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~ıversıtede sömestr tatili münasebetiyle Küçük esnafı alikadar eden 
"-8ktör Cemli Bllsel gaza. " Muaf iget karneleri,, 
te111ıze beyanatta balanda kında defterdarın beyanatı 
~eba Bulgarlar 1 üniversite bayrağı 1 Vergi _ öd~mek 
tır anket kabul · . t I kt d mecburıyetınde 
t.derne ı yap ırı ma a ır kurtulmak zer n1 ? . 

4 cab B lQr 0 ulgar dost-
üniversıtelıler marşı ıçın ae salahi- rs tıyenle r 

''1l ız Ctıt o/ ?rt~du me~-
"İit Qn ıddıakırı cu-

'11ek · · ç,4 ıçrn böyle a· 
hqr ke cesurane bir 
lirı: ette bul1.1nabi· 

r 1>1i? 

8ıı yazan: ASl/•rt US 1 
ille lgllrista.t 
~~:11°1< ıtıu!da Alınan askeri nr 
lllt. l llılihtın llunu t.c bit etmek 
d. - ~~IJz ı. ınesl'Jcleriııdcn bir). 
~ ll • llll.\11 
\L lll~, .... ~ akları Uoma.ın ~ 
"lltıı .,ı;~n • 
~ lala~! a heınen her gıin 
4111, ~"rf • Alman tankı Al· 
ı.. •llr .. le 28.blt • 
t"~ '>Ulı:a 1 l ~eçtlğlni bil· 

yetlı tere müracaat edilecektır 

./. 

Alman hükumetinin 
daveti üzerine 

Yugoslav 
Başvek ilile 

Har iciye 
Naı111 

Berhne gıttıler 
th'lgrad. 23 (,\.,\.) ..:.. O N.B. · 
Yugoolavya ba§vckill $\•etkovlç re 

fakattndc har!clye ıuızın ?.! lrkovlç ve 
Almanyanıo Bclgrad bUyU:t elçtııl ol· o . 

"'" ltı P ~ll~o ar ise bunu şiddt>t
'1.ı~~bf lsııı r. Acaba Bolgarla. 
"':ııı, 11 ıı ''k~ ~l\rfsta.rıa girt'n Al· 
t. 11ıııı 1' dekıı r kı~afett \e Unlfor· 
1\ ~t 11l(l8 ' ~h ıı olarak ~rfrmt>k· 
' ~-.. lı 11 llı ı Uert geliyor'' Zf 
"' """ lldutı • • 
11 ' "ttt>rt •tından gir<'n AJ- I 

ouğu halde, .Alman hUk!li:l<:tinin ~ 
Cemil Bllsl"] ' ·eu llzenne bugUn husus1 trenle Al· 

~I\ herıı ilin <·ll~rinde Bolga-
(}'azısı 2 incidt) manyaya hareket etmi§tir. Afrikada lngı1i.::; harekatını 

~~llcaıbft~,. ~ 8etirı tararnıdan , e· 

1 ~· e:tıı.. A~Port olduğuna. bu 
r tı1,. ~at dh·e nı~n askerlerinin 

.,. l~ cıı_ '• gosferfldiğinc do 
q~I ~t b r. ı· ı\ı... ı:arı_ lltık:ı.t bö 
r "llaııı t ttıe.nı Yle ise 'c cğE': 
ı ~"'1ı ,.~ _eketıerlne giren 

1 
il f~ oıll\aın ıtıı kıyafette \e ünf. 1 

"Kürtaj,, dan bir dok
tor tevkif olundu 

Eritrede 
Keren tamamiyle 
muhasara edildi 

~ ~"'-tııa~l<tl! ~sınllan dolayı tek- Son gUnlerde, bir lınyli dedlko-
0IJı.14) \ •1Jl·etıredcıüt .r..;ö.tcmll- dusu olan kUr\aj meselelerinden 
ı ~I~ 't "'1dır. ('Un b.u noktada o tet bir ) enisi aaha adliyeye intikal et
\ i 'e' t~t;"aıtı kü Rulgari ... t.ana miş ve maruf bfl' kadın doktoru 
hı'~ "~ı rn \~ saır(• ~hl bir dün tevkif olunmuljtur. 

l'tl,. asıc a""~' altınd 1 
bl!!r llblr~ 

1 
<'rlerı gü .• :. g ren Tevkif olunan doktor Tüuelba-

lt'1ı:~ lııt ı~!lh il"<~tlc·rı n~ 1 /"t~dr şmda rnuny<>nenancsl bulunan Dr. 
il~. l·~ 1.. 

1 
'' l'snaf nkı 

1 
cbe;;ıl ~ re- Saip Ali Dönbak 'tıı . 

ı •4"Jq 1111' or a a a ıı,.'1 en 
~ tfa lı dıı şekline ~ircbllir. Bu doktor, J.'ntihte Arü ndmda 
'"'- hııi~1ıı ~g~ıtf're ~ibl bir de,·. birisi ile metres oturan Dilfran k.ı-
4"''l ,.t bir ld~ lyı•tıerj d.ğzmdan zt 18 yaşrnda Anjcle kürtaj yapa
ıı,.~).iıı ""Qlgnrı t~a ortaya atıldıktan rnk çocuğunu almış. ancak kızdan 
·~ .... 11~ r;:~". ıının i'ii sadece bir fazla knn gelmosi literino dostu 
ili) 111, ı~ttrrnı>Jh~ c;.nlı.,ms.<ıı polise ihbar eclerek kadın Giilhane 

~rı ~~ 1<.1ı !;ereı..ur. ha.crt.a.nesino knldırılrtn;tır. 
,., ~ h ~ 
' ~ d '•ıııtıd ulgariı.t.nn blta- Kadın burada tcda\'i oıunmu§ ,.e 
~ l 'lıll ~ gertektt•n samimi iş mütehassıs r::ıponıyla tesbit o· 
, .~~ll'bııırı !.' ka türlü bir haro· lunara.k AnjcUe doktor dün adli
~~ ~ '-h ıı '· Mest-la ''Bulga· yeye verilmifılerdir. 
~ı.. '" .. dile kıf11.rettc Alman Her iki suçlu da birinci sulh ce

'- ~ 0 
ngiUzlcrc hitap za mahkem~inde sorguya çekil-

llıı ... ~ hızını miş, kadm C\'\·eliı. "Doktora git· 

filirttUm . ., yolunda. ifndc vermiş -
ken dün mahkemede te\il etmeğc 
kalkışmış, "Fazla kan geldiğini 
görünce kodtora koştum. Sadece 

ltaiyanlar şin-ıJiye 
kadar 1000 tayyare 

kaybettiler 
munyenc ettirdim ve oradan klir- Kahire, 13 (A.A.) - B. B. C.: 
taj için Giilhane hastanesine git- Öğrenildiğine göre Eritrcde Ke. 
tim . ., dcrnişti'r. ren şehri şimdi tamarniyle muhasa. 

Doktor da: ra edilmiş bulunmaktadır. Bu mm-
"- Anjele klirtaj yaptığım doğ- takada İtalyanların 80 topu zapt 

ru değildir. Yalnız muayene ctt.iın veyn tahrip edilmiştir. 
\•e kürtaj icin hastanC!yc gitmesini JTALl'A1''1~ TAYl'ARt~ 
söyledim. Yanunrzda da ebe mek· J ZAl' ATI 
tchlndc talebe olan Nnz:miye ndın- Kahire, 18 (A.A.) _ B. B. c.: 
daki arkadaşnn vardrr . ., demiştir. İtimada layık menbalardan öğrenil-

llakim Reşit her iki suçluyu da diğine göre ltalyan1ar şimdiye ka. 
tevkif etmiştir. dal' 1000 tayyare kaybetmişlerdir. 

l>iğer taraftan tahkikatı idare 1;xGtLtZ RES!\11 TEm.t<ri 
eden müddl"iumuıni muavinlerin - Kıı!.lrc.-, 12 (A.A.) - İngiliz u-
den Edip Ünalerzen Nazntlye hak- mumi karargahının tebliği : 
k'llda da takibata girlşmi~ bulun· j Libyada kaydn cJeğer bir ı:cy 
maktadrr. Kendisi buglin adliyeye l oktur. 
celbcdilerek üadeei alınacaktır. Eritrede, şimalden ilt'\rliyen kuv 

ı~~ b '"r ) hai<kunızda \1Cıi· tim. 15 lira vererek çocuğumu dil· 
\ .\'tadı.tıar:lıştrr. Mf'mlcketl. ------------------------

~~ ~ l~~k;~arı,;~~~ı~r7!: ''Osmanlılar devrinde 
vetlE.'riıniz El·Gcnayı işgal etmiş 
esir ve ganimet nlmışlnrdır. İleri 
hareketi devam etmektedir. 

~t .. ~ h~3'~Utı cap cdel"5e işi blta-

bı,.tb~l'tı.,, fabldktne S{'\ ket· h asta hanele Ti,, 
~'tııı.ı ltJ"r. 
~~lr ki bu 
~tt~IJc «le'ktı~rdbltarar lıe~ete 
".\ ~l"'-ı 0!41ı ın h \ c on la rla 
~~:ı,,. eın,Udf eını('ketlerden hiç 
lııı,~,t~ oııfa r. Ancak muharip 

•r. 1 
\ c• en l"rn nıütt<!'flklerinln 

ı\..... ınh·e•ı 1 
~-·"'-il • · n haiz olma. 
~ tııt ll l~ar 
"lfı:..~)'l oı.,. ld:oııtıarmıı7. ortada 
~~ e "'ılc lalan rUrütmC'k 
\~"ıı. ~ltıııı.~~rc~uran .. bir ha
"S>\...._, '°'lınan ırl(•r mi? Bulı.:u· 

.:':ıt.ı a..,.. c•ri ;.\ 1 
"•ı lıı 3 oktur . ' man 
~,:ııeı d11raeaı<1 '11~ e tekzi ı•lcr 

f t:ı bıı,.._, arı l erde bey· 
ld.ı.-._I~ l'bılirler an~,t ıu;ılına. .. mı 
~'- ti tanın nıı . 

~';ıa ıc-rş ~Jltarufhğını ihlal 
~~lııı bıııun~ 0 taruıa bir mo· Haseki darüşşi/asmın bu 
,, '~~>'..-ttne~1 onun mllli hay. Korıya meb'u.ru Osman ŞPvkl Ulu· 

' cı 1~kls 8~ •i _kırmak söyl~ dliğ dtlu Beyoğlu balkevinde bir kon· 
~ '"i.i'lttuğ\j ~~sı ha~at salta. rerııruı \'erdi. Bu arada Ha.seki Darilş. 

l>ı :ııı nu ~öste~ccktl • . 
t a ~ün r • ~ifasmm gUodengüoc ha1-aı:ııyc yüz· 

S \"1 '"'•a l\l ~C~ttk~e toh'I· ~ttuğunu söyledi. Konferansı dinli· 
~S'k bir ınak istıdnfl•n 'l 'et 111 "Raı~:zı'\"l'if aydınlHt
IL~"~ .. hntıı "1arnı salhuns dofruya Bolprbtaıu blle t.ebUke
. ·~ ~~ .ftu ı:ıaf'akhr. Hattiı. il ~ harici müdahale lhtbnalle. 

-...ı flrJf.:da bir anket 1 rlnden de komy~hr. 
""' iloğnıdan Halitıa ~lar&n havu11ıda 

giln1..-"ii halini gösteren resim 

yenler araanıda bulunan Vali LQt!i 
Kırdar bWıunla yakmdan alt.kadar o· 
l&rak not aldı. Değerli ıneb'ıısumuzun 
kon!eraosmdao aldığımız bazı kısım
lar beşinci sayfamızdadrr. 

sulhu zehlrllyebUecek bir bulanık. 
lık ''&?dır. Ba bulanıklığın bir gün 
en ·d en kati ıtekllde bertaraf edil· 
roesı lbundır. 

HABJ;ŞiSTAXDAKİ llı\Rt:K.\ T 
Nalrobl, 12 (A.A.) - DUn ak· 

şam neşredilen resmi tebliğ : 
Cenubi Afrika krtalannrn ileri 

(Deı·anu 4 üncilde) 

Yugoslav siy,ısi 
mahfillerine ·göre; 

Sov y et 
yüksek 
şahsiyeti 

Bulgar stana 
bitaraflığını 
muhafaza 

etmesini bıldirmiş 
A ksi takdirde So\ yetler 

zaruri görece~ leri 
tedbirleri alac~klar 

(Yamı 4 iineü.de) 

gösteren harita 

22 Şubata kadar 
müracaat edip 

karnelerini almalıdı 
(Y a,zı.,ı ! incl<l 

Bulgar aıa1111 

tekzip ıdtyar ı 

Bulga ristanda 
Alman 

tayyarecileri· yok 
BuJgaristanm Londr 

sefareti memurlar1n 
biri de bu hususta 
beyanatta bulundu 

flrazısı 4 :il~ 

Universitede yirmi ik 
doçent pr0fesör old 

Arif ismet • Ekrem §eri./ 

General 
ı Franko 
'Dün maıeşa 

Nihat Tarlan Cevat lncedayı 1 
(Yazı"ı 4 üncüde) 

Pelenle 
görüştü 

(Yazısı .4 ilnc:M~ i 
---------~-------~~-----~ 

Günlerin pe§inden: 

Namık K emô.l'in Türklüğ. 
Necip .Pazıl Kısakürek Na. 

mık Kemalin doğumunun 100 
üncü yıldönümü münasebetiyle 
neşrettiği eserde bu vatan şai· 
rinin halis Türk soyundan olup 
olmadığında tereddüt edenleri 
hakikate inandırmak için baylı 
yorulmuş. 
Namık Kemfilin büyük baba-

81ntn dedesi birinci l\lahmut 
devrinde sadrazam olan Topal 
Osman P~a :M.orah, annesinin 
babL1s1 Abdüllatif Paşa ise Ar. 
navuttur. Bu vaziyete göre bü. 
yük mütefekkir ve edibin haki· 
kat.en halis Türk soyundan ol -
cluğunda şüphe edilebilir mi? 
Kaldı ki Abdüllatü Pa§a hak. 
kında bildiğimiz de bugün Ar. 
navutıuk mıntakası sayılan bir 
yerde doğmuş bulunmasından i· 
barettir. Çocukları Arnavutluk -
ta doğan bu kadar Türk biliyo. 
ruz. 

Merhum Süleyman Nazifin 
iddiaama. görr~ 'foı>al Osman 

P~anın babası Konyalı Beki 
Ağadır. Fakat Necip Fazıl b 
rivayeti kat'i bulmuyor. Bunun 
Ja beraber ''Konyalı Bekir A 
ğanın M:oralı Topal Osman Pa 
şadan daha fazla Türk olmasın 
isbata kim muktedirdir? Na.mı· 
Kenıii.lin öz Arnavut annesin 
geli:-.ce, nesebin baba kan 
bağlı bulunduğu üzerindeki e.sk 
Türk telakkisi yeni ilmt n:ız:ıri 
yeler ile birlikte doğnıduı ... d 
vere!< bu bahsı" Türklük lehind 
Ôlarak hallediyor. 

Ben dostumuz Nacip Fazıldaıı 
daha ileri giderim ve derim ki 
Namık Kemal demek onun t 
serleri demektir. Bu eserleri 
babası ve anası halis Arnavut 
bir adam yazmış olsa bile onu 
yine Türk sayardım. Büvük 
Türk şairi Kemalin TürklUğilıı. 
den şüphe etmek onun ettrleri • 
nin türk~e oldu'?unfüın ~ipheı 
etmek kadar ~ri-p olur. 

RQllll!lt. .lt1'ft'fıflllfl 
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N ............... B irine · /ili eclis ~~· 
1 nasıl ve nelerle uğraştı? 1 

•• müteahhidinden 1 Hadıse er 

2 ira ceza aiındı 
·-····················· .... ·~··········· ···· · ·· · ······ ···· · · · ······· ·····} 

Söz er ve 
hareKetıer 

Teıniz ik an1eıeıerıne yaz uş ayda 
2 lira verııecek 

lçkınin men'ı teklifinin geçirdiği safhalar ke~!~~::i~i~·in s~~~~u~:r. 
h:ıdlr Bir kere de oraya gitmes1ru ler son nutkunda Alına?,·~ - Bıı:;ı dünkü s~yımızda -

17 Mayısta İcra Vekilleri heye
tince olman kanun teklifi l O tem. 
muza kndar teUtik sahasında kaldı. 

10 temmuzda Mnliye Vekilliği 

• , 1 tt d · lt t'l'cn1ııcı· temennı Pderim.,, dedi ve ''olmaz mar a enıza ı ~ .1 
olmaz!" sesleri arasında kendisini 1 taarruza geçerek tneıı:ı.O 

Belediye temizlik .ı:jlHi müdür
ugu çôp miıteahhidi;1e yaptığı an-

ma mucıbincc çöplerin Hayırs·z 
ada aclktarmo. dökülmesi icnp et
me'ı:tedir. Fakat müt:?ahhidin bu 
anlaşma}·a uynuynrnk ~öpleri Yeni 
kapı açıkbnna dök tllğü yapılan 
teftL<;ler n ticesinde anlaşılmış ol-
u"'undan, kendisinden 2000 bin li

ra ceza alınmışt-r. Bundan başka 
hrin temizl k i51erinin dnba mun 

tn.z:ım bir ~C'kilde tanzbn edilmesi 
ın yeni yıl bütçesinde fü'ıvetcn 286 
"n lira tahsisat istcnutlştir. Fakat 

tç" darlığı dolayısile yalnız 43 
n 999 lira ilave edilebilmiştir. Bu 
zfyct kamısında Be!}lkta.~ vo E

m n5nU kaz~annda yapılması tn· 
:ırlanan gnmizonlarh KndlköyUn-

u ı cöo fınnmm in.c:ısı geri kal
ınaktadır 

VPril n ilive tnhıf..satla yalnız a
l 1 rin lıcretine zımı yapılabilc

ktir. Simdiye kada? ameleler ya
rn 20, kır-;ın da 15 lira almakta 

" uafiyet l<arne
leri,, ha tkında def
terdarın be •anatı 
İsU!nbul defterdarı Şevket 

Adal muafiyet karneleri hak· 
rında dün bir mubarririmize 
u beyanatta bulunmuştur: 
"-Yeni muamele vergisi kn. 

nunu, bilumum smai müessese 
e ımalathaneleri vergiye til..bi 
:tmuştur. Ancak istihdam et

t ği ~i sayısı mUessesc sahibi 
!a.hil olmak üzere be3i tecavüz 
tmiyen ve muha.rıik kuvvet 
u'lannnlnrda muharrik kuvve-

tı de iki beygiri gcçmiyen kU. 
k sanat müesseseleri bazı ka
t ve şmlar altında vergiden 

muaf tutulmuştur. 
l\:ürük snnat mU~eselerinin 

bu muaf yetten istifade edebil -
eleri icin lstanbulda Galata 

Bahknazarmda muamele ve is. 
tµılak verl'.'ileri merkez tahak
' u1 şefliğine müracaat ederek 
bed va verilmekte olan bir (mu· 
f et karn{'Si) almaları lazım • 

dır. 
22-1-1941 tarihli yevmr gnze . 

.. terin hemen hepsinde ilan edil. 
d W• ver.hile bunun için bir ny
lıl· müddet verilmiştir. bu mild· 
d t mezkftr ilan tarihinden baş. 

m <:tır. Ve 22 şubat 1941 gü • 
i.ı hıtnmo. erecektir. Müessese· 

ı re bir kolnvlık olmak üzere 
muafiyet istidatları taboluna. 

• şubece isteyenlere verildi· 
ınd_n a}Tica istidn yazdırma

ga da hacet kalmamaktadır. 
Bu müddet zarfında (muafi. 

yet kartiesİ) almıyanlar, işçi 
ullanmnsalar ve motörlerl bu -
ur.masa b'le vergiye tabi tutu
lac:ı.klardır. 

1stanbulda muafiyetten istifa. 
d edecek; kalaycı, demirci, 
bJ.kırcı, muslukçu, mücellit, çin 
.kO'Tfaf, hakkak, saatçi, kuyum
ru, tenekeci, çilingir, tesviyeci, 
tc-rn:ı.cı, marangoz. doı'.;'I'amacı, 
kutucu, sandıkçı, parmakçı, kü-

<çi, l:af"s, korniş, oyuncak gi 
bi ufak tahta işi yap:ınlar, do. 
i.lmacı, cora.pçı, konfeksiyoncu, 

zi, ç nta ve saraciye amillc-
ı, kunduracı ve kundura, mil

e viıerat, radyo, elektrik, ara. 
b , c:lb;ı:ıe tamh <ı::!eri ile bunla· 
ra mümasil bi!Omum imalatha -

e, atölye ve tamirhane işleten. 
ler gibi pek ço1r küçük sanat 
eı ba 11 vardır. 

$imdiye kadar mürncaat eden 
1 n miktarından bu ufak sanat 
c-- b:ı.bmin vergid:n mu:ı.f olabil· 
meleri için mutla!•a bir muafi • 
· t karn i almalnrı icnp ede • 

-·ni henüz bilmedikleri anla· 
• ı'malttadır. 

Bu yılzden bir ço!c vntcndaş
r ileride mlli"'cül bir vaziyete 

di.: erek srrf karne almamış ol. 
m lan do!::ı.yısiyle vergi ödemek 
meoburiy .. tinde kalabilirler. Bu -

a maho.l ı· lnınm:ık üz.ere ala -
cadar sanat erbabı ve ufak sa • 
at müesseselerinin kanuni müd 

d t zarfında yani 22 şubat 1941 
arL.ıme kadar behemehn.l mii· 

re.caatta bulunarak karr.e alma
yı unubnamalan lllzımdır. 

Bu hususta vatandaşların ar. 
~.ı cttLr'eri fazla iznhat ve taf· 

t mu.amele ve istihlak ver-
. ·-··ile~ 

idiler. Yeni tahsısatln amele üc· 
retleri, kış ve yaz mevsiminde 20 
lirndnn ödenecektir. 
İstnnbulun temizlik işlerinde 

kullanılan amale miktarı yazın 900 
ve kışın da 4C-O dür. ücretlerin ıız 
olınası dolayısile önUmüzdckl yaz 
rnevs'mlnde amele bulmnkta mi\ş. 
kUlatln tesadüf edilmesi muhte -
meldir. Bu vaziyeti önlemek ve a· 
melenin ücretlerinin artmlması 
için müdürlük belediye riyasetine 
bir rapor vermiştir. 

Kızılay hataya 3000 
lirn daha gönd~rdi 

ARluı.m, 18 (A.A.) - Kızılay :.ımu

mt merkezinden blldlrllm!§tlr: 
Seyltl.pzedclcre yardım tçln Antak· 

ya Kızılay mecmudundnn garfma me 
zunlyet \"eril~ 8~0 llradaı:. maada 
Hal.ay VPJlllgi emrine de yl'n1den tel 
grafla Uç bin Um gönderllnıt.şttr. 

Bergama yolurıde 
bir kaza 

lzmir, ıs ( A.A.) - Kınık· 
tan Bergamaya gitmekte olan 
ve içinde beş yolcu bulunan bir 
araba Faka bo.f~azındaki köprU
den geçerken hayvanların tirk • 
mesi Uzerine suyun içine yuvar. 
lanmıştır. 

Kaza neticesinde iki yolcu ile 
hayvanlar boğulmuş ve bir yol· 
cuyu da sular alıp götürmüş
tür. 

Müzelerdeki eserlerin 
kataloğları ba~tırılacak 

MUzelerdeki kıymetli eserler 
zümre zUmre ayrılarak renkli 
katalogları tanzim edilecektir. 

Eserlerin tariht kıymetleri hak 
kında kataloga yazılacak yazı _ 
tar bu işte ihtisası olan kimse
ler tarafından hazırlanacaktır. 
Yazılar hem tiirkçe ve hem de, 
fransızca yazılacaktır. 

Kumaş çalan sabıkalı 
hapse mahkum oldu 

lstavri adıııda bir sabıkalı, 
Mahmutpaşada Mehmedin a _ 

ra.basından bir top pijamalık 
kumaş ~lınış, kacarkcn yaka· 
lanmıştır. 

kararını vermişti: 
Sıhhi, ıı.hliı.kl, içtimai ağlr zarar. 

lan olan içkinin münhasıran hazi 
ne> menfaati endi..,Psile yay:lması 
na ec:,·az vermeyi Maliye Vekô.leti 
de mm·afık g5nntiyor ve esasen 
Düyunu Umumiyenin sulh olur.::a· 
ya kadar bırnkılmnsı karnrlaştrrı. 
lnrak 1336ı1920 bütçesinde mu
hassas gellrlcr nrnsındnn müski
rat resminin çılmrıldı"ını ve Mec 
llsin tasvibine arzedlldiğini b1ldlre 
ı ek teklüin tetkikini Adliye Vekfi. 
Jetine tevdi ediyordu. 

Adliye Vekllllğl, maliyeye he
men ertesi günü ce\•abını verdi; 
fakat vekil Celalettln Arif imzalı 
bu cevap, kendisine teklifin tetki
ki tevdi olunduğu halde, tezkerede 
teklif yerine IAyiha denllmi~ ol· 
masından olacak, "Vaktin odc.m i 
mUsaade"ine mebni" vekiılet.ç" lfi. 
yiha tanz"minln mUmkfin olmnd·
ğını söylüyor, -hiç IUzumu. yok 
kcn- §eriye, sıhhiye, adliye en· 
cilmenlerinin de birle.~erck tevhi· 
den bir karar ittihazı 16zım geldi
ğini ilerlye sUrilyordu. 

İcra vekilleri heyetinin kararı 
da b5yle çıktı: Encümenler birle. 
§erek kara?" vermeli ve vekiller de 
müzakere sıramnda encUmenlerle 
mesai birliği yapmalı ld!Jer. 

lem vekillerinin karan meclisin 
12 temmuz toplantısında okundu. 

Reislik mevkUndc ikinci reis Ce
lıiJeddin .Arif vardı ve heyete ''Bu 
hususta mevcu tüç teklif,, den ha
ber verdl. 

Filvaki o gün Ali _ŞUkrU Beyin 
teklifine Çorum mebusu Haşim 
Beyle Bolu mebusu Nuri Beyin de 
birer teklü hazırl·yordu. 

İkinci rei'S encümenler birleşip 
miızakere et.<>inler derken Ali Şük· 
rü (Trabzon) kUrsUye geldi: 

- Efendim, diyordu: zannet
mem ki cnelimenler kendi fiklrle
rlnden vaz geçsinler. Bunları blr
IC'ştil-ecr>k lı€'ycti umumiy(.>dlr. En
cümene geri vermek caiz def.ildir. 

Siverek mebusu Mustafa Lutfi 
Efendi ise pek sinirli idi: 

- Burası yani merkEzi hilıifet 
400 milyon mUslUmanm manen 
merbut olduğu bir makamd1r. Biz 
elhamdUlill!h ehli islô.mız. 1şrct 
yaymak teklif1ndc de~liz. 

1300 sene evvel bunu dinimiz 
menetmişti. Cenabı Allahın konu· 
ınına karşı bizim kn:r\Un yapmamız 
dofru mudur? diye bağırıyordu. 

Çorımı melnı..'tl< Ha,sim 

- h.ncümenler yeni teııekkUl 
etmiştir. Azanm vazifelerine ba.ş
laymca, şimdiye kadar kendilerine 
\"erilen C\Takı ı:ılmnp da buna sı
ra gelinceye kadar vaklt geçecek· 
ti. Hl:lbuki bunu biran e\'Vel siya
scten çık:ı.rmnmız tcno eder. .Mil
let biraz kendi hissivatmın. nıhu
nıın o'5kandığım istiyor. Hcyl"tl 
umumiye buna bir karar \'ersin, 
bistin. 

Refik Bey (Konya) Dahili ni
zamnamenin 13 Uncü maddesini 
hatrrlnttı: "Madem ki mlistaceli· 
yet kararı i.strniyor, o halde reye 
komııın .. tekPfinde bulundu. 

Celtı.l~din Arif encümenlerin 
birleşerek müzakeresini istiycn 
Adliye Vekili olduğu ve icra ve· 
killeri heyeti de bunu istediği hnl
de rPİS makamın:-ln yeniden encü
ınen lere tevdi etmek istemiyen
lerin frızlalığını görü\'ordu: 

- Bunu encümenlere gönder· 
mek taraftarı de~ileiniz zannf>de· 
rim, dedi ve mazbata ve tekllneı· 
hastınlm da~tılmak Uzcre muza. 
kere gele~k celseve bırakıldı. 

Ali ŞükrU işi sağlama bAl'{lamak 
istiyor. "Celsenin tarihi taayyün 
ntııln !'' diyordu. İkinci reis cevap 
'\·erdi: 

- llk celsede. de<Lm, efe.nd;m! 
JAJ:in 15 tMnmıız topl<\ntunntfa. 

~·ınc Celalerldiıı Arif reisliğinrle 
b:ıcıhvım miiznkel"e, tekliflerin en
CÜl"l"'nı> fİtmcsfle net1celendi. 

Çorum mebusu rahmetli Ferit 
Bey: "0r1 -ıda ahde mil"t <Jnit hir 
resmin ilPası mevzuu bahistir. Bu 
muvnzenci mrl:ve cn<'Ü'Yl"nlnd!'n 
gccmM'Ylicıtir . .Maliye Ve-kilinin tez
keresi kafi dl'1fi!dir. Mlihim mCBC'· 

Canik mebusu (Şimdi Amasya me. ıptıd~ _donanması~ı. on~il 
busu) Nazif Bey temin ederek ra b1:1t~ll'} ordusu ıle tn,,~ııf 
kabul edilirse müzakereye lüzum kcndısını mağlfıp cdec ..... tlit 
kalmaz, reye koyunuz!., teklifinde ledı. Dii?er taraftan ln!? 
nlundu. vekili Çörçilin nutkun~ 

Reye kondu; eller kalktı. gksP- veren Alman ga?.etelcrl 
i~·et! mütaleada b11lunuyortıı.r: 

- Efcnrlim, alınan ııözl('r mah- t<•re bütiin ümidini .AJt1Ct1 
uzrtur. g-clecek vardıma ba~l 

Temmuzun 21 inci gUnU Refik Bu vardımm gelmesı 
Bey (Konya) teklüi kurcal.,·or, re- muhtaC'tır. En aşağı beŞ d 
\slik makam•ııd'ln s0ruyordu: mesi lazımdır. Halbuki "8f 

- .M~n'i mtis1drnt kanunu ne· ya boş dunnıyacak, bU 1" 
t't'de kaldı. efendim? irirıd ~ ne vapacaksa )'3 

fl:'ncl reis - Mnliye encüme- tır. Netekim Hitler 
nir.d"~ir. l''nclim"n t~<ırk!dil etsin ilkbahaı·da denizaltı 
de tetkik cder"ktir efendim. b&"'hynca<?ını haber verıt1 

Dr>mek 23 nis!Uldıın 21 temmu- Bu sözlere bakıJırss 
za kadar üç ar, m.:clisin maliye tar Avrupa kıtasının bet' 
e>ncüm<>ni t 0o."~ki.il rtm('miş bulu- fmda müdafaa vaziYetinı 
nu,·ordu. An"~:: güniin ha'r"pten faza edecekler, BritanY8 .' 
ııuııra mec'"• korıdorlıırını dn1 ıiıırrın · t ı· il 1 "ite · 111a~l4' 1 1 . d bl . d b d ıs • a e ngı reyı ıJ 
m"rr <'ıın en n e uy u. meı'Ye uı'{raşacaklar. Ve ~ 

lçki vnRağma mutlrık olarak t.:· gö;e bir harp plfını li 
raHor ol:nırnnlar da ,·nı'rlı. Ço Galışacaldardır. Eğer b 
rum mebuc;ıı Ha"'tn Erv hunlardan böyle ise Romanyadn 
~iri idi ve verdi<Fi hıkrir ve telt- tahşida t ile Bulgarfst..'lll 
lıftl.' uzunun uzad·ya bunu nnlntı- dan taarruz hazırlıkları 
yordu: . . . . . Zira Britanya adas!01 

1 -. Tıcar.etın seı bcstisı dfistu- ederek İngiltereyi mactlılP J 
runa nav~t ıcap eder. . bileceğine ve bu suretle 
. 2 -. ~;u.sı~~~~ olmıyanlann dı· pa harbini kazanaca~'tr 

nınce 1" mu a ır. olan hir Almanvanın ıırtl 
3 _Yabancı devlet tebaasını me k 1 rd ah t ,t\1' 

nf'tmP-k de hukuku düvel (!) e h~n ab. a .. vcly u k ı· 
ıç ır ışı o mama 

uymaz. Yok eöer Almanya Balk 
4 - Milyonlarca sermaye bağ. 

!anan rJcro mevcutları atmak if- ve Akdcnizde yeni tıı 6"' 
18.cılnra yol açar bu da devletin hazırlıyorsa bunun seb 
mali ha"atrna darbe olur. cak tn~iltereyi kendi 3 

r; - Şer'an memnuivct islamla- mağlOp edcmiyece:!f~i 3 ~ 
radır: hlikfımet de is18.ınlnr içsin, olmasından başka bır .. 
imal ve ithal etsin, demem1ştlr. ğildir. 

Bu sebenlerle mlis!Umanlara -----------
menetmek lazımdır, diyordu. Belediyenin Y 

masraf bütçe 
Geçen seneden 250 

lira fazla 

9 maddevi bulan kanun teklifin
de de kanuna "Ehli isl:im hakkm· 
da meni mUski:-at kanunu., admm 
verilmesini kaydederek "Her han
gi bir devlet tebaasından olursa 
ôl<ııın her nevi mliskirat"'ll milslü
manınr tarnfındnn tmal, istimal 
ve füruhtu katl~"\·en memn\ıdur,. 
hi.11·miirıii kovm·ordu. Belediyenin 941 yılı 

Hadd·I !ier'ivl bırakıyor, suçlu bütçesi daimi encümen 
fakirse 36 ı:ant hapis zenginse 50 dan hazırlanarak nıUZS 
Ura ceza almarak, sonra 24 saat dilmek üzere umumi 
uzak bir yere sUrilUiyotdu. sevkedilmiştir. . ' 

.. d . . _... •. . d k . . 040 vılı masraf bütc~~ 
H_a•ı. ·ı ~cr'ı ?ı:-ıırıı:ıız aya ıçın yon 5~5.690 iken. 941 1.1" 

dı:> lıç ökll VP.rıyordu • 1 telif fasıllara ilavelerle ' 
1 - Değneğin bir buçuk mimari von 802 528 e <;ıkm,ctır. 

arwn ~zunluğunda ve başparmak iade bütçe de ı.5~298 

Birinci sulh ceza mahkeme. 
sine verilen hırsız, 1 sene 3 ay 
18 gUn hapis, ve 210 lira rıara 
cezasına mahkum edilmiştir. ..füfit Efendi (Kırşehir) şer'iye 

encümeni adına saze ba.sladı; e
saSl kabul edildiğine göre bunun 
tekrar encUmene gönderilerek u
zntılmafa.sını istiyor, şer'iyc encU
menl ile srhhlye encümeninin mad· 
delerin! okuyarak, he:cti umumi· 
yo hanMsinl tercih ediyorsa onun 
kabuliylo bu işe b'ran evvel niha
yet verilmesini teklif ediyordu. 

Ne e 
lı:"!.'"' 1 "f!''n•'n olacak. milvon 816,349 olarak t 

1 2 - Falakada da ayaklar altı- dilm:ştir. 
na 30 ve yahut kaba ovluklan Us- Bu sene iktıs:ıt işleri tlJı eli ? O telciler Cem:yeti 

kongresi 
Dün otelciler cemiyeti yıllık 

topla.ntısmı yaparak yeni idare 
heyetini scomiştır. 

Fıkra muharrirlerimizden birinin 
dünkU yazısında "edene karlar" ' 
ibnreslni gördük. 
Konuşma dilinin bazı ağızlarda· 

ki bu milbnliıtsızlıklarını -eğer 

ifade nakil suretinde değilsQ

tüne 40 defa vurulacak. sinde 4.~85, sıhhatte • ı 
3 - Vııranın kolu dirsek yerine veterinerde 720, itfaived· f. 

kai:ır hare'tet ettirilecek. imıı. .. "lıı 24.121), jclimlftltte 
Suçlu glindilıUn alaturka saat bah ~elerde 19,000, te 

s"kızdt:, ve hUl~ümN divanhanesi- 43 :.a9 lirn fazlalık vard~ 
ne getir111r idare meclisi ile bele· Feıı işleri bUtQesi de f! İdare heyetine, Şevket, Nus • 

ret, Ömer Latfi, Lutfi, Abdul. 
lalı, İsmail, Cemal ve Kasım 
seçilmişlerdir. 

Müfit Efendiyi Rasih Efendi 
(Antalva) takip etti: 

ynzıya rokmnmalıyız. 
(f::dene kadar) dememeli, 

ı ccyo kadar) demeli. 

diye azalan top'nnır. dnyaı'h polis ne bütcesrnc nazaran _...19 
(l'din- y•ıhut jandarrna~nn biri ::ıtnr ktı! mnteferrık ve mUstahd~ 

( Detıam• .4 iincilde ı çesi de 6.440 lira nok6 

!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!~:::!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~ rıl~r~trr. ı,t 
Evlendirme, mezariıle 

dilrlii<fü blitçeleri de irJ<& üniversite •• e o 
'Ontversitede sömestr tatili dUn

don itibaren bnşlaml§tır. llk eö
mestrln tamamlanması etrafında 
rektör Cemil Bilse! kendlslle görU
şen bir muharrlrimize muhtelif me· 
seleler etrafında şunları söylemiş
tir: 
"- ÜnJverslte bugilnden itiba

ren sömestr tatiline girmiııtir. Bi
rinci sömestr 101 gün silrmüş ve 
tafl günleri olan 19 gün çıkanl-n
cn 82 glln tedrisat yapılmıştır. Bil· 
tün dersler anzamz olarak yapıl· 
mış, yalnız ışıklan kanırtma karo
n üzerine yabnneı dil dersleri sa
atlerinde bir değislklik yapılm·ştır. 

'1Jci sömestr orasında 18 günlük 
bir dinlenme ve serbest çalışma 
fasılası kabul edilmiştir. Hocaları
mızın da ta.lebelel""mizin de bundan 
istifade edeceklerinde şüphe yok· 
tur. 

rı etrafında kendilerini dinleme ve 
fikirlerinden istifade etme maksnt· 
lannı takip ediyorum. 

?lfemlekct n.dınn bill ilk itimat 
duldunı 

Çaylarda talebenin çok iyi ko
nuşmalarma ııahit oldum. Bunlan 
yann için memleket adına bUyUk 
itimat duyarak ifade ediyonım. 

Bu sene yeni olarak ~u fikirler 
ileri sUrllldü: 

Bir tiniverslto postahanesi aç
mak, bir üniversite mal"§ı ynptır
mak, İstanbul şehrini tarihi, bedii. 
tabii bnknnlardan tanıtmak, üni -
vcıııite clvnrmdakl içki yerlerinin 
öniine geçmek. 

Posta.hane için, lstnnbut posta 
telgraf başmUdUr!Uğü al!kadar o· 
lup beıılmle gelip görüşmüşlerdir . 
Üniversite kapıeında Maarif Vckfı
lcti kitap ent-ş evinin lmnıısındaki 

Tnlebl"nln dlleldcri yeri postnhnneye tahsis ediyoruz. 
Her sene olduğu gibi, bu sene tkinci s5mcstre yeti~irmeğe çalı 

de birinci sömestr nihayetinde tini· şıyoruz. 
vers"te mezuniyet sınıfı tnlcbele- Ünİ\'l'rsitc mıır,;ı 'ı• bayrağı 
ri ile pek iyi terfi eden veya pek Üniversite marşının gUftcFi ve 
iyi ;>•azılanlarla göril.'.';tilm. Bu gö- bestesi iç"n salalıiyetlilere müra • 
rüşmelerle her yıl takip ettiğim bi· ca3t edilecektir. Üniversite bayra
rinci gaye, tinlvereitelileri çalış • ğı da yaptırılmaktadır. Bu surNlP. 
maya teşvik etme, sömestr tatilini üniversiteliler. herhangi bir top
ve kalan günlerini imtihanla?" icin lantıdn kendi bn~Tnklannı Uu;nnnk 
iyi kullanmaya sevketmektlr. ve kendi ma~larm· s5ylemek im· 
Bunclıuı başka, üniversitelileri u· ktınma n-.ı1 o'ncaldardrr. 
mumf toplanmalurda ölçU ile dU- S1!;t ·etı"re ~elince ••. 
şilndilklerini sövler.ıe~e h:ı.zırla- İlk yıl-'~ r-'-"rl tc-1•• ar eA"len b1r 
J!1-, UnlvemlU! drf«'0~ luııs..J?'• -rd ııe 'l.ac .. vwu- J3WlJaroı 

yettc değildir. Me3elli. kitap şiltA.
yeti; ilk yıllara nisbl'tlc elhE.'tlC 
ÇOk dPğjoqmJı;tJr. 

Faltültell'ı' :~inde kitap faaliye. 
ti öncelerde olmuştur. Eksik olnn· 
Iar üzerinde ilgili de!:anlarla gö· 
rUştüm. Bu program dairesinde ça
lışmalara devam edilmektedir. 

Şimdiye kadar üniverstenin ve 
vekületin bast rdığı kitapların sa
yısı 200 ü bulmaktadır. Profesör
lerin kendi hesaplarına bastırdık
ları kitaplar da buna yakındır. Ay· 
nca GO kltabın da basılmı:ı.!ına de
vam olunmaktadır. Bllmel1dlr ki, 
kitap §ikılyeti otuz sene sonra da 
üniversitede yine iş.itilecektir. 
Çünkü memleketin kltap ~tlyakı 
n'sbetinde ihtivacı da büyüktür. 

Terim işleri 
Terim meselesine gelince, fa

kültelerin her birinde terim komi&
yonlan çalı~alnrma devrun et· 
mektedirler. Edebiyat fakültesi· 
nin hnzrrladığı bliyük raporun ba
sılması b1r lkl gUne kadar bitecek. 
tir. Üniversite heyeti bundan son
ra miişterek csa.slnr üzerinde te -
llikkflerlnl bildirecektir. Tıp !akUI· 
tc.sl b:.ı yolda faaliyete rlahi geç • 
mlştlr. 

Dcrsancdc )"er •• 
Şiltfı.yetlerin blr kısmı da yeratt.

lllrdir . .M eselfı, Co3'ı·a!yacıların 150 
k!d ahbilccek bir dcrsaneye fCO 
k'~i ı-·~·drnlmam hakkmdakJ ~l -
ye•ıe.ri yeni-:lir. Edebiyat !&kült& 
mlz.in hw :tt •• ll'IOtlll ilene w bu 

e a a 
sene birdenbiı:e kabarmışt r. Sebe· 
bi, tarih, felsefe ve tilrkolojı zum. 
relerinde eski dJllc yazılmış eıser. 
k~dc ara~trrma yapabilmen·n gUç
IUğUdilr. FakUlteye giderek duru
mu dekanla görUııtlim, co""ro.fya 
derslerinin merkezde yeni yaptın· 
lan derhanede ok+u!abilmesı im • 
kanları temin edilmiştir. Proeram. 
larm ihtiyaca göre tertip ed !me
st de fakültece göz önUnde bulun
durulacaktır. 

Umumi olarak diyebilirim ki, 
yedi senedenberl talebemiz biraz 
daha artryor. BugUn tıılebe mcv· 
cudu açılıııının 3 buçuk misli ol
muştur. Ycr11"zliğin doğurduğu şl
kiyetler'n devamı pek tabiidir. Ge
çen yıl 700 kadar mezun \'erdik. 
buna mukabil 2225 kişi ald k. Bu 
ıııuretle Universite talebesi çoğnl· 
drkça yer, levazım ve tedris un· 
surları, o nlsbettc de artmadıkça 
şlkAyet beklememek gayrltRbiI o
lur, Ümit veren cihet şudur ki ge
çen yıl Univenıiteye 170 pek iyi 
yazılmıştı. Bu sene bunların sayı
sı 340 ı bulmuştur ve bütün yeni 
yazılanlarda bariz iyilikler vardır. 

Bu, liselerimizin gittikçe bize da· 
ha iyi talebe gönderdiğine hir de· 
lildir. Rektörlerlle hruıblhal eden 
bütün talebeden memnunum. BU. 
tün profr.sörlere. çaylara çağırdı -
ğ·m ve çağıramadığrm bütün tal&o 
belere söınestr tatilinde 1yi din -
lenmeler w aerw. ralım•b• 
d1leırim.. 

mietir. 
Bu vaziyete göre, ı• 

108.851. evlend~rme 66! 
veterir"r :6,290. fen S6fı 
imnr 106.740, itfaive 111 
i t•mlflk 20.100: bah~e 
bin 310: meznrlıkJar ~ 
trmizlik 5"5,780, rniitcfc oJj 
mii"tabdemin 24 560. rıı 
mnsrafiar 1,704,400 lir3 
tesbit edilmi~tir . 

----co,__--

~ü' t ala" f 
memura 

2 sene hapse ıncıh 
oldu 

Altıncı daire 



~ 
~ka: 
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k:nlı haberler lu r~ısında 

sar~ ınılleti niçin 
kın duruyor ? 

Fiyat murakabe _komisyonunda 
dün kasaplar dinlendi 

ihtikar 
/ar 

yapan teı eyağcz

takip ediliyor 
Fıyııt murakabP konus.}onu, dUn ı rcynğınm 250 kuruştan sauldığı 

de vali muavini Ahmet Kınık'm ı şikayet C'dilmektedir. Bu ıhb:ırlar 
relsli~'i altında toplanmıştır. Ko- üzerinde de yürünmektedir. 
misyon, dünkü toplantısrnda Ruz
namedeki mesc>lelcıi tf"Lkik etmiş. 
murakabe bürosu tarafından yapı· 
lan bazı ihtikar cürmü meşhutları
nı neticelendirerek ndliyeyo tes
lımlerinc karar vr>mıi.şt ir. Bunlar, 
şunlardır: 

Üsküdarda Hakimiyetimillı.rc 
caddesi 41 numarada sU'tçU Dimit
ri. Dimitrt. tereyağınrn kilosunu 
220 kuruştan sa:makla suı;ludur. 
Maamafih memurlar, diğer semt
lerdeki tereyağı satışlarını da kon 
trol etmektedirler. Bilhassa Beyoğ 
lunda bazı bUyUk şilt.hanelerde te-

Dunitriden başka Taksimde 
Cumhuriyet caddesinde 17 numa
rada Davit Kaınhi (lastik ihtikıi.

rmdan). mukavva limitet şirketin
drm aldığı mukavvalan pahalıya 
satan Moiz Gündoğu ile Vitnli de 
ihtikiır suçundan adliyeye' verilmiş 
}erdir. 

Diğer taraftan komis)on, dün, 
bazı toptancı kasapları da çağıra
rak emsal cetveli üzerindeki iddi· 
alıırmı dinlcmi.5 ve et fiyntlarmı 
tetkik ctmistir. Komisyon, çivi me 
selesi ile mN]gUl olmuştur. 

Çıniliköşkteki eşyalar 
diğer müzelere dağıtılıyor 

Çiniliköı.k milzesinin boşallılnıe

sı işine başlanm:~tır. Bıırcısı Fatih 
devrinde yapıldığı ~ç,m ayrıca bir 
tarihi kıymeti haiuUr. Bir.nnm içe
risine hiç bir eser konmıyacak, ve 
aynı şekilde müze olarak muha
faza edilecektir. 

Evvelce içerisinde bulunan \'e 
nakledilmesine başlanan eserlerin 
bir kısmı Topkapı sarayma diğer
leri de Türk İslfun ,.c Ankara mü
zelerine nakledilecektl'r. 

Nakledilen eserlerin tcsblti işi-

le Topkapı müzesi direktörü Bay 
Tnhsinin riyasetinde bir heyet ça
lışmaktadır. 

Diğer taraftan Topkapı müzesi
nin de esash surete tamirine baş
lanmıştır. 

Ta.mir yapılırken, tarihi kıymet
te hiç bir değişiklik olmamasına 
bilhassa itina edilmektedir. Bir çok 
krsımlann tamirleri bu işte milte
hn.ssıs olan kimseler tnrafmdan 
yapılmaktadrr. 

Heybeli ortamektebi son 
sınıf talebelerinin tetkikleri 

mUdürleri Or
han Onayla beraber Eminönü 
Halkevinde Ercilmendin resim 
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sergisinı gezmiı;lcrdir. Talebelc _ 
re bi.?.zat ressam Ercüment ve 
hocaları tarafından ızahat ve -
rilmiştir. 

! - VAKIT H ŞUBAT 1941 

l(,sa haber er: 
• 1sUınbul mmtaka ticaret mUdUrU 

Salt Raui Sarper, dün n.kı,<am Ankn
rayıı. gitmi§tir. Salt Rıı.uf, Allkaradıı. 

yeni gelen kauçuk, teneke vesair 
malların tevzii işi etrafında Vck~lete 

lznhat verecektir. 
• Fiyat murakabe bürosu rciBi ve Bahar yakla§tıkça, bütün 

'l'icaret VeltlUeU başrnU!etti~lorinden dünyada, hayal pompalariyle 
Muhsin Bac, Ankaraya gltn.t~U. Muh- şişmiş, balonlar uçmağa başla
sln, vck(l.)ete icabeden izahstı verdik· dı. Geçen kış sonlarına doğru 
ten sonra dUn şehrlmlzo dönmU~tUr. da yine böyle talım.inler yapıl. 

• DUnkU ihracatın yek~nu 350 bin mili, haberler verilmiş, mucize
lirndır. Bu meyanda Alm&!lyaya tU· ler arifesinde bulundu~muz 
tün, Romanynya pamuk .wWmıştır. söylcrunişti. 

• Pıı.zar gUnU halkevlerlndo yapıla. 1 Halbuki yine bu adamlardı, 
cak mcrv.stm hakkında gö:Uş:mek u· kı imzalariyle bitirdikleri maka. 
zere halkcvi ba§kanları dün Partide lelcrde: 
Reşat Mımıı.roğlunun ~ı.nıııığı ııt· - Harp dejenere oldu. Bun -
tınd:l b!.r toplantı yapmışlardır. dan sonra, hiç bir çarpı~a bek. 

• Aksaray Koska caddesinin istim· lenenıez! 
!Ak işi tamamlanmış, bu i:e 820 bin Falım öne sürm~ler, heye
Uro. ha.rcanmı§tır. Burıı.dıı. bulunan canlı halka ninni söylemişlerdi. 
tarihi hamam da bcledlye tarafından Baharla beraber muharebe o. 
sntm aımacııktır. lanca hıziyle ba.5ladı. Dejenere! 

• Muhtelif vilft.yellcrde nçııacak o- harp hemen bütün Avrupayı 
lan eğitmen kurslarında el;'1tmcn ye· kasıp kavurdu. 
lıştınnek üzere şehrimizden 40 nam· Holanda, Danimarka gibi dev
zet seçilecektir. Seçim i'inc başlan· Jetler müstakil yattılar, esir u_ 
mıştır. Namzetler Silivri, Yalova, Ça- yandılar. "Norveç,, in lbaşrna 
tnlcn., Şile kazalarından seç:ıecektır. g-elenleri de tabii hfıla unutma-

• Arapcamlinde, Şarap iskelesinde dık. 
ss numıı.radaoturan !stırari ile Çakır, En.har, ötedenberi kan mev. 
Miyas'm kahvesinde kumar oynarken simi diye anılır. Bütün muha:re
yııkatanmış, kahveci ile ~raber adli· beler, bu mevsimde patlar: fe _ 
yeye verilmişlerdir. laketler, baharda olur; kıya-

• Şoför KAzımm idares:.ı.aekl 1167 metler baharda kopar. 
numarn.lı hususi otomobil, dün Atik Tabiatla insan arasındaki 
Ali Paşa camli önliııden goçcrkcn, tezadın en ibüyük örneğini, bu. 
Ahmet Ziya Erol adında ı>lrl.sine çarp günlerde görürüz. Toprak, ya
mı,,, muhtelif yerh::rinden &ğır yara· rılır, zerreler üstünde hayat Ur. 
\anan Ziya hastahanoye •taldınlıı.rak, 1 perir. Ovalar yemyeşil, yamaç
§o!ör yıı.keıln.nmıştır. lar kıpkrzıl donanır. Filiz, çi. 

• Ahmet Cemalin idaresinde otomo· çek, renk, koku ortalığı kap
bll, dUn, Sllivrikapıdan <eçerkcn, 9 Jar. lnsan, işte bu bahar dedi. 
yaşındaki Hayriye çarp.::ı~. muh- ğimiz dilber sahneyi kan ve a
telit yerıerlnden yaral:ım:ştır. ~offü tcşle çiğneyip geçer. 
yaka.lanmı§, çocuk hııstaıu.ncye kal Ger<}i henüz karakış içinde. 
dil'Ilmıştır. yiz. Fakat baharın da esi~ . bir 

Mısırçarşısındaki 
aktarların vaziyeti 

Mısırça.rşısmdaki aktarlar 

adını ötede. Kar perdeleri kal
kar kalkmaz, yine bir çılgınlık 
nöbeti geçirenler olacak. 

Ajanslar, ~<Taflar, radyo. 
lar, bıribirinden uğursuz haber
ler vermekte adeta yarışıyorlar. 

Yığılan ordular, dağlaşao mü. 
himma.t, avlanan kabıneler, sa.v
nılan tclı.ditler gırla gidiyor. 

Bunlar, olması akla gelen 
şeylerdir. Fnkat bir de hayal 
fabrikalarında dokunanlar, cc. 
hcnncm gayyalarmdan çıkarı
lanlar var, ki bunların kCii'fJISJn.. 
da aklın isyan etmemesi kabil 
olmuyor. 

Neredeyse, Manş kıyılnnnda 
yüz binlik orduları, bir nefeste 
lngiliz adalarına atacak. Man
ciııkler yapıldı, diyecekler. Ba. 
ri Almanyanm, dalgıç ordulan 
ile, deniz dibinden yürüyerek, 
Britanyayı fethed .. 1:!eklerini söy
l<~inler de iş tamam olsun! Ge. 
çen umumi harpte kumandan
lardan biri: 

- Bu kavga, bir sınır cengi. 
dir. Dayanan kazanacak ! 

Demit;ti. Hudutlardan önce, 
sinirlere hücum, asıl bugünkü 
harbin nındası oldu. Nutuk 
bombardımn.nlan, hiç bir za
man şimdiki kadar yürek tit. 
retmcınişti. Bir de ''IJ.1fla pey -
nir gemisi yürümez!, derler. 
Eloğlu, peynir gemis;ni dE:ı;il, 
zafer dirctnotlarını bile bunun. 
la uçuruyor. 

Ama küçük bir fark var. Laf 
denilen kuru sıkı, guc;;i hoş yü
rekleri, hamam kubbeleri gibi, 
gümbürdetiyorsa da, yılma bil_ 
miyenlerin. kılm1 kıpırda..a:ını
yor. 

Fransa yıkılı§ı ıle. Homaıırn. 
sinişi ile insanlığa. QOk büyük 
dersler verdi. Bütün bı.•nlardan 
sonra, hfıla yeryüzünde. vrıtan 
müdafa-<nna kaL1<ışmaya: 

- Bu intihardır! 
Diyen korkaklar bulundukça. 

düşman cizmeleri altına o vatc.n 
topraklariyle beraber. mılletin 
namusu ve mukaddesatı da se. 
rilir. Böyle acı. bu kadar çir
kin bir Sözün söylendiği verdc, 
korkunç bir ruh tazyi~;ını sez. 
memek mUmkün de~ldir. 

llakkı Sillıa GEZGlN 
valiye müracaat ederek çarşıda 
kendilerine mahsus toplu bir 
köşenin ayrılmasını ve hepsinin 
bir araya topl.a.nmasmı istemiş. 
!erdir. Bu müracaat muvafık 
görülmüştür. 

IGONDEN GONE 

Çarşıda çalışan 17 aktar var
dır. Yakında kendilerine ayrıla. 
cak yerde toplu olarak çalışa
caklardır. 

1 ._ _•_a_ı _e_v_••_r __ ı_nd_e_l1 
Senelik Kongreler 

BcşUrtnş Ha.lkcvlnden : 

Bu yıl Evlmlzin kongre !encııi ol· 
duğwıdan aşağıda yazıL tarih ve 
gllıılcrde Şubelerlnılzin toplııntı ve sc· 
çimleri yapılacaktır: 

Dil ve Edebiyat 4.3.941 8alı 17,SO 
da, Sosyo. Yardan 5 Mıı.rt Çarşamoo 
günU 17 cic, Göstcrlt 5 Mart Çarşam
ba günU saat 17,30 da, Ar, Spor, 12 
Çıuııamba 18 de, Halk dershaneleri: 
12 çarµmba saat 17 da, Kitap.saray: 
4 Salı saat 18 de, Müze ıs Çarşamba 

saat ıs dedir. , 

T eıeton etmenın usulü var n11? 
T ELEFON İdaresi, neş-

rettiği rehberle birlik. 
te, ''telefonla nasıl konuşu· 
lur?,, diye küçük bir risale de 
çıkararak abonelerine dağıtsa, 
pek mtinasip olacak. 
Eğer telefonunuz var da, 

sık sık çağınlmak vaziyetinde 
bulunuyorsanız, bu çağırma. 
ların mühim ibir kısmının nu -
marayı yanlış aç.maktan ileri 
geldiğim farkediyorsunuz sa. 
nırım! 

- Zrrrr! .. 
-Alo .. 
- Üfası neresi? 
- Filfın yer ... 
- Yanlış olmuş efenaım. 
Gene: 
- Zrrrr! .. Orası neresi? 
- Neresini istiyorsunuz? 

- Filan filan yeri! 
Bu defa bizim tarafımızdt. 

ağır bir homurtu ile: 
- Yalnı~ açtınız! 
Fakat günde bu hal ne k. 

dar çok tekrarlanır! Elinh 
telef ona ve telefonu kulağını_ 
za ne kadnr çok götUrürsüniız 
de, bir iş görmeden dakikalar -
ca ?.aman kaybedersiniz. .. Te • 
lefon açmanın, numara çevir
mc..>ıin herhalde, bir usulii o. 
lacak. 

( l.iutfe>ı sayfayı çeviriniz) 

1 Yırmı yıl evvelkı Vakıtl 
14.ı.eıı 

Hastahaneler 
kapanacak mı? 

Geniş, fevkalade güzel döşen· 
miş bir odaya alındı. 

Karyolasının üzerinde, bir ta. 
kını pijama örti.ilüyordu. Yanı 
başındaki masanm UZ(.'rinde bir 
kutu sigara vardı. 

HAYKIRAN KURUKA FA 
- Uyusun; uyusun da, o za. 

man iş daha kolayl~ır! 
Sonra bir gülüş, delice bir 

gülü~ duyuyordu. Bu mu!ıak
kak, Silwynin güliişiydi ... 

Aydın vilflyetindc İzmlr1ı muhacir
ler için açılan hasta.hıuıeler.:: ait olan 
ve muhaclrin mUdilrlyeti umumlyeal 
tarafından vazına. ıuzum oıan ~ 

sat maliye nezareti tıı.rııfILdan veril 
nıcdlğinden h'.ıstıı.hnncnln kn.pa.nma 
tchllkesı mevcuttur. Muha~lricr HilA· 

Maks sordu: 
- Yatmadan evvel arzu etti

ğiniz bir şey var mı efendim? 
Lom, ona dikkatle baktı. A -

caba. bu hizmetçi neler biliyor_ 
du? Ve ne kadar biliyordu? Sil
veyne tamamen sadık bir adam 
mıydı? 

Hayır, teşekkür ederim, 
dedi. Mr. Silveyne. tcşekkiir et
tiğimi ve kendi işlerimi kendim 
görebileceğimi söyleyiniz. 

Ve onun orada bulunduğuna 
ehcmmyet vermeksızin. cebinden 
küçiik tabancasını çıkardı, ya_ 
tağmm üzerine attı ve: 

- Benden sana nasihat ol
sun dedi. Yabancı yerde, vanın
da dolu bir tabanca olmaksızın 
yatma! 

l\Iaks bir şey söylemeksizin 
dışarı çıktı. Belki de bir şey 
söylcyemiyecek kadnr hayrete 
düşmüştü. 

O dışarı çıktıktan sonra Lorn 
kendi kendine: 

- Bu biraz fazla gösteriş ol. 
du ama, fakat herhalde iyi ol
du, caii. Adamı, bir kere ilr. 
kütmek 13.zlmdı... Şimdi, şöyle 
bir etrafa göz gezdirmeli! 

Lorn, evvela, pencerelerle ka
pıyı tetkik etti. 

Kapı, oldukça kalın bir tah. 
tadan yapılmıştı. Mukavemetliy
di. Fakat bir şey §ayanı dik. 

Çok heyecan it büyük zabıta, casusluk ve korku romanı 
lngilizceden çeviren: I-1. MUNiR-

katti: Kilidi yoktu. 
Pencerelere gelince, bir nevi 

kepenklerle kapalıydı. lt"a.kat i -
cabında buradan bir insan cıka. 
bilirdi. 

Fakat pencereyi açtığı zaman, 
I..orn hayret içinde kaldı. Çi.in -
kil aşağısı pek derindi. Onun i . 
çin bu cıhetten atlayarak kaç -
mak ihtimali pek uzak görünli_ 
yordu. 
Kapı ve pencerelerin tetkiki 

bittikten sonra, Loın, odanın 
eşyasını gö7.den geçirmeğe b::ış
ladr. 

Duvarda dayalı olan büyük 
bir dolap vardı. İçerisi boştu. 
Bir taraf ta çekmeceli bir kon _ 
sol dikkati cclbediyordu. Fnkat 
bunun da içerisinde, şlipheyi 
calip bir :;ey göremedi. 

Bundan başka, tetkık edıle
cek ehemmiyetli bir şey kalma. 
mıştı. 

Yalnız kendi yatağına ve du -
vara gömülü bir dolaba baka. 
caktı. 

Dolap da boştu. 
!(apının arkasına ağır bir is-

kemle dayayarak. beklemeğe 
hazırlandı. 

Çünkü :maksadı, mesela bir 
saat kadar sonra, bütün şatoyu 
dola.sın aktı. 

Bu suretle bir çok mühim şey 
lcr görebileceğini ümit ediyor_ 
du. 

Yatağını da muayene ettik
ten sonra, on dakika kadar bek 
ledi. Sonra elektrili düğmt-sint" 
kn<lar )iirüdü. Düğme) i çevir\:_ 
ı ek lambaları söndürdü. Ve ya
tağına girecc~i yerde, bir i~kem 
leye oturarak, sessizce bekleme. 
ğe başladı. 

Şu dakikada, kendi hayaline 
sinmiş olan ve rüyalarına ka
dar giren şatonun, burası oldu. 
ğuna emin bulunuyordu. 

Gecenin d~rin sessizliği için -
de en ufak bir gürültü, bUyli. 
yordu. Mesela, bir tahtanın gı
cırtısı lnılaklan dolduran tir 
sada çıkarıyordu. 
Dışarda rüz,,,aarm, yaprakları 

hışıldabnası, adeta bir fırtına 
tesiri yapıyordu. 

Lorn bir müddet sonra yerin_ 
den kalktı. Ayaklarının ucuna 
basarak kapıya doğru yürüdü. 
Bir takım ayak sesleri, işitir 
gibi olmuştu. Yakından ayak 
sesleri ve uzaktan bir konuş
ma. 

Bütün dikkatini toplayarak 
kaprya kulak verdi; konuşan 
<ıes, §UllU diyordu: 

Lorn, elinde ta.banca olduğu 
halde bekledi , bekledi. Sonra 
sesler kesildi. Bu sırada, durup llahm~ro müracaat ctmlşl<?r6ir. 
beklemekten ziyade harekete ---
gecmenin muvafık olacağını dü_ 
f?Ünen Lorn, kapının arkasında· 
ki sandalyeyi kaldırdı. Ve ka_ 
pıyı açtı. 

Öntinde, simsiyah bir karan • ı 
lıktan başka ibir şey görünmü. 14.2.1941 
yordu. s.os ,.\j:uı!i 

Hiç kimse yoktu... 8.18 Hnflt 
Lorn, kapıyı tekrar kapadı. ıırogmm 

Sandalyeyi yeniden arkasına 8.45 l'<'nlcl< 
k d E w k b" . . listesi 

oy ~· . ger apıyı ınsı aç- ı2.ss Türtıfücr 
mak ıst~y~ck olursa, bu ~ndal ! l%.C>O Aj:ın" 
ye kendısıne haber vermege kii.. 
rıyacaktı. 

lS.05 TUrldllı>r 
18.20 Karışık 

program 
ııtos g,·ın~ 

kuarteti 

ı&.So ~teydan -
19.SO Aj.ıns 

1 ıo.45 Solo 
~nrlmar 

20.15 r.ııd~o 
gazetaıt 

2o.45 TEl'llstL 
21.M Koııoşma 
21.45 OrkP-Stra 
22.so AJM11 
2S.OO Cıı:ıband 

T..orn, kapıyı kapadı. Sandal -
yenin iyice dayanıp dayanma. 
dığını görmek ürere elindeki 
elektrik lambasını yaktı. 

Bu sırada gözüne, beyaz b:r 
şev ilişti. Kapının hemen iç ta -
rafına konulmuş olan beyaz bir 
kağıt parçası! .. 

"E -:> 
::ııı::: 

Cuma ICumarle. 
14 Subat 15 Subat 

Birisi bu beyaz kağıdı, kapı _ 
nın dış tarafından içeriye doğ
ru iterek bırakım;? olacaktı. 

Lom, derhal eğilerek kağıdı 
aldı. Çünkü bunun, kız tarafın.. 
dan bırakıldığını tahmin edi
yordu. 

Kağıdı eline alıp açtığı esna_ 
da, güzel bir lavanta kokus: 
burnuna c;aimdı. 

Bu ka~ıdm üzerinde şu satır 

1 

ı 

! 
1 

1 lar yazılıydı: 
(Deva.mı 1xP") ı 

\luham>m lıı , . ........, 18 c:r ._ 
Knmm: 00 Kn!ln: ıoo 

\ akltJN \ aımtı Ezani \ nımt t;:r.ltrıl 

t:lüneşin 
7.M 1.17 7M~., 1.16 

doı;.,ı,ıı 

Öğle JS.28 6.48 18.28 7.40 
lldndl 10.21 9.ılO 16.!! U.89 

Aksıını 18.41 12.00 18.4% 12.0fl 
ı·ntın !0.12 1.S~ 20.JS 1.32 
bnsak 6.18 11.S7 617 lt.S5 

• 
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alya A den;z e 
g 

Yar 

e olduğa 
f:' abl 

da harbedecektir 
Berün, 13 (A.A.) - D. N. B. 

oıldiriyor: 
Akdenız muharebelerinden 

bahseden Deusche Allgem .. ..ı 
3eit ııng gazetesı ezcUm:e şu mü 
talcayı yUrutmektedir: 

Franko- oeten' Japonlar Çin kö~lerini 
yakıyorlar 

görüşmesı al aç ı'1t 
noma, ıs (A.A.) - D.N.B.: yor 
Salfilıiyettcr kaynaktan öğrenil· Çuldng, 13 (A.A.) - Röyter: 

d1ğine göre, Mussoliniye Bordıghe- ~"unkinge gelen bir kadın mis 
ra seyahatinde hariciye nezareti 1 yoneriu söylediğine göre, Şansi 
Avrupa v .. Akdeniz şubesi direk - eyaletinde çıkan bulaşık hasta_ 
töril Butf ile lspo.nya harbi esna- lıklar ve sıtma vUzilnJen binler 
smda haridycnin İspanya şubesi ce kişi ölmektedir. 
e:fl olan Pietromachl, protok?l ş~- Bundan ba ka şarki Şanside 
fı. Oelesla ve ltalynııın Madrıt ~il- ve Honan eyaletinin şımalinde 
yük. elçisi B. Lekıyo refakat etm~- Japon kıtaatı bir çok köyleri 
lerdır. yakmıslardır. Japonlar Çin kuv 

Hıırcşal Pct.enlo mlllnkıı.t vetlerini ve sivilleri aç bıraka-
rak b:nlcrce kisinin ölümüne se 

VU ~A LILAR 
Tepedelen 
civarında 

Bir çeviı·me 
hareketi 

yaptgorlar 

Ber:inde Mareşal 
Peten kabınesı 
Geç?ci bir mahıyette 

telakki olunu:1or 
Berlin, ıs (A.A.) - Yan resmi bir 

kaynakt.an bildiriliyor: 
Alma.ıı.ya lıaricıye nezareti mahnfilı 

Vl§i mesc!elerl hakkında buraca söy. 
lenccek blçblr söz mevcı..t olmacıısını 
bir kere dıUıa teyit ctmckt.!.:<ır. Siyası 
mahattl Vl§ide te~ekkıll C•ten kabine 
nin, zalf bir ndam tctll.ki'.J "!dlleınlye 
eek olan Amlra.ı Darlan m•lst~snn ol· 
M1$k Uzerc, geçici blr malıiy..ıtte oldu

üniversıt 
doç 

prof asör 

Şimali Afrika cephesindeki 
hatlarını büyük Sirte kadar iler 
ietmış olan İngilizler bu hadıse
den oUtUn Akdenizdeki sevkul • 
ceyş vaziyetinde çok esaslı bir 
değışiklık husule geldiği netice. 
sini çıkannağa çalışmaktadırlar. 

\'işi, ıs (A.A.) - D.N.B. ajan- bcp olmu.şlnrdır. 
Sl bildiriyor: 

2000 metre yüksc'<likte
ki tt!pelerde şiadetli 
çarpışmalar ol•.ıyor 

Atin.o., 18 (A.A.) - Yunar: orduları 
yüksek kuma.ndaıılığmm 12 gutu.t ak· 
şamı tarihli ve 109 numaraı. tebliğ: 

t.ıni doldı.rmuo ve 
ıtu kanaatindedir. r.ıeleıinin Ukine ..eıı:ıe-"'r: 

ltalyudan dönmekte olan gene
ral Franko bu sa.balı cenup Fran
sasmdakf Montpeliyeye muvasalat 
ederek mareşal Petcnlc görüşmüş 
tilr. Bu görüşmeye lspanya bari • 

Ayda 1200 tayyare 
yapılıyor 

2000 metreden yllksek ı.epeıerde 

Almanya 
Yunan· İtalyan 
ihtilafının ha:line 
te~ebbüs etmemiş 

Halbuki Akdenizdeki sevkul
ceyş vaziyetinde esaslı hiç bir 
Jeğişıklik olmamıştır. Yn.lnız 
şimdiki siyasi ve aşkert vaziyet 
!erle ~nfya şeraiti bizim ya
nımızda baş-ha.~ harbetmekt.: 
olan ve kendi imparatorluğunu 
ve kendi hayat şahasmı milda. 
faa eden, aynı zamanda Avru. 
parun dijzelmesine ~.alışan hal -
ya için dalımı aynı neticeleri 
verecektir. Yani İtalya Akdeniz 
de, dün olduğu gibi bugün ve 
y::ırm kendi mevcudiyeti için 
harbedecektir. 

clye na.zm Serrnno Suner ve 1.s- \0ı:ı.ştngton, ıs (A.,\.) - fiaı-p mal. 
panyanm Vi§ideki bilyUk elçisi B. r:emesı isUhsaı komıı..: .. ı r1.:.sı Kudscr 
Lekerciya ile Fransanın Madnttc- Amerikanın bugün ayda 12:JC. tayyan: 
kJ bUyUk elçisi B. Piyctri iştirak ynptığını ve bu rakamın oıı ay cld<· 
etmişlerdir. t.ducUğln1 söylemiş ve dcmıgtir ki: 

mcvzıl muhareb ler oımuıı \C muvnt. 
faltiycUmlzle m•Uccıenml§Ur. DU~mım 
mevzılcrınden çıkarılmıştır tt!r mlk. 
tar eslr aıdtl:: \"e otomnUk ~ l:t.hl.ıı ığ· 

Unam ett k. Tayyare dact natıı.ryu.arı· 

mız, 3 dllşmnn tayyııresl '1.:.ŞUrmUıt . 

tllr. 

J),crfüı, 18 (A.,\.) - \'fü•ı ı ıuıııu ıtay 

-:.ıı.ktnn bildiriliyor: 

Mareşal Peten general l<'ranko Biz duha bu ralcamm artmasın: 
şerefine bir öele ziyafeti vermiş - IJekllyon.ız. Blg senede 36 bin tayyarl' 
tir. Beledlyed verilen bu ziyafeti )'ap:ı.cağız. Bu nct..ceyl cldıı ııtmcv. lçtn 
iki devlet reisinin B. Suner ve a· sanayicilerle bUtUn tedbirıcr nıınmıı. 
mlral Darlan hazır olduklan halı.le tır. 

ŞiMAL MINT.r\KAt!INJH 
Atına, '8 (A.A.) - B.8.<.;: 

OğrcıuldiğlDe göre Pogrs let mmta 
Kasında llalyanlar bazı rnovı:JJerinl 

terıı:etmeğe m~bur olmu,ı .. .rdır. Oto 
aıatik sU~lar lgtinam edl!ın!lıtlr Ay 
m re.ınnı batıcrıore göro l'unıınlılar 

.sahıl mmıaknsmda geniş l>!r arazıde 
llerloınlşlerdir. 

Alma,ıyenın. ltalynn · ~:.nan lhtl· 
ltıfmın ıu.ııı ıçln Atinadn ı>ır teşcbbUs 

• apuğı .. ııkk.mda Bcrllnde "'•çblr ına 
ıQmat yoktur. 

Avrupanın cenubu §arkisinde 
bulunnn küçük Bulgar milleti 
adalet üzerine müesses yeni bir 
nir.amm ihdasına çalışmaktan 
hiçbir vakit s:ı.rfmazar etmemiş 
olduğu gibi, btiyük İtalyan mil
leti de duçenin kendisine gös. 
termiş olduğu tariht vazlfesin. 
den hiç bir va.kit ayrılmamıştır. 

yapacaktan bir filtir teatisi takip Kudsen, seri halinde ı;cmi!cr yapıl· 
edecektir. 

Bu hut>ıısta bugün bir y·~ ..ancı gıı. 

zetccl 4.ratıocıan soruısn aı alc harl· 
clye ncuretl tarafından V~:"\!t'n cevap 
budur. 

Roma, ıs ( A.A.) - Stefani 
ajansı tebliğ ediyor: Erıtrede 

12 §Ubatta Bordigherada sa. (Baş tarafı 1 itıcide) DUn Atına radyosu, lta.vnn ba~ku. 
mandnnı general CavaUeroı.ıuı muka. 
bil bllcunılar tall!yestnl r.crkcttlğinl 

b!ldlrmlşUı. 

lTAl.1' AN TA YYAH.ELJl~ttlNIN 
FAALIYETEt İngilizler bUtUn kuvvetleriyle 

Akdenizdeki bu inkılaba mani 
olmağa çalışmakta iseler de İn
giltere cephesinde bir mağhlbi
yetin nasıl önUne g~çemiyecek. 
lerse buna da aynı suretle mu. 
mnnaat edemiyeoekle.·ıiir. 

bahleyin öğledPn sonra duçc, kollan b1r balıkçı köyU olan To -
Franko vo Suer arasında yapı- denyang ile ileri bir ltnlynn kara· 
lan görüşmeler esnasında Avnı- kolu olnn Namnrnput mevkllnf zap
paya müteallik mcsail ile şlın. tctmi!jlerdir. Bu flti noktn da Ro. 
diki tarihi anda iki memleketi dolf gölUnUn ıılmallnd~ bulunmak· 

l ta Atinıı. lS (A.A.) - Umumı emniyet ıakadar ede me:.ıeleler hakkında tadır. Namarnput, Tur tana mın -
h d ,_._in ııe?.a.retlnın 12 şubat akşan&J tarthll İtalyan ve t~anvol hükü.nıetle. kasının §imal mllntc nsm a ıu• • • 

.LO:>t' H b ı ta Uıblı~tnde olldlrillyor: rinin noktai nazar a'-'"iyetleri dir. Buradıı Kenya, a eş s n ve 
J - ı bi ı kt dl DUşma.'l tayyareleri, bugtı.n uırısa mu .. şahede edilmiatir. Sudan hudut an r eşme e r. 

,. gchriJ:ıl oombardıman ve ır11riıı sivil 
* * * B!NGAZfNİN CENUBUNDA tıastanestn• bedet ıtUho.z ıııtnıl~lerdJr. 

Roma, 1~ ( A.A.) - D. N. B. BİR MUHAREBE Hastanenııı et.rafına cıa bomoaıar atıl· ---<>--
S t k ajansı bildiriyor: Londra, 1:J ( A. A. ) - B.B.C.. mış, 7 xadm ve çocuk tcıaı rımuutur ov va yü K s 9 &!8.hiyettar mahfillerde Mu- Libyadan gele~ ga}Tİ resmi ha. Kefalonya adaamda kAf.n Lt.ıcourt 

sollni - Frn.nko mUl.8.katı hak. berlere ~öre Bingnz:den 2.50 kilo. şehriııe cıe bombalar atıı.ınıv uıe de 

Şah S l /etin J n S {) .. z ~ e rı kında ŞU Uı; nokta kayt ve işa_ metre cenunta . talvan zırnlı kı_ bir g{Uıa zayiat ve ba.r.ı.nt aebebiyet 
1 ret edilmektedir: talan, lngfüz zırhlı Kttnlarivıe vermemiştir. 

&ı~nıd ıs (A.A.J - HJl'Qmet er 1 - Duçe ile general Franko 36 saat c:arpışmışlardır. Bazı Pirenin ıı oubnt tarthlnnt- ltalyan 
kAııı ilwganstaııdaki ıı~ıer tıak gibi sıkı münasebat ve sivasi noktalarda İtalvnnlnr asker ve 
kında k~tcuı:ııyet mubatnza etmekte- arkada.şirk idame eden iki hUkU· tauk itibariyle İngilizlere beş, 
<lir. c;..örcııuı ıı~tkundak1 balkıu>lara met eefinin bir mülakatı daima top itibariyle Uç misli faik idi· 
ait kısm.n nc.Jruıe §imdiye 1w:1ar mu· husust bir ehemmiyet arzeder. ler. İngilizlerin 17 kilometrelik 
saade ed.ımemi§Ur. Geçi:ırdi~imiz tarihi anm sivasi cepheyi ancak tutabilecek asker. 

Yugos.&v sıynaı mahfiller:! Sovyet ve askert şartlan da bu ehem. teri vardı. 
ler tıaıic.ye koıniaerUgi "pkAııuıdaıı mivete inzimam etmektedir. Fakat iyi manevra ve ceııaı ... ~ 
o. Soboıet'izı Tuna kon!eı m:ıuıa gt 2 _ General Frankonun ttal elri saye.qinde <liğer muharebe· 
<terken Dutg-arLBta.ııda te1SJ<kut ett:.. yaya y~phğı bu ilk ziyaret, ierden dıtha iyi harbeden ltaL 
ğinı naurıat.rnaltta ve bu ~yar.auo mutantan bir mahivet almış ol· yanlara tamamen hakim olmuş· 
earar!J aıa.tuyeUni tebnMU "ttiruıek mamakla beraber ttalyada iki lardır. ltalyanlardsn birç'lk le. 
teaır. Sobolc! lıı kral Boriatı o:Sovyetler milleti birbirine bağla~·an kar. vaznn alınmıştır. fngilizlcr 6 
btrııgıuw Bulgariataı:u aıunakil blr deştik muhabbetiyle karşılanmış asker 4 orta tank kaybettiler. 
devlet O•C.rtt.k ra.aıoıukta Jevam ede tır. Kahire, 18 (A.A.) - İngiliz ha 
ttğıııı t.ıkat bwıwı ıçlıl Buıgarlarm Bardfg-hera mlllal·atmm her va kU\"Yetlerinin tebliği: 
bu ıutatı ıııubatau etmele" ı&.zımgel şeyden evvel iki memleketi mUe 11-12 şubat gecesi, Rodos ada
<.ığ.m SO)ledlğl za.nnedilm ktcdir Ru.s terek blr surette allı.kala dıran ı smdnki Maritzıı, Kalato ve Katavia 
devlet aı.ıamım, ecnebı kıta.an B.J13'a. I mesele!erin tetkikine tnhı;;s e· tayyare meydanJannda bUyUk mu
rJstılnJ.ı,, geçtlgi tnkdird~ ~ovyf'Ucr dilmiş olduğunu beyana hacet vaffaktyetll hUcumlnr yııpılmışur. 
tlı1l ının zaruı1 göreccğı tedh!rlerl J t 1 taritzada binalar arasında yangın· 
aımaı< haıtkıru muh:ı.faza e~ı gını uave Y!>' ur. i br~ k 1 k lar ç knnlmıştır. l{ntnvinda b r 
uyl&:.ıJ ı de tahmıo olunmaktadır 3 - Resm te 1 • ısa 0 .!11~ - milhJmmat deposunda büyük bır 
Ay~ rr.ah..Werdc Sovr~n birliği la beraber, vazıhtır. V::ı.foru.r vnntmı nlcvlenmistir. Kalatodn ben 

halk komıserıert re;si Mol~~f·wı Ser melerde ml~naka..,a k ~~·en 
8
1 1 zin depolan ateşlcnmle ve a.sgnrt 

,..ı,• 'ere Bal noktayı tnsrıh etme kuır. u Jredi dtişmnn tayyaresi tahrip edil 
unı zıyareU esnasında noktnlar bugünkü har.p!e alaka. mfatfr. Hava dnfi bsto.r'10.larının Juw Mda sullıUD muh.Uııza.cı ılLzıı'lgel l 1 1 A " " 

dar Avrupa mese e erıy P vru· 11 ddetli ateşine rağmen tayyarele-
d.ğ.nı ıı<wıcdi(,'1 de blldlrllmekteatr. par.ın yeniden tanzimi mesele • rimiz hileumlarn sonuna kadar de-

Moıoı.orun harp Balkanl111 a sıyarct 1 1 t h. 

tnyyareıı:ırı tarnlındao bOn.hslrd.man 
esıuuıuıd'l Tambouria maluı.llcsl11de 

bir eve •aabet vnkl oımuu .e ev yıkıl 
mıgtır Eııkaz altından 20 öJU ve ll 
yaralı çıkarıJmıvur. Bunı~ruı 23 U 
ıt&dın ve çocuktur. 

••• 
aıanastır, ıs (A.A.) - P.lSyter A· 

J&DSmın ArnavuUuk hudu:lwıdıikl bu 
sual muhabiri blldlrlyor: 

Yuoruılıların Tepedelcıı cıvarmda 

bir çevlnı,e tıarekeU yapm :ı.kta olduk· 
ıan blldlrilmektedlr. Kllırna mmtn
kaaında ;lddeUi aıuhareoo~er yapa 
"°'k ııerUye.o Yu.nanlılar şetıriıı 8 kJ· 
1ometre vakmlanna kadar i{elm!fler 
dır. Tep .. delcnden Pobracıer e Kadar 
oUtUn cephe boyunca şlddtJtlı bir top. 
cu faalheU devam etmek'..f!dlr. Bu 
nunla t'<rabcr Pogradet rıvan ili' 
Şkumbl ve Develi vadUennde ciddi 
oır munarebe devam etml\l?:~Ur 

lt&lyanıarın nava faııliyett gittikçe 
artmnktadır. ltnlyanlar .. una.o geri 
melfZllenncı ve bilhassa lr.orıııııdnrı 

ı .öriceye giden yol bOyw.ca tıiltUn 

mllnal<alc batlarma bava hficumlal" 
,>apmışlardrr. 

edecek oıursa sovyeucr bırı•ğinio A~ sidır. Bu mese e er şu arı 1 vam etmi~lcr ve hiç bir ha.sara uğ-
anda iki memleketi nlfı.kadaı et· rnmadan Uslcrine dönmUşlerdir. 1\1.o.uııstır ıs (A.A.) - Myter 

c.anyııyn Kargı olan vcclb l'ri mülga mekted•r. Ve bu itibarla Akde. Eritrede Keren mıntakasmdrı d\ln &JlillSUWl AmavuUuk budu1ndııki mu. 

acııJed cegını bilı1lrdlğl de !Jlve olun niz ve Afrika vaziyetleri dUşU· milhim faaliyet olmuştur. Demir babl.rl yazıyor. 
DJ&ktadır nUlebilir. yolu istasyonu, depolar, motörlil Salı gUnU ltalyaolar g~ nctıcesb --o--- dU knlnn mukabil taarruzlar~ bulun· Biri daha umum! diğeri ise nakliye vnsıtıılan ve çmanm top 

Alb Y Dona Van dahn hususi olan bu iki mesele ı mevzileri bütUn gfuı bombalan • murıınrdır 
Bag ... datta hakkında tam bir fikir mütaba. mıştır. Orti echrinin şimali §arki Pogrnat;çlıı §imallııde aun kaybet 

katı kaydediJmicrtir. Bu suretle- sinde askcıi ihtiyat depolan Uzc- Uklcrt aevkutcen aokta~a .. nı gcrt 
Sağdat' 13 ( A.A.) - B. Ruz. dir ki, istikbalde de İspanyanın rine müteaddit tam isabet kayde • aını~ğa tt:şcbbUs etmişler pilı:kUrtuı. 

vcltin şahsi mümessili albay mih\·erle tcsanUdU idame edile_ d1lmlştfr. Assabda antrepolara ve ınuşıerdir. otravit.za cıağlannda ıtaı. 
Donavnn ha

1
en kısa bir ziyaret oektir. diğer asken hedeflere hticum olun yanlıı.n ynpuk!nn mukabil tııarruzlar 

için Irakta bulunmaktadır. AI. muştur. :.arenlmlddştir. 
bay öğle Uzeri tayynre ile Ka • llııbesl tn.ııclaki Mllcrln Cenupta, cenubi Afrika bava tta.ıyanıar Kllinım uc r .. "°delen a. 
hiedcn budaya gelmiştir. tahliyesi görii~UlnıUıJ kuvvetleri, Asmuduyu bombardı • rasma §Atakltı beraber mJ.(tıbll ta. 

Allıay Donnvan, naip Emir man etmi§ ve burada peçelenmiş arruza gtrişmlşlerae de d\U"cıuruımuş-
Abdullah ile İngiliz sefiri Basil Zürih, 13 ( A.A.) - Gazetta inşaat Uzerinc tam isabetler kay· dır. Yunanlılar takriben beş kilometre 
N..:\ ton, lrnk başvekili general de Lausanne'in Visi muhabiri dolunmll§hır. Bu lnonat tahrip e- daha uordleml§lerdlr. 
H:ı ·lmi ve haricive nazın El • yazıyor: dilın'~tir. J eliv ile Brabn arasında M.oskopollslıı şimalinde \ unau!Jlar 
Asiİ ile görüşecektir. Musolini ve general Franko · motörlü nakliye vasıta.larma bil - temizlik ıuıreketıeriııde t>wunuyorıar. 

nun tetkik ettiği meselelerden cwn ~dilmiş ve bl.r miktar kıım • Cepbent.o en §imal mıntanamda dlln 
bir tanesini, pek muhtemel o • yon yak Jmıştır. e1ddetll uu topçu ateşi oln11.11tur Şlm 

Ben şimdiye kadar şunu larak, Ha.b~istandaki sivillerin Diln Mnlata ad:ısma Almnn ve dı PograC'eçin blltiln glmlli mm~kaaı 
tesb't ettim: lnsan, rehberden lüzumu takdirinde tahliyesi teş- ltnlvıı rı tayyareleri hUcum etmiş - şldoeuı bır topçu ateşine sa.tıne l)ımak 
ba'ttı!;'t numar<ıyı, telefon et- kil etmiştir. tir. Hiç bir has:ır, hiç blr 61U ve tadır. Yunan topçUBWJun •ıte§l Şkum 
mek lUzumunun verdiği heye - Mesele, Adisababa • Cibuti yar:ıh yoktur. 01 nchrtnın k.llynagı clvarm:a. da 11id.. 
can ve tcltış içinde ekseriyetle demir yolunun kullanılmasmı Yukarıda bahsi geçen harektl· deuı oımu~tur. 
yanlış görüyor; yanlre ezb->...r- icap ettiğinden ve Fransayı da tın hepsinden tayye.rPlerfmlz sall· şkumb' • ElbasaD yolu üzerinde 
llyor ... Hele numarayı Çe\'irlr - alakadar eylecliğinden. bu Fran· men dönmUştUr. milhlm lt&lyaıı kuvveucrı tıarekAt 
keıı, icap eden rakamları "çok ko • Peten ~örUgmesini icap et nıU§ahede editmııur. ltalyıı.ntar tııyya· 
doğru çevirdim,, zannetti~i tirmeye katidir. Amerikada petrol reıerıntn ve bomba tayyan:.ert t~şek· 
ha

1
de yanlış veya eklıık çevir- kUllerillizı mıktannı arttınyorlar Hflr 

omanyada 
Bazı şehirJerdeK.ı halk 

boşaltılacak 
BıiJire,; ııı (A.A.) - tlıwaa: 

Guirglu. Plosti ve Kö:rtetıcc vehtr. 
ıer!ndeki ı;Ml halkın ı.&lliyı:ısJ ıbU 

ı:nali ciddi ol.arak <tcı-pl!J d<'.l!Dıcktecıır 
H.omany, her tUrlti lhtiıu:ı.e karş ı 

koyınn.k lçlD sıyast ve lktı.sadl ımu 

tedbirler almaktacıır. Ecneiıt'eriıı J(on· 
trolu §idcıetJendirllml§ttr. ~ı:tUn mcnı 
!ekette ısa.at 22 den tıeoe tı.adar ber 
ıurıu seyriBe!er yaaa.k edl~mioUr. lk· 
tısat., tıer sn kuvveue~ c.tarııı esa. 
una dayıuımaktadır. 
Mı&r mahsullllle halkm ve ordunun 

i~e.!!lııl temin için, hUkQmet t&rafm 
Jan el konulmuştur. Her saı..nda lstlb 

sal art.tırıJacaktır. Gliserin laUhaaltıtı 
na da htıkOmet el koymu§tur. 

Bulgar Ajan~ı 
tekzip ediyor: 

&ıfy~ UJ (A.A..) - Bulgu Ajaııaı 
hildil'iyQr 

Bulgamtana bin Almaıı tayyaresi 
nin geldiBi, liUlgar bav& ı:ıaycıanları· 

J1U1 Almazı bir kadro tarat•ndan lfga.. 
edilcll,gi ve binlerce A.lma.tı asker ve 
uuuwun Tunadan geçUgı ı:ıaklwıdll 

yabancı bir ajans tarntmdıuı yayıla.n 
ı,ab<:rlerın baştan qagıyıı uydurma 
olduğuu t•1ldimleğe Bulgar A '\anaı me 
rundur. 

Londra. ıs (A.A.) - RO,ter: 
ı...ondradakl Bulgar aefartıtinin bir 

nıııuıuru matbuata yaptığı ~ynnatta, 

r.uıgarista.nda 1000 Alman tayyaresi 
hulunduğl• hakkındaki ll!L .. .erı ''Kaba 
••e hayal\, olarak tavsif etın!ş ve şun 
r.n !JAve eylcınl§tlr: 

- Buıgar!Btaııın ıOOO •ayyarcyl a· 
ıatıllecek aavıı. meydanlan ır.t>vcut ol· 
madıg:ı gıtıl mevcut mcyd,·ılı.rdaıı da 
eenenin ou mevs!mlııde uı:Lcac edile-
mez. 

üerliJJ, ıs (A.A.) - D.!11 ll. Ajıı.n.sı 
t.ı!dlriyor 

&ılAJıı)etU bir menbadan blldlrll 
n-.ektedir · 

Sıyuı mahfillere ~öre A.ınaıı tny. 
va.Ncller.nin Bulgarll9tan& ~dikleri 

ne daır Londrada yaptlao uropıı.gan· 

aa maolvettndckı pylıı.la~ bnı-ptcıı 

mesut o.an aunmlartn asa. t)"tıtJDe blr 
jellldlr. Bundan baıka A..:ı.~nlar bu 
tıusuııt.a salAhlyettar Bul\.ı.r makam· 
an ı.aroııncıan ne~redilen '"ltZibl he. 
urla tmiJı taciırlar. 

Snfya. IS (A.A.) - D.N.B bildiri· 
yor: 

Slovo gazetesi, Çörçllln l Utüıı Bal 
kanlan ve bilhassa Bulg .;,.taııı bir 
ı:ıarp eatınc:ıi halıne gcUrm~k fıkrincte 

cıiduğunu gösteren nutltun.ı r.ayrct v~ 
lntını Ue karoııadığını y~ınaktadır. 

Bu gazete demokrat mll:l•.tcrin 21: 
tıeno müddet BuJgaristan mcnnfiinl 
it.mal ettikten sonra Bwga•:Standan 
~e alelumum kUçfik hU.ruırıetlı:rden 

\>öyle bir ila&Dla bahsctmd.'erl.ııe tees· 
aut etmektedir. 

Kaynanasını vuran 
müşahedeye alındı miş bulunuyor. S f• l . d ki kaplarının ihracı bin be" tıumba uı.yyaresinı.len m~rek. 

On · · k nuş ·'acak ay ıye yer erıl\ e ı· ,. b" " Evvelki gUn, Kasrmpnaada un ıçın, o lu ısansa ta ! kep lkl teoekkW dUn Filort.rıayı t>cım. '"'"" 
§alısın vey:ı mliessesenin nu. Gazinoların tarifeleri bardıınnn elınl~tlr. İkinci tı.arna es- kaynanası Esma) •• bıçaklı1 kar· 
~!1-1:3~nı, tam ve açık ola~n!t . . . . .. Vaşington, 18 (A.A.) - Röy nasmda Yunan bava toplan lkl d~ nından ağır yaralayan Halil Yal 
gozonUne yazmnlı ve her bırı- Belcdıye ıktısat ışlen mUdur. ter: tayyaresi dllşUnnUo ve atb ttaı. çıner, dün adliyeye teslim edil -
ni alfabe okur gibi biz::. birer lUğil 1!'1evsi.min ynkınl~~ması . B. R?ZVelt tara.fmdan .. neşre. :ı:n tavvarecısı ölmUotUr. mfl'J, ancak aklf vazivetinde şi.lp 
t:Jtrnr. ~erek otomatıgı çc. dnl~vısıyle sayfiye. ye.t1erın~eki dılcn bı~ kararnameye gore, pet ı · Florine bombardnnanmıta ısıe.uıer l. he görlildllğUnden adliye dokto· 
vırmelıdır. gazıno ve b"'hçelerın tntbık e- ı rolla do.u veya petrol koymağa ki askerle altı sMldlr. nı Enver Karan kendisini tıbbı 

Bu suretle işlenecek hatalar deceği tarifeleri tetkik etmE"k. mahr-us ve istiap haddi be!} ga. • . adlide mÜljahede altına aldır. 
az o."'"a:P' gibi. ya.nlışlıE;n re- tedlr. lonu asan lmplann ihracı için 1 mıştrr. 
bep olduğu asabiyet yüzünden ı Tarif P!erde de"'1sme yapılmı- cnUmüzdeki cumartesiden ftlba· kontrol edilmek istenildiği zan_ Vaktiyle, tımarhaneye ghip 
bazı hırçın kimselerin, kendi. yacaktır. Yalnız viyecek madde. 1 ren ihraç lisansı almak !Uzım 1 nediliyor. Çünkü Japonvanm rıkmış olan Halil Yalçıner, kay-
lcrini tı•tamıvnrak savurdu<,,, 1 leri il7.erinde bazı de~IŞ?neler 

1 

gelecektir. ı az sahnnç vapuru vardır ve nanasını, kendisine ve GO<'tııluna 
kil/U.rlerc dr bir nilınvet veri olacak, kahve, mii~kirat fiyat- Bu ted':ir sayesinde Japonya- petrolln b~nzini bUyUk kaplar j iyi bakmadığr icin vurduiiunu 
lir. HiKMET Jl1Ü'N1R lan ipka edilecektir. ya yapılan ibracııtm bllvasrta içinde itnal etmek,!edir. söylemiştir. 

yenlerin r.ezalı _,,.__"'" 
uur. 
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ICötA ~UIU~ l~;:1::1e:emori._I 
A M E R 1 K A D A Müfettiş O. Faruk Ertekin f. 

"Jsmanlılar devrinde 
lstanbul hastahaneleri,, 

Konya _mebusu Doktor Usman ŞevKı U.uaağ dün Beyoğl 
halkevınde bu mevzulu enteresan bır konterans vardı 

Vazan: tskender F. Sertellı 
75-

~ ERTE.st G'ON .. 
~~ o gece çok rahat uyu-

~~ler.ın gözlerini açbğı 
~dı: ılkonce Mis Nelsonu ha. 

Petro, gazeteleri gözden ge
çirirken. şöyle bir ilan gördü: 

"Nevyorkta güreşmekte o. 
lan cihan pehlivanı Koca Yu
sufu Arjantin pehlivanları 
dört gözle bekliyor. Eğer Yu. 
suf Arjantine kadar gidecek 
olursa, bu seyahat onu - A.r
jıntin<le mağlup olsa bile -
dünyanın en meşhur z.engınle. 
ri arasına sokabile(!{'k kadar 
servet sahibı yapacaktır .. , 

le Halide Kütilkbaşı, berber 
Mehmet Güven ile Hayriye, diş 
çi Karnik Muratyan ile Bercu
hi A.stine, sebzeci A. Muharip 
Savut ile Fehime, asker Şükrü 
Seyhan ile Makbule Uzdil. be
lediye memunı Ibrahim ile Hay 
riye Ayd~an. memur A. Ya. 
şa.r Birol ile Mı>lllhat Özdoğan, 

Bahçıvan Tofani Ciberaltı ile 
Kıryakiçe, dokumacı Ahmet 
Dündar ile Nurdane. dalgıç Ta. 
hir Tek ile Zahide Sıdıka, mani 
faturacı Remzi Coşkunsular ile 
Güllü, kunduracı Ohanneıı Şe
nerol ile Veruhi, banka memuru 

Konya meb'uau Doktor Otman Şev· 
ki tnudag dlln saat 17,~ • .. Beyoğlu 
balkevtnde "OsmanJtlar :levrinde 1&o 
tanbul ııastahaneleri,, mevzulu bir 
kon!eranıı verml§tlr. Başta Vali Dok· 
tor LOtn Kırdar olmak üare seçkin 
dinleyicilt:riD hazır bulundugu lum!e· 
ransta Doktor, projekBtyoıa remmler 
de göstermi§tir. Hatip dem;ştır ki: 

ken Maıtoaa olarak kullawıruaktaciır 
ve SWeyıuanlyededlr. Dige., ise Avrat 
pu.:ırmdı.dır. yAııi ıımdıld Haseki 
tııuıtahan~sınin blraz llerbındelU so· 
lmktan a. .. ga sapılınca tes!!Jut olunan 
narabedı~ Her ikisi de M!mar Sina· 
nın eaerldlr. 

,;:-:ı kızcağız gece yarısın -
tı. ·~r~ ~kant.adan ayrılmış. 
~ erını gözlerime dikmiş, 
~ i i kendisini otele götü:r-
1• bir ç kn davet bekliyordu. Bu 
lamı ere olur. Yağma yok! 
~b bu kız benim ha.sıma bir 
tofa~ ~1bı örerse, Nevyorktan 

Petro bu satırları 
sevindi: 

okuyunca M. Necati Erge ile Hatice Be
rin, kimyager Fuat Seyhun ile 
Sırlıka Saadet, memur M. Feyzi 
ile Andriona Galonati. 

••- Osmanlılar devrtnJf' lstanbul 
bMtahanelerl mevzuu ufıık bir konur 
maya sığacak derecede '<llc;Uk ve e
hemmiyetsiz değildir. 29 l4ayıa 1453 
te Osmanlıların eline ıpı,;en ve 16 
Mart 1920 de İtllAl devler.ı .. rl tara· 
fmdan işgaliyle Osmanlı •mparatorlu· 
ğunun 467 sene 2 ay ıs ~·itik nAkl· 
mı.yellen altında kalmt§ oıan lstan
oulda yapılmıo hastahane.erin yalnız 
isimlerini bile saymak bir ..wlt adar 
sürecek kadar uzundur. l!lman oldu 
kl. letanbulda yUzden faz:a ha.etaba· 
ne bulundu. Zaman oldu kı Galata 
kulesinin etrafı bile açık hastahane 
oldu. 18~ de Kızkuleai V•ba haır 
ı.aruı.neaı tdl. 

lValdc ~ultan Atik) Darüşşi!wıı ou 
Dizim btlulğimiz Topkapı .. utUphane. 
sıdir. 

SultanHbmet DarUş§lfa.cıı, Sultannh· 
nıet meydsnaıın sonunda ouıunan sa· 
nayi me~.teuınin bulunduğ~ verdır ve 
bugU ancak eserleri mev::ııttıır. 

v.apanmı7 olduğuna hUkmet.'Dek lca 
bcder. Halbuki başvckAlet arşivinde 
çıkar ığımız kayıtlara göre bu <1arüı 
şıfnnın aahıı sonralan da açık bulun 
c!uğu, yine başveklı.Jet a~vtnden al 
dıgımız t.ır vesikaya göre 1&51 et. 
rııdıı ha!•l! ıslahat yapılarak yeniden 
umumi bir hastahane haılne kondu 
ğu aula,ıımaktndır. Biz burasını 187 
te tımarhane şeklinde görmekteyta. 
Ancak bu tarihlerde çıkan kclera 
talığl esnasında oradald delUer Top
taşına kı.:dınlmak surctlyıe buraa 
boşaltılmı~ ve 848 senelik sıl"hat m 
esseseslnin bu hUviyetme nUıayet ve
rilmiştir. 

l'u 0 ay kurtulamam. 
ı. sur Yava.%a Y,ataktan kalk 
o 

'iiiğtig~e patronunu nasıl Uz.. 
biı; ~~1 

ve böylelikle nasıl beş 
~ ~rlık bir çek kopardığını 
!ırdu dü.kçe kt>ndi kendine gülil-

'l us'. ır be 
~~ · raberc kaldığı Cakı 

\'aıker Yeneceğinden emindi. 
l\ı ~lltün söyledikleri, onu 
\>ııa ekten ibaretti. 

~~~Şatağından kalkınca. 
~toya 1 küçük odada yatan 

........ seslendi: 
~~eı.e ıreı bakalım be .• Şu 
~ıt. .\k l'i hır kere gözden ge. 
~ rı.eıe ~ki güreşimiz ha.kkın
ı..!etrnr Yazıyorlar acaba?! 
"'ICU.. Çarçabuk yataktan fır. 

liıinı Yii .. 
\>ıuıur zunü yıkadı. 
.... Q un odasına geldi: 
........ ~ı.eteler nerede? 

~Ilı Us~ garson getirdi. Ma-
\>Uıı tinde duruyor •• 

Q( sa~· ~UyU:k bir gazetenin 
~....... ifesınde kendi resmini ..... lllıC{\: 

........ ~. 

~ bı:~ benden bahsediyorlar. 
ı~ t.arn ak.. Cak üzerime çık • 

•· ~ttro '.'-01 .. alınmış bu resim. 
"· 1 koncıe bu resme bak-

.\ıtın.:ı-k. 
··~""1 ı satırları okudu: 
~~sur pehlivan, çok çetin 
lerke'~ hasmının altında in. 
\>usun .. ,, 

nllıt ~ı~tunu duyunca kan bey 
..... n ı. 

)eı~. s? karasf.nekler .• Bre kah 
l'a ıllan ı de mı dönen dolapla. 
'aıııy0~nız? Beni yenilecek mi 
~etro unU7.? 

~!eti b~ndan sonra bütün ga. 
:atbtaf0 Zden gec:irdi. Nevyork 
& ış ~ib· 1 giı~a acrız birli~ yap· 
.fıın ,~· ~1tıp bir ittifakla Yu. 

Ur"tr>k :n1leceği kanaatini ileri 

··a 
la.'l (~ g"cc devam edee<:'k o
lletj ~~ - Yusuf) gUreşin·n 
~:~. ~ını akşama öğrPnece
İah"ni alı;at, sımdiden kolayca 
~erıe11 n C'dcbiliriz ki, Harryi 
f!'r h Y~ısuf pehlivan. bu se. 
tır asrrıın:ı ma"'lu~ p olae:ık-1) ... , 

- Bt:n, seninle dünyanın ö
bür uc.:una kadar gitmeğe h::ızı. 
rnn, Yusuf pehlivan! Eğer is· 
tersen ... 

Yusuf, terclimanm sözünü kes 
ti: 

- Hayır •• hayır •. Ben o kadar 
zengin olmak istemem. tçki iç. 
mem, kumar oynamam ..• O ka
dar parayı ne yapacağım? M,.,. • 
zara servetimle beraber gidec~k 
değilim ya ... 

- Acanım, bu yalnız servet 
para işi değil. Biraz da zevk i 
şidir. Güzel yolculuklarla boş 
vak!t ~eçirirsin ! Bu fırsat her 
zaman ele geçer mi? 

- İyi ama kim g-ötiirecek bL 
zi ora va? 

- Hele sen bir kere bu i~e 
razı ol! Ben derhal, bu haberi 
gazeteye veren Arjantin spor a· 
janmı bulur ve: - Yusuf peh. 
livan Arjantin güreşçileriyle 
güreşmek üzere Arjantine git · 
meğe razıdır. Derim. Onlar der 
hal hazırlıklarını yapar; anı:ı;aj. 
manlara girişiriz. 

Yusuf kat'i bir şey söyliye
medi: 

- Hele bir kere bu gec<?ki 
fırtına~, atlatalım da. O işi ya. 
rmd&n eonra düşünürüz. dedi. 

Yusufun zihnini o günleı ~ 
giircşlen ziyade Mis Nclson 
kurcalıyordu. Bu km da nere • 
den görmilştü! 

Yusufun, bir kadına tutulma 
zaafı y1.1',{tu. Nelsona da tutul • 
muş değildi. Fakat, o son gece
yi hatırladıkça tüyleri ürperi. 
vor: 
~ - Kızcağızın ba.'iIDI yaktım 
ama .. Kabahat bende değil. Ken 
disini bile bi1e ateşe atan yine 
kendisidir. 

Diyordu. Garip şey:lir ki, bu 
kadar ince ve akıllı bir kız o · 
lan Mis Nelson, Yusufuı• endi. 
şelerinden hiç bırini kendine 
mal etmiyor, onun kadar dü
şünmiıyordu. 

Acaba, Yusufun kendiııiylc. 
evleneceğine inanmış mıydı? 

• * * 
YUSUFUN "I<ONDE,, ?fE. 
SELESİ ALEVLENİYOR 

ltl\\ırıa 
~ ele b" tdı. Yusuf o glin akşama kndar 
• abıli d .. ır ~azetenın spor mu. • t .- otelden çıkmadı. 

~,.,k d ~ovıe bir miltalea yü· Gazetecilerin beşi gidıp onu 
'''{ 1YOrdu k: · . 

tııw U"Uf J) b . '· H . gelıyordu. 
ı.ıe:n v e ıv ... nm. arryyı (Devamı var) dı arılı .e nasıl yendiğini şim. 

~ tJı \ 0 ruz. Kollan c;ok kuv- , 
llatt-y?. an. Yusuf pehlivan, 
~~1dıra1 • hır. aralık havaya 
~ıkten l'ak bırkae daire çız. 
f'trkt Yani hasmını sersem· 
"'" b .. en sonra vere vurmucı Buglin biraz canım eıkıl·yor, ar· 

11,ih\,~' lcb~e venmi~tir. Bu 
1 
ıra. kada§lar. Bir köpeğin marüeti be-

ı.ıv"n .' . •zce me<:.hur bir ı:>E'h· n.i hayretler içinde bıraktı. 
''llaın •cın kat'i bir zafer sa. Geçen giln bir şey oldu; bir 
~e) eı aı. 'Biz Yusufu (kün tüccanmız paltosunu kaybetti. An-
d":ı. Vun?na mUracant etme • . laşılan birisi tarafında~ aşm~.ış 
"ile . 'Vanı tam güreş tekniei- olacak: Adam. pek tabii olarak soy 
lin rı~vet (>tmek suretivle ga Ienmege başladı: 
b~ ~0l'lllek istnrdik w Cakı~ - Gayet iyi bir palto idi. Kay. 
'iııe a.:ta Yusuf un ·(künde) bettiğimden dolayı müthiş surette 
liı_ :~u~rrıiv(>ceE!ini ümit ede can"ID sıkılıyor. Her ne pahasına 
<~u~d;er Yusuf bu g-ece C:e olursa. ol5un şu vaziyeti polise an-
aıu.rısa ) ye müracaat edecek latacagnn. . . . . •. 
~ de~·bız buna sadece: Gü. Sirkat bürosu tah~at ~ır~gı
deri ,ıl, bu bir <'.a b zI ktı , ne telefon etti; ve bır pol·s kope-
~et ı . ., n a 1 r · ğinin gönderilmesini rica etti. 

l'er !);l'o bu satırları Köpekle beraber bir de hafiye 
~"du !'et tercUme ~us~f~bi • ~eldi. Hatta hafiycn'n şapkMı bir 
l!?'e b. ~tısuf hi 1 . "re.< .. u.. ara geri itilmi~ti. Göpeğln de afız 

...._ l"~ı~ti t detınden kup kısmı oldukc:a sivrlcenc idi: ve her 
~di li~nva · he . . şeye bumunu sokuyordu. Her ne 
~atq tnııu 0 r ıkı taraf da bal ise •. sev'mli bir hayvan değildi 
l'i~ .. ca.kt1, b_VUnlarında serı,est v~eıam 

"ll b · ~n ı "A ··· ~alq urgu!aıı on.a~n me. Hafiye. tUccarm oturduğu oda-
llt~,, na "mid na \!in vur - nm önilndc-kl ayak izlerini köpeğe 
~ •• ind· eye d 1rsek ve koklattı· ve 'pst dedikten sonra 
~ ~UvUln ~~e'eıine itiraz edi bir ken~ra çekildi: 

'tu_;urea) · de!aJ~<.' buna ''ser. Köpek, ayak izlerini kokladıktan 
u llf t.aten ~ esınle~:·· sonra başını kaldırarnk ctrafnıda-

b I' "tn~('.-; Cakt (künde) ye ki lnRanlan gözden geçirdi. Pek 
~()~'1.t:ı <l ~ ve h,.nsmını ba~ka tabü olarak olup biteni nnlamak '\:i tnmege karar ver i~in epeyce bir kalabul k toplan-

S u. b!.'lli . . • . . mum. 
~tlaOl<tu, dedi~· ıcın ıyı b~r Köpek, birdenbire: be§ numara~ 
"'il~ bu ~ · . iltil'!' Amen. da ikamet eden Tekla te~:zeye dog 
...:.,~ l»e kce bır .Tilrk pehli - ru yUrildil; ve eteğini kok.lamağa 
~ ~~.9.! dürüst güre.. başladı. 

~erdir. L;"Ucln. TP.'kla teyze difer insan-

Bir kasap çırağı 
Kendisinden yüz ~eviren 

nişanlısını vurdu 
Di\n sabah KaraırtimrUkte bir 

yaralama va.kası olmuş, Rahmi 
adında bir kasap çırağı nişanlı. 
sını kıskançlık yUzlinden ağır 
varalamıştrr. 

Eyi.ipte bir dilkkfında çırak· 
lık yapan Rahmi Hoş, bir mUd. 
det evvel Karaa-tımrilkte Topal 
QCŞme sokağında 69 numarada 
oturan dokumacı Tah.sinin kızı 
16 ya.~mda Nimet ile sevişmiş 
ve ni~anlanmıştrr. 

Ancak, son günlerde kız ken
disinden yüz çevirme;Te başla. 
mış, Rahmi bundan muğ'ber oTn 
rak dün sabah Karagümrfüfo git 
mi~ ve kızı sokakta vakalaya· 
rak üzerine hücum etmiştir. 

Kız. Rahmiyi ırörUnce bağı. 
np çaihnnaf!a başlamış, fakat 
'{ene bu aralık cebinden kasap 
bıcağmı çıkararak var hızivle 
Nimetin sağ kalçasına sapla
m10tır. 

Krz bav~n bir halde yere 
düşmUs. Rahmi kararken yaka. 
lanmıı7tır. Nimet Beyoğlu has -
tanesine kaldırılmıştır. 

Albn fiyab 

Haataıı:ı.ra bakmak, oniarıı yardım 

ttmek Türklerin eski M<!t'·dlr. Oıı· 
manlılar ilk hastahaneleri;,, Bursada 
açmışlardır. Birinci Kosva harbini 
müteakip Yıldınm, harp 9.ı.t,ıuıının şı. 
maline <!cğru akmcılar yt;ıllayarak 

Bunıaya dönmU§, Osmanlı imaretleri· 
nin en btiyUgünU yapUrmı~ttr. Bunlar 
arasmda bir de hastahane v.u-dır. Yl· 
ne Osmanlılar eski Selç-.ık illerini 
zaptettlkce oralardakl haats.hanelerl 
muhafaza etml§lerdlr 

lstanbJlda da böyle olntam tabii 
idi. Hastahane tAbiri son blr asırdan· 
ben kullanılmaya bll.§lamı;ttır Ve ille 
defa bu tAbJr 184~ te Yenlt.abçe çayı. 
n kenarında Abdülmecit zıımanmda 

yapılmıt olan olmdlk1 Gııreb& ba.ııta· 

hanesi lçlD kullanılmı§tır. Ondan ev· 
ve!kl tıaatahanelerin adr da:1Jffltadır. 

Türkler lstanbula aablp olunca ilk 
gUnden ıtlbareıı lstanbulu süalemeyo, 
sakinlerini rahat yaşatacak mUeaııe· 

seler yapt.aınaya başladı!'\!" llk önce 
şimdiki Fatih camiinln bulu'!lduğu te. 
peae yen! bir medetüyetla temellerini 
atuıar. l!:tık.l ve harap bir r!lAt:ıedln ye· 

Diin de bir altmm 
23,25 lira idi. 

fiyatı rinde Fatih caaıllni yaptılat". Etra!1· 
na medrueler sıraladılar. 1"70 de ta· 
maınlanan bu mamure içlnue Fatih 

mama ve Tiyatro.ar Dar~§lfam da vardı. FaUh darll§
§lfasmı t:ulmak için caııııın cenu· 
bunda buı;iln "Eski Şlfah<Lt.f' sokağı., 

1
111 1 111 f Sehir Tiyatrosu adını ta..ı;ıyan sokağa glrtnt7. Bir ta· 

ili lll I 
Tatta bir yıkıcı dUkklnı göreceklsnlz. 

lf l ı Ppeba"ı Uram kısmrndaı 1 Uzun sınklarm, tahtaların 1ayandıg"ı 
11111 ı\kşarn ·~o.so ·~ · oradaki cuvar parçasma ,ılkkat e<il· 

f.milia Galotti uiz. Fatlb DarU~şırasındaı. kl\lmA 

~·~ 
l8tlldll f'addf'MI ~ı mt'dl knmııllda 

.\kşam ·ın.~o da: 

Kiralık Odalar 
Her gün rl.şe<le çooul& temAUlert 

için bilet w.rUlr 

Beyazıt. lAloli, Aksaray, Şehremf· 
nı ve Topkapıya otobll.s temin olun· 
mu.ııtur. 

bir duvar parçasıdır. 
Çırçır yanğmmdan sonra Fatih da. 

rü~ııilaeır.dan ancak bu 'ta1ar eser 
l:almıştrr. Yangın yerinin tanzimi eıı · 

nasmda ı Eski tltahane ııokağı ı Da 
rllşşllasmın tam ortaamdılD geç!rll· 
mlştL Bı.ıı;Un hudutlarını uıl$'TU oııuak 

tayin etmek mUmkUn deıtil::!lr. 

Fatlht.Mı sonra lstanbul.:a Uk ha~. 
tahanel~r! yaptrran Kanuni SU!cvman 
olmuştu" Bunlardan biri.fi şımdl as· 

F&tllı Oa~!1U&aı - Evlıya Çelebi 
burasını yetmış höcereli, 'lf"ıtsen kub
beli olarak tasvır edıyor. Yıı.e ona gö
re D~§lfanm 200 hlzm~Hçıal oldu· 
guna inanmak IAzımgellrse ac sevgili 
acyyabımızm itiyat edlndlı;ı mtitıalA· 

gaıann, onun yazılarını vahlfname ile 

k&r§ılaştu-dığı.mız takdirde, pek fazla 
olduğunu görürüz. Seksen kubbeyi ka· 
ça indirmek !Azım olduğu hakkmda 
bir §ey söylenemezse de il<· yüz hiz
metçiyi iki ha.stabalucı ne lı~ hizmet· 
çiye indirerek ve yüzde tiokBan yedi 
buçuk aıUballğayı bertaraf ederek 
nakikate erişmiş oluruz. 

Yine Evllya Çelebi buruda hırltıtl· 

yanlar ve kadınlar lçln ay .'J dalrcler 
oulundu~u söylemektedir ki, ou da 
vakılnan;tye uymuyor, 11.Dcak şunu 

da söylıyeliın ki Fatih dan.~;.Uaaı tçln 
aonraları baZı ,eyler UAve '>!wımuştur. 
Meaell eı.asta hamam oı.ıı..ğu oalde 
1378 de b~r hamam yapUinlfUr ki, 
bunun ~ vak..ıfnaınede yeri olmadığı· 
na göre bu noktada EvllV'l Çelebiye 
tıak vernıek insa11ılık olur. Vakllnn. 
me, Darüşşlfanm (maraı:a.yt mUali· 
mine) matıswı olduğUnu kıı.ydeder. 

Fatih Da.rll,,ıtaaı ı~ :ta zeızeıo· 

den h&rap oımuotur. lki'ld Beyazıt 
zamanmaa tAm1r gördllkt"D eonra 
19 uncu ura kadar laaJ ld.t Son ta· 
bibt saıWı: olan Hacı Mehmet bm Ha
cı Ebubekir 1826 senesinde tayin o
Junmuotu. Anla§ılıyor ki darüşşı.fa blr 
~ır evve?tne gelinceye kaoaı bo§&l· 

Wml§ değildi. Bu t&rihten ııonra blr 
yangm getirdiğin! söyıerıt:r, takat 
1908 deı: aonra, Çırçır y&rıg'Dlyerlnln 
tanzimi eanumda ortadan ltalk.mqtır 

• •• 
Silleynı&nlye Darilnı.taaı - Şimdi 

Askeri Matbaa olarak kuılanılan SU· 
leymanlycdt'kl binadır. Burada lçlçe 
ıkl avlu !le eski tarz Us!Q'>a başka bir 
.-evnak vo cesamet verilm4tL Avlula
rın etraf başlıkları güzel lııtalakUt· 

ıerle sUslti mermer direkl~"'e fırdola· 
yı çevr1lrl'lştı. Bugün öndeki kıaım 

Askerı matbaa tarafındaa .n~guldUr, 
ı:ırkadakl avlu ise kemerlerin Vf! dl· 
::-ekleıin arası örtllmek surotıyle eııkl 
lıa.llnl muha!aza etmektedir. 

Stlleynıanlye Darllşşlfası her gün 
sabahleyin açılınca harlc:ten gelen 
lıaatalar muayene olunur, aıuhtacıarl\ 
ıneccancn t!Aç ''eriliyordu. Vak.ıl kb 
yttl'lnnıı göre son hckiını,.,.lnden tılrl 

olan Bek.11 bin HUseyiniD :830 ve zıı· 
tir Efonoının 1831 de tay\n olunduğu· 

na ba.JulJrııa bundan eonra ora!lllm 

* • • 
SUleyı:r.anlye Darüşşifamnm bqka 

bir husue:yeti vardır. Ona gdlnceye 
kadar ynpılan dığer darüşşl!&Jar hem. 
hastal.a.rm tcda,1 edlld!klcr! yer, be 
de tıb ıuemlnin tAhSi1 eyle..Uğl mUe 
sese ldL Ylı.ni oraları hem hastabaııe.; 

hem Ub medresesi ldL Ea!.S n o va 
te kadar bUUln §8rkm Slh:ınt mU 
ııeseleri böyle ola gelmişti. lran 
böyle tdl, Bağdatta böyle .dl, Selçu
lılarda da ayni idi. Kapısmm Uzerln 
(DarUssıl.ba) yazılmakla beraber va 
kıfnamesmdıı mükerrer olarak lDa 
rUşşlfaı lıC!llmelert okunan Sıvae D 
rUşşi!asmın yanında, Selçukl.ılar, a 
rıca bir medrese! §lfalye vap 
şarkın bu hususiyetinden ııyn bir 
kAmW ge.rstermlşlerdl, K&yscrlde dabl 
'!:>öyle yapıldığı söylenirse de bunu 
yit eden vesika görmediğimiz tçm 
\'asın bu bususıyetine bir mUs 
dır, diycl:ıl.llrtz. lote Osmanlılar 

kendilerm~ evvelki bUtU:ı şark 

gibi darUıışUalannı has•e.tıuıe 

Ub medresesi olarak kullıuıa geU 
lnrken Suleyma.niyede bu KUdeyi 
dular. Hasta tecıavt yert Je lıb taball 
ocagını !ayırdılar. SWeymanıye d&l"Üf' 
şifası yıı Jnız bir bast.ı.nane olarak 
kaldı. Orun yanında ayn blr medre
eel Ubblyt yapıldı. 

Bu buswılyet. Osman1ı!IU'm &-'hat 
ıı:lerinde mUblm bir tekAmtl eaendlı: 

Ondwı e\-vcl bir Alman mWıarrtıt. 
Fon Breutıardştcm, dana .ın yedtncıi 
asırcia FaUhte darU:işlfe.:1.a.D bafka 
lıUyUk bil tıb medresesi :,ulımdusıır 
dan bahııt:der, bizde de b1: l'ürk m11ıa 
ııarrlrl Fıı.tih medresei ubb1ycsmcıe. 

ııaber verır. Fakat evkaf v~ diğer deY 
ıet vesikaları arasında bunu teyit r 
den bir vesika görmedigi.tn.2. tçuı 8Q 
ıeymani}<! darüşşllasmı, Ouıanlı Ttlr 
klyesındc tıb tedrisinl ayı ı.r:ık yaL. 
ruz hast.Rtara tansıa edilm•ı olan Ull 
ınUesscsc olarak tanıyoruz E<11mecıe

kJ daruş~lfanın yanında da olr med
ı esel un biye olduğunJıın b'ıllscdt!Dler 

varsa <la gerek vaktfname:ıen guek

bC lliayıiı nın (En!.sülmı:odwlrln) • 
uen çıkaıdığtmız netfce ora t:Lkl med
resenin Ub medresesi olmıı,'\ığıdır. 

Kanunı devrinde lstanbu.aa yapılua 
ikinci hastabane (Haseki :Jarllş§ita• 
sı) dır. Euraaı bir tek bın.:ı halinde 
yanyııııa getirilen Ua pavi;t .. .,dan mtl• 
rekke;ıUr. Her pavı,yonda oh merıı.., 

A caip bir köpek 1 
l:endı ku-mmın bUtUn oda'ulyle mu,. 
terektir. Mlmar Sinan bura...a. tuuıta

bane binasını eski tipten cıkarmıtur. 
Bir avlı.. etralmdakl sUtwılu koridor
tura açılan ayn ayn knp .u yertu 
bUttin oC'olan barice veya !Vluya D&• 

zır blr hale koymuştur. Bu sureUe 
ıJnreyi ve hizmeti de koı,ıw•aştırmqı. 
ur. 

l:ırm arkasına gizlenmeğe hazırlan
dıysa da... köpek peşini bırakm~ 
dı. Kadın kaçmak istedi; fakat 
hayvan dişlerile onu eteklerinden 
srmsıkı yakaladı ve kaçmıuı:na ma
ni oldu. 

Böylece .. Tekla teyze hafiyenin 
ayaklarma kapanarak: 

- Yakalandmı, dedi. Artık in· 
kar edemem. Evet, beş kova tavuk 
ycmile bir fotoğraf nıakineııl aşır
dım. Doğru söylilyonım. Hepsini 
banyo odasında, kaznnm altında 
bulacaks·rı~. Beni hapsedinJz. 

Knlabahğ: teşkil eden insanlar 
hayretler içinde kalmışlardı. 

B'riei sordu: 
- Paltodan ne haber?. 
Kadın, cevaben: 
- Paltodan haberim yok, dedi; 

öyle bir şey görmedim; lakin, isim 
!erini saydığım eşyaları aşırdığımı 
itinf ediyorum. Köpek, haklıdır. 

Bu vaziyet karştsmda Tekla ley 
zeyi yakaladılar. 

Arnsr c_:ok geçmeden. hafiye, ge. 
ne köpeğe ayak izlerini koklattı 
ve ''pst" deAilkten sonra. bir k&. 
D8!'& c;ekildL 

Yazan: Cevat Tevfik ENSON 
Köpek. etrafını çeviren halkı 

opeyce gözden geçirdikten aonra 
evin idare müdürüne saldırdı. 

İdare müdürnün ytlzil sarardı. 
Ellerini uzatal'ak: 

- lşte.. dedi Bileğime kelep
çe takarsmız. AsıJ ceza görecek 
adam benim; kiracılardan su para
snu topladrm; ve bu para ile zevk 
ve safaya datd·m. 

TabiJ kiracılar adamın \berine 
çullandılar. 

Bu ara.da. köpek yine aıçradı. Bu 
sefer de yedi numarada oturan kJ. 
racnım pantolonunu dlılerinln ara. 
sma aldı. 

Bu adamm rengi de attı. Kala· 
balığın önünde diz çökerek bay· 
krrdı: 

- Suçumu kabul ediyorum. Ben 
bir sahtekarm. Hilviyet cllzdanmı
da doğum tarihimi tahrif ettim. 
Yoksa.. çoktan asker olmu§tum. 
Beni de tevkif ediniz •. 

- Ne ha.rikulAde köpek! •. diye 
herketı mırıldanınağa başladı. 

Bir aralık, köpeği getirten tüc
car bile endişeye dilftil; cebinden 
çıkardığı bir kaç kuruşu hafiyeye 
uzatarak: 

- Köpeğinizi alıp gitseniz .. biç 
de ft>na yanma:ı.smız, dedi 

I.Akin, köpek tüccarın önünde 
duruyordu; ve kuyruğunu sallıya· 
rak adamla şakalaşıyordu. 

TUcear, tellşa dtlştU. Ve ka~ 
U'WU ı:&teırdl. J'üat. lrıllpeltn 

elinden kurtulmanın lmkAn ve fh· 
timali yoktu. Derhal adamı takip 
ederek lastiklerin! koklamağa baş. 
ladr. 

Tüccarın rengi attı; kekelemeğe 
başladı: 

- Yalan söylemeğe lüzum yok. 
Allah hakikati görür, Bende itl
rafatta bulunmalıyım. Hırsızım; 
çalınan palto, hiç de benim malnn 
değildi. Ka'rdeı;t.mden a§ırmıştnn. 

Biraz sonra, herkes sağn soln 
kaçıfmağa başladı. Köpeğin koku 

Mimar Sinan bu merkeZl'en bflt:lba 
cıaırcıere ve odal;ıra lştlnll edilen lıa 
plo.ıtm esasını Edimedekl '3E'yurt O.. 
:u~şlfnsmdan alml§ olacaKtır. Edınıe
C:c :M.imnr Hayrettin taraMıran yapr 
len darf!ı:ıdfa, bir kubbenıc etratma 
lıstadan .. olarak konmu;ı o,an aıtı o. 
ı:ıadan mOrckkep bir kompJZisyon vtl• 
cud3 getlrmiştlr ki ortada •">ulunan tıR 
kımse bUtUn odalıı.ra en ke<ttlrme yol• 
aan gldetı!lir. Dört sene e\-vel matbu-

a~~sna f"ı-sat ka}manııştı. Lfı.k;n, otta odııl:.rınm dört veya oıeş kötell 
böyl~ olmasına raı;mcn yine bir iki olduğıı N-l~kında mUnak~alar cere. 
k.işlv:ı yakaladı. Bunlardan birisinin 1 \an edcıı Edime dartlşşife,.,n filhakika 
hUkOmetin para.cır ile kumar oyna- İ{ur11t tarafından be;ı kö,cll olarak 
dı~ı tahakkuk etti. öteki de, de- resmedllml§ ıse de kıymetli mlnıarr 
mır:ıe karrsınm beyni~! patlatarak nuz Sede.t Çetinta;ım göstertıecı:k o
~~ür dilnyaya yolladıgmı itiraf et- lan pllr.ı:-.da bu yanlı§m doğnı.u ge-

H . rUlccektlr. erkes kaçınca, köpekle hafı~·e 
yalnız kaldılar. İnanır mıııımız? Kö--1 Mimar Hayrettin bir merkezdea 
pek, hafiyeye doğru ınçnyarak idare edilebilir bastabane bınalanma 
kuvnık ııallamağa başladı. esasmı kt;rduktan sonra. M:mar S!naa 

Hatıyenln rengi sarardı; ve kö- da sade ve zarif bir ueıop ııe, oacma 
peğin önünde diz ~ökerek: Uham alnrak, Haseki darll.şşttumı 

- Ellerimi, bağla, dedi; veya- ayni tanda yapmışur. Bu tarz, btıl. 
hut arzu edersen beni döv. Seni hıra dUrynnm birçok yeri'lde dıoda 
yedirip içirmem için bana ayda o- ,.lmuştu. 
tuz ruble veriyorlar; yfnıinJ ken- Haseki Dnrllşşilası 
dime ayınyonım. llll'ıl de c.çılmışUr. Geçen 'l<!Ile y 

Bir an evvel kaçabilmek için bU· olarak cıört ytlzüncu sent!ı devrly 
yUk bil' sUratle koşmağa ba!jladrm. kutlanan bu hastahane bugün 890 _. 
Ve daha neler olduğunu bilml,yo- n• ve • gtlnlUktUr. 
rum. (IAt/erı .aAif• ı-ıit i fır.) 
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falı çarşıda bir 
maaııataraoı 

İhtikar suçlarına bakan asliye 
· ceza mahkemesi dün de, 

ihtikar suçlusunu tevkif d
etir. 
Bu, KaM}ıçarşıda manifatu. 
Ya.şova Bahardır. Suçlu, 
kuruşa satması Jazmıgelen 
çift kravatı Kamil ve Ra... 
adında iki kişiye 175 kuru-

aatmış, dün mahkemede her 
kadar "aldıkları kravatlar 
a iyi cins idi. Bunlar değil_ 
, demişse de mahkeme ken. 
in tevkif edilmesine ve şa

~iı1ituı.,.;·in dinlenilmesine karar ve. 
muhakemeyj başka bir 

bırakmıştır. 

Huek1 darll~i!am lstanbulun bina 
yle ihmali hiç ti' caı:ı: olmıyrrn 

&bldesldlr. 
~ifa birçok inkılaplar G'"l:lr 

tir. B!r zamruılar hUv!yetınl kay 
k Umarhane olmuş, ııonra yolt

kadtciara tahsis edumı.'J kadı..ılar 

haneci olmuıı, ve sonrn ~akm za 
kadar l.stanbul şc.ırcın>tnetı 

bağlı t- r hastahane ola.ak 1 ıılla 
tır. Hugfuı lmbbc.ler~'li:l kurş ı -

çalu:.DU!, demirleri s5KU1mck ı(:in 

kopatılmağa başlar.mı şve ) ıı 
in ç5lnncğe, yıkılmnğn Bt:IYpler 
anmaktadır. GozümUzUn önünde 
bulun <'n mUblm blr iı>Umıı.1 ve 

k ~bidesi cnııçeklşır bir \\l?.i · 

r ve kendisini kurtarııc:ı.k \'ı?

blr el bcldlyor. 

*•* 
ülldarda. Toptaşı.nda bulunan ı \';:ı. 

aUk Daril,.şlfa.sı) hcplm!zln bildi 
To;>taşı llmarıuuı s!dlr. l,ı82 

yapılmıştır. Mlmarıkııtt olarak bl· 
emektedir. Binası bu9Usiyet ar
ıyor, kadrosu di.ğerlc.riLden t'aI'l

detfl. :klnct Selim zamıı.:ı.mdan, ü 
Selim zamanına kadıı,r d~şl· 

olarak kullanılmı§, 19 uncu asırda 
cedit kı~ları olmu , bir lhUlM 
beUyle bo§altılmı~. aaha son· 

ualr.irl mansurel Mahmudiyeye 
ittihaz olunarak 1865 c kndar 

halde kalml§W". Meşhur bUyUk 
ra E3lgmmda ve l 72 de SUley. 
yedcl<I mecnunlar dahi buraya 

14Iği için Cumhuriyet de\'rlne 
r TUrklyenln en bUyUk Umarba· 
i l 

·ll- * * 
tm UAıundan sonrıı hasta· 

meselesinde do bir kalkınma e· 

merkez de yoktu. Hastalar kendi 
de, kendi ~laruıa kalruıştı. 

de Yenibahçcde Bczmlt.ıcm \'al· 
ıaamma Sultan Meclt t.arıı.fından 

ba hastahanesi) açıldL Hasta· 
1am1 ilk dc!a bu müessesede kul
• Padişah Ab<llllnıccit, Fatih, 
de aelAmlık resnıtnde bulunduk· 

.onra hastahanede kcndlslnl bek· 
Wema, vüzera, vUkelAya, kavuş· 

w butahancnln açılı§ resmini biz. 
JaplL Ve bu hastahan;) lstan bu· 
Shtiyııcma karşı tek bir mUeasese 

açıldı. 

esnalarda {Ha.ymıcver) adı al· 
mlayonerler latanbula da çat· 

lliiılıla:ııdı. lSM d e htanbuld:ı çıkan 
8algını zamanmda Türklyeye 

birkaç kadm rahip n.arlfetlyle 
m.aıas Kule dibinde bir hastahane 

Burası Adi' bir bina idi. 
••un.u ae.ki.z yataktan lbcırcttL Ko

)'ILrdim için atılan bu ra· 
Jıaatahaneai §lmdiki Beyoğlu 

hutahaneslne ba§Luıgıı; teşkil 

J'&kat meırutıyet zamanına ka· 
.biç bb: vakit h astahane namma 

bir renk atamadL B<!ledlyeden 
ibrdll, piyango tertip ederek 

t trmln etti, her ko.aylığı gör
müeuisleriD menfaa+Jprf bahis 

u cıunca da hUkfunctl lhtilO.Cıı 

e bu zamanlarda bazı hastaha
yaa)ılıruştır. EzcUnıl~ üçUneU 
zamanında kııııa olarak yapılıp 
~t'8.Skert Rıza paşa tarafından 

da b&stahaneye tah .-11 olunan 
ıa askeri bastAh.'lnesl lll', 

tıbbiye mektebi olan Galata 
1848 de yanmasndan sonra 

bir mektep binası olarr.K AbdUl· 
t t.ara!mdan temeli atılı.n ve ln

.. .-aaıı aoııra asker! h:ıs•nhane ittı

oıuııaıı GllmU§SUyU tı L'it.atınn si 
e<ıendlr. F&kat bir. ı. keri haıı 

ler bahatne girmlyoı"u... Şurası 
,.ıtyellm ki Osınv.nlılaı ııon dC\'lr 
e aUzeı bir hast.ahane yapmış
" bu hastahane padıcp<n Abdili 

1 anan bir kızı ha·~ı olııral< 
Hamldiye Etfal r.ııııtnh nı> 

Sahibi: AS/ f\ı/ US 
ldıfı yer : l' AK iT Matbaa~ 

mum nPşrlvıı h trhı ~ f'dpn: 
RtJfQ A1ttMI 8ew119iı 

"·" . .. ... : ... .. - - .. . ,• ' -, .... . ... . . 
" < 

; ~ . . •, 

.. ~ . . . " 

Bu haftaki lik 
maçları 

hta.nbul fut.hol ajanlı,'lndan : 

ı6. 2. 941 tarihinde l·apılacak 
lik maçları. 

J.'cn crbahçc !-.{adı : 

Saat 12 Fenerbahçe - Altmtuğ ı 
(B) hakem li'ikret Ka) ral, ~an ha
kemleri Neşet, Nihat. 

Saat 14 Beyoğluspor - Topk·ıp 
hakem Şekip Akdumnn, )an ha.
kemleri :Nihat, !':ndık, snnt 16 Al
tmtuğ - Be,·koz hııkem Samih 
Duronsoy, )an hn.kc•mh:.'ı i Muhtc1r, 
Neşet. 
~rt'f tad ı: 

~:ı.at ıo Beısıktus Vefa <B) 
hakem Bülent Turanlı. ) ıın hakem 
leri .N' ejat, Zi~ n. 

Saat 12 ~ulcymanı\l Vefa 
hııkum Feridun Kılıc, 'an hıılıt:m 
1 ri .Nejat, Ziyn. 

8aat 14 Galatusara~ - lst .. poı 
hakem Şazi 'J'pzcnn, van hak e mlf' 
ri 8Plfuni, Muznffcr. 

Saat 16 l<'('ncı·bahe· Jl ı;ık-

taş hakem Adnan Akrn, )an lıı:ı. 

kt:nıleri Ş:ı1.i, Tnı ık . 
Karugünı riik 'iaha'iı: 

~ant l:.:! F<.'riköy - Galata gen • 
ler hakem Hüsı u &nrn::ı n, \ar. ha 
kC'mleri Halit, 7,,{'kl. 

Sant H 1stikliı.I - E\ iıp ha ·\'.'m 
Necdet Gezf'n, ynn hakcmlr>ri Mü , 
nir, Fazıl. 

Saat 16 Kamgümıuk Du~u. 
Rpor hakem Bahattin l'!u<.;z, ) ırn 
hakemleri J\lilııir, Fazıl. 

-0---

Güreş mÜt'abakı:darı 
t .. tanbuJ bol;; ı•"I ~ı irr' ıı j:ınlı 

ğmılnu : 

1 - lti. 2. 1941 p.ıı..tr giinü Fn 1 
tihtc• İstanbul Gilre klübün<.lC" H'<' , 
rübeliler nrasmdn greko ı omeıı 

(salto, burgu) müsab:ıkrıl ırı ~·:ıpı-

lacaktır. ı 
2 - • Tartı saul 11 dı'. mu aha 

kalar 13 de ba ·lıyacaktn. ı 
3 - İki kilo tolerans ,·ardır. 
4 - Bu müsabakalarıı. gr>çen 

tecrübesiz milsabakalardn der ccf1 
alıp da Lerfi C'dcmiyen tl'crübl'siz 
gürcşçılerden arzu Pdcnler girebi· 
lirle r. 

Erkek mektepleri 
Voleybol madarı 

JstanlmJ <>rJwk me•rtC'olt•ıi \ O· 

lel bol ilk heyeti ba..'jkanlığmdan : 
Bugün .BcJ-0glu hal\'cki salonun 

dıı yapılacak maçlnl": 
Saha komiseri N. Tüfekçi. 
Bo&azici lisesi -- HaydarpaM 

lisesi saat 14,30 hakem. Osmnn 
Işık lisesi Darüşşafakıı lisesi 
saat 15, hakem Osman. 

Bu.,,"iln Eminönü halkc\i salonun
da :rapılacak maçlar: 

~aha komiseri C. Tinle:. 
Yüc<~ Clkü lisesi - - Vefa lise· 

si saat 14,30, hak\'.'m :.iabri, Tak
sim lisesi - Şisli Terakki saat 15 
hakem Sabıi. 

Yeni neşriyat 

Arkadaş 

şirketi Hayr iyeden 
Hlssc4arlıır Umuml Hcyeu ( 1!141 ı yılı Martuıın on ııeıdziııci Salı 

@nU saat 16 on altıda Şırketin Galat.ada Fermenecilerde ktiıı merkezi 

idaresinde alelAdo ııurotte lçtimaa davet olucur. ?§bu toplantıya Elli \'e 

daha ziyade hiase s:ıhlbt olan h'sJ (lnrlar i{IUrAk ederler ,.e rey ashlbl 

olurlar. 

Hl-10 &enesi Iıosatıatı h.ıkkında ldare Meclısi ve muraldp rapor

larının okunmuı ve mc.zkClr IM!s:ıpların tasdiki ile lda~ meclisinin ibrası. 

:? .MUddctlen bltc-n ı\zsln,.• 1 y"r lerlnc Aza. seçilme.sı. 

.3 -- Müddetleri bilen mura'dpler!.n yerlerine nıurakip c.'Çllmesı '\"e 

Ucretıcrlnin tayini. 

fı;tanbu : Levazım Amırliğınden verıren ı L harıcı askeri kıtaatı ııan ıatı 
16.80S lira 7 l kuru· ki" •ını Huı ı sı,ert llseslnln inşaat '1".:0 tı\nılrau 

k111Mlı zarfla eksiıtnıry' ı.:oııınıı,tuı. lhaleııi :.!i't2/941 Perşembe gunU sanı 
ti) de Bursa<la ask<>rlık d.ı n shıt.lu s. lrn alma komisyonunda vspJlaeak tır. 

ilk teminatı 1260 llm l..'\ kurJ t·ı~ . l"tek!Uerin kanımı vcsıko.!arilc teklif 
mektuplarını ihale ~nııtınull'' b ~ saıı· \'Vd komisyona vermeleri. l)ıllSJ 1971 ı 

~. .y. 'Y· 

Gosterı 'cek yerlere L '!hır, cı:ı •1.ı l 3:>e ton SJğır f'Lİ ka.pııJı zarfla "l<"lııt· 
meyi' konmu~tuı. 'fah;uiıı txı.1•11 ı~ı .ıOO llrtı, ilk teminatı 7375 liradır Iha 
ıc"ı 15 .2 fl4 l ı;UnU saat 11 cıe 1.til• l)urrnzd:ı askerı .saun alma koııılsyonundıı 
~ npılacakur. Taliplcrın kanuni H'BJkaJıır,ı teki!/ mektuplarını ihale saatin 
den bır l'O\ı<l C\'WI kombyon '<'rlO('J l ı 1859 - 66A) 

... "' "' 
;, nı;ıoa \'azdı mcvaduı ıuzarııkle eksiltrnesı bıuılannda yazılı ~1in ,.e ı 

"1.ıtlt rcıc ç.an ıkk.:ılcd" n11kc•ıı atın aııua l\oml.syonunda yapılacaktır. Tnllı·· 

ı ... rın bcllı ı·•• >ttt komıcıyonrı & ım ... ı r •. Şartnameleri komisyonda göruıu~ 
( I J\l"İ M il.tarı l •ı la rı Tcrnlııat ı lhal<' g ün \ e ana tl 

hlhı t ı rıı 1.iı 

l'n 100.000 "' oı•< :woo 21 / !?/941 16,:JO 
ı·n 11)0,0QO ::rı uofı JOOO 22 .. .. 1l 
Btynz rı .} n•r 5 (JQ•J ·" ııurı 4·,u 17 .• .. ıı; 

. B•nzın. 5,000 1 f!3• ~"'9,. o 17 .. ,. ıo 

Bldor. l! .o ~ıllO kılolul< 1T2 HdPl. 21 LJ 
lll(\3 . ıoc·, ı 

:f. Jf. ~ 

B ner kılo•urıa talım1n l'i:lııro ll~atı 6 l•uru;ı !?:, .5anum oı .. n 3 CHY.ı ton 
ıupıı paz.ı1rlıkla r;atm alın.ıcaktrr. \ Uzrr tondan aşağı olmamak Ulerı; ll\'n 

ayn taliplere de ihale edlkblllr. Uvktını hallnde Ankara Te ch·ur ~tnııvon. 
!arda teslim aluur. Hepsinin kat'ı tf'nıınnu :?1.!?50 lira, 100 ton için 938 ııra 
dır. E,·saf ve §artnamesi 960 kunıı:a koml.!yonclan almır. Tallpl~rin tıer ~tın 
An"ara L\'. Amirliği e:ılm alma komisyonuna gelmelerl (1875) {771) 

'f .. :ç. 

fü•h r kilosu 2 kuruş 60 S3ntmıt.l •r. <itlO ton odun pazarlıkla $l'lm almn 
eahlır. Tı.ıtan 20, 00 lira, ilk temJnu . ı Hi61> liradır. İhalesi 17 ı 2/!lH Pazar
teııi gilnU saat 14 de Kanı'da Mirerl ntuı alma koml8yonunda yapılacaktır. 
E \·&a1' ve şartnamesi komlııyond.l glfrtuılr. Taıırıerln belll vakitte koml~yo 
na gelmeleri. '( J937 -- 1069) 

50,000 kUo aığır ~U paur•ıkla ..alm aıına.e.ktır. 'l"ahınlrı ~dell 17,llOO 
l ırrı ilk tenıinstı 1312 lıra 50 Iruruşt p·, lhalı:si 17/2/.941 Pazartesi ı;ilnU s;ıııt 
11 de Çana.kkaledc askeri satın alma komJııyonunda yspılacaktır. Taliplerin 
belli ''akitte komisyon gelmeleri. (1939\ ( HY.!S) 

• 4 ... 

Beher kılosuna 4,ö kuruş fiyat ı.ahır.ın edılPn 1500 ton balye gıımanı pa· 
zarlıkla sabn almacaktır. lhnlcsl 1 2 9U Salı gUnU saat H de Ankarada 
Lv. Amirliği satın alma komisyonun :la yapılacaktır. Be§ yüzer ton~an aşağı 
olMamak tızcre ve ihalcd n ltlbaıen iki ayda Ankara \'eya Eski!y.'hlr !stas· 
:ronlannda \'&gonlnrda teslım ımrtı' ayı ı ayn ba)ilerdcn alınatılir. 1500 
tonun kaU teminatı 9250 lira (ıl.){l tonun kati teminatı 3375 liradır. Tallı:-
lcı ln beli! vakltte komisyona ı; !mel •rı. f9U ) (1100) 

8'· :,. .y, 

14 er binek C'ğcr tnkınıır.H tcı<I l calll'n ııyat pahalı göıilld!.lğünden pa· 
zarlıkla .satın alınr.caklır. thnlon 2, 2 91l Cu•np. gilnU saat 15 de Merzifon· 
dı askeri satın nlrna koınlsyonundl ~ apılacakl:ı-. Tahmin bedeli 12 576 !ıra 

ilk tenı~natı 965 lira i O ktıru!jtıır. NUmunc ve şartnamesi koml.syonda görü· 
mr. İslcklilcrtn belli \'akitle komıs ·onu gelmeleri. (1943) (1102) 

Aşağıda yazılı nıcvadın pazaı·lıJ<la cksiltm< len hizalarında yazılı gUn, 
\"e .sa.aUerde Çanakkalcde aıık• r1 !!:ı tın atma l;omlsyonunda y:ıpılııcaktır. 

Taliplerin belli vakitte konıı!lyona t:l'lı•ıelerl. (1945) (1104. ) 
Cl:Sl"t 1'1ıkta rı Tııhı rı 1'cmhıatı İhale gün n eaatl 

Kuru OL 
Şığır et:. 

Kilo 1.lro 1.ira 
3:lO.OfJO 

4'1 000 

2.!. ,ı o 
1 H'lr 

16&i,50 

'?100 
22/2/9.U 
17 .... 

JO,SO 
11,30 

,--------1941 iKRAMiYELER• 

T. iş Bankası 
1 ırl 

1 aı:ıet 2000 L.Jralık - 20 ıo.-· · 
a " lOOO :ıooo.- • 
:t " 7ô0 ı50r,.- • 
4 ")0 200!.. * • 

1941küçüki s: ~ ~: : -~:.:: 
~o so ..ıoıJO.- • 

Tasarruf Heıabl!lrı 
1300 

· :.ıo " _ 6QOO - • • 
.. .. :)! 1 iKRAMiYE PLANI Kt>~idel r: ~Şubat, 2 !layıs. l ~~111 

t.Oi, S lklncıteşıin ta r lh!er!Ilde f 1• 

1 """"' • 

ıstanbul B elediyesi 1 

ııanıar ı 
ı·ııııı. İlk tJ'ıni na tı 

klm~ı 1 SeneUk 

200,00 16,00 

60,QO 

96,00 7,20 

Çar§nıbtldıı Kinnaatı mah3lle8inln Çarşamba c~,.dl 
sinoo 10 No.Jı Ced!t Abdurrahiıu Elendi ı:aed-e' 
t l - S Sene nıUddctle). 
li'Joryada çar~ı &okağmda kain 10 ::.;o ıı 
(1 - 3 Sene nıUddctle). 
ıı1oryada Çarııı l!lOkağında ko.In 11 nunıar ı.lı 
c ı - 3 Sene nıUclcktle). 

Yıllık kira bedel muh:unmcnlert ne ilk teminat mlkdarıarı ,.uı;ard'- ~,. 
zılr gayri menkuller k iraya verilmelt llzere a)Tı ayn açık artırmaya 1'

011 

muştur. Şartnameleri Zabıt ve mu amclM mUdürlU~fl kaleminde (,.orUIL't".f, 
ihale 2J/2/9.U Cuma t;ünU saat 14 ıle Daimi EncUın-:ınde yapılacnı.tır t 

liplerln ilk teminat makbuz veya rucktuplnrlle ihale gü.ıU mua:.'i''n .!)8 

Da lml Enctinıende bulunmaları. ~ 

l stanbul Bel~diye Riyaaetinden: 
ıııı' 

H esap i§leri mlldUrlUğUnde mUnhal bulunan (30) ııra maaı ı. dört 
rakiplik için 20/2/941 Pcr'§embe gUn:l saat ( U ) de Beledıye ~orı.ez lJID 
.ınnda müsabaka imtihanı yapılacaktır. 6J' Yücel Yayme\'i tnratınd'\!l çıkarılan 

\'O Cemal Nndlr tarafından hazırııınan 
bu çok g'.ızel haftalık çocuk mecmua 
sının 6 mcı sayısı zcng:.1 yaz.ıarlıı 

çıktı. ARKADAŞ bu haf•...oi tM<lskeli 
lnsanlar) başlıklı btiyUk oır mııeern 

romanını da ncşrctmeğe başlamıştır. 
, ·1'nrı111e -.amaarlJ&tl 

A§ağıda yazılı evsatı haiz olanların 19/2/eo günti akram~• ;;~ , 
Belediye riya.setine istida ile mUracaat ooerek lı.tenlle.n \'esalki ,·ernı ıer 
lal1n edilen ı;ün ve saatte beldlye .ın"rketinde bulunmalan !Azım !ır 

,\rarıılan E\t1Rf : 

ı - Türk olmak, 
:: - Y'Uksek tica ret ve iktısat sıya~l bilg•ler okulları ve bı.ku" 1•

11 

KAYIPLAR ' 

Kllls Zırnnt Hanknaından alJığım j 
25 25593 numaralı (270) UrulJk senr ı 
dlnı! zayl eltim. Yenisini nıtı.eağtmdan 
e'lklsmln tUkmU yoktur. 1 

Kili : Tubafl~ C(•f Ahdlilkadıı of{

lıı ,\Mlirrıshmaıı Uuuareı. 

1341.ı:!l) 

* ~ .y. 

1 t 'l ı mınlakn lktı.sa • nılıdUrlU 1 
j'.;Und ı .i11mct knrdc~!leri ani •ubrl- , 
kası ihtiyacı lc;ln 200 ton l'.ripk mu 
den kömUrU c\•rakı w O t<tlnunusanl ı 

!141 tarıh ve c•\•rak nunL'll'BU Vt>.sl· ı 
kayı z.ıyl c>ykdlm. Ycnlsın! c;ıka.raca 
ğımd:rn c~klsinln kıJmcll \oktur. 1 

l ıml< • I ıMIH 3) 

.y. • • 1 
l !tıınuu, Ticaret. '~ ı::iau l), •>Oıll:lln

dan rılmı;ı oldu~ımu:r. 4 ı:.: 33(1 tarı h 

v 16~91 sayılı nıcnı;C' ş:ıh ,ıc•elıı::ı.mcsl 

nin <Bı nllsh:umıı zayi "glm.zdPn 
\t bır yc>n1,<ıınl alaca{ınıız:JEı~ f! kl!'iı 
nın h.\kmü oınıııdıg-ıııı I)()~ &"I "J r,ı: 

l orıfıln l o rd u ııldls , t ' '"'""'·'o~ 
13491 ) 

* ... 
Kadıkov ıılıfus m murlu""undan al 

dı ~tın nı.;ıııs kA~dımı 7.ay• .. •tıın Y -
nı .nı aıııcağımt.lım l'El..1 ln•ıı tıllkn ı.ı 

} oklur. 

ZiRAA T BANK ASI 
Kuruluş tarıhı. 18&) - :-ı~rmayesı: 100.000,000 Tiirk 

'ubt \e Ajans adedi : 265. 
L irnsı 

Zıtaı ve; t:cari iter rıeı;ı banka muamelekrı. 
Para blrlktt renll·re '!K..800 lira lkranılye vertyor. 

..ı mııı t3ıtnKasınol ı•umnıı.rı.u ve thbaraız ta.sarruı tıesaplıı"'llda en az 
"ıc lln!!ı tıı.ı uıı.~rıııırıt 8Cllede • defa çekilecek kur'a 1le apğıdald 

1 

111 

p lı.rı ı:;örı) lkramtye dağttııacalıtır. 

ııı. .. ı ı ,tHH ı ıırıııı. ı,ılf)() Ura 100 a ded 60 UrslıJc 6.000 lira 
i'il!O 

t.ı!I 

IO(I 

ı:.noo .. 
ı.000 • 
ı,ooo • 

l :?O 
lffQ 

40 
'!O ·~ .. 

S.200 .. 

l•f1'K-' ı rııı~ıakl paralar bir gene ı;ırıde ~O Ur-a.dao &fllt· 

kf;i mezunu olmak, 
3 Aıııkerllğ{n! yapmı§ olmak, 
4 - Otuz yaşr''lll. yuka n olm.>.ınaı., 
İ8tenllf'TI \"eııalk: 

1 - H U\iyet cUzdam, 
2 - A skcrllk ''eR\kası. 
3 - Mektep diploması, 

'4 - Doğruluk kAğldı, 

:; - 6X9 e b'admd..'l dört kıt'a totoğra! 
i mtihan Atideki me\·zulardan teri\ edllPCektir. 
ı - ldarel hususiye ve belediye verf;i \ e res~ml •ı ı, 
2 - Bütçe mevzuatı. 
3 - Muhaaebe usulleri. 
4 - Ceza usulO m uhakemeleri. 
5 - Türk ceza k anunu, 
6 - Tahsili em,'lll, icra ve l.ı1ı\,. kanunlar. 

Bu imtihana gerek bekıdlye ve ş.:<'r11ks~ sili" t şkil~ttan r3•l 
rcceye tcrtla hak kazanmış olup da en ıı•ağı llfıe \'c muadm 
tahıılli olanlar da girebilirler. d-1' 

Müracaat edeceklerin vesaiki nokııan oldUi"ı tahdirde im'.lna.fl:I 
olamazlar. ~ 

V A K 1 T matbaası 
Kitap kısmını 
tanzim edip 

qenidefl 
açmıştıı 

'. n.ı.\ enıeıı:- 1 n.uıl.)~ cıkUfı takdirde '7o w faZla.sl:)lll vertlect:ktir Kitap, mecmua, gazete basar 
Kadıl.uy: Hunkirlmamı JO un"c 
ilk ~kul f 'lmall 1~7.gPıı\'. (:l.JP09ı 

i<ur'at~· '!('nMe .. de ~ l 1Cy
1
{U 1 Blrlncik!nun, J Ma rt ve l H&Zlrarı Ti biler nAm tftl'I ";~ili 1-ı~ri ahr . 
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