıtawar c.:a uznmt 
yaı·u.mJa. bulwıacaklcuwı oıldir.yur
lar. ı;emclt ki Sov)et ve Aıner .. cun 
atyasetı Uzak ~arkta toplanmalttadır. 
Bu goruıı biril~I Amerika ile ı:iovyet
.er J:S.rlı~l urawnda oir yaıwılık nu· 
8Ule ge..ı. ı.n.,,.tır. 

Çlnt!ekl Na.:ıltln bUkflmetlnl lt.aıyan 
Alrruuıya ve Jıı,?.ınyıı. tıını)acaıtlar 
ı,.:a.ıı.,. Kny Şek hukiımetinl de Ameri· 
ı;;n, ... ovj.:ı.lı:r ve lngUlcı·e tanıynca • 
larJır. 

Uzak Şark nizamında altı hUkCllile
Un böyle ikiye ayrılması her h:ılde 
mıı.nalıdır. 

Avrupadn nizam kurma faıı.llyctl 
§lru..ı.ılıK durınuşLur. Lavalın li:ır.ıne 
ı;ıdcccğl b!lı.llrur.ıişU. Bu sejauzıi.!.n 
arifesinde Alnuuıya LOreni Uıııııt et
mi§Ur • 

Şlmdl de Lavalın Berllne gltmlye
cec,'l bllolr.ımeKteılir. 'I ahının olundu-
6•ı.ı:ı guı c llusvlıııl L:ı vıılin gituıc3'.ne 
ını.l~aade elmc .. 1lj..!r • .t'cten .ı..or;;;nllle· 
rln meın'ekctlerilldcn atılnuun:ıa fev. 
kala.de mUtcessirdır. Bu hareketi wU· 
t:ıroke ~a.rüar.ı:ıa muı:;ayır nc.dc.mek· 
tcdlr. 

Filhakika Alınan!nrm Loreni istlyc. 
coWeri talıının oıunuyol'dU. Ama ou· 
nun 6Ulb lconferans-.nua olmıuıı Ul.zım· 
cıı. b .an..ad.uı ge:en n.llertkalı.aım 
bilclirdıhlerıne 1>0.-e Almaıılıır §lmıul 
l•"ransayı geri 'crwege b.ç te t.n. a.tar 
de~Jdlr. J.~eğer ki lngllte.e galip &d· 
11111 .. Bu tıe1Jlp1edtr ki ıngılter :wı ga 
lcbcsı..11 i&Uj<.n 1· •aus-..z.ar gun g ç
tllq;e nrtnuıktadır. 

Y unaıı • l tal yan ha1·bi 
Yunıı.n • lta.ıyan lıart.ıme g\:lw<.e 
Yuııanlılar ti<Jo guoıcrue yıı.pu-ıl{ uı

dulHıırı dcvanılı taıı.rruzıar aıaycsııııitt 
,ımaldc llaı~·ıuıların ycn.deıı kuı mak 
i::ılodlk1"ı1 oıukavcıu.ıt haLt.uı. kutıııı.• 
ta wuvaııuk uuııuill ruır. 

İl.Wyanlar §ımalae ruba.ıı.w v" Be
rat hııttındıı uir mLıuaıaa lıııtll tesısl· 
ıe bakmııktadırlnr. Eıbaı:ı:ı.o ) olunda 
.Maı·uuı uagı )'.ıwantııaruı tıllııc geç 
:nllittr. 

ccphenlıı ınerkez ku;mmda ıtıı.lyan· 
ııır nıultav..-ıaıct gci6t.ermcktc ucvam 
l'tmektedlrier, 

Ttınorlça <lağlan lstlkametlnde Yu· 
nanııtarm taarruzu ınkışaf edlnce bu 
uıukA>'~cu.ıı hiç bır eııcınmlye.ı kal· 
ınıynca.ttır. hıı..en ): unıı.ıılııar lçln 
nıulıln.ı Olan mesele olınııldeki kUV\ct
ıerinl Ergen - Pomeri hattı Uzerlnc 
çckobilıncktcdlr. 

Bugün alınan haberlere göre cenup· 
La l'umeri ~enrinin cephe kısmınaa I
:aı.)'antar halen muı>a\eı.ı~t etmek· 
teJirıer. Bu ıeıır..n aıu kilometre ıı
ırıallndeki Kalahnri uağı Yunaıılılhl'ın 
elıne geçmıııtir. ~inac.naleyıı Pcııncri· 
de cıuıa !azl:ı mukııvı.:me. göstcrcmi· 
)ecegiul tahmin edebll!r.z. 

Ergcrl ıehrlne gelince, Yunanlılar 
Maliça dağlarını ~arak bu şehri dU· 
ıUrmeğe bakmaktadırlar. 

Son gelen haberler Yunan kıt.alan.. 
nın lıu ııeı:ıruı mıloun noktalarını l§gal 
etu.l§ oıduklorını bllcllrmek~cdir. ıı.0cr 
öyle ise mulcavcmetuı ehemmiyeti 
yoktur. 

Tahmin olundıığuna göre ltal~'B.11· 
lıır daha gerilerde Elbac:ın, 'l'epede
hın v• l:Uıııara hattına kadar çokilo
cekler ve asıl mukavcıncti orada g6ıı· 
termeğe .knlkacakl:ırdır. Muvaffak o
Jacııkl:ı.r mı, oıamıyacaklar mı? ŞUp
hell .. Yunanlılar .ııen netice almak 
mecburı.,etlnde olduktarı için zayfata 
bakmRl<sızın netıc~yı bir an evvel al· 
mak lsU.}·eceklcrdlr, 

Arnavutlukta isyan 
Londra rady03Unun blldlrdlğlne gö· 

re Elbuan ve havallslııde İtalyan B• 
leybtarı Amııvut çetelerinin !ayan ha· 
rckeU btı§lamııtır. 

Bodrumlunun tedavi 
parası az daha 

gidiyordu 

IIUsuU ndmda biri.si, geçenlerde • 
tedavi için Bodrumdan burnya gel
m'ş ve evvelki gün Cağaloğlunda 
gezinirken yanma KıJ"§ehirll Be. 
kir adında bir.isi yaklaşarak ahbap 
olmuetur. 

Bı?ltir, laf ar:ı.smda HUsnllniL 
Ynnınds 850 lirası olduğunu öğre
nince: 

''- Amnıı İstnnbulda dolandı -
ncı çoktur. Ver b~n s:ıklıyaymı!,. 
diyerek alınış ve ortad~ kaybol
muştur. 

HUımU, a.Sil Bekir laratmdaıı 
mantara ba.strnldığını anlam!§ vo 
poli8e nıOracaat etmiştir, Yapılan 
tnlıkiknt sonunda Bekir dUn yalta
lanmı\11, paralar s:ıhiblnc lııdc olu· 
&arak, auçlu adliyeye verilmiştir. 
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Po'itika: 

Ramanyada!<i · , ... ,. Mecusı topıaadl 
1 

Mell rll ••Jdl 
va .. tal•rı 
~üzdeon zam 
yapılmuma 
iatiyorlar cinayetler Hamamlarda uyuzların soyunmasına 

va milll şuur h ! · · 
fstanbal lçerialDde bulUUD lll0-

t6rlil kara nakil vuıtalan bcn&iD 
ve IAatlk fJyatJanıım arımasr Y1J· 
zQnden flyatlarma yeniden yllzde 
on sam yapdmuml tstemlelerdir. 
... ~u lltek ot.ob18o11JeriD lltefile be
rahe'r tetkik edilmek llsere daim! 
encllmeıı• havale edllmJttlr, 

a.maa1da işlenen ebıayetler ma sus yerıer ayrılması ıslanıyor 
kar1J8111da beşer \icdanmm nelor Şehir MecUıal dUn ikinci reJa ve-1 Şehrin ımarma alt yapılan ma-
WucttiğinJ tekrar etmekten ı:e çı kili Faruk Derelln'n l:aşkanlığmda ketlerin iyi mµhafaza edUmed ğl 
brT lnsan kalbi böyle facl:larla toplanmıştır. Muhteilf faaıl ve mad mev .. 'Uu bahs<>lınutlur. Bunun l,.ln 
kq biıı defa parçalaRım&tırf Ba deler arasında yapılması icap eden v*4letten tahsilat latenme.me 
dllnJaıla nice samanlar ı.o!M:a- 17,100 liralık mUnakale hakkmda· ı karar ver'1m1ftir. 
nan ln .. a.nıann fervadı alkll sa:1a ki teklif bütçe encümenlne havale Son olarak ta yent zabrtaı bele- Ziraat Bankası 
Jan lle maskel~alı iateamlıt.ir. edllmfttlr, I cllye ta!Jmatnameslnln hamamlara ikramiyesi 

Se\·lycslz vlcUlll.ır ekseriya el· Elektrik, tramvay w ttınel lda· ait kl81Jl! baklanda sıhhat encOme· 
ııayetl rlıı kötWütttali lnklr et- relerinden askere &lden memurla- Dinin mazbatası okunmuttur, Ban- Allk&Rt 1 (A.A.J - Ttlridye Cunı· 
memJı !~, yapılan katillerin dr.a- ra verilecek l1cret hak)ar. lakl tek· da hamamlarja uyuz k'Jnaeierin =~~!.1!:!~5!.1~ 
re& olnadr~ labata ka'Jmuştu lifler b!ltçe eaclbnenllle havale e- IOyunmaama m&bat!a yerler &yrr]- ruf mudileri aıumJa her Uç a~d& hlr 
dır. Nl~ Romanya cinayetleri- dilmiştir. BwıdaD 90nra; Beyazıt, mıuıı Jsteniyordu. Kubata kabul teval eta:ekte oldutU lkramtYe kurul 
.. mnzur gostemtl'-' için geçen se- Emln6nll, snıeyma.nlye, Ayaeofya edllm.1etlr. 2/12/lNO tarUıblde banka ınerkez;n· 
•e vatan haini illa edilen yal'I eo- ı mevdanlan Ue Aaapkapı - Kara· ----------- de IJdDCl DOter ile d'ter &lAkalılar " Adli d • busuıı& de çeldlmifUr. KendUer :ıe 
men blı'lal bakkmda bqlla ka:ıra , .k6y, Tophane - Kara:.öy Vfl clva- ye e yenı meaai Skraml19 tabet ed9ll mudilerden Nlt-
lll&D w ıctilt karan Yer1ll7or. Ve n plblarmm Nafta Veklletl tnr&· saati dede Nuriye Yataı 1.000, !stanbwaa 
ba ar.rm &llgai altmda tabu· fmdan ta.idik edJ•diğlne dair ırıill· R&Jın1I llOO, Konyaya l~ezlb@ Ogat 
ealar lualllarm pkaldarma daş... k'ye ve nafla enctimcnlerinin mllt· Yeni mesai saatleri Uzerlne, fa· ~. Ak,ehlrde Ayp Alam, Buraad& 
IUJOr, hançerler kannhk sokak· terek mazbatası okunmuştur. Bu- tan bul adl:ylsl de işlerin karanlı- Nudel' ıSavager, Çon•mda Durbanett n 
,_..... rtl ı w ali r.dan. 1stanbu1da Mehmet Ergün için 
ııanıs aı ara s:ıp anıyor, nu mUteakio imar mUdUrU HU!!nU ga kalmadan lkm l~in buı ted· Hayri Dizdar, lltanbulr.ta Zekiye OIJk 

Allnı, muhani, de\·let adamı dll mevdan a~lmalan ve pJAnm tııt· birler alnul ve bundan böyle cllr· ııuıl&k. tzmlrde Ahmet Ulkllteldıı 
dne, düzine lnsuı cesedi sokaklar- blld etra!mda izahat vemıiştlr. rnU Lv•ıhut hlt'is3Jerinl en geç o· JılerslDde GUls1lm Demirel, An'fanı~ 
dan toplanıyor. Cinayetlerin en Şehrin umum! Umanmm henUz larr.k saat 13,30 a kadar kabul et· Refet !c;lıl Rıfat Haznedar " 'UkrU 
müthJ"I dalılU mücadeleler değil· nerede yaoılacafı belli olmadığı me;;e karar veIT-'!.iştlr. Alpr. 81Yrih1aarda Mehmet Aydemir 

dlr. Fa!u.t bir memleketin ilim, ·çin Azapltaom ve civarmm mey· Bun:la• llODr& adliyeye verile • = 1!:ı.1:!:U:~~e::":::~::
ld1ltllr ve alyuet adaml:mnı top· daniarmm aÇtlma 1.ııme ilerde ba'· ce1c o'aıı va :alar. er~esl gUnQ a&· beJ mucll de 20 o& elli l!ra &r&Slllcla 

!ayıp imha etmek bin dahlll milca lanacRltmı anlatmıeta. at 7 de teslim almacalttır. ikramiyeler labet etmtJttr. 
deleden daha tealrllıllr. ===;..::=:::!::============-===============::;;:..=;.:;;;;;;;:;;;:;;::. 

Çok defa mttnevnrlerln imhası 
'har '. ti bazı hldiselerln al&metl 
telakki olunabllh: 

1 - &lUnevvorlerlnl tonekfm 
imha etmeğl ~Gze alan bir cemi· 
yt?t lrlnıhı mlDct pura kavvetll 
de~ldlr, 

D - Millet ~aara lnlvvetn olnu· 
nn memleketler büyük ve ebedi 
deneblleeek letllllara manızdur
lar, Bu lstllbm pl,darlarmı azra 
IIln tMkJI etUjl ölüm mahafızlan 

CemAI Sahir jObilesi 
'Türk salınesinde.garp ope

retini tesis eden adam •• , -<. 
teı.1<11 eder. (Baba Behzat, Muhsin, Ga.. 

m Mllne\'Verlerlnl kaybeden bir lip Kemal KUçü.k, Naşit, Ey~p 
eemlyet ge~kteD aadece lbnmlll- Sabri, Emin .Belig Belli, Bur
lln aevldnl almaya mabkfiJn mab- hanettin Tepsi ve yakında ya • 
lfil<lardan mürekkep bir ktWe ... pılacak olan Afife Jale) ju i. 
Une girer. 

!'arlh boyunca mllll par1an tam leleri arasmda Türk operet'nin 
~ bnlmamıt ccmJyetleıta ı• banisi rejisör ve müellif ( Ce. 
olreceltlerl • M7lk &ebllke .. mal Sahir) i unutmamak, pcıc 
clnstendlr. yerinde bir kadirflnaslrk ol· 

Hl11I 111u111na bybetmemlı bir muştur. 
millet muharebede mağlup olabl· Bugünlrll salı gtlnU, Şehir Ti
llr. Fakat bu ma;;lfılıh'ete hiklm yatro~unun komedi kısmmd3. 
olmasını, ondan ders ~lmasmı da Şehir Tiyatrosu artistleriyle 

::-·:-::ı~·=-=== =l:w.ı~·~:~~1l:. =! 
ancak !llUUra derlaJ~eie v... ceklerdir. 
ta olal;J~r. Cemal Sahir, operet ufnm. 

Tulh bo)'U'1ca ııt1ıaaa koloni da hayli fedakarlıklara katlan· 
hu >le ine glrrn de' Ietfarln bu n~1 I mak metanetini gÖ!lterm.iştir. 
lmb hııreI;efl .. rlre teçıllderlne TUrk sahnesinde Şekspir evladı 
nıt.~ı blr ta,,, c!el'flı!Jr. Otello Klmil, Molyer mUmes-
ınm hlrll!. tam ,.e ımvvetıı olan sili Behıat, CHA.mld) in baile-

1'& harfr•en ,;elee<-k ilham hiç bir lerinde at kortu: an Bur'ıanct. 
llafayı, Ne: bir bllf' 11 harekete sev· tin Tepsi, (Müs...hip zade) ye 
itemez. O~lar<1a mnu bir iği kas- şan veren M. Kema.1 KUç\tk Ka· 
tedf!Cek adı.mm adı vardıra fest"n sahneye geçen (1' me 

.. _ S:ıtılmış! B'.\ln!" Jnle) ne ise (Cemal Sahir) de 
ISatıhn l'I ve halrlerln 11on Avra· odur. O, biz.im nhrte m'lziği. 

pa harbi b~hyahberl m!.ttan ço mizde (Muhlis Sa.""e.hatt1n) in 
laldıtr 1 adıır laymetıerl sıfırdan milsh.ktl şah2lyetinden, CMUsa. 
·~•1Jya incit. hip Zade) nin prktlı komedi. 

Norve-Qte mft!'ltevD millete men- Jerinl i'k defa eahneye ]·oyan 
sup hlr fert, yahat KUlsJing taraf· eski utstanbul Ooeretf., nln de· 
tulamulu biri btr tramvaya Rtr- ğerll çocuğu - ömer Aydmd:m 
dlil saman aball topyeldba ba da sonra - Tiirk B!hn•,·ne "0-
arabaya blnme..'<ten urfnıazar et perel, ı getltmlş ve öğretmiş 
m"ırt.e ve 3 aya yiribr'eyf dttpnaa- adamdır. 
la hf.'lrab"" " ya'-• .e tercih etmek• "Operet,, t ve operetçltl~ f. 
~Ur. B"lçl•'1\ , e Felemenkde avnı dame yolmıda her yokluğa ta.. 
nı~' dal" tı dit bir ma aara ~~ hammnı ettniq. f'ı<ıhnı!Mivat'{?ri 

~lr, Vlnnma ve tlfttro anla, hi"'e saymıı· kendi kendl!'ıl ye. 
~azlnohı.l'da.. lo'aaDtalarda satılmıt ti~irmiş, b~r.:ıeye rağMen bü
la rdan ''e ya'tut ~~ek dll§ıran· tün manileri ezerek n.r.'atr ~u. 
hardan blıf görtınrlU;ü zaman d~r- rilklemek muvaff&kıyetlni gös • 

1 s:ılonlar bo almak+adır. Bu 1 lr 
~:lasasfyet ms~l61 iye'" yanmcla mll· te~:!ret ı evvetl "'Macar ar-
t ~a-ıron aya.'lcta doru<:U11nn bir " · • de-•ı .. nıtsa1ırıır n· 1 d ._ da. ll tlst akademısı,, nı en PeFte 

le yaban:.. .. ~bar a ~.:O ,_! eet- koMPrvatuvarr,. nda ta.Lr:iJ e~ 
·- ,.,. nor~. ına a-..... Clllilf v· -..1 "Burg "R ..:re inı•tln kahnam~ mi~, ıyana.ua ,. ve on. 

Yazan ı 
Cemaledclin Ser11er 

Tllrk temqa hayatmm ltlst f. 
çin ne kadar kıymetlı bir uzuv 
olacağım takdir ve teelim edil· 
melldlr .. ,, teklinde 1ena cjlli. 
yordum. 

Bunıda.n sonra sahneye konan 
"Operet,, lerln hepsinde bat 
rolil bana veriyorlardı. <MU.sa • 
bip Zade) nin "'Kaşıkçılar, Ye. 
dekçl, Macun Hokkası, Atlı ve 
Ases, LA.le Devri,, gibi operet • 
lerinde uzun yıllar 1'Tenör,, va
zifesi bana tahsis edilmiş gi. 
biydi. Mliellifin teveccUhünü 

nmı o u';Viii'lum. V il: 
11&D'atta en mUhlm meeeıe. mU· 
ellifl memnun etmektir: Bunu 
ya.pabltdiflm lçln iftihar edi
yordum. 
Muvaffakıyetfm atlkadarla. 

rm gözllıY.len kaçmadı. Beni, 
llçUncU amıftaıı çıkanp birinci 
smıf artist yaptılar. 1'lstanbul 
OpereU,. de ytlrlldtlkge JUrlL 
yordu. Fakat bu tarz tir tUr't1 
beni tatl'lln etmemişti. CUnkil 

ma" bana 111 hlkAyeyl naklet· inze aazla .. operet,. in bir ara· 
miştf : da yUrüycmiyeceğ-İne kani idim. 

-·· .. tsbr.bul operet heyeti.' Bir yandan da "Peşte., de sey
nln temslllııe bir hafta k&1m1ş- rettiğim Macar tiyatro muhar. 
tı. Istanbul hal:a, sabırsızlrkla rirlerinden (Ferens Martosl un 
bu veni do<Ya.cak a lnturka OTl('. "'Pa.çiı ta., isimli şaheserini ter. 
ret heyetini bekliyorl rdı. •·sı. cümeye be.ı~laml1'.tnn. 
fi Çı: le~ , ro'fine hı\Zlrla.nma.Jr. Bunu .. Billbill,, adiyle adap
ta olan tsman Faik, nedcn!e te ettlnı ve mil.rjğinde bnzı ele. 
umumi provalarda a. ıyor, ğişiklikler yaparak (1337) de 
şarlcılan nkuvamıyor, reiiWJrO, lllh.'1eye koydum. 
s~ne müdUrllnıU mfuıkUl va~· "'Hacer., i Nıvarl; .. Sahire 
yetle:-e sokuvordu. Ben kerı il- Hanrm,. ı A~avni Necip. "'Ree.. 
me ait ışarkılu'3an bP"n d.-iv sam Şemsi Bey,. 1 de bizzat cen 
rolleri de ezl-erle'lllrtlm. Bir oynrvacaktnn. Sazımız, on 1e'~lz 
provada üstad Fehim bağın. kişilikti. ••şark Mas.iki Mekte. 
yor: bi Orke.cıtrası,. flrmasmı b.sı-

- Olmuyor. Bu tayle gltmf. yan bu heyette (viyolensel udi 
yecek. Bu role bir genç lAzmı!.. Fa.lort, NeV7.en lhsım.. kemen"P.· 
diyordu. ci Ru~"'n Ferit, Kuddi'm Ali 

Be'1 t~. fakat f\rkek: Rt7.a Be~) gibi muallim ve 
- Muva.fık ~5rilr'etıiı ben· san'atklr şahsiyetler vardı • 

derıiz oyr.'1yabt1irlm. dedim. ""Orkestra,. yı fllef olarak mu. 

G6r ip dil1iiadllr1_e: 
•12-1 --~-

Saygısızlar var 
O Un7aam &eclıdfjl •lam•• bôra."lı, hudut taD1mAI lllk .... 

mea IW llal aluaca, ı.r Wke, kendine göre bazl ıeclbb iere 
ıı..vuda. a 4 •klarda deJler, ....... ;ezer, )'1U'Uar lııaJclu& .... 
kua.arm:ı ağruw., herkes, 

- lkl el bir bat lçindlrt 
Der ve alpue glıw • 
Bir haftadanbcrl, '.l'tlrld1edı tatbik edllen ışık mukeleıftesl, 

lıte biyle bir lhU.)'a& •eridir. <ıı.,,ı &ebllke kapUIUZI çalm•,h. U.. 
devlet, bizdea htlrmetle ball....U7u. Seelyemlzln satıambğmı, meı+ 
lii;L-tıb.l övmeyen yolr, Fakat Httba banJan rağmen, biz, blnJe bir 
tebın.e ihtimalini de bot bnalanU lstem17orm. Tedbirlerimiz, gir 
il kapakb dcjll. SU!l11mm, kohullumt 7cal !rinde sakl:ımıronı-. 
"Vataa••,ı her tllrll aaldlftllardu nalı tatmak, telr lsuğhnhclJr. 
Uysal, mUtevuı Ttirlr, Yatan ı..bsl11de a1qmu oıv. 

Evet, .. gtl• ltt.e bliyle Mr tedbire lıqvunnaı lıulaaayorn. 
l'aı.kat ••rek hidlaealn ,..ı oluşa, prebe bamlamtta aeeJe ele 
IDemb, ba iti bhu elmlk INraJmuttır. ' 

DUa ıeee, her &arar karanı• ohıealr, Jalo bir pencereden, hl9 
bir yerden 11ık amm)'acaktı. Bava kaıuulea, gördilk, ki bazı per
dfl?cr, ampallerln hayalini a)'dınhk llalelerlle beraber göstereoeli 
kadar lneedlr. Perde keurlanadu lıeüla qdl clzglJed 11okaP. 
kaP&Dhp fllkmnakt.adır. Hela,.. •leıde ıa ... hemea hJç bir 
maske yoktur. 

Tehllke asaba, emir, dmet llaJraı. ,almldlr. Ba m~lekei
te JNflr.Ul, harada doyu, llaralr otmüla prarlaıtan bir nlle, ... 
1111 olur ela, devletin böyle Wr 911rlnl e)peyebDlr? Dol'ms• lnl1la 
MI& gh ,.._,.._ Myle ~ •ene., ,.aıdlr. H~r yart
dq, kaaaa ~ ......... neHa•• 7e1fae aelm•• w.
Glllk edt-r, 

- FaldıtJD. Kara ~e ......... ,.., 
Dl7M1!ere oevabmua ......_. 

- ' "" yalana! ...... 
Rom baJTD~ •loe •11ft81r. 111111 ie flkaralıır ine !lllrmelf; ;;:a ~rlaştırdığmdan ltafll<a şeye J'U'U!lU. Jla<;Uıtsr olanlar da 

Ja~~e kandltlerlle cma lıüablBrler. Ba it lçba alev alev ampul par-
""a""' manam ae ! 

la 
-ıc;:trol" lar ae aefJce nnll? Bllmlyormnl Fakat ~er baa

ra ID ·-11 edl'-I ._•~ pmkl deaaektea de lwullml alanu)'r 
ca6u ... 

Yann, bayle bir hata -ııl"Tee t 1 _ .. 
1111çt:ı"" e hll-• ı.. eaıta iM o al lllr'. En Ho;ı-
tumıuclaa n ~ter plıllllde &iriUeblleceiln ele aalA )la. 

HAKKI St1H 4. GEZGiN 

1 G O_~ D E N G ON E 1 

Bir t nkit, ·bır takdir 
O ~U ::A~,, refiki· • pılmıyanlan tahtie ederken, 

mu:de Alivelf,, dostu. yapılnuf olanları da takdir et· 
muz, kendisiyle k&!'§ıhldı Jro. mek borcumuz olmalıdır ... f.jj,. 
nu§urken diyor ki: yatm her safhasında gördügil. 

- Leyleğin ömrll ne ile ge. mi\z zaruretler, bu r:ıha ı in 
çer? Deden virid olmasm? 
-ı.&lıllML.. BIJCMllT llONIR 
- Aferin! •• Ya Istanbullu· ı 

nun ömrU? 

- ~vay beklemekle! 
. AH:elının bu muhaveresi, 

h!ç. §~Phesiz halkm menfaati-

~ 1;;1~~uleditmeyor1•1 kLlkln IU- 3-12 940 4.12.940 
a e i, bugi~n. 1.11 AJan. f'I ~ H • r 

k_ii Tramvay Jdarem, ha11mı ih· j &• Pro--ti k ,.. - pr ;:-ram 
yrmı arsıJamak ı .. ın eılıı dfftma 8.lö \)ua 
~ ge'enl yapıyor. Hem ''m: MI YPlnek uo P ~ 
liye kadar görUlrrwniı bi.- ıt.a :ı:!ir d num 
''icat fikriyle..... flll'lnlU u- l"f"nll'll 

. Tr~vaylardan, kanııpele. uuo AJua 1,;.u ':!':ıer 
rın bır kısmmı kaldtrdı. ınrf ıa.oa Kal'lflık 
daha fazla yolcu alabilsi~ dl • ttırku ı~ Ajana 
ye .. Şehrin te-mls'iğine hizmet ;~: =::•k ıs.c,, Tür:;Wer 
atmek il7.ere, her tramv&ym mtk.l)lt ı.::., .tıs 
~han 11ğına. ..Bf'etJ .. f _ ıs.ao çm .. :nıa 1• o:: lonatlar 
karken b . erınız <:ı uatı) ıa.ae :< .. - • ~ 
0. ;1ırııya atnıız!., diye ııuı MIUlk: 

1~ ~rıf kutu ta.ktnınış... •9 00 rem n • Çoroull pun farkına Vard'ln: KanR t9 IO AJana td ııaau" 
pe eri k,..,,., .. xk • J 9.45 FMıJ hfovrtl . ... ıen "" iilen trnm. 

bv~:vtarda halkın rahat"a gı·de- ıo.ıı ~~~~- n.ae Ajana 
Umes· i · ~ --- "'5 Şarkıt.. 

ask 1 
1 ".ın, tavana. takılan MM Klialk ·.ııı Jt .J 

1 arı ?Jyade1est·rmektf"tl zi. program ~ 
yade, daha pratik bir nsul ola ~ı.so Konup:1a ral• t t • 11.41 Sıılon Or- "'l.4 Fa<Jd yeti 
t~ u unacak dlrekler ya~ ıse.tn.u 21.10 r.,no,... 

IŞ. ft ... A,!ane 
bı Görü1Uyor kt İdare, Istan· U.4G Salon 

2
'.2ö Semailer 

ıllu he!'l'l~ı ;terinin işine ya. Orkeııtraaı !U. Bando 
~Yabilme~ irin mUmkün olan ıa.oo D:ıns !'?.SO Ajana 
ı er şeyi Yapmak azmindedir __ •_llzl_tt ___ :n_.•_::_~_~_._" __ 
şf~: 0 ~e~·epledir ki, Alivelinin 

Yttıru de dikkate alaca,,,~ • 
nı Unıit edebiliriz. Ancak, ya. • -

Sah iç •rfamb. 
31. Ktn. J 41. Kin. 

Roınanyı.nm g<'çll'dl~ faciadan ban,, tlyatro1armda ıh1 g~r. 
dn'"'YI hen ln~an sıtauıe lıem de milş; ayni r.amande. Macarıs· 
B ... u'arr'a yıı~mumı ' lstedlltl· tandan ticaret tahıdll yaT>Vak 
mb: bir rnf'lct "ıtdfle mtlteeıalrfz. döndilğil için .. Milli lktı!at,, 
Romann.rı!ll kendi mukadderatı Bankasmdııkl vazifesini bın,.. 
balnmmı1a, aona nerelerde dura- karak sahneye intisap etmiş, 
-~ 1>-m o't!t!ıyaa yatııancır mftda- mmiki fürtadtarmdan merhunı 
lıa'"1erlne nlhaTCt vermf'lll ltıln lıer tsmail Ha.Irkı ve Ka.nt3.nza'1e 
tevtleıa lr~ ctn.yetıer lau1mmda Ali Rıza Beylerin tekliflerini 
ml11f llttl'Dnnn 1J&Jı'anm:ısmı te- kabul edl!M ••tstanbııl Opere. 
=n~ ede1'fs. Çftrlrtl beşeri 1'a:v:ıtm ti., ne Uçtlncil derecede artist 

Icinı gUm gUm ötO ıordu. Et- allim İsmail Hakkı Bev idRre 
raftan ~P1llcvrıE"'er. atal·lar baş. ediyordu. BUtthı bu 8"llhfvetter 
ladt. Reji!5r havrette, ea'hne bir anya ~lince bittabi ra~. İ!ltanbnl uHve ınaltkem..a 9 D• 
mftdUrtı 11aq'!nn. Bir tnrltl lna.. bet görecektik. Njte'dm bövle cu 1'oJnık bikhıı»ifaden: 

> 
~ 
c .... -..Ukadfı• 1 1 7.llkade: 6 

<aerm: 26 K.ımm: t1 

er, 'llllll~n kendi mubdde- olmU1Jtur. 
ra:::

1 
7 in nlmaındır. (C9JIULI) fitretten namı san'. 

h~ flkrhıe ve "'''"evverlerl· atklr bir hancere mevhibesi al· 
neıu ~ n~ memleket nud mıPsa. bir erkelin gür.el olmak 
m s n,,, .. ..-f mazhariyeti ile değerleııdlril-

8AI>Rt ERTEM milftl. 

1 t b ı •• Birkaç aene evvel "Gil.zideler 
1 a!" u ITTUnriikleri Kafileei,, adlı eser,(•) it-.ln ko. 

van labnda fazb.lık nWJ111&1mda nnv ettiğim zıı.. 
!stanbt1l gUmrtlltlerl V&P'datnun • 

g n ay iki ml1von lirayı zor bu· (*) lıdMt/at, edebif/Gf, dil, 
lac~ ta'mıln edilmJştl HalbaJd tı.ıiih, fiir ve aan'attan. "Türk 
tutıan hesa,,lan'an varidat ~- t~.. ve tıvaff'OV'll k dar 
n1 rıun 2 mil ·on 300 bin lirayı bul- h 0 r bil,,; kıolımda ııerıemi.cı 
duftı &nlafllmıştır. 2'-Urlc biWülclminW. eam-l6rini 

el ~ w ,,._., bmdUt 
itizar """- teabit edamla nMıfau<' 

Bu~ yazımızm ~kJuıuıtdan Mı tercUmeleriftl aıwa fJde 
~ Ku!JU., ••"Koca Yuuf A.mr 1 bilVUce7c talılUJ Mr -.dlr. Be 
~~ . .a. ............ , ... 

nanııvorll\l"dı. de oldu. Yalnız "'BUlbill,, il bu 40/1216 
B-sn yılm!ldnn "'!fhade bu - ramazan on bet defa tekrar et· Nişantqrrıda Atiye aak N"m 

yurun, mil"'k ~sm. ben de Be- tik. ~':;~onan 2 No. lu dalrede muldm 
yfrcl (511i'ndevmftr!m ,ıbi ovnr. Fakat ben latedifim alafn.n. M Bartu taMfmdan Kadıköy 
yaıımı. Tet..1dk edersf!'f~, dedfm. P mllzl~ l&h!"ede !!lSremedi~m zl oda caddesi 227 No. da kamı Şa· 

Fehim WeMt te'!!'Uıbeden çe.. fc;ln ftzUUl~rd11m. Nihayet isti. ve Bartu aleyhine açmış olduğu 
kinmedl. Usullacık omuzum& fa ederek ""'1clild Mtllt ~L tl:ldetli ge~imaizllkten dolayı bo-
vurd11: nm buhmdufu yerde - .. Sahir Jannıa davası lltemekle M aleyhe ı 

- Hsvdi, ollum, gl5reyim Opereti,. nl kurdum. nk e-er glSndeflen dava am:ıhslln~ vı da· 
lle'"il ~~f. olarak da .,Cal'fla"·• operetini vatJven1n D'ahkeme dlvanhan81in• 

\llklU.r v .. u ~ıU Vaaatı t.:zaıu 

Olnotln 1 en z u 1.08 ı.ı1 
&lotuta • 
Otle IJ.M UI U.Ot 7.23 
lkbıdl 1'-111 1.48 1-LZI 9.41 
Aqam 11.,ı 11.09 18.41 u.oo 
Yat.el ıa.ıı ı.ss 18.19 ı.sa 
......_ a.u ıuı ll.23 12.u "'~Mt <"'A-1ebl vt ovnam-. de- llln ett!m. (1!'21). Ru 8U'l'e+te ~~~ !e g&.P-etelme de Ulnat icra 

i?il. ~vn-iııı ve" bPn~fetlm. ilk ~rp operetini Ttlrklyeve h k dir,1 halde gehnedtttnden mu-
Oerhal ita,,18 r ~~trti. :e,., rnttl ~Urmit ve tamtmit oluyor- a ~menin fT}'Bben icraama ve1 S h 
ba:.,a. ve~f1E-r. Dk temsil ••Fe- dum .. ,, ;;1Y~t> lct>rarmnı malıkMne dıvanba· ı••ııını e İr Tiyatrom 
rnb t.iya.t'l'Oau,, ndavmns. Om. • • • &s ne talik ve ~ete ile icrasına il ! Te~~ Dram a.-
rilmde glirmet'i(ijm 'bir kalalba.- Cemli Sahir, Uya.tro ec!ebiva. ve ntnhakemenln 23-12-940 ... Atcp.m ıo.aoU~-1. 
tık önflnde, Türkiyerrn en bll· tımıza da hizmet etmJe velQd at 10 talik edildiği cıyap taran il Bulunmaz pa 
ytlk ti _ _:...ı• makamına ... _..... o'-- '- ··-- n•- o 

. VR~da, ~1.-in hh· bir muhan;u.vır. oluııur. -- '™ '(342ı~) '9blr Tb'a&rom Komedi p at 
-ıntlıre önünde, en bUyUk role Telif, tercUme ve adapte ota. Bu akp.m aat s de .-etJıll' o.. 
"IkRn ben, erl;ecli eilnü ırs .. rak yazdı'1 kırb yalan eeeri mal Bahlrln JUbUe& 1 - KAIOU§ID& 

'erde. billıat!l!a ''Yarın,. ve •-ra_ vardİr. Bir kaçı lwnlm111, ae.. de!~ld CakUR Maalld eesnlJetba· (Muharrir Nuaret Set& - JUbileyt 

1in,, de 
11 

•• 'I'llrk 8alınest genç naryoya almmll w lstanbuhm. Ydltk m .. -ı. 8-lS-t""fO alJll). 
1 

- ~ ~::: a-ıc::: 
'e yeni bir eleman kuuıdı... muhtelif tivatrolarmd& defa· J>alar _&_..... • ::· ,~~ = NaPt (Af•caıı), 
~serin ea rulıtu parca!Pnm tanw. t.em8i1 edflmılltiı'. Suı'at .Ah-... ~!1- l8&t 10 da Ueldldaıda roltlndl. feblr' 'l'l,ptroaU Artlatlert: 
11Ustesm bir tatıdadı fıtri ile arkadqlarmm g&tt.erdlii aı&.. ".'top~ eemtyet blnumda __. -. JfeluDet. ~,.. 
--1 .._ 1la .-0 _....._. lluı UWil' u.· .....- ~a!.';!~ .... teptfted Prim& DcmDa, Jr~ lrma Tutu. 

--· - CMm.) ... ..-... - tarata oıtobtla Yardır. 
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DIBlltlld 

Kan, Kuvvet ve iştiha Şurubudur 
.......... Her eenaz•s '9lılllllr. 

L.,. • 

Dev1et Demiryoltart ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilAnları _ 

Jrfuhammen bedel 3000 lira olan 2000 metre mlktbı molo• tafl "tomet· 
re 27 - 4~ CX"1l.k arın n aç k ekaUtme wıulile aatm almacaktır· 

Mtınakua 14/12/940 cumartesi gtınU saat 11 de Sirkecide 9 ı,ıetme bı· 
numda A. E. komisyonu taratmdan yapılacakta. 

Taılpıertn 225 Ura vınmat ve kanunl veaalkle ayni sUO •• saatte komls-

ycıaa ıe melerl JA.zımdrr. 
Şartnameler paraaııı olarak kombyond&D verOaıektedlr. .,, .. (11312) 

1 1, 941 tarihinden iUbaren: 
ı - Avrupa hattmın · Semplon tron1erllle ald busual •hklm ve Ucret 

~rllk muamelltı. rıhtım, lsble, vlnc;, _..... ald urnıçla ve frtgorUlk 
ftCODlar ve c. F.H. ıd:ı.realk mU,terek ~etil qya ve yumurta tarlfele 
rlıWl devlet demir yollan tartte eauıan " bU81Yl f&rtlan d&blllnde tatbl· 
kine devam edtımek Uzere., §irketteD JllQdeV'fft' olup hilen mer'lyette bulu
na dtter 'blliUnmn eaa ve teDsUll fOIOll ve 8f1& tarUelerile bunlara mUt· 

ferrl eau ve uauller ve abklm ka)dll'dllllftn'. 
Bu tarihten iU'barin Avruta Jlat;tmA, ''keneli meateene mtınb&Gr olmak 

u.re .. bllCUJıum e has ve e,,. ~tında .De9let DemtrJollannm au ta 
rUeJerl, bClttm şe kede ubdl tatbik tenzıııf tarifeleri n e.u ve teuUU ta. 
l'lfelere mtıteferrt usU1 .,. ...-ıt& tarife tatbikatın& mütedair mer'lyette 
'bı•bman btlttln ahk&ın .,. ,..UU t&tlıüd19 tatbik edlleeektlr. 

2 - D.D./261 No.lı tarifede, bh1nCi lamr.a maden klhDUr11 n odun it· 
llll edlJmek v II mel ıumn llcretıert beJDSlmllel nakltyata tefm11 edilmek 
~e tadll&t :yapıtmııtır. 

ı _ aempıon ıcatarlannda ve aa ı..t dahi dalı1l o1c1uıu halde bDf ..eum 
~ ınunuebetlerde C:OCUklardaD. bDdl1ertDe ayn 19" tahal• edllme· 
.. ..,uıe dört y&§ma kadar ücret almmıyacak " ertten on l&IJD& ka
... oJaD)arla kendilerine yer tahıılııt lstenDeD dert )'afDld&D kOgllk oocukJar· 
elan yarını ucret alJnacaktll". 

Dab& ful& latıdllt için tatuyonlar& mtlracaat edllebWr. (11'H) 

Gümrük ve inhisarlar Veki.letinden : 

1- Açık balUD&ll ~er Um1111l Jmdllr1Qt1 (TO) Ura ma&flı n~I· 
tflsri fUbe8i mtldtlrtlllt1 için mO-.bs.ka açdmlfbr. JIQabs.kaya ıtre.:ıkhırjn 
~da )'Ullı prtıan uı. oJmaJan anmr. 

A - KemarlD Kaaamdl1ID 4 IDctl •ddMfnde ,..ıs prtlan bili• 
buluDm&k. 

B - Hukuk, 1ktJat faJdlltelerl, 811...a 1ıı1JaDer ollulu vep JtUgMk Jlc· 
tısat ve Ticaret mekteblndeD " ,.ııut 1ıuDJara muadil ecnebi f&Jdlıt. ••Y• 
mektepten mezuıı balunmak 

(" - Yqı 43 deli 7U1mr1 olmamak 

Ç - lııgWsce, ,Almence ftya Franm dlDertndla blrDa JUdmlf llttı• 
udi veya gUmrOklert al&kadar eden bll" mevsuu TOrllQeJe terctlmıl'J"' bl· 
hakkin muktedir olmak w 7tne Türkçeden lıq lausaslUa dair olanll MGOen 
parça~ lıu UanlardaD blrialDe çmnnek, 

"llUsavl ıartıar altmda bu dillerden lıirden tul&IJD& nJut olmak ur 
cUı.J aebep a)'Jlır-

2 - tmtııuma kabal IQID bu prtıan hals 01aa1&rm 10.12.lMO stntı ak· 
pmma kadar dllekc;e ve vulblarmı vekAlet sat lflert .,. aldl lflert mtldtlr
ıutune vermeleri l&mndır. 

ı - LlaD lmtlb&Dı 20.12.9'0 taribinde .aat H,IO da Vekllet 'bbıumda 
yapdacakttr. (1128) '(112'1) 

Maliye V elıôleti ve Türkiye Cumlauriyef 
M.rkez BanluıauK:lan : 

'i8/5/ ve 15/12/1934 tarih ve 2463 - 2614 numaralı lta· 
ııunlar mucibince ibnCDl& l&Wıiyet verilen ve geliri tamamen 
SıvU - Enu.rum Demiryolunun ~a tabab olunan % T 
ıelirll Sıvaa - Erzurum ietikrazui.ın 20 senede itfuı meıfTUt 5,5 
milyon liralık yedinci tertibinin kayıt muamelell.l IS/12/1940 ak

§amı ııihayet bulmak üzere 20/11/1940 sabahından itrbaren 

bqiamıtlıı'. 

Tahviller hamiline muharrer olup beheri 20 ve 500 Ura 
itibari kıymette birlik ve 215 1ik olarak ild lrapllre aynlmJltır. 

Bu taıbviller umum! ve mülhak bütçelerle idare olunan daire 
ve mllet!11M!8elerce, Vlllyet huaual Jdareleri ve belediyelerce ya· 
pıW:ak müzayede ve mftnahM ve mukavelelerde tmıinat ola
rak ve bazlnecıa Mlllmlt ve atılacak olan mlllf emJAt bedelle
rinin tedlyeatnde bapbat kabul olunacak.lan gibi gerek tahvil 
ve gerek kupon bedelleri de tahvillerin tamamen itfaama :tadar 

her tUrUl vergi ve resimden muaf bulunacaklardır. 
Tahvillerin ihraç fiyatı % 95 olarak teeıbit edJlmittir. Ya· 

ni 20 Uralık birlik tahvil bedeli 19 ve 500 liralık tahvil bedeli 

de 475 liTadır. 
Kayıt muameleel Türkiye Cumhuriyet Merkez, Türkiye 

Cumhuriyeti Ziraat, TUrldye İt, Em1lk -ve Eytam, Halk, Tilrk 

Ticaret, Belediyeler Bankalan ile Sümer, Et.l Banklar tarafından 
icra edilmektedir. Diler bankalar vaaıtaaile de tah\ril alanı t~ 

min olunabilir. 
Sermaye ve taaen"Uflarmı en emin w en çok gelir getiml 

sahalarda işletmek isteyenlere keyfiyet illn ve 15 gtlnlUk ~us· 
kripr1lyon mllddetl zarfında bankalara mnracaatlarmm kendi 
menfaatleri iktbıaamdan bulunduğu işaret olunur. (10999) -lstanbul Defterdarllğından . 

BilUınum küçük sanat müeueaelerinin 
nazan dikkatine 

3843 T&Jllı muamele vergllıl ıumununun 27 mel maddut ile: 
A.. - 12 iDd maddent:a A ve B fıkr&l&riyle vergi muatlyeUnden iatifade 

hakki veı1lmellllt mUes••ler' b&riÇ olmak 07.ere ifÇ1 •fm ve muharrik 
kuvvet ı.Jmnmd&n muafiyet dı§mda k&l&D ve bıı lUb&rla verstye tAbl bu· 
ıunan ...ı mU~lerden, mueaeae sahlbl de dahil eldulU halde l§ç1 •· 
ym gtlDde onu ,,. muharrik JwyyeU de bef benlrl ~ mlA1 mtıuııe· 

•leriD, 
B. - llub&rrik kuvveU on bentrl pçmlyeD valala ve elekli dettrmen· 

lerle onuncu maddenin beflncl flkrumda yasılı muaft78t ,artıanıu baiz ol· 
mıyan ya1a1z ye alekatz ve mub&nik kuvveU on beygire kadar otan degir 

meDlerın T&blplerlnlD talep n anusuna ı.&b bulunmak prtlle muamele ver· 
pıeriD1n re'asn takdir ~ s6tor0 olarak takdir edDebilecetı 
kabul edllmif balwamaJctadll". 

Bu vasıflan bals bulunan kUçUk aanat. mUesleselerlniD )'illik sısttırtı 
v~ ta.bl tutulmalc bakkmdu lstU&dT edebilmeleri ancak sablplerlaln 
bbtDaUdaua ..,..._ kadar ,... ae ..... ......,... ftl'ldM ~inine 
müracaat etmelerine bağlanml§ olduğundan ııer ha:ıgt bir S'Jrette mllraca· 
atta 'balumlUJD ma..ieJerln 16t11rü ,·erglye bql&Dmalc1ıaklanlidaiı llti· 
fade eWrllmelertne kaıumen bnk&ıı amaktadıl'. 

Bu itibarla INl, IN2 malt yıllan lçln vergilerini ıöttlrtlp uauıe tevf1bD 
tedl.)'9 etmek anuund& balunan bllQmmn ktlçtlk a&n&t mtlHHHlerlDlD aı 
BlrtDclkADUD NO Salı ıtıntı alcf&IDm& kadar Galata Balıkpuarmda mua· 
mele.,. l8l1b1&k nrsDert merkez tahakkuk f8fUtbıe 7UI ne mOracaat et-
meleri lDzumu llb ohmur. (11412) 

lstanbıl Levazım Amirliğinden verilen haracı askeri kıtaatı illn,arı 1 
~~~----1 Af&ltd& yasdı meY&dm puarllk1& ebUlmeleri bizaJarmda yasılı stın. aat ve mahallerdeki ukert aatm 

l •tanbul Belediyeain
den: 

3. 12. 940 sa.bahmdan itibaren 
ekm ğin kilosu on iki kurut on pa
radır. Alikadarlara UAn olunur. 

aın. kcıllıis~ ~llM&ktır. Tallplerlıı belli saatte alt olduCU konmyona gelmeleri. Şartnameleri komi.iyon· 
tumda ıısrwur. 

e ·Bozan ) 
dediğim.iz Şeritler; Çif Sıiır Etiyle Yapılmlt ~ w Bu· 
cuklan Yiyenlerde Haırıl olur. Uzunluktan 4 Metreden ıo ilet
reye kadar olan bu eolucanlar kanmnzı emerek bir OQk tehlike

il hastalıklara yol açarlar. Bun1ardaa kurtulmak için • blrind 
deva TDIOFUldur. 1-:'.utularm içinde tarsı t.Umali yazıhdır. Her 
eczanede bulunur. 

:sıhhat 'eWctlntn mt=·dM'n' llıabdlr. Beoete ile ..tdlr. 

TiMOFUJ, TiMOFUJ, TiMOFUJ 

latanbul Dördüncü icra Memıırlıığundan : 
1940/2671 aayılı dosyada lılr bor,;taa ~ mabcua buluua ATIDab 

Mescit m&ballul tapıı ldltllttınün (lOI) IDd ablfesillde mtleeccel Beyotl_. 
da A.smaU Mucit mah&lle.uıde, KefrUUY9t " Amnalı Kesclt c:addeJa'IDde; 
Şarka.D yol 30 çqme, fimalen keza, sarben. keza, cenubeJı 11 ev 28 ApL ile 
mahdut ukl 16.16 mu. 15. mU. 66,81,88 yeni A,67,61--69, ı--. .,. fi o(11&-
119) sayılı ve tamamına ehil vukuf~ dokan bef bin Ura kqmet 
takdir olunan ve 30 Panel NoJı ıa)'ri menkul &le)'blnde dört metn " eUl 
aantim lrtifamda yukarda kacUmen mO- b&Y& bakkl7Je lllÜ.QJ9t dük· 
kU ve apartmıaıım elli 8ltl .._ Wbarl)'le ... •'ı r '•la, açık arttlrma m• 
retiyle paraya çevriJmesbı.e karar TWilmlftlr, 

Gayri menkulün ~: KakiU P11i menkul AmWı Kuc1t Cadd9e 
alnde 88 taJ No.lı Apt. ile altmda dWı:kAıılN'I mO,temll ıe clalnU lclqlr Apt. 
olup mezkO.r apartmıaıım zemlD katma A.lma1ı Jluclt TOk&lmdakl il taj 
No.U dört kanatlı e&mek&nlı demir kapldTA slriJll'• Zembil Obd c161111 bir 
antreden ~t k&Dat1ı camek&nlı ve Do bu s!rlr w merdlftnle çıkdll'. 
ZemiDl mermer blr t•tl•kta. sol tanımda bir bpıcı odaaı. blr uamör ma· 
balli ve~ katma inen merdiYeM &Çdır. Tek kanatlı kapı Ye mezkQr 
tafllktaD dOrt baaamaklJ mermer merdivenle çıkı:ıır. Zemlni çb1 bir koridorda 
iid oda, bir helA, yine mezkO.r ko .d n baw•m•kla çıkılır. Bodrum kata 
inen. diğer kaUara çıkan lklncl merdiven •• aem1Di Obd lllz' tq1Jktaıı. KlD&N 
aokağm& çıkan 8 aayılı kapı mevcuttur. 

liodnım Kat: Zemini çimento ~t b&rıt telcUndıe, -.Ydmlıtı b&Yl bir ko
ridor üzerinde bUyUk bir kömUrJUk, b1r au deposu mabaW, h llı.yl b&Yl lç içe 
ikJ sıfpıu, Uç odun dspo m•h&!Jt, Strabel markalı IJd kalorit r Jcuanı ile 
Ruv& dl'arkalı sıcak .u kH•amı b&Yl kalorUer dalrul •• aınca bet odunluk 
ve ikinci bir aydmlık vardır. 

Birinci Kat: 1,2,J ve H No.JJ daireleri b&Yl olup; 
ı NoJı Daire: Btr koridor t1zeriDde bir s&lOD, bef oda, blr matbab, bir 

banyo. bir belA vardır.. 
1 No.b Daire: Bir koridor•• bir Alon tlseriDdT •im oda, bir bel&, bir 

banyo, bır matbah vardır. 
1 No.b Düre: Bir koridor tlseriade alta oda, bir bel&, bir tıuıJo. bir mat· 

bah mevcuttur. 
H No.b Daire: Bir .ata üzerinde UG oda, lılr matbah, bir be1A Y&l'dtr. 
Bu dört dairenin a31l;k ki :a iradı 236 liradır. 
lldael Ka&: f,6,6 vo 13 No.lı daireleri mUlltnldlr. Dalrelerln teptl&tı 

birinci katm &,)'DJdJr. Ve aylık kir& 225 Uradlr. 
t)'çüacll katı 7,8,9 ve 18 NoJı d&lnlsrl hlvldlr. Tepu&tı lklnd 1labD aı

mdır. Ayda kil"& lid&tı 260 Uradır. 
DOrchbldl kat: 10, 11, 12 ve 17 Xo.11 daUeled muhtnldlr. TlfldJ&tı 

UçtıııcU katm aynıdır. Ayda 2.0 Ura kira Iradı YÜ'dll'. 

....- 11a&: Zem1a1 Clmato 1&1111 ..,. oevn QdmJJJıJı koridor o.r11u1e dDrt•·•r•.......,l»-W6•• ıattur .... ....._~, ... 
la eşyasını koymağa ve hlzmetçllerlıı ik&metine mahauatur. KukClr katın 
üatürıı1D Juam1 b!r maJıallln1 ietkfi eclea llir t&ftll& ~ olup etraıl ır&r
pr duvarla korkuluklu, MmlDJ çlDl w lOIDdl Od • clltosu ftl'dır. 

Gayri menkulün attmda JletnıtlJet caddılllıl a.rlnde 119, 117, 111, t:aj 
No.JJ dUkk&ıılarla Ama&lı Jl..clt 90kalmd& .. iT, A il. 17, .,. 115 taj No.Jı 
ve KID&re aokagmda ' Ye 8 No.lı dQklrtnl.eft fUDlldir • .lılTslEQr dQkktnJarm 

oephelert t.tor kepenkli " çamekUll ft -inleri OID1 cM!pUdlr. Bu cltlk· 
kiD1&nıı bepal hilen mqgul olııp aıda JM lira kira kad ıeUrmektedlr. 

llqılgm: Tapıı kaydı sfl:ıidlr. 

Sdua: Tamamı 6IO metre ~ O)Up ~ TD"/llO ebAdmda Ud 
&~vardır. 

Vlllllllll J:wab: KeskGr P7l'i menkul tamam k&qlr, laftll " ---
ler Potrel araaı Volta ıreınerlldlr· llerdtven .,. •banhklar mermer ve demir 
parma!riıkJı korkulukludUI'· .-.. mercuvendeıı befka lk1 .m. ınerdlYelll de 

meYCUttur. Birinci JraU8ll ıutıaren CWllb&lı " psncereleıt pancur111dur. ve 
Juıaneıı b&lkonluduı'· ıG9f'de kalorttw, aauer, llaftlUlt eJektrltc. teıtroıa 

altmcl hukuk t.esSaatı meYCUttur· 
1 - İflıu ~ menku1t1n arttırma prtaamMil l/lJ/MO taradadell iti· 

Tutan Teadnatl 

CiNSi ..... Ura Ura tstubul ullye 
KadeD kömUrtı. 'uo.ooo KUo aooo '80 ) 
llaldD9 )'911. . 2,000 .. uoo 80 ) 
ı.avamarm kömtll"U. 100,000 .. 2000 aoo > 
Kok kömllJ"ll. 10.000 .. 280 02 ) 

K&YJI yular bqtJt1. ınooo Adet 12,000 uoo 
Keçe beu.me 8000 .. 16,000 22llO 
Gebre. 1000 300 43 
nmar fn'G&TJ. DOO .. IOO IO 
ZIDdr Ju1ar apı. 1000 " 100 10& 

Buld*Y· 180 Ton 

KurUf~ 100 .. 26,000 950 

Çam"fl"· 5.000 
Gemici teııerl ı.ooo 
Rekompoze UmOr. 1soo Ton 43,800 8623 
Arpa. ı.4158,800 Kilo 196,70. 14.763 
Yulaf. 100,000 ., ıaao 

Kok kömOril 600,000 .. H.000 2100 
Yıımuşak buR"day. aoo,ooo 30,000 f500 

··~ Beheri.ne tahmin .. edilen fiatı 9SO kunıı olan 50,000 adet 
battaniye pazarlıkla munakasaya komınJttur. 10,000 adetten 
aşağı olmamak eartiyle ayn ayn taliplere de ihale edilebilir 
ihalesi 5..12-94-0 Perşenbe günü saat 11 de Ankara.da M. M. v: 
~abn alma komisyonunda ya.pılacalrbr. Evuf ve prtnameal 
2375 kuruşs. komisyondan alınır. Tallplertn teklif edecekleri 
mıktar Ur.erinden kanuni kat'f tem1natlariyle biıiikte ihale .... 
tinde komisyona gelmeleri. (1S65 • 11369) 

••• 
Bch r kilosuna tahnlin edilen fiyatı 8 kuruı olan 2400 ton eert 
yumuşak buğday pazarlıkla 1atm aJmacattır, Puarblı her stın 

Ankara Lv. lnürl ğı satm alma lromJalYonunda Yapdıcaktır. ıo ton
an a alı olmamak şartile ayn avn taliplere de ihale edilebilir. 2400 

ton için kat'I teminat 21,TOO lira 10 ton için UO liradır. &artnamesl 
960 karue& komlayondan almrr. (1S2T) (11164) .... 

~ııauuı tahmin edilen ftata 20,000 un oJaD ve ~ cfna " 
m ktaı ı yazılı hedTf kllıt1&n ftTaire 6/U/IN' Ptıl"fhllbo lbG aat 11 de 
An)uu'&da x. K. v. 8atmaıma komilJyoDunda pasarWcl& o.ı.sa Japd&eallll• 
dall taliplerin aooo llr&lık kati tAmSnetl&rfle belli vakitte 1ı:oaalQcıu pime 
ıeri ş..rtnamui komlQonda sörGJGr. ilMI - 11211) 

••• 
ıu Ton arpa puarlılda mllıQaa edlleoaktl:r. ıı:nlltmesl 21111/MO ~ 

...- ıonu .aaı. ıuo da lldlme ee1c1 llUflrl,.ı ~ Aaıı.t •tmaıma 
~ıında yapdac&ktıl'. Tahmin tutan (11,UO) .,. tndnatı <1111> n. 
radrt. Şartnamesi bel' P.o61SrWebWr •. htekWM1D .eHSU ıec;en ıDnde 1raaaıa 
ou .eımeıer1. um - u.uı.) 

l/ULMO 10 Çanakkale. 

e!dmo ıoııo Çanakkale. 
S .. .. 9,30 Konya L •. A.mirlltt 
6 " ,, 18 Eek ıehlr. 
8 ., .. H,30) Edinıo eakl 
8 " ,, 18,30) ıntl§riyet D. 

11 
20 

' 12 
7 

.. ,, 10,30 Erzurum. 
.. .. 10 .. .. 14,80 Çorlu . 
.. .. ıo.ao Çanakkat, 
.. .. 10,30 

(1576 - 11'33) 

ı.tubul ullye yedlacl bakalı 
mabkemeeladm: 

940/511 
Fuat Zlya ve Uıtfiyenin Klno

loe Kabasakal ve Beyollu Tepeba.· 
şı Perapalu otelJnde Bodoeaki A· 
naat&lyadis aleyhine açtJiı talı1hJ 
kayrt davumda: Bodoeakl Anu
taayadlabı adreai meçhul olduiun· 
dan dava amıha1 aureu ve ~11 
-940 tarihlııde mahkemede bu
lumDMJ lçJıı namına yazılan davr 
tiye B. U. ıı. K. nun 141, 142 .. 
ı'" tınetı maddeleri muclbJnce ~ 
bir ay müddetle iJben teblli edil· 
mit ve mezkur ıtınd~ ne kendi •• 
de taratmdan vekil gönderlllecll· 
flnden gıyap karan t~ .e 
adrulnln meçhullyetlne ~il 
yap kararının 20 ıtın aıt4detle 
llnen tebUtme ve ıe~ tak· 
dirde muhakemenin ,.,a1'1D devam 
edecefinln Ulna dercJlle ye duıııt
manm 24-12-940 _.ıs KUnn aaat 
10 a taUklne karal' Terilm13 oldu· 
ğu tAbltğ makam.- kaJm olmalr 
here illn olv.Dal'· (34218) 

mabkem..mden: 
940/M3 
Müddei: Mediha, 
Milddei&leyb: Sadık ÔSga.kar: 

Cağaloğlu Molla Fenarl IOhlt 7 
No. da aof6r, 

Müddet Mediha tarafmd mUd· 
deialayh Sadık ÖZ(.üar al yhlne 
açılan bopDma davuma alt arzu
hal sureti mlldd"ialeybe tebllğ e· 
dilmek llzere yazılı adrefllne gön· 
derilmiNıe de mıımaileybin meskOJ' 
Jkametglhmı terk ile semti ..-0-
hule gittiğinin be) anlle iade kdnl· 
maaı üzerine huk k usuıu _..ııa· 
kemeleri kanununun Hl, ı'2, 143 
ve 183 üncü maddeleriD8 te'dikan 
iade kılman dava~ üe tah· 
Jtikat gUnünil pıer1r davetiye 
varakumm maJıtcfllll8 dlnnhane
aiııe asılmuma ve ,.0/153 llUJna.
rada lta;ptlı ifbu b'V8ya mUddei· 
aleyhin (15) ıOD jpade cevap ver
mesine karar ..,..... .. ve bernıucl· 
bl karar .,....ı Pe davetiye vara
kuı ma1ı1re111e dlvanhaneaine uıl· 
mıt c1m·~.:::-11eyb Sadık Öz· 
çabrm ~---- Y8Zılr mUddet 
zarfmda davaya cevap vererek 
taJıkibt ~ tayin lnlnıan 2f/12/ 
940 ..ıs ~u llaat UO> da ma.h· 
kTlll-ıı:1; v:T .bulwunaaı veya 
~ıtf göndermeeı lUsu-
11111 Y.erbıe geçmek Uzere 
pan olunur. 

'O•ldlclar J 
940 /2018 cra memaıtalaıMtan: 
KadıköYibıde Yofurtçu Ç4111De 

caddeainde Fransız mektebi kartı
~~ numaralı nde doktor Bay 

baNn 40/2611 No. ne ı.t&ııbuı dGrdtlDctl lcl'& cl&lresbdıı muanea No.smda 
berkum ---~bulçin açıktır. Jl&aıda :ruıJı olaDJardan ful& maJGmst 
almak ~· "' §artrıamqe .. N0/2811 .._ riyetlıllill9 .ancaat etnıelidlr. -- N~ memu· 

3 - .uttınna:ya lttlrlk 1G1n yakarda 1U11J kQmıltlD ,.osde T ,1 Dlabe
tiade ~ veya Dıllll bir baııkuun teminat mektubu tnd1 dlecekUr 
<Jladde: 12') . 

3 - lpotek ll&hltıi alauJrltlvla dlter aJ&bdanma "trtltak bakla 1&· 

=:aı gam ıneıııcu1 OaerindeJd bakl&nm ~ fala .,.. muraıa dair 

ıeriyle blrı:::ı itbıı il&n taribindeıı IUbara 11 sUn içinde eYl'&la mCllblte· 
pu lliCfll memuriyetimise bildirmeleri lcabeder. Abl halde baklan ta.: 

ile ll&blt olmadıkça Atıf bedeUDlll ~mHmdıua bariç lcalırl&ro 
4 - Gö terilen günde artırmaJ& lftlrlk edeDJer artırma ~ 

0kunıuı ve IUzwnlu maıo.mat almıf •• buD1&n tamamen kabul etm1f ad " 
itlbt.r oıunur • 

& - Gayri meakUI 26/12/940 tarlbiDde Perpmbe cQDO aaat H dq ıe 
Y& k6dar ı.tanbal dördUnctl icra memurlulund& Do defa ı.,mldılrt&D soma 
en c;ok arttıran& ihale edlllr. .ADcak artırma, bedeli muhammen laJmıtU:ı 
Yl1zde 7& ini buJmU .. ,.. T&tıf t.tlyaln &lacalma r11çbam olan dltw ala· 
q.klıtar bıılUDUP ta bedel, bmlJarm bu ıayrt menkul ile temin edllmlf ala 
cakJanıım mecmua:ıdan fulaJ& çılcmaua en c;ok arttıramn taahhlldtl ıı&kl 
kalmak ben artırma 10 stıD daha temdit ~ etı/M1 tutbillde Pa
arteat stıDtl ... t H den 18 :ra kadar ı.tuwı cllll"dDDcl1 ıcra ınDıuı1Ul)J 
oclumd& artırma bedel ntıt lati enm aıaoetma rtlChaDı olan diler aJuaJc 
lılarm bu s&yrl menkul ile tenıln TdUmlf alMUJvı mecmmmdaıl fUl&ya 
oıJmıak prtıyle en OOk artırana UaaJ. edWr. B6J1e bir bedel elde MO• 
ihale yapılJOAll ve T&tlf talebi dafer. 

& - Ga)'ri menkul kend18lne tbale ol1IDaD lıdm8e dsrtaaı "1& yerlJelı 
mtıblet t~• parayı vermew lbale karan fembolunarak Jıendl•dTD nwl 
•n yWUek tekJlfte bulunan ldıue, anetmlf oldulu bedelle abnala ruı 
otuna ona, rast olmaa veya bUlımma- bemeD T stm mGddetle &rtırmaJ8 
cık&nllP en c;ok &rllrana Uıate edilir. !ki lb&l• &rUmdakl farlc Te ıeoen ıtın 
ıer içlıı " G elen hesap olunacak fals n dller ararlar aynca bllkme Me8t 
kalmakaıaD memunyeUmtace alımdan tabllJ olunur. (Kadde: 111) 

7 - .Alıct &J"bnna bedeli barlclDde olank 1ÜllS tapu fent 11aroan, 
Jlrmi ~ ftkıf tam bedelini " tbal• karar puJJanm nrme78 mKlımdm 

xııı.raldm nrıuer. t.wat .,. tuudfat .,.. delll.llJ'8 '""''""- _..: 
YeDl6 beledJye rllMnnu ft mDteraldm ftJat lcaresl &lJclJ& att ~ a.tır
ma ~Undln teuo ohmar. 

!flıu P11i meııtuı YJl)W'd& &iSTterilell tarlbte ı.tuıbal ~ icra 
~~ olan borcanQdan doJa11 11M111WTJulU ""••da itlıa ll'1l ve ıa.t.erOm ...-.... clalreMDde ..ıda· 

edilip yecll emanetlnbe tevdi mtı O&D olunur. (IUl'I) 

~en radyonun aatııacalmdan ..,=:.-=:-:=:::-;;;::.-;;:_::::-~~~~-------_:_-~-
71\. 12-940 tarJlılne mUwllf cu· ~-\L4~--
..... gDntı saat doku buçukta gele-
Cek olan memura teeltm etmeniz 
l6smau ihbar olunur. (34219) 
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Umum neertyatı idare eden: 
~Ahid~ 


