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PAZAR 12 KAnunusanl 19.U 

«Hitler İmparatorluğu
nun yıkılma alametleri 
şimdiden mevcuttur.» . Harbin neticesi üzerine bütün 

ağırlığı ile basacak bir hadise vu
ku buldu: Amerika Birleşik Dev
letleri Reisicümhuru M. Roose- 11:ı111ıuı:::rt:.'l:! 
velt, memleketi bilfiil harbe gir· Solda: Arna\'utlukta İtalyan tanklarına karşı büyük muvaffalnyetli tank dafii Yunan toplan 
miş gibi cephe aldı. Bilfiil harbe faaliyete haxır vaziyette; sağda: iki Yunan tayyarttisl, düşiirdükleri bir İtalyan tayyare. 

İngiliz hava kuvvetleri 
büyük faaliyet gösteriyor 

Nevyork 12 (A.A.) - Sabık Nevyork 
umumt vallsi ve demokrat. p:ı.rtl.slni 
sabık relslcümhur namzedi B A~ 
S!11ith, radyo ııe_ neşredilen bir n~lult 
ı;oylemlş ve ezcumle demiştir ki: 

girmiş gibi diyoruz, zira Amerika sinin enkazı üzerinde 
o~~~ Anu~ hub~ebrı~I=============================~========== 
nıış olsalardı, M. Roosevelt ne 
Almanya aleyhinde daha şiddetti 
bir lisan kullanabilir, ne de in
gilteı·eye daha fazla yardım ede
bilirdi. Eğer Amerika, hitaraflık
ta biraz menfe.at görseydi, yahut 
acele bir sulhun insa~lık alemi 
için faydalı olabileceğine kanaat 
getirseydi, sözli en çok dinlenir 
bir hakem sıfatile sulh tava3su
tunda bulunurdu. Halbuki M. 
Roosevelt, A vrupanm bugünki.ı 
vaziyetinde sulhu, dünya için o 
öerece zararlı buluyor ki nutuk
Jannda herhangi bir tavassut 
i.ımidini tamamen bertaraf edi-

Tobrukun l lngiliz kıta/arı l ltalyanlar 
hariçle irtibatl Habeşistana Berat yoluna 

Londra 12 (A.A.) - (B. B. C.l : Ka
hlrede İngiliz karargtLhı tarafından 
neşredilen bir tebliğe göre Tobruk't.a 
karşılıklı top ateşi devam edJyor. İn
cmz ha.va kuvvetlen Tobruk üzerin
de dün devriye uçuştan yapmışlardır. 
Bardia'da çok kıymetu yiyecek le
vazmıı ele geçir.ilmiştir. Taarruz baş
lm.lıdan beri Italyanlardan 600 top, 
100 bin mermi, 600 mitralyöz, ıı mil
yon fişek ve sair malzeme elde edil
miştir. 

Bence, harp, bir çoklarının sandı
ğından çok daha kısa olacaktır. E(:eıı 
Ameı:ım Bırleşlk devletleri İnglltere
ye mumkün olan but.ün yardımı ya
parsa, Hltler'ln imparatorluğu tesis 
e~_lldiğl kadar süratle yıkıla~akLır 
Boyle yıkılmanın altlmeLlcrl şimdi~ 
den mevcucdur. Her hakiki Amerlk 
lının Roosevelt'ln İnglltereye ya~ 
dım siyasetine müzaheret edeceği 
muhakkaktır. kesildi girdiler püskürtüldü 
~emleketimlzi diktatörlere karşı 

mudafaa için almamız icabcden 
h~t~ı hareket üzerinde hlı; bir slyasl 
r;oruş farkı mevcud değlldir. Bugun 
bizimle diktatörlerin vadettıklcrİ 
topyekfln harp arasında Inglllzler 
durmaktadır. Bir Alman istilası im
kanına karşı Atlfmtlğin bizi himaye 
edccği fikri manasızdır. DlktaLörler 
~ünya hegemonyası istiyorlar ve bi~ 
zim bugünkü anlaşmazlıktan dışar
o~ kalmamızın yegnne ümidi, müm
kun olduğu kadar çabuk surette ya
paca~mız butün malzemeyi Inglllz
lere vermektir. 

lngiliz çemberi 
gittikçe 

darlaşıyor 

Bazi tepeler İşgal edildi 
Somalide de bir yer 

alındı 

Tepedelende 
ltalyanlar müş
kül vaziyette 

Libya'da m:ı.reşal Grazlanl'nln 
kumandası altmda elA.n büyük blr 
ordu vardır. Fakat bu ordunun Tob
ruk'u kurtarma işine teşebbüs etın1-
yeceğl anlaşılıyor. 

Şehre ne zaman hücum 
edileceği belli değll, 
topçu düellosu oluyor 

Nairob~ 11 (A.A.) - Burada 
neşredilen son resmi tebliğ, Habe
şistanın cenub hududunda harekette 
bulunan İngiliz imparatorluk kıta
larının perşembe günü Buna ve 
Turbiye girdiklerini, Turbi civarın
daki tepeleri jşgal ettiğini, fakat 
düşmanla temas olunamadığını bil
dirmektedir. 

Şimal cephesinde büyük 
bir muharebe başlamak 

üzere 

İnglllz hava kuvvetleri perşembe 
gecesi Benlna ve Berkıı'dald İtalyan 
lıava meydanlarına taarruz etmlşler
dlr. Beton sahaya, hangarlara, yer
deki tayyarelere isabetler olmuş, yan
gınlar çıkmış, infilaklar vukun. gel
miştir. Bu iki tayynre mydanı Bln
gazl civarındadır. 

yor. M. Rooseveıtin sulhu iste-
memesi, harbin devamına taraf- Kahire 11 (A.A.) - Orta Şark 
tar olması demektir. Hnrbin de· lngiliz kuvvetleri umumi karargahı 
''anımı arzu etmesinden iki mü- tarafından bugün neşredilen resmi 

tebliğde Tobruk mıntakasında- ln-
hlm netice çıkar: giliz tahşidatına devam edildiği bil-

İngilizlerin galebe çalmasını, dirilmektedir. 
Almanya.mn ezilmesini istiyor. Kahire 11 (A.A.} - Son haber-
:dı· istekt k . . . lere göre, Britanya imparatorluk 

• e uvvetlı ümıtler de kuvvetlerinin çenberi, T obruk etra-
~ .undemiçtir. Roosevelt, İngilte· fında p,ittikçe daralmaktadır. Ccp
:ı:eııln harbi kaza~1acağından hedek. müşahitler, halen ibir topçu 
emındir. Bundan başka İngiltere- düellosunun hüküm siirdüğünü bil-

nin harbe devam ed;bilmesi ve dirmBekteddi~. d 44868 · 
harbı' k . . . ar ıa a esır 

az~.nması ıçın elır.den ge· l d 
len bütün yardımı etmeye karar a ın 1 

vcrmi ti ' Kahire 11 (A.A.) Resmen 
Ş .r. bildirildiğine göre, İtalyanların Bar-

Ameriknnın Almanya aleyhin"3 diada, ölü ve esir olarak kayıpları 
aldığı vaziyet bundan da Hfaret miktarı 2.041 subay ve 42.82 7 ere 
n baliğ olmaktadır. 
eğildir: Alm:mya ile har\:le gi- Bir İtalyan generali 

rişccek her devlete y~rdıın e<.lece-ğ ini bildiriyor. Bu yardım, sE>.de- kaçarken yakalandı KrJıire 1 1 ( A. A.) - lngiliz 
ce harp levnzımı satmaktan iba· umumi karargahının tebliği: Bardi· 
ret kalmıyacak, kira ve ödünç anın zaptından hemen biraz evvel 
usulleri kahul edilerek, kannni gaybubet etmiş olan siyah gömlekli 
engeller ortadan kaldırılacaktır. kuvvetleri kumandanlarından diğer 
M. Rooscvelt, bu işler için şimdi• b:r ge~eral, To~ruka doğru yayan 
den on yedi buçuk milyar dolar kaçmaga teşebbus ederken yakalan-

harp tahsisatı istemiştir. Türki· mıştır. -------

Yrnin tam bir asırlık bütçesi 1 Mısırda faşizm 
aleyhtarlığı 

Londra 11 (A.A.) - Cenup 
Afrikası ve Altın sahili kıtalarının 
İtalyan Somalisindeki Elvak karako
lunu işga: ettikleri resmen tebliğ 
edilmiştir. 

Kahire 11 (A.A.) - İngiliz müf
rezelerinin Habeşİ!tan hududunda 
B:.ın<ı mevkiini İ§gal ett:kle.ıi bildirH
mektedir. 

Belçika Kongosundaki 
kıtaat da harekete iştirak 

edecek -
Lomirı. 11 (A.A.) - Müstakil 

Belçik : ajansına göre, Belçika müs
temleke nazırı B. Dclveschauwer, 
Belçika Kongosunda bulunan kıta· 
ların pek yakında harekata iştirak 
edeceklerini bildirmiştir. 

Müstemleke nazırı, halen yanında 
Belçika Kongosu umumi valisi B. 
Ryckr:ıans ve Belçika Kongosu kuv· 
vetleri başkumandanı general Ar
mons olduğu halde, Kenyayı ziyaret 
etmektedirler. Bu zat, şarki Afrika· 
daki İngiliz müstemleke makamları 
ile şimdiden müteaddid görüşmeler· 
de bulurmuşlarrlır. 

Bu sabahki yangın 
Küçükpazarda 2 ev 

tamamen, 1 ev 
kısmen yandı 

Atina 11 (A.A.) - Son hnberlere 
nazaran Yunanlılar Kllsuranın şima
linde yeni sevkulceyş mevzileri işgal 
etmiş ve İtalyanları Berat yoluna püs
kürtm Ü'llerdlr. 

Atina 11 CA.A.> - Amavutıuğ'n 
ıtalyan takviye kıtnlan geldiği teyid 
edilmektedir. 

Ş:ı.rkl Afrika.da İtalyanlann mU
hiı;1 tamirhaneleri bombalanmış, ın
fılaklar olmuştur. Askeri trcemmü 
noktalarına da bombalar atılmıştır. 
Habeşlstanda yerdeki tayyareler tah
rip edllml~tir. 

Arnavutlukta yeni 
muharebeler 

Yunanlılar Elbasan 
istikametinde bir köy 

zaptettiler 

Manastır 11 (A.A.l - Reuterin Ar
r.avutıuk hududundaki hususi muha
biri bildiriyor: Arnavutluk cephesin\n 
ı:ımal mınta)tnsındıı. bir kaç günden
berl devam etmekte olan sukunet, 
dün, küçük çarpışm:ılar ve fasılalı 
topçu :ıteşlle 1hllil edilmiştir. Her iki 
taraf, hazırlıklarn. devam eylemekte
clır. Müşahitlerin tahminlerine göre, 
pek yakında buroda büyük bir mu
harebe başlıyncakt.ır. Kllsurnnın düş
mesinden sonrn İtalyanlar, Berat ts
tl.knmetlnde çekllmlşlerdlr. Yunanlı
lıır. Kllsura mıntnknsında yaptıklan 
U.m!.zleme hareklitır.da şimdiye kndar 
bir çok esirler aımışlnr ve bir çok oto-
mobil iğtinam etmişlerdir. Atina 12 (A.A.) - (B.B.C.): 

Yu:ınnlılıır, merkezde, .mühim bir Dün gece neşredilen Yunan resmi 
dağ sllslles!. clv:ı.rında bir Italynn hat- t bl'-'d' Kr k d tına hücum etmişler ve düşmana bü- e. ıgı ır: ıs~ra mınta asın a te-
yük zayiat verdlrnılşlerdlr. mızlem~ harekatı esnasında yeniden 

Atina 11 (A.A.) - Ccphedr:n gelec 1 00 esır, havan topları, mitralyöz 
son hab~rlere göre, Kllsurımın Yu- dahil olmak üzere birçok malzeme 
nanlılnr tara~mdo.n zaptı Tcpedclen ele geçirilmiştir. 
bölgesindeki Italyanlo.nn vo.zlyetlnl 
ıcvkalı\de müşkül bir hale koymuş- Londra 12 (AA.) - (B.B.C.): 
tur. Yunan hududundaki Reuter muha-
Arnavutlukla bir aylık biri bildiriyor: Yunnnlılar dün Elba-

İt 1 • t 8957 ki • san istikametinde sevkulceyş ehem-
~ yan ~ayıa l §1 miyeti olan Garbaniyi zaptetmek 
lta1yada bır mabnl 11 (A.A.) - 5 fi b. ff k' ld · İtalyan ordulan umumi karargahı ure.ı e _ır muva a ıyet c e etmış-

f:CÇen kanunuevveldı: Yunan _ Ama- lerdır. Şımal cephesinde mühim bir 
vut cephesinde ölen İtalyan ve Arna- muharebe başlamıştır. İtalyanlar 
vut zabitlerinin, küçük zabitlerinin ve bütün gün top ateşine devam etmiş
cf~!l~ının islmlerlni neşretmiştir. ler, Yunanlılar da mukabelede bu· 

Olu mikdan 1301 dlr. Bunlann 97 si lunmuşlardır 
Bu snbah saat beş buçukta Küçük- zabit, 6S i küçük zabit ve 19 u Arna- · ııazarla. Süleymnnlye arasında Mek- vuttur. Yunan kuvvetleri Moskopolis ci-

General 
Smuts'un nutku 
A frikada bir tek İtalyan 
bırakmıyacağız diyor 

Londra 12 (A.A.> - tB. B. C.): Ce
nubi Afrika başveklll general Smuu 
söylediği bir nutukta demiştir ki: 941 
senesi nihayet.inde ne Afrikad:ı, ne 
de Afrlkanın Akdeniz sahlllerinde bir 
tek itnlynn bırak:nıyaca~ız. 

l..ondraya hava taarruzu 
.~ndra 12 (A.A.) - (B.B.C.): 

Dun gece Alman tnyyarcleri Lon
draya ve diğer bazı semtlere tnnr• 
ruz etmişlerdir. Ajnns haberlerine 
göre, Londraya çok miktarda ynn• 
gın bombası atılmıştır. Fakat yan
~·? gözcülerinin faaliyeti 0 kadar 
ıyı semere vermiştir ki yangınlar bü
yümeden söndürülmüştür. - ---

Arnavutların isyanı 
Londra 12 (A.A.) - (B.B.C.)ı 

lta!yanların birçok knn dökmek su• 
retıle teskin ettikleri Arnavut isyanı 
hakkında Reuter ajansı yeni haber• 
ler veriyor: Bu haberlere göre dağ• 
lala ke.çmağa muvaffak olan Arna• 
vut askerleri aileleri ve kaçak di[:er 
askerltrlt birleşmişlerdir. Bunlar 
mühim bir kuvvet teşkil ediyorlar. 
İsyanın başlıca sebeplerinden biri 
açlıktır. ltalyı-.nlar artık Arnavut 
askerinin ia~csine dikkat etmiyorlar. 

Amerika, harp dışında kalmak
la beraber, harp içinde imiş gibi 

harekete karar vermiştir. Esasen 
bugünkü şartlar içinde harbe ~ir
nıesinde hic bir fayda yoktur. In
giltcre ile Almanya arasında ka· 
radan temas noktası yoktur ki 

Mısırdaki İtalyanlar 
mühim bir teşkilat 

yaptılar 
111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111•••• 

tcp sokağında bir yangın çıkmıştır. Yaralıların mlkrl:m 45!18 dlr. varında bir köy zaptetmişlerdir. 
Ateş, saat beş buçuğu geçerek bö- Kayıpların mlkdan 3058 dir. Bun-

.Amerika ordularının yardımına İskenderiye 12 (A.A.) - Mısır-
ihtiyaç olsun. Denizlerde hiç bir da faşizm aleyhtarı hareket gittikçe 
tehlike mevcut değildir ki Ame- fazlal~~maktadır. c.Gruppo d'Azio
rika donanmasına lüıum hfase- ne ante Fascistu teşkilatının son 
dilsin. Harp, makine harbidir. zamanlarda açılan İskenderiye şu
Harbl, tayyare ve milhimmat ka· besinin reisi doktor Gaetano Prota-

no, Reuter muhabirine yaptığı be-
zanacaktır. Bunları da Amerika .. yanatta ezcümle demiştir ki: 
dan fazla kimse yapamaz ve ve· Teşkilatımızın gayesi, faşist reji-
remez. minin Vt İtalyan - Alman muahede--
Amerikanın bu yardımı tam !erinin ilgasıdır. Muhtelif anti faşist 

gruplar, Kahire merkez teşkilatının 
verim devresine girmek için daha idaresi altında toplanmaktadır. Ka
aylar lazımdır. Fakat, İngiltere hiredeki merkezde birçok ~üksek 
için - İtalya aradan çıktıktan şahsiyet mevcuttur. T.eşlcilatımız, 
sonra - hic bir tehlike kalma- Mısırda oturan 60 bin İtalyan ara· 
nuştır. Eli~deki vasıtalarla Al- sında propagand~. ya~makta. ve. Mı-

. . · 
1 

h sırda c.Giornale d Orıcnte> ısm.ı al-
nıan~a~ın. herhangı bır ırna. .a- tında inti~ar eden yegane İtalyanca 
re.~~~ım onlem~ye mukt~dirdır. gazete darafından da müzaheret 
Butun mesele, Ingilterenın bu- görmektedir. 
günkü müdafaa harbine dayan- •• ................................... .. 

rekçl Hasana aid on altı numaralı ve lardan 88 i Arnavuttur. 
üç katlı ahşap evden çıkmış, bu ev Ölü İtalyan zabitleri arasında 1 al-
tamamen yandıktan sonra yangın bay, 2 yarbay ve 3 binbaşı vardır. 
kısa. bir zamanda. büyüyerek bitişi- Gayri mesklın bir Yunan 
ğtnde on dört numaralı Ahmedin evi- adasına İtalyan akını 
ne sirayet etmiş, sabahın tnUı uyku
larında bulunan evler halkı telaşla Atina 11 CA.A.> - Amosgos adası 
ve müşkülatla kendilerini sokağa fır- jandarma kumandanı dahili emniyet 
latabilmlşlcr, ıtralye de geç haberdar r.ezaretine şu raporu göndermiştir: 
cdlldlğl cihetle ateş genişlemiştir. qBu ayın yedinci günü sabahın ilk 
Yangın, bu sırada seyyar satıcı saatlerinde iki muhrip ve bir motör

Mustafanın on iki numaralı evine cien iki yüz İtalyan Klnaros adasına 
geçmişti. İtfaiye 14 numaralı ev kıs- çıkarak otuz dakika kadar tüfekle ve 
men ve 12 numaralı ev de tamamen mitralyözle ateş etmişlerdir. Bu adada 
yandıktan sonra. ateşin önünü aı- bulunan ~ki kişi bir ma~araya iltica. 
mıştır. etmiştir. Italyanlar kulübelerde araş-

Itfaiye bugün saat dokuz buçuğa tırmalar yaptıktan sonra hiç bir ha.
kadar yangın yerinde kalarak tertibat sara sebebiyet vermeden saat ona doR"-
almağa mecbur olmuştur. ru adadan aynlmışlardır.-. 
Yangının, Hasa.nın evinde börek Kinaros, K.ik1ad 'andarma kwnan-

lmall için ya.kılan bir maıtızdan çık- danlığına tAbl gayri meskOn bit ada· 
tığı tahmin olunmakla berabeı: he- ı ;c=ı=kt=ır=·=-==========-==-=:a===:m::" 
nüz kati netice alınamamıştır. 

Bir motör battı 
Mürettebat kendini 

kurtarabildi 

r, s, .z 
Yen( harfleri kabul editimix 

alemden ayril.mamak içindi. Halbuki 
minüskül er, ı, n harflerini çocuk· 

ınasıdır. Bu takatın fazlasile mev· hirliğine ve zenginliğine karşı 
cut olduğu da görülüvor. Ameri- koyması imkansız olaraktır. 
kanın geniş çaptaki y~rdımı baş.. Amerikanın, hiç bir teh~dc 
layınca, İngiltere büyük taarruz· aldırış etmeden, var kuvvetini In
laı a başlıyar.aktır. Vaziyet, Aı- 1 giltere lehine harbin içine atması 
nıanya için o zaman müşkül ola- bir kaç ay evveline kadar Aiman
ca~tır. Zira, bütün g~yretı~rine yanın da ummadığı azametli bir 
rngmen - ordusunu kullanama~ ı~:idisedir. Öyle bir hRdise kl ge
dıkça - hava ve deniz silahları ıecek yıl harbin talihini yüzde 
hakımınoa!1, elindeki mah(lut va-

1 yüz değiştirecektir. 

Llınaımızdıın çimento yükllye- larunıza alemden ayn bir yazıt 
rek Marmara Ereğllslne gitmek~ şeklinde öğretiyoruz. Bu da talikle 
olan ,cengiz• isminde bir motor nesih kadar farkediyor. Oğltm mek· .-E ~ 

~talnrla Ingiliz - .4.merikan ış ! NecmeddiD Sadak 
! 

Ereğli civarına geldi~ sırada birden- tub b ba "k • 
bire çıkan fırtınadan devrilmiş ve una a ıo emıyor. 
hatmıştır Motöı.1 tayfası cıınkurba.- Ayrılıklara lüzum yok! Çocukla· 
ranlarla ·kendilerini denize atarak runmn elini herkesinkinden başka 
sahlla çıkmağa. muvaffak olmU.§lardır. bir batla bozmamahyg. 

Büyük baba - Tıpkı senin çocukluğuna benziyor! •• 
Baba - Ben de böyle kıvırcık m1ydım? .. 
- Hayır amma sen de bu yaşta iken aynı havadisleri okurdun!.., 
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r •• nn Geceki ve Bn Sabahki llaberler 

Harp tebliğleri 

lngiliz tebliği 

Mesina'ya yapılan 
hava taarruzu 

Amerikanın 
demokrasilere 

yardımı 
Yeni projenin kongrede 

ekseriyetle tasvip 
edileceği anlaşılıyor Kahire 11 (AA.) - Orta. prk İngl

llz hava kuvvetleri karargahının teb
llğl: 9/10 klinunusant geccs\ fı1gt1!z v-.injton 11 (A.A.) - Denıok
t:ıombardıman t.a.yyarelcrl S c yada rasilere yardım hakkındaki kanun 
Mess!na üzerine bır hücum yapmış- . . • 1~ •• k 
fardı Limanda bulunan filo gcmlle- proJesının ır.ongreye tevdu, ongre· 
1'ıne, r~ıht.ımlara, doklara. ve petrol te- de ıeri aksülameller tevlid etmi' ve 
&lsatı uzerlne tonlarca bomba atıl- bu kanun projesinin büyük bir ek
mıştır. Bir bomba salvosu, limanın seriyetle tasvih olunacağı hakkında 
rcnub kısmında kruvazörler nrasına yeni bir çok emareler vermiştir. 
düşmuştür. Kruvazörlerin çıkar:_dığı Projenin mümessiller meclisine tev
sis taba.~ası _sebeblle hasarları muşa- dü esnasında altı yedi mchuı derhal 
hede mumkun olamamıştır. Dlı:ter bir ~ 1 . A •• 

bomba salvosu, limanın cenubunda a!.aga . ka kara~ ta5vıbkar ıozler 
ordunun kullandı~ demlr~olu lSt.ns- ıoylemış ve ayanda azadan Mac 
yo"ll rU• petrol depoları arnsına düş- Kellnr da Hitlcre şiddetle hücum 
nı<ı:tür. Rıhtımlarda. ve havuzlar el- ederek lüzumlu ıalahiyctlerin veril
vnnnda ynngmlar çıkarılmıştır. Dl- mesinl'! her hang; bir ıurette engel 
ğer b r <:ok bomba. bir petrol deposu- olabilecek bütün kanunların kaldı
nun hemen clvnnn:ı düşmüş ve bu- rılmasını teklif eylemiştir. 
yük l"tlallere sebep olmuştur. Tayya- :ı • 
ı 'er mlzln hepsi üslerine dönmüştür. ınfiratçı. ~y~n azası Clark, bu 
~1 lt ·· • d 5 lt 1 kanun proıeaının B. Roosevelte harp 
· a uzerın ... e a yan ilan etmek ve dahilt i~lerde totali-

tayyaresi düşürüldü ter bir hükUnıct tesis eylemek tm-
'n!ıire 11 (A.A.) - lngiliz ha· kanlannı verdiğini ıöylemi.,tir. 

va ku\ •.retleri umumi karargahının Vqİngton 11 (A.A.) - Reu~r: 
<' ·, neşrettiği tebliğ: Dün Malta iki İngiltereye yardlDl kanun projeıi, 
drla hücuma uğramıştır. Birinci hü- pazarte8i günü mümessiller meclisi 
el mda bir kaç dü~man tayyaresi hariciye encümeni ve çar~amba gü
mitral!·Ö:ı: kullanmış, fnkat pek az nü Ayan meclisi hariciye encümeni 
hasar olmuştur. İngiliz avcıları, dört tarafından tedkil olunacc ktır. 

lngiltereye 
hava hücumları 

lzmir havalisinde 
zelzele devam ediyor 

Değirmenderede 6 zelzele oldu, 
Manyaslı köyünde ve Kuşadasında 
bazı evler oturulamıyacak hale geldi 
lzmi: 11 (Telefonla) - Zelzele 

lzmire bağlı kaza ve nahiyeler· 
den buılannda fasılalarla Ye ha· 
fif surette devam etmektedir. Dün 
l:ı:.mirin Değirmendere nahiyeıinde 
gece yarısından aonra orta tiddette 
altı zelzele olmuştur. Bu esnada 
yer altından gürültüler dUŞ'ulmu~
tur. Yeni hasar yoktur. 

Yine İzrnire bağlı Cumaovası na• 
hiyesinin Manyaslı köyünden alınan 
haberlere göre, hu köyde 6 ev otu· 
rulamıyacak hale gelmİ§, diğer 6 
evin duvarları çatlamış ve 7 baca 
yıkıfmı§tır. 

Bulgurca köyünde bir evin ve iki 
ahırın tavanian çökmüş, bir otel, 
köy mektebi ve 40 evin duvarların
da çatlaklıklar husule gelmiştir. İn
sanca zayiat yoktur. 

Ayın onuncu günü saat 18,25 de 
ve 22, 15 de Torbalıda hafif iki 

Ziraat Vekilinin 
lzmirdeki tedkikleri 

zelzele, Ödemi~te de ıiddetli l:>ir 
zelzele olmuştur. 

Kuşadası kazasında ıece yarı· 
ıından sonra s;baha kadar fasıla ile 
müteaddid zelzeleler olmuı, Selçuk 
nahiyesinde postu ve telgraf daire· 
ainin duvarları kısmen yıkılmıı va 
bina oturulamıyacak hale gelmiştir. 
Kuşadası merkezinde Göçmen ma
hallesinde bir evin duvarları yıkıl
mıştır. Bur!a kazasının Kızılbahçe 
nahiyesinde de bir zelzele olmuş
tur. 

Vali Fuad Tuksal, zelzelenin 
merkezi olan Değirmendcre ve Cu
maovası nahiyelerine giderek halkın 
vaziyetile yakından alakadar ol
muş, evleri oturulamıyacak hale ge
lenlerin açıkta kalmamalan için 50 
çadır gönderilmesini alalcadarlara 
bildirmiştir. Aynca ihtiyacı olanlara 
sair yardımlar yapılma11 için de ted
birler alınmak üzeredir. 

Amerikan tayyareleri 
muharebede 

düşman tayyaresi düşürmüşlerdir. 
Be 'nci dü man tayynresi de ba\'a 
de.fi bataryaları tarafından yere in
dirilmistir. ikinci hücum, ticaret ge
mileri üzerine yapılmış, fakat ne ha
sar olmuş, ne de kimse ölmüş ve 
yahut yaralanmıştır. 

ltalyan tebliği P t thd "k t • b İzmir ve Manisada siğır or smou a ı ame ga • . . 
ve ticarethaneler hasara yetiftıkrme 1merkkezlerı 

Bu tayyarelerle ilk 
Alman bombardıman 

tayyaresi nasıl 
diişürüldü? Sicilya kanalında hava 

harekatına A1man 
tayyarelf"rİ de i,tirak eUi 

uğradı uru aca • 

ital)ada bir mahal 11 (A.A.l 
ttaly:ın orduları umumi karargahının 
218 numaralı teblllıi: S cllya kann
Jmd c m"n d~1z tr"•ekküllert tor
pil t yır::ı.re mufrezelerlmlzin \'e •Plc
ch t"'llt• tayynrelcrlmlz.in kesif Ye 
m• t nıııdi taarru-•I:ınna uğtnmışlar
dır 

P lot yuzbaı;ı Caponctti'nln l:uman
cla .. ındn bulunan ıltl torp11 tayyaremız 
blr t:ıyyare gemls!ne torpil isabet et
tırmı~ıerdlr. 

Üç P.cchatclll tayynreslnden mü
rcl:kcp blr filo mütekabılen pilot mü
l~zım Mal\•ezzı. b:ı.şçavuş 1:ezzeı ve 

Londra 11 (A.A.) - Hava ve d.ahll1 
emniyet nczaretıerlnln bu mbahkl 
tebliği: Düşman tayyareleri, cumayı 
cumartesiye bağlıyan gece, cenubi in
gllterede bır şehre hücum etmlşlerdlr. 
Yangınlar çıktnı§, fakat vaziyete der
hal hlklm olunmuşt.ur. İltametglh
larda ve ticaret cvlerlnde çok büyiık 
hasar ,·ukua gelmiştir. Bir mlkdar 
ölü ve yarruı vardır. 
Diğer yerlere atılan bir kaç bomba, 

bazı evleri tahrip etmiş fakat kimse
nin öliimi\ne sebep olmamıştır. 

Londra 11 (A.A.l - D:işmnn tayya
releri t.nrafından dün gece hücunıa 
ı.ğrayan cenub salılll şehrlnln Ports
mouth olduğu bUdlrUmektedlr. 

Alman tebliği 
~avuş Crespl'nln ldareıerlnde faallye- Bcrlin ıı (A.A.) _ Almr.n Başku
tr geçerek bir kruvazöre büyük çapta mandanlığının tebliği: Aldığı kısmi 
ıki bomba isabet ettlrmlşlerdlr. neticeler evvelce blldirllmiş olan bir 

P cchatelll tayyarelcrlndcn mürek- den.lzaltı geml.!;1, son seferi esnasında 
ltcp dlğcr bir mo blr tnyyarc gemisine 52,800 tonllato hacmlnde gemi batır
tanrnız ederek gemiye büytik çapta mış ,.e bu suret.le yekıinu 101,530 to
tonıbal:ı.r lsnbet ettırmlşlerdir. rıllAtoyn. çıknrmıştır. Ayrıca sekiz bin 

Hnvn müdafaa bntarvaıannın şld- tonllAto hacmlnde bir düşman şilebi 
detle faaliyete ı;eçmes1ne ,.e düşman ha.sara uğratılmıştır. Bu şllep, tay
tayyarelerlnln bir kaç kere taarruz colmuş telakki edilmektedir. 
etmc:>tnc rağmen butun tayyareleri- MÜSelHHı hava keşif uçuşlarına ve 
mlz üslerine dcinmüşlerdir. Aynı za- !nglllz ıımı:.nlnrınn mnyn dökülmesl
ro:ında ilk drfa olarak Alman hava ne devam edilmiştir. 

İzmir 11 (Telefonla) Bayram 
gUnlerlnl şehrlmlzde g~lren Ziraat 
Vekili B. Muhlis Erkmen İzmlrde ve
kAlet teşkiH!.tına. dahil müesseseleri, 
fidanlıkları gezmiş, tedklkler yapmış, 
Bomovn Ziraat mektebinde §ereflne 
\'Crllen c;aydn. bulunmuştur. İzmlr ve 
Manlsadn bazı çlfllklcrd Mantafon 
ırkından sığır ye~tlrme merkezleri 
tesis edileceğini .söyleyen B. Muhlis 
Erkmen Vekaletin gayesini izah et
mlş, Asarıatika müzesini, eski İzmir 
lıarrtyatını, Killtürparkı ve oradaki 
ztrnat müzesini, Kızllçullu köy ens
titüsünü gC?zmlştır. 

Pazartesi giinü Anknraya hareket 
edecektir. 

İspanyada aç kurtlarin 
köylere hücumu 

Madrid 11 (AA.) - Stefani: 
Aç kalmış kurd ıürüleri dağlardan 

inerek Galice eyaletinin Orense 
köylerinde koyunlara ve keçilere 
saldırmışlardır. Köylüler silahlana
rak kurdlan takib·e başlamı2lardır. 

Londra 11 (A.A.) - Ha\a nezareti
nin istihbarat servısı blldlriyor: '.Ame
rikan malı muharebe tayyareleri, İn
giliz pilotlarının 1darcsı altında, llk 
.Alman bombardıman tayyareslnl dtl
şümıü§lerdlr. 

Denlz lıava. kuvvetlerine mensub 
İngiliz pllotları, Grumman tipinde 
tek sntıhlı avcı tayyarelerlle Junker -
11 tipinde bir bombardıman tayyare
sini düşürmüşlerdir. Bu düşman tay
yaresinin dört kl§lllk mürettebatı esir 
alınmıştır. 

Vakıı şöyle cereyan etmiştir: 
Grumman tipinde Amerikan malı 

bu tnyyarelcrden üçü keşif gezerken, 
havanın fenalığı dolayWle üslerlne 
dönmüşlerdir •• Grupun ba.ş tayyare.si 
:;ere lndlktcn sonra Junkers'i görmüş 
ve derhal yeniden havalanarak diğer 
lki arkadaşının yanına çıkmıştır. Bu 
esnada bu tayyarelerden bir tanesi 
Alman bombardıman tayyaresl üze
rine ateş a.çmı'}br. İsabet vakl olan 
düşman tayyaresi, yere inmeğe b~
lamı~ ve üç avcı bunu yakından tn
kib eylemiştir. Bombardıman tayya
resi, bir bataklığa saplanmıştır. Bir 
ruütekaid yüzba§ı Be oğlu Alman tay
ra.reslnln dü~meslne tahld olmuş ve 
Alman mürettebatın tayyarelerlne 

Sovyetlerle 
Almanya 
arasında 

üç anlaşma 
Aliali mübadelesi, hudud 

ve ticaret anla§malari 
imzalandi 

Berlln 11 <A.A.) - D. N. B. ajansı 
tlld.lrfyor: Oeçen hatta içinde Sov
yet - Alman murahhaslan Rlga. ve 
Kovnoda buluşarak L1tvanya, Leton
ya ve Estonyada bulunan Alman ır
kına mensub grupun Almanyaya, Lit
vanyalılarla, Lltvanyalı ırkına men
sub olup Almnnyada bulunanlnnn ve 
Memel 'VO Suvalkl arazisi halkı da 
dahil olmak üzere Almanyadnk1 Sov
yeUer Blrll~l tebaasının Sovyetıer 
Blrllğlne iadeleri hnkkında görüşme
ler yapılmıştır. Cereyan eden müza
kereler sonunda 10 kft.nunusan!de Rl
ga. ve Kovnodn ahali müb:ı.deleslne 
ald bütlln meselelert halleden birer 
anlqma imza edUmlştir. 
İgora suyundan Baltık denlzlne ka

dar Sovyet - Alman hududunu tnyin 
eden anlaşma da gene 10 krınnnusa
nide Moskovada. Alman - Sovyet mü
messilleri atasında imza edilmiştir. 
Anlqmaya göre bu mıntnkadakl Sov
yet - Alman hududu evvel~ 20 k!i.nu
nusanl 1928 ve 22 mart 1939 tarihinde 
aktedllen eski Lltvanya. - Polonya. hu
dudunu sonra da eski Lltvanya - Al
nıan hududunu tak1b edecektir. 

Geçen sene ilkteşrln sonlannda 
Moskovada ba.şlıyan Alman - Sovyet 
t!caret müzakereleri 10 lklncikAnunda 
gen!J mikyasta bir iktisadi anlaşma
nın 1ınzalnnmaslle netıcelenmtştlr. 
Anlaşma, Almanya nammn. hariciye 
nezareti erkı\nında.n orta elçi Schnur
re, Sovyetler Blrll~ namımı. da hnrlct 
ticaret halk komlserl B. Mikoyan ta
rafından imza edllmlftır. 

ısa milli.katlar 
Türkiyede satılan 
fran!İzca gazeteler 

Fransız gazetelerinin Türki) e· 
de bulunan bir mümessiline sor· 
dum: 

- Eskiden memleketimizde 
pek çok fransızca gazete satılır
dı. Şimdi, vaziyet icabı, ıürü
mün azaldığı tahmin edilir, bazı 
rakamlar öğrenebilir miyim? 

- Fransa felakete uğramn· 
dan evvel Türkiyede günde 
3000 Paris - Soir, 600 ili\ 700 
Le T emps, haf tada 8000 Match 
satılırdı. Gündelik &an•ızca r;a· 
zetelerin satış yekunu 5 000 ka
dardı. 

- Peki şimdi} 
- Postalar muntazamnn işle-

mediğ= için mesela Paris - Soir'ın 
gelebildiği gi:nter gündelik saltı; 
yekunu 1200 e inmi tir. Le 
Tcmps eski satışını muhafaza 
etmektedir. ( 7 J ours) isimli yeni 
mecmua 3000 kadara yükselen 
satış yekununa erişti. Umumi
yetle günlük gazeteler eskiye 
nazaran yarıdan aşağıdır. 

- Yerli Frans:z gazeteleri? 
- Günde 3000 kadar sat-

tığını iddia edenler \'ar. Fakat 
fransızca bir gazetenin 1000, 
diğerinin 401) kadar sattığını 
sanıyorum. Fransa ile muhare
benin hararetli olduğu günlerde 
İatanbulda çıkan bir fransızca 
gazete iOOO miktuında bir satış 
temin etmişti. Y. Ç. 

Kesif lngiliz 
hava akınları 

Anl&IJIUL ı ağustos 1942 tarihine 
kadar Almanya ne Sovyetıer B!rllğl Yüzlerce tayyare, Alman 
~S:-~~~~~tıa nakliyatını tanzim hava meydanların; ve 

Mütekabllen yapılacak mal sevkıya- gemilerini bombaladı 
tının hacmini esas mukavelenin ilk 
senesi için derplş edl!en mlkdnn Londra 11 (A.A.) _ in •iliz 
ı:ıahsils derecede tecavüz edecektir. ı_-_ b d ı · d" .. 

Almanya SovyetJer Blrll~lne ııana.- oom er ıman tayyoıre en un gun-
y1e a1d llat Te edevatla makineler düz Fransadaki Alman hava mcy
verecek l'e Sovyctıer Birllğl de Alman- da~larını bombardıman etmi ler ır. 
yaya fptldal maddelerle petrol müş- Öğrenildiğine göre müteaddid 
takları gıda. maddeleri ve bilhassa meydanlar bu taarruza hedef tcşkıl 
buğday verecektir. etmişle. dir. Alçaktan uçan tay) re-

Bu müzakereler Alıruı.nya. lle Sov- 1 sk • · ı ·ı · b b 
yetler Birliği arasındaki dostane mü- er a ·er tesı~at :ı gemı en om ~-
nasebetler çerçevesi dahilinde ve mü- larnışlardır. Pılotlarımız yalnız bır 
tekabll ltimad hissine istinaden ecre- kaç Alman avcmle karııılaşmış ve 
yan etml§tir. Yeni arazinin Sovyetıer bunlnrdnn üçünü diişürmüşlerdir. 
Blrlitlne ilhakından doğan meseleler Yerde bulunan bazı Alman tayyare
de dahU olmak üzere, bütün iktisadi leri hasara uğratılmıştır. Hiç bir in
meseleler iki memleketJn menfaatle- gi!iz t&yyaresi kaybedilmemiştir. 
rine uygun bir §ekllde hnlledllmlştlr. Perşembe gecesi Brest üzerine yn-

Jürk -Macar ticari 
münasebetleri 

Pe§tedeki Türk heyeti 
reisinin beyanatı 

pılar İngili2 taarruzu altı saat sür
müştür İngili7 tayyarecileri büyiik 
bir gemi ile doklara sarih tam isa
betler kaydeUnişlerdir. 

Askeri limanın medhnlinde yan
gınlar çıkanlmı~tır. 

cfizutnmları İtalyan hava cüziıt:ımla- Düşmanın gündüz, meşgul Fransız 
rllc kardeşçe ve sıkı bir 1;iblrllğl ya- arazisine girmek t.e.,ebbüsU, hava dafl 
r.ıarak nynı düşman deniz ctizütnmla- tatnryalnrımız ve avcılarımız tara
rınıı karşı yapılım taarruza parlak btr iından, düşmanın bit: muvaffakıyet 
.ı;urettc iştir.ık etmişler ve tayyare ge- elde etmesinden evvel tardedilmlJtlt. 
.mu rlnden ıt:ılrlı e lıilyük \·e orta çap- Sekiz düşman tayyaresi düşürülmüş
u bombalar Jsabet ettlrm~'llerdlr. tür. ıo kllnunusanlde, Alman tayyare 
Bundan manda bir muhrlbe bir lsa- tcickküllerl, llk dc!n olnrnk Akdcnlz
bet ka,ydetml.şlerdlr. de blr çnrpışmaya iştirak etmişlerdir. 

GeneralAntonescunun 
bir nutku 

ateş vermek üzere bulundukları anda Budapeıte 11 (A.A.) - Türk 
vata mahalline yetlşere!t müretteba- ticaret heyetinin reisi B. Şaman, 
tı esir almışlardır. Bu duşm:ı.n tayya- Magyarosag ga t · d·W· b' 

Lor.dra 1 1 (A.A.) - İngiliz 
l:i'ombnrdıman tayyarelerinin yüz-den 
fazla av tayyaresinin refaketinde 
gündüz iU defo olarak ke_,if bir akın 
yapun.k dün Fransnnın şimalindeki 
hava meydnnlnrını hiç bir ziyan uğ
ramaGan muvaffakıyetle bombardı
man etmeleri ve <lönüşte üç Alman 
avcı tayyaresini düşürmeleri alaka
dar reahfillerde yeni bir taarruz, 
ııtrntejisinin başlangıcına İşaret ola
bilecek son derece mühim bir hadi
se olarak tdiıkki edilmektedir. 

resi mtirettcbatından birisi hafifçe .. A ze esme ver ıgı ır 
yaralı idi. n:ıulaluıtta ezcümle ıunları söylemi§· 

Romanyanın Almanyaya 
derin bir ümitle bağlı 

olduğunu ıöyledi lO - 11 kfmunus:ml gecesi Mnltada Birisi tnyyare gemisi olmak üze.re iki 
Vallelt:ı limanı bOmbardımnn edil- harp gemisine bir çok tam ızabetıer 
mtştır. .kaydedilmiştir. 10/11 krınunusanl ıe- Bük 11 (AA) Rad J 

Yunan cephesinde on birinci ordu reş · · - or a nnsı ces1, kuv\'ctıı teşekküller cenubt n- blldl ı o ral Antoncscu Be ll ırıntakasınd::ı mev.-.!J mahiyette ha.re- r yor: ene ' r -glltcredc hedeflere muvaffakıyetll ı x. rılnn A!m:ınynnm Bu"kreş ketler inkişafa devam etmı~tır. nıı.er ne ger çaı;ı ~ b hticumfa.r yapmışlar ve Portsmouth'da ı ısı B Fnbrl ıus lle re!lkası e efi ı~ıntnknlarda dil m:ının t"'arruz te- t ç · c § r -geniş yangınlar çıkannı .. lardır. Altı bl öll-J !yate .. vermı .. v b zI ""bbüslerl geri puskürtu-ımı•·tu"r. " ne r o e z w. ~ e u -
""' wı Alman tayynrcst üssüne dönmemlstir ..... # tte "-' B Horla Sim 

Poliçke cephane 
fabrikası 

Üç infilak neti-:esinde 
berhava oldu 

B ngazlde Tobruk mıntakasında İ · ,, .... e CZCwUJe • - n, na-
b b ı da ı ngilizler üc_ Alman - zırl:ı.r. Alman kara. ve ha\'a kuvvetıe-

ve Cara u c varın opçu !nallyetl ı1 şefleri, İtalya, Ispanya, Japonya Londra 11 (A.A.) - Londra;ya 
olmuştur. tayyaresi dü•ürdu··ıer Aı ~ k k k Al Hücum ve av bava teşekküllerlmiz- :3: elçllerl, Alman el~llı;l ve harlctye er- ço iyi ayna tan manyanın doğu 
"en biri sllıihlı arobalıırdan ve nrhlı Londrı. 11 (A.A.) - Hava ne· kfını ha1Jr bulunmu§tur. Moravyaaındaki büyük Policke mü
<>tomoblllerdc.n mürekkep blr kola z.aretinir. tebliği: Oeneral Antonescu,. ziyafet sonunda himmat fabrikasının berhava oldu-
t.aarruz ederek bu ves:ı.ltten bir kaçı- P,erşembeyi cumaya bağlıyan ge- ıbyledlğl nutukta, Alman - Rumen ğunu bildiren malumat gelmiştir. 

:ın l münasebetlerinin inkişafında doktor 
nı tahrib etml§tlr. ce gi terenin fİmali garhisine ya- J.'abrlclus'un gayretlerini yadetmlş Bu haberi neşreden Evening Stan-

Blr hava muharebesi esnasında pılan hücumlar esnasında iki düş- ve ezcümle dem1~lr kl: dard ıazetesi §Unları ilave etmekte-
1Husslcane111 tipinde bir duşmıın av man bombardıınan •·yyares' d'' .. _ d' 

... 1 uşu Bugün RomnnU!'I, tP"kll•tı derln ır: 1.aYY.aresl düşürülml!ştür. rülmüttür. ~- '"" " o- &urette Alman nasyonal tosyalist in- Bu fabrika memlehtin en mühim 
u~ Tobruk fizerlne ve Bin- Ayni <>ece t n· bo b dı f h 'k l d h fazı mıntakasına yaptığı ha\'a akın- ". • ngı ız m ar man kıH\bına mütemayil bir mllll devlet- a rı ·a ann an iri idi ve işçiLerinin 

Jan net.ıceslnde bazı hasarat kayde- tayyarelerı. ~lm"nya üzerinde yap- t.r. Romanya, yannkl Avrupada. ve ekseri:s etini Çekler teşkil ediyordu. 
dilmiştir. Yedlsl çocut olmak üzere hkları harekatta da düımanın bir cenubu şarki Avrupasmın yeniden Almanlar l 9 39 da Çekoslovakyayı 
dokuz ölü ve dort yaralı vardır. muharebe tayyaresine hücum etmiş- tanzlmlnde büyük AI~anyanın rolüne i~gal ettiklerinden beri fabrikada 

bl;tZ:g~e~YY~:rtı;e~~:t~~~ ~i:. ve bu tayyareyi düıürmiişler- :ı:a~~asa:l~~:ü~ ~~rl~ağ~~~ y.erleşmişlerdir. Felaket. N.o~l- arif;· 
cs!r edilmiştir. eserine \'e makul ve dahiyane görüş- sınde v~k~b~1?1u~tur. Bırbırını takıb 
Şarki Afrika.da düşman s11nhlı kam- !erine sonsuz bir ıtımad beslemekte- eden uç ınfılük vukubulmuş, 100 

yonlannın Sudan ccpheslnde yaptığı Sovyet harp g~mileri dlr. Romanya, hllen Berlln paktı ile kilometre kadar uzakta bulunan 
bir akın geri püskürtülmüştür. 215 Rumen kara sularına lılmanyaya bn.~lıdır ve sük~nunu, Brno §Chd aarsılmı§tır. 
cumanı.lı tebliğde c!ilşmnnın Eritre emniyetin! ve siyası lstlklfıllnl, bizzat 
rızerlne yaptığı blldlrllen hava akını yaklaımadılar kendi kuvveti harlclnde bu yeni nl-
<ısnasındn bir düşman tayyaresi dü- zr.ma 1.stlnad ettirmektedir. Almanya 

.Yunaıı Başvekilinin 
tebriki ıiirülmiiştur. Moskova 11 (A.A.) - Tass Jle son zamanlarda ektolunnn ekono-

Dtin akşam d~man t.'\yyarclcrl Pa- bildiriyor: mik anlaşma, Romanya _ Alman.va Atina 11 CA.A.) - Başvekil general 

tır: 

cTürk ve Macar hükumetleri 
meTcut mukaveleleri tasfiye ederek 
hunları timdiki ihtiyaçlara uydur
maya karar vermişlerdir. Bu husus
ta Macar hükümeti tarafından yapı· 
lan davetten dolayı memnunuz. 
Karşılıklı anlayış. müşterek gayret
lerin iki devletin arzu ve ihtiyaçla
nna uygun olarak neticelenmesine 
hadim olacaktır. İki memleketin eko
nomik bünyesi birbirini tamamla
malttadır. Bu suretle heriki memle
ket de pek yakında akdedilecek 
olan mukaveleden istifade edebile
cektir.> 

Alman tayyareleri 
İsviçre üzerinde uçtu 
Benı 11 (A.A.) - İsviçre ordu

ları umumi kararıihı cuma akşamı 
a,ağıdakj tebliği n~retmiıtir: 

Muhtemel olarak ais dolay.asile 
yollarına §a:ırmıı olan iki Alman 
bombardımaıı tayyaresi, öğleden 
sonra, Bern ve Jüra mıntakaları 
üzerinde uçmuşlardır. Tayyarderden 
biri Zür:ilı mıntakaaı iizer.i.nde, .diğeri 
Lucerne mıntakaaı üzerinde uçmug· 
tur. Bilahare tayyarelerin birisi 
Schaffen Hausen istikametinde, di
ğeri Constance gölü istikametinde 
ln·içre !havalanm terketmiştir. 

Bu akır da bombardıman tnyyare
lcrinc ilk defa olnf<lk refakat edıl
m!ştir. 

Londra 11 (A.A.) - Hava ne
zaretinin bugü!lkü tebli~i: Cumayı 
cumartesiye bağlıyan gece, parlak. 
bir ay ışığı altında, İngiliz hava kuv
vetleri tayyareleri, Brest deniz tez.. 
gahlarına hücum ctmişlerclir. Büyük 
bir geminin küpeştesine iki tam isa
bet kaydedilmiş ııre doklar mıntaka· 
sında geniş bir sahada yangınlar 
~karılmııtır. 

Hııvre limanında ticaret gemile .. 
rinc de hücum edilmiştir. 

Portsmoutha dün :gece yapılan 
hücum eanasında ilci düpnan tayya
resi. birisi geco .kan'kol tayyareler.). 
mir, diğerj hava dafi b'ataryalarımız 
tarafından düşürülmÜ§tÜr, 

Re demeli? 

Jermo üzerinde u~ak ıımnna bir UniteC.: Prcss Amerika ajansı 9 nıilnasebetler1 tarihinde n bizim Metaksas, KJLcrura mazafferlyetl dola-
kaç bomba ntm 1 rd Nil! S h müstakbel lnkI:afımlY.da yeni bir dev- yıslle orduya tebrlk_ıcrtnı blldlrml_ştır. Bı"r İtalyan tayyaresı" • ış n ır. usca zn- ovyc~ arp gcmıııının Sulı·na cı'va· ylat y kt o k re nı:maktad.ır. 

Ankara radyosunun spikeri 
bayramda Tripolitana 'Ve Sirc
nayka' dak.i barekiıUruı bahsedi
yordu. Bu harekatın n\:r.edc ce~ 
reyan ettiğjni bütün nr!vo din
leyicilerinin an1nya'bilmcleri için. 

' 
0 ur. 0 lnr h:ıf fcc hasara nnda Rumen lcarasulanna yakin•.. Gönende pasif korunma Kıbrıs u" zerinde uçtu 

u~ramıştır. Bır dU§Ill:ın tay:va:-esı du- w h kk d .. . ~ Dr. Fabrlclus, general Antoncscuyn 
~ürillmuşttir. tıgı a ın a Bukreştekı muhabiri- verdiği cevapta kendi hakkında söyle- tecrübeleri yapıldı l::fk~a. 1 ~ (A.A} - Resmi ı' 

•Blcnhelm» tıp nde nin bir telgrırfuıı neşretmiştir. nen sözlere teşekkür etmiş ve yü başı Gönen 11 (Ak§nm) _ Bu gece ya- teblıg: Br.r ltalyan bombardıman tay. ! 
man tayyare 1 Napall Tass ajansı bu haberin tamamen Kodreanu'nun düşüncesine mutabık pılan pasır korunma :tecrübeleri mem- ~aresi Kı'brıs adası üzerinde uçmuş-

c Tripoli lana>, .cSirenay.lrn> 

dememeli; 
« T rablusgarp>, cBiııgazi> 

demeli! _

---~..ı.a. ..... ._ı...:ı.-ııa......&1;ı.ı:ıı.ıt&&1..ı:b..ıı_..4il~ı:iil~uy~d~u!!r!'.m~a~o~ld~u~ğ~un~u~b~e~y~a~n_:a2m~e~z~u~n~-fib~ul~u~n~a.~n~y~en:i~Ro~.:m=an~ya~ha~lr~ln~c~da~~iyi~in~u~n~ty~e~t~~:e~n~c~!~şe~k~il~d~e~pc~k~m:uv:a~f~f:n- tur. Kıtaat tayyareye .ateş açmıştır. ~ 
.... l_l_,iç"--b_ir.:.._b_o...:.m....:.b....:.a.:.;,_;•.:.t.:.ıl:.:.m.::...a.....:11.::...11_ıı_h_._ ___ J!:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~~~--_j 



Sahife 3 

~K~MD~il~MA,:,:======~~~~-~-.~,~.~:.~,~-~,:i~l:t~i~=,,,~r~r~daıı 
Tenasüp ,,. Pek .garip bir 

Tiyatrosunun Komedyaları Asker aileleri moda .• Şehir Bu, h•ıeyde mühim olaa 1ıerek.,. ş· eh .• r p 1an1 
rt'abiatile, evveta vücudda. .. Halba .. 
ki eskiden bizde dikkat bile edil· p H t 1 • " b f' I Para tevziatina munta- Geçen g\in tanıdığım iki genç nıezdL Hatta ecdad: Bir han ile hamamin ./,;' aşa azre erı )) munase e 1 e kmn aralarmda konuşmaları dikka· 

! d } '' zam bir surette başlandı timi ce~betti. Bana onların sesleri 
c - Kat. göz, kusuru aöz lt e- v1ktinlip yiktiri mama• pek zİyade değitnıiş gibi geldi. Es--=·. J ~ - d •ht•ıA f çikt""ı k"d ik" • 0 

...... ..:L 1 l a Asker allelerine her ay yapılan yar- -~ ~~ ı.sınm de ince, ahenkli. pü-
Yani: cBir kadının kafi gözü • ..- sın a Yazan : Selami izzet SEDES aım tevziatı bazı kazalarda arife gü- ruzsuz, çok ınusikili sesleri vardı.. 

zel mi. Öte$İne bakma. •. O artık at· d:ill.r nüne kadar ikmal edilmiştir. Muhtaç Onlar konuşurken kendini.i bir 
nıh geçmİf sayılır!» manaama. Şehrimlzde inıa? plA.nı tatbike - Ü"ç kere üstilste esneylniz, karşınız- cllr? Hayal meyal bir ıı:Rak1beı1 ... 1916 aileler! çok olan kazalardaki tevziat ilkbahar gÜnÜ çayırlarda UZantnlf, 

Ge .... ·ı eski •uera «servendimıt ken istlmlAk edilecek sahhalfazaardavebulya.u: da.kiler muhakkak esnerler; kahkaha dan 1924 e kadar Darülbedayi temsil- bayram ertesi tamamlanacaktır. biraz uzağınızdaki bir .. -'"'enm' fi• 
..... .. • 1 rln mu a ülünüz d9.ki ıeri zihinlerde ancak ve ancak blr 0 k d k1 d .,Cı«J 

mahbup Ve mahbubelerden bahge.. ·nan eski eser e t fında Belediye ile !le birkaç defa g , yanınız__ . - ...,..ft n yaşına a ar çocu ara ay a rıltısını dinliyor sanırdını~ Halb--•...! 
ı ra ı k sık okSü o.Rakibe• bıraktı. Buna. mukabil c ....... - b k d k 1 ı - ._. 

der tan minyatürleri tüy gibi kız· hu .. t yıkı tın mdasi.,.ıere al"kada"' makamlar Ier muhakkak güler er; _sı .. .. .. - Ikl. b.. k bl i k K<>v ikl uçu , on yaşın an yu an o an- hu sefer hııktım San.k" b" 
· u d ani d Muze er ve 6 "" • • t ıünüz, çok geçmez öksüruğün~~ ~_:ı.- sel şayiaı, ıı oce r ç çe », « ...., - Iara da beşer lira verilmektedir. Bazı ezJ . : 1 ırer gırt. 

lan tezhipler ortasın a c an ırır. da bazı ihtilAflar çıkıyor. Is an- yıldığını duyarsınız: esnek, okSuruk, seri güllerl11, cCeza kanunu•, cSeld- ailelerde çocuk mikdan fazla oldu- l~ n esme . ugramı.şlar gibi ikisi.: 
Fakat Şarklının nazannda şiir güzel· ~~~~her köşe ve bucağında yüzler~e kahkaha. bulaşan ft.sa.p gösterileridir. zlncb glbl komedyaların tadını halü ğundan 0 nistebette verilen paranın nm de seslerı fevkalade ka!uılaş-
liği heyeti umumiyede değil. mısra· eski eser vardır. Bm:,larındildhi;lpsin; Birşeyi anlayamamak, anlar gibi ol- damaklarında taşıyanlar var ve bun- milı:darı da ço~alm:ı.ktadır. Bilhassa mıştL Hele giildükleri zaman biis-
da td w ib" k d .. llıgı•w• de uh !azasına teşebbus e 15 a ""ak, muhakkak anlamak is_t_em __ ek lar sanıyorlar ki, Danyel Riş, Dö Fler çok çocuklu ailelere museviler arasın- bütün faşırdun. 

o ugu gı ı, a m guze m a t tblkine inıUn il.> ve Kaya.ve, Fedo, Tristan Bernar'daı1 
d b b 1 ay.~" dlrde imar plA.nmın a "sabı sıkıştırır: ya esnetir ya okSur- da fazla tesadüf edHmektedir B d h" k 1. ka en am, aş, çe re, e ve --- ileri su·· -1"-ektedir. .. h kkak '"aşka komedya müelliflerlnin eserle- · un ıın ır aç ay evve me 

L k k bulunanuyacağı ı uııu İ tür Tiyatro sanlonlarında mu a .... Asker allelerlne yardım mükellefi- dar . 1 . hik' il . • 
atta tavır, hare et ve on~manın Şehircilik mütehassısı B. Prost s- anl~mak isteyenler, anlar gibi o10:11ıa:, rlni beğenip alkışlamak tiyatromuzun yetleri için umumi meclis tarafından faır er~~ . al'.'ec: e~ •. roman-

İmtizacmda olmaktan ziyade uzuv• t bulun tarlhl eserlerini kıymet ve anlayamıyanlar bulunduğu içindı~ ~ı, aleyhine bir göster!dir ve ortaya 11.l tesbit edilen esaslara göre yapılan cıların tabın ile billur gibı kahka. 
larm beberinc.Jedir. e~mmlyetlne göre tasni! ederek, ökSürükler duyulur, esneyenler goru- iddia çıkıyor: henüz İbnürre!ik Ahmet tahakkuklar, geçenlerde v!H\yette vali balar. ~avururlardı. Simdi top pat-

• "dA 1 içinde birinci derecede mu- Nuri, Hüseyin Suad, Reşad Nuri, Mah- muavini B. Ahmed Kınık'ın reisliği lar gıbı kalın kaim. ağız dolusu gii. 
- Aman efendun, ne manı ar bun arın dil kl r1 tesblt etmiştir. nür. i t ınud Yesari ayarında adaptasyonou altındaki bir içtimada tedklk edll- lüyorlardı. 

bakışlar .•. Harikulade kadın. hafa.zl a de kıecyme e~lerlnde hlç kimsenin Esneyenler tek tüktür; çünkü t ya - yeLişmedi. .. 1 
Bun ar a ... k ml roya gidenlerin pek ÇQğu eğlenmek . iml . d t d .. t d 1 nıişti. Belediyece verilen talimata go- İki genç kızm ne ko 1 d 

- İyi ........... bacaklannın kaim- tereddüde düşmiyeceğl biıyu ca - 1 d esnememek Bu ıs erın a ap asyon a us a 0 - re; mükellefin hem ikametgahında, ne de kah'--Lal d nuşuşki arın a. 
~ 1 w ' .. hl serlerdlr kasdlle giderler, on ar a . . dukl:ın inkar edilemez, bilhassa Dan- hem de t!carethaneslnde iki defa' • .ııuuı ~m .'!" es ahenk, Lğı? •• D~lerinin yanın yumru ugu ••. lerle diğer mu m e .. ·· il ·derecede .,~abit fikirdir: meğer ki, hafı! bır ko- yel Rı"şı·n 2 perdelik NLe Pı·e"texte· ese- eskı musikı es'-' k- 1-

• Fakat ikinci ve uçunc . d ""1 zannlle ağır başlı " N tahakkukat yapılmamaSl lçln mükel- • .ts.J 'ur a.unarruşb. 
Yeni telakkiye göre. gÜzel, heyetı clanlann mimari ve hususi.le tarıhi medya seyre eceı;; z ·rmı olsun- rinden adapte edilen 3 perdelik aHis- leflerin ikametgahında yapılacak ta- Acaba nezle mı olmuşlardı? Sesle. 

umwniyede latif bir imtizacı temin kıymetlerini tayin etmeği mahal~ bir komedya tems~l~ne g~rlerş bu asab sei şaylaı bir adaptasyon şaheseridir. hakkukat kati bir mahiyette olmıya-1 ri ve kahkahaları neden bu kadar 
edebilendiır 20 ncı asırla in.san, ıu- mütehassıslara terketmeğl mırva1fı Iar. o zaman b~l t

0 el~~ ve bu arada Pakat buna rağmen, bugün Şehir Ti- cak, tesbit edilen mikdar Belediye kaluJ~mıştı. 
· . k ki .. t ca.k salahiyettar a- gösterilerini ~u.~~ ırır J yatrosu sahnesine konacak olsa ufak ·sıı-"· 1 1 1 1 lll'Unu bile harekete getırere ' aev goren B. Pros • an .. - erine mu- uyuyan da gorulur. tefek kusurları meydana çıkar. ııİkl reı r;ıne b ldirllecek ve Be t'd ye re s- Biraz sonra hunun sebebini anla-

tabiilerini terbiye edip j~s~erini ~nr!~!~~~~~~rl ~~z;~u~ yıkılacak Tiyatro kolt:fı~~~r u~~::n v~~ böcek bir çiçek11, aKayseri güllerin, ~!:ı:ı~~ ti~:~~~~:ıu~~a~!~ı:uı~~~e~f~e~~~ dım. Son zamanlarda: «Modem 
aLenkleştirerek ferdi kıymetını art· a 1 rin mahallerine ve vaziyetlerine uyuklayan g · azdır- herkes ~C<'za kanunu11, .sekizinci• ise ör! ve mükelleften yalnız bir k:ı.zadan yar- güzel» diye Hollivutun dünyaya 
brabiliyor. eg~~~ e tatbikat planlarını hazırlamağı ur.luun_ya~Ioa~~:a~pl~~~ak istemez Metlerimize katiyen uymayan, her dım par:ısı tahsll edecektir. takdim ettiğ' kadınlann hepsinin 

sırf ·· ·· t .. r gu.. I .. ' J• sa im~ a bakımdan sakat ~.daptasyonlardır. k ı l k 1 
Ve bunları yapaınıyarak, m"1vafık ~ı°:::ttı~ş ;.Ütehassısının kabul Oksuruk yeni yenl ayıp yı ~ Muvaf!akıyetlerlnl giildürmelerine gayet a.ın sese onu~tuk arını, ay. 

çehresinin. yahut vücudunun yotn- et:r:~ g~ usulden dolayı Belediy~ ne başlan~ı, bununt ~çldin sı~1t:{k~~~;~ıi borçludurlar. Gülmek düşünmeği ip- MiirıakaJa.t V ~kHi İzmire nniı' bvoerl~~mbi kseaalmle fkarahkkı ahsöalyl:~ikattık~eri--
~manıq, rninalandınlmamış a· dlğer alakadarlar arasında ihtilaflar seyrettikleri emsı en, e .~ -~ tal eder· kusur kahkahaya boğulur, .... 
bıi güzelliği ile kalan; buna hareket· baş gösteriyor. Bunun en yeni misali t'serden birşcy anlamadıklarım oksu- vodville~ hayata uysun uymasın hoşa gidecek ları~.ı düşündüm. 
lerininkini, ruh inceliğininkini, ına- de Koska ile Beyazıt istimlak sa~~- ı üklerile meydana vuranların sayısı ·d ' Bayranun birinci e;ünü şehrimize Esl<idt.n dinlerken sizi tatlı ha.yal. 
nevi insiyaklarınınkini ilave edeme- sındaki !ki bin~n-~. m~hafaza edılıp henüz pek çoktur. gı er. ••• gelen Mi~nakalat Vekilimiz B. Cevdet f Jerc sevkeder. güzel, ince kadın 
yen, köyl" ması halinde kalıyor. yıkılmasında gorüluyor. Tiyatroda sirayeti makbul olan kah- İstanbul Şehir Tiyatrosu rejisörü Kerıı;ı . Incedayı mı.He h:ıv~zl::ı.tını, sesi artı': tahtından indi;ooilnüşti. 

u yos ~-"'"' Beyazıttan Koskaya kadar
1
d ğuzadnan kahadır. Bol bol, dolu dol

1
u_. asakbımk ı~ı sahnemizi Fransız sahnesinin boyun- gezmıstır. B. Cevde~ ~erim Inced:ıy1 1 Şimdi onun yerine insanın r.:izünün 

• w "b' tramvay caddesi çok dar o u un an, gevşeterek, ciğerlerimizi ş şırere • a - duruğundan kurtardı; her milletin verın Bandırma yolıle Izmlre hareket .. .. h" d ul h al" tir .. 
Bedenimiz cihetinden ol~ugu gı 1 

bu caddenin genişletilmesi lçln her iki bimlzi oynatarak, kasıklarımızı çatla- koıncdyalarını sahnemize koymağa ~decektir. ı 0?.ıme .. .., .. av ay 1 ge en gum. 
zekamız noktasından da boyle. taraftaki binalar istimlak edilmlştlr. tarak kahhaları basmak fırsatını her başladı. Afişlerde daima maruf Fran- 1 bur gumbur kalın se3 moda ol-

Sarklı: Caddenin bir tarafında Beyazıt ha- zaman ve her yerde bulamayız. Hal- SIZ müelliflerinin adları yerine mese- uı f k. . . b "k ! muştu. 
· N kdl daın! • der n:amı, diğer tarafında Sırmakeş hanı buki, gülmek beşerin zaruri ihtiyaçla- la F. Molnar, Şöntan ve Kadelburg ~~ re 1 ımızı te_ ~ı 1 İşte tanıdığım iki genç kız da hu· 
- e a 

1 
a. .. .. ~ .. ·.. bir vardır. Eskl eserler mütehassısları her rından biridir. Hafif komedyalar be- adlarını görenler arasında: •Allah Al- ~l~dıkı _ıs~ı. Ulus ol~n H~k~:mı~e~~ nun İçin eserlerini davullqtınnışlar 

Neymiş?... Bır gordugunu, iki binayı muhafaza etmek istiyorlar. şerin bu ihtiyacını tatmin ederler. l:ıh!. .. Bunlar da kim? ... 11 diye dudak Mıllıye refıkınu?-, 20 ncı yıldonumunu k lınl hnn 1 d ' 
işittiğini bir daha unutmazmı$. Fa· Halbuki Belediye, bu binalar yıktın!- Sahne, sahne olalıdanberi ikiye ay- bükenler oluyor. Halbuki, tiyatromu- idrak etmiştir. Istlklal muharebesinin a ~ ış ar 1• 

kat böyle beğenilen zatın sürati İn· matlığı takdirde yapılan istimlakten r;Imıştır: Güldüren ve ağlatan sahne. zun afişlerinde göreceğimiz her yeni ilk günlerinden beri iııtisara başlıyan 
1 

O gtizelim incecik, pürüzsüz sea
tikali yoktur. Nükte ve zarafeô hiçbir fayda çıkmıyacağı fikrindedir. Sahnenin ikiye ayrılmadığı çok eski isim bizi sevindirmelidir. Nasıl ki, hal- ve inkılap davasının en hararctıı · lerin yerini.! şimdi bu çatlak ııada 
yoktu: . ManeV: meleke ve kabiliyet· Bunun için hiç ol~azsa Sırmakeş ha- çağlarda da faciaya muhakkak bir kımızı sevindiriyor ve komedya kısmı- alemdarlarından biri olan kıymetli gelmişti. Moda uğrunda im:anlarm 
ı . . .. t'" 1.. .. 1 b da el ııının yıkılmasını ıstemektedir. Beya.- nekre sokulmuştur. mız, hiç bir devirde görülmemiş bir refikimiz! tebrik eder ve muvaffak.ı- nelere başvurduklan aklllDll geldi. 
~~mın ym: .ur usu 

0 
ursa un • ı zıt hamamı Beyazıt camisile beraber · ·b· t• t h 1 G yetler dileriz. Bundan otuz sene evvel Tur' kiy-i kal n Rasin, Şekispir, Lessıng gı ı ıya ro rnğbete maz ar o uyor. eçen sene ----- ....-

m var; gerı anını aramayı ••• inşa edilmiştir. Halbuki Sırmakeş ha- adamlarına nialik milletlerde bile «Bir muhasip aranıyor» bu sene ((Da- nin en meshur dişçisine bir adam 
Keza asri telakkiye göre, dibağ· nı henüz yüz elli senelik bir bina ol- halk dalma kahkahaya rağbet göster- Ciı» ve (!Paşa hazretıer!u bu güzel ve T clg~·af gisclerinde gelmiş: 

da da - vücudda olduğu gibi - duğu gibi, mimari bir kıymeti de yok- miştlr. Bizim gibi, göbeği karaköz, or- yerinde rağbetin enmuzeçleridlr. ıı:Da- Ö 
bir tenasüp aramalı. Yeni mektep- tur. Bu takdirde. Sırma.keş h~~ının ta oyunu ve meddahla kesilmiş ve dıı. fransızcadan adapte edilmişti, faaliyet - n dişlerimden altısını söke-
l uld k ik k bT ti • olsun yıktırılması ıcab edıyor. Muzeler zevkleri tekerleme ile yuğurulmu§ (!Paşa hazretleri~ almancadan nakle- Bayram'.l tek::.ddüm eden arife gü- ceksin! .. demis • 
. ~r. çot'ik ar~ e sk ; ~ıye ;r:;e idaresi bu fikre muvafakat ederse, bl- milletlerde ise hafif komedyalara dilmiştir, nakleden de, güzel piyano nünde ve bayram günlerinde İst:ı.nbul 1 Dişçi küç:ik bir muayeneden son• 1?';"as yap ı.r~r~ . on ar an. e -:- na yıkılacak, aksi takdirde Koska - düşkünlük gösterilmesi pek tabiidir. çalan, güzel almanca bllen bir imiver- tclgrafhllne gişelerinde büyük bir ra cevap vermiş: 
rmı ayn ayrı yelı.ştı.rıyor1ar: Dikkati, Beyazıt lstımlll.kl akim kalacaktır. Halkımız İstanbul Şehlr Tiyatrnsu s!Lell kızımız bayan Nazan Göknildir. faaliyet göri"lmtiştilr. Telgraf gişe me-1 _ Fakat efondim, ön di,Ieriniz 
hafızayı, muhakemeyi birer birer komedya kısmına düşkündi.ir; ancak aPaşa hazretleri» Almanyanın en r.-?urları, arli" günü dört bin telgraf 1 sapasağlam... Gerek üst çenedeki-
lerbiye ediyorlar. V d b • k ~unu da tebarüz ettirelim ki, bu düş- meşhur, Fransaıun Dö Fler ve Kaya- kabul etmişler ve a!ın:ı.n tertibat sa- lerde ve gerek alUalcilerde biç bir 

«H: . .fın kelimesi. lisanımızda apur a ır daza b !\oh künlük drama tarafını ihmal ettirme- ve'ni kadar meşhur iki komedya mü- yesinde büyük bir ı;ürat ve lntiz:ım k 
• A d ı Dün sa.at ond:ı. şaman ıraya a5 mektcdir. Her iki tiyatromuzun her ellifinin Şöntan ve Kadelburg'un göstererek hlç bir teehhura meydan fey Y •• 0 •·•• •• •• 

onu 1 içit İ!<İncİ hır manaya a ge - Aksu vapurundan eşyayı ticariye aı-ı gece dolması övünebileceğimiz bir ha- «Ayan azasııt eserinden nalcled!lmiştir. vermemislcrdlr. Muşten plmuş: 
m!ke başlamıştır. makta olan 1230 numaralı mavna dised!r. Bugün Berlin Devlet t..iyatrosunun ko- "' - Evet biliyorum amma... d~ 

*'l·'f reisi İnebolulu Mehmed oğlu Rasimln ••• medya kı<>mında her hafta muhakkak mis, onları altm kaplatmak m-zu 
'O' de yaşaYI" noktasından tena- ı. üzertlne vinç düşerek kalçasını kır- İstanbul Şehir Tlyatrosu komedya bu mü~lli!lerln bir komedyası temsil eı·r kat ıı·n f ı·rarı ediyorum da ... Üstten ve alttan 
"'ır " k mış ır. lcsmının her gece dolup dolup taşma- edilir. 

d A ba b una açımı.z - yanyana üçer dicim altın olsun istj.. süp var ır. ca sı kahkahaların şehrin ufuklarında Bu iki müellifi biz evveli «Büyük "Y 

riaye~ ediyoruz? Bizi bırakalım; ı Ek k t çı~I:ıması, sanatkarlarımızın alkışlan- hala11 komedyası ile tanıdık. Arkadan yorum. 
milletlerin kaçı riayet etmekte? m e sa 1 şı ' ması, halkımızın doya doya eğlenme- ~sözün kısasıunı seyrettik, bu sene de Bir cinayet suçlusu Disçi o kadar uğraşhğı halde ada-
s f Anglosaksonlar böyle si bazı kimselerde ll.deta iğbirar uyan- «Paşa hıızretlerb İstanbulu neşelendi- tevkifhanedC'n kaçtı m. fJcrinden vazgeçirememiş. Onun 
~:urun, sı.r .. b.. h iyet ve· dırıyor. Abdürrezak Efendi, Kavuklu rlp kahkahaya boğuyor. - ön dişlerini sökmemiş amma altın 

hır hayat tenasu une e emm d I . Hamdi, K. Hasan gibi uKQmik şehira- Bu temsilin yegane hususiyetl Bedl-
riyor: Hıfzıssıhha kai e erıne lere kattla katıla gülmüş olanlarda 

1 

adır. Bedia büyük komedya sanatkarı- Kesik baş cinayeti maznunu sıra- kaplama yapmış. 
Çalışmakla eğlenmenin, aile ha- riayet etmiyenler bile bu iğblran seziyoruz. Birçoğumuz- mız ne müellifin ne de nakilin tasav- tile mevkufen ağır ceza mahkemesin- Müşterinin hundan mak:.adı sa• 
t .1 d tu ziyaretin bedeni d l k da da yirmi beş sene evvelki aDarül- vur ve tehayyül etmediği bir chanım- de davası görülen _İsmail oğlu Mus- dece şıklıkmış! .. 

!:vMe:ilees f~;i temrinterlıı. yirmi cezalan ırı aca bb~atyi» nin daüssılasına yakalanmış 1 E;ğfend~~ tikpi yı:rlatıyorkki, glköri.ıl"p de bek- lafa ge~en akşam Istanl:ıul tevki!ha- Gayet iyi hatırlıyorum. Bir za· 
.. . • b f alık rog- ır avır var. enm~me , gu mem~ ' ~ ış amama nesinden kaçmıştır. d 1 t h ld .. lük 

dort ~a~tlik, yahut bır a. t • • P - . esinde Haydi yirmi beş sene evveie rücu ı ve takdir etmem~k ız_nkansızdır. Hadise şöyle olmuştur: Gece tevkif- man .. a .. s .. ~. u a goz.. mod&S1 
ram ıçme mukernmel hır ıat~!e sı Belediye zabıtası talımatna~ bazı edelim. cDarülbedayl~ sahnesinde 1 ııPaşa hazretıerıı. gormekte olduğu l hanede yapılan umumi kontrolda. İs- alıp yurumu_.tu. 
kıştırılıvt>ımesi bilhassa İngilizlere ekmek tmaU ve satışı etrafı_~ -~ , Emil Fablr oynandı, Düma Fis, Pol , rnğbetin yarıdan fazlasını Bediamn ;ıail oğlu M~stafanm kovu!lunda bu- Gözlerinde hiç bir hastalık cima
ve Amerikaldara has gibi... hükümler konulmuştu. Bu hukumJıe~: Hervıö, Klstmakers, Kürel, Dode oy- harikulade temsUlne ~or_ç~udur. lunmadığı anlaşılmıştır. B~nun üze- I dığı halde burnunun üzerinde çe. 

V ktil 1 edildi: «Harp ilan 1 göre ekmeklerin satışında hıfzıss uandı. Bunlardan hatırda k:ı.lan ne- Selimı izzet Sedes rine bütün bina aranmış, fakat ken- şit çeşit, boy boy gözlülder t:ışıyen~ 
edil.a .eda ay bili golf peşinde!» kaidelerine ve temizliğe bilhassa dllk- disini bulmak kabil olamamıştır. Bu lara rasgeliniyordu. 

ıyor, a am • b zı tedbirler a ın- l t k d h .. dd . 
İh . 1 dab d "balaga edilse kat edilmesi için a 1 b vaz ye arsısın a emen mu em- Sıkl k • . -ı .:1:_• a1 

hma a a mu B rağmen bazı satıcı arın, E r rengı· z ir 1 mumillğe haber verilmiştir • ıçır sag am ~ıne bn 
caizdir: Spor levazımını, rom~~~·· mıştı. una k satan bakkal çırak- s a Kari 1 erimizin Vaka hakkındaki iahkik~t derinleş- kaplatan, gözünde bir ,ey olmadığı 
bancosunu, iJh cepheye de gotur- bılhassa ek~e verdikleri ekmekleri tirilmiş ve tevkifhanenin kulelerinden halde bumuna gözli.ik yerle,tiren 
müştür. Fakat .işte hu s~yede .tefe~- !arının :v~~~na sıkıştırdıkları. elbi- cinayet mektU plan b~~ı~_ıde~ __ aşağıya sarkıtılmış bir ip adamla ince ve tatlı sesini kalınlq· 
vukunu gösterıyor. Mutenasıp vu· kolt~kla ttirmek suretile kir- goru!muştur. Ucunda büyük blr odun bran genç kız arasında ne fark var? 
cutlu, mütenasip zekalı bir ad~ ne sele~ıne ten:~~- e .. tür. Bu hususta --- bağlı olan bu ip vasıtasile İsmail oğlu 
kadar da anıklı ise mütenasıp ha- 11;;ttıklerl gorülmUŞ dan Belediye, • • l b" • Mustafanın kaçtığı anlaşılmıştır. Bu Hikmet Feridun Es 

1 b. Yd d ci·- 1 ine 0 de· şikayetler çoğ:ı.Idığın .. re bul Zabıta katılı humma t ır Beyazıd postanest adamın bayram münasebet!le yapı- ...................................... .. 
yat ı ır a arr a ıg':r er bunlara bir nihayet vermek. uze detıe lan ziyaretler dolayısile tevklfhane-
rece tefevvuk eder. Edıyor. t da ekmek tevzi edenlerı ~id surette arıyor genİşletİ (meli cl İr nin k:ılabalık olmasından istifade arz · verın.lştır 

,·,:r-'f cezalandırmağa karar · ederek kaçtığı zannolunmaktadır. 3 haydut yakalandı 
Tenasüp! ... Bunun temini!... Müddeiumumilik ve polis bayramda Katilin bugünlerde yakalanacağı kuv-
Artık . tek telli saz çalınmayan, 1· ki cerh vakası işlenen bir cinayet hakkında tahki- Şehrimlzln en mühim merkezle- vetle tahmin olunmaktadır. 

artık gı"ttikre mürekkepleşen ve t kata başlamışlardır. Şimdlki halde de- rinden biri olan Beyazıt, yıllardan 
.... . mahallesinde o uran ı k il bulaşık dört bar mudille,erı asr\ hayahmızda sanırım Meşrutıyet il Na· zım arasında lll o ara şarap e - beri küçük bir postane ile idare Gramer tedrisah 

Bunlar Gördesin Saç
ayak köyünde Ahmedi 

öldürmüşler 
b 1 A ili Ni . Yılmaz e ılakla bir bıçaktan başka bir şey bu- edilmektedir. Bu hal yurddaşların muvaffakıyetin de a~ ıca am yazı ,.ıkarak yek- lunmıyan bu esrarengı·z cinayet bay- Maarl! Vekiiletl, bu sene tecrübe 

ı k Yuz., ünden kavga y ve yu""ksek tahsll gençlerinin saat· 
budur. a aca .. .. 1 d"ır Nhrazi Nazımı ramın ikinci günü Beşiktaşta icra mahiyetinde okutulmak üzere bir - - ini dovmuş er · OJ · ' !erce postanede beklemelerine se-

(Va - Nu) diger ki hafifçe yaralamış- edilmiştir. Cinayetin kurbanı, Beşik- bep oluyor. gramer taslağı hazırlamıştı. Türkçe İzmir CAı.-~am) - On beş gün evveı. 
başından bıça a kaldırılmıştır. taş tnkSilerlnde çalışan Tevfik ismin- muallimleri bu taslaktaki esaslara ""'i •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ıı h staneye ... bı"r gece Gördesin Sa.çayak köyünde tır. Yara a de biridir. Tevfik, Beşlktaşta taksi Postane çok dardır, burada gere talebeye gramer dersi vermeğe 
Carih yakalanmıştır. mahallerine yakın bir odada ikamet muhtelif servisler mevcud oldu- başlamışlardı. Aynı zamanda bu ders Ahmedin evini basarak kendisini öl-Yüksek mimari şubesi 

talebesi Boluda K ısta! gazinosunda gar- . T nıı.ı ik t tt"""l ğuna göre chavale ile paket kısmı, bir anket mahiyetinde olduğundan düren, paralarını ve eşyalarını çala-
Ta.ks!mde dr kili aynı yerde ocak- etmektedır. ev 6 n ame e ı& telgraf ile para alma ve pul satı" tatbikat neticesinde hasıl olan tecrü- r::ık kaçan meçhul hırsızlar, devamlı 

son Hasan En er kmek bı- tınanın diğer dairelerinde oturanlar " r t:ıkibat neticesinde ya.kayı ele ver-
Bolu 11 (A.A.) _ Bayram ye sö- 1 0 u tar:ıfından e bayramın ikinci günü Tev!iği.n mey- kısımları. tamemen blribirine ka - beler mayıs sonuna. kadar Maari V'e- nılşlerdir. 

mestr tatilinden ist.itade ederek Istan- çı ~ah r ~Ue!;Inden yaralanmıştır. dana çıkmadığını görünce şüphelene- r~maktadır. Binaenaleyh böyle Uletlne bildirilecektir. 
bul Güzel Sanatlar akademisi_ yüksek çağıle sağkalanmıştır. rek :r.abıtaya. haber vermlşierdir. za- kalabalık bir muhite dar bir kad- H:ıydudlar, baskını gece yarısına 
mimari şube talebelerinden bır grup, Tabir ya bıta, Tevf!ğin odasına girdiği zaman ro tatbiki ashabı mesallhl, vaktin- Bir motör battİ doğru yapmışlar ve evvelii içlerinden 
kayak sporu Yapmak üzere buraya odanın bir tarafında şarapla bulaşık de işlerini intaç edememeleri ba- biri maskeli olarak ellnde bıçakla tçe-

kı d rok üzmektedir İstanbuldan çimento yükliyerek ha- r! girmıo Ah dl t hd"d b la gelmiştir. Gençler dün kafileye bura- ı Mısırc.are.ısı bulunan bardaklarla Tevfiğln cesedi- mın an y • "'l• me e ı e aş mış. 
b b 'X' reket eden Cengiz motörü yolda bat- tır Mu··teak"b d"1" 1 · d lmişl dan katılan sporcular Ue era er 

1 
kpazarı sahaSının ıs- ni bulmuşlardır. Di-"er taraftan ttniverslte muhl- · ı en ıe;er en e ge er 

t ul Ba ı 6 n:ıştır. Motörün yükünün pek fazla ve zavallıyı lşk il -1 ·- ·· 1 Abada gitmişlerdir. stanb yiyecek içecek cesed, boğazı bıçakla kesilmiş bir ti ve bütün yurdlar Beyazıt posta- ence e o durmuş er-
t la• kinden sonra , t K til "l •t 1 in ba""lıdır Asgarl bir he olmasından battığı anlaşılmıştır. dir. 
,m 1 ı Mısırçarşısının halde bulunmuş ur. a "'e~ 0 an nes e 6 • • Motörü tehlikede gören kaptan ve 

Askerlerimize kışlık 
hediyeler 

Ankara 11 (A.A.l - Askerlerimize 
yapılmakta olan kışlık hediye teber
rüatma dair bugün aldığımız telgraf
lar, Düzce kazası halkının 3,815 par
ça muhtelif eşya. ve yine aynı mak
satla sartedilmek üzere 805 Ura te
berrü eylediklerini, Tokat halkının 
l,109 parça, Erbaa kazası halkının da 
2,138 parça eşya vermiş olduklar~ı 
bildirmektedir. Eleşklrt'de 800 çift yun 
çorap ile 35 çift muhtelif eşya teber-

__ ...._ ___ , .... ~"----"'--""·;,,~· ...... ııcı da 1. ar-

maddelerinh"' s1 ahtıaş~in~ n konulması için bıçak da maktulün göğsü üzerinde sapla beş bin talebenin de bu mın- tayfalar çimento çuvallarını denize m Ka ~till1c1 rtnt firarınıi müteakib jandar-
yardımeı "' . d go··ru··imüştür. Şimdiye kadar yapılan taka.dan ha'Vale aldığı nazan dik- aa ye e geçm ş, cinayetin Ah-

i ti l"k işlerın en atmağa kalkışıruşlarsa da buna vakit m din h d pıla.n s m"' tahklkatta Tevfiğln blr gece evvel kate alınırsa, bu bakımdan teha- e asını Nuri tarafından teşvlt 
mçau.~şhiı ~ Y~lr kısmı tamamlanmıştır. Beyo51unda bazı genç arka.daşlarile cümün ne kadar devamlı olacağı kalmamıştır. Bu kaza neticesinde edilerek yapıldığını meydana çıkar-

ı 1 t m ı:o kimse bo~ulmuş de~ildir. katill ·· istimlak muamele er ama - eğlendiği tesbit edilm!ştir. Zabıta, tabU görülür. Bu vaziyeti önlemek ııuş ve eri de yakalamıştır. Hay-
~':r::~yan binaıa.r da. _llkbakhtiara kadar katili ve maktul ııe cinayetten evvel için yapılacak yegA.ne tedbir pos- dudlar, Halil, İsmail .tı Alidir. Bun-
tamamile istimlak edilece r. Beyoğlunda. eğlenenleri aramaktadır. tanenin ya. münasip, aynı za- Sarhoı::.lug'"' un cezası' lardan Halil müteaddid soygunculuk 

mln d ı h manda muhitle ve nüfus kesafetile 'X' ve baskınlardan suçlu olarak 27 sene MıSırçarşısının tanzi e . a r a- mütenasip bir binaya naklolun- Şehzadebaşında şoför Nuri. isminde hapse mahkum olmuş, iki sene evvel 
zırlanan bir projenin tatbikıne geçil- Namık Kema1 sergisi ması ve yahut şimdllik tevziat ya- bl.ri arife akşamı sarhoş olarak bir kaçmış ve Bayındırın Çırpı köyünde 
mek üzere mufassal bir plan hazırlan- Namık Kemal merhumun yüzüncü pan servise birkaç memur ilave kahvehaneye girmlş, bir masa üzerin- başka bir namla. saklannuştır. Hay-
mıştır. Bu plB.nın teferrüatı b~~Ün· ci.oğum yılı münaselıetile Beyazıdda etmektir. de hora tepmeğe başlamıştır. Polis, dudun üzerinde maktulün altın saati 
ıerde ikmal edilecektir. Bunu ~ut;a- İnkılap müzesinde açılan sergi. ka- Mümtaz Nuriyi tevkif etmiş ve mahkemeye ve diğer eşyaları da bulunmuştur. 
kib Belediye, istimlak edilen dukkan- panmlŞtır. Sergi, beş bin k~i tarafın· tevdi etmiştir. Nuri beş lira para ce- Caniler Gördes adliyesine teslim edll-
Iarı tahliye edecek ve çarşının pl:l.n dan z· are'" edilnıl<>tlr. zasına mahkum olmuştur. nıişlerdlt. 

.u..ı-a ta.n<LimlnA bqgla.nacaJt.l;ır,~.ı..::;.:;;;:;::...=.s....,;_w_~__,v.._~-~--~-----~-~-----~~~~----~--------~----~~~~--~--~-_J 



Sahife 4 

Tayyare, deniz harbinin en korkunç bir silahı olduğunu 
gün geçtikçe daha bariz olarak isbat ediyor 

Tayyare, deniz harbinin mü· barut bir anda fnfılak eder ve ge- Vapur kafilelerlnin hava taarruz. 
essir bir silahı olmağa ~lad1. ırJyi yaralar. Bu torpidcı1ardan Jamıa karşı e.mniyetile tavzif edl
Evvelce kendisinden deniz hare- fiti tanesi bir dninotu batırabi- len İngiliz tayyareleri ayni za. 
kAtmın yalnız keşif nimıettnde llr. Torpido atan tayyare1erir manda kafileyi Alman tahtelba· 
istifade edilen tayyare, ticaret ve hücum tabfyesl sürat E'.sasına ts. hir1cri.nden konunak vaıifesinl de 
harp gemilerine k&.rşı kullanılan tfnad eder. Yükseklerde uçan deruhte etmektedir. Zira hücum 
taarruz silahlarının başında yer tayyare hedef ittihaz etUği gemi- umkunda bulunan tahte1bahlr, 
aldı. Bu terakki evvelemirde tay- nin takriben 1000 metre kadar rüyete müsait havalarda tayy:ı
yarenin havada uzun müdd~t ka- açığına seı1 bir pike ile inerek reden çok iyi görülebilir ve tah
labilrnesi, saniyen manevra kabi· deniz sathına 30 metreye kadar 1 telbahir gören tayyare bir taraf
liyetinin yükselmesi sayesince yaklaşır ve altında asılı bulunan t.D.n telsizile kafileyi haberdar et
mümkün oldu. Tayyare deniz torpidoyu denl7.e bırakır. Bu es- tiği gibi, ayni zrunand:ı tahtelba· 
hnı binde hem ta..q,rruz, hem de ı' nada tayyarenin sürati 130-200 h ire su bombası atarak onu hiı
müdafaa sim.hı olarak kullanıl- l-Jlometredir. Pilotun bütün me- cumdan sarfınazar etmeğe ve 
maktedır. Taarruz vaziyetinde hareti birkaç bin metre irtifadan kaçrnnğa kb!l.r eder. Tayyarenin. 
la.yyarenin denizde ilk hedefi bü- denize ok gibi inerek tavyaresinl deniz harekatında gemileri taıı

yuk, küçük her nevi gemilerdir. dPnize carpnından 30 metre dva- telbahir hücumundan koruyabil
Müdafaa vaziyetinde vazires.I ise rında tutmaktır k? mnvaffakıye- r.-ıesi, ancak mahdut bir zamana 
dtic;man tayyarelerinin gemilere tin Slrr:ı da bundadır. Aksi tak-

1 
ve sahaya. inhisar eder. Çünkü 

hücumunu karşılamak ve defet- dlrdc yani ufuktan dcğı u süzüle- r.r11: denizlerdeki gemileri tah-

40 Kilise, 1 Manastır 
Yazan: NECDET RÜŞTÜ 
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Konakta bir sevinç v•··· Çünkü: Bir c;oc:uk doidu. 
Bu miijcM ev hallanı sonsuz nqeye boğda. 
Ebe hamm dernİ§ti: 

- Mqallah, kırk bir buçuk; 
lıte dünyaya &'eldi P..büz bir oğlan çocuk! .. 

Bir sevinç denizinde yüuırken evde herkes, 
Yava, yavnt yükseldi her kafadan baJka ses. 
St:c.uıde üzerinden kalkmıyan büyijk nine 
Bu ezeli fikrinde ıarar etmi.tli gene: 
- Sırta cübbe giydirir, bqa sarık sararız, 
On yaşlDa celince ODU yaparız hafız!.. 

Babası fakat etti bu arzuya İtİı'az, 
Dedi ki: 

- Düıüniirüz.. hele büyüsün biraz!.. 
Benim fikrim: Çocuğa başka meslek bulmah, 
O, mektepten çıkınca hemen katip olmalı! .. 

Ar.nui aaklamıtll di.işünceaini ıona, 
En gÜzel bir mesleği çünkü bulm~tu ona. 
Bağırdı: 

- Ben oğluma asla katip yapamam, 
Ay.:>l~ rahat eder mi dünyada böyle adam? .. 
Sır"' SJra nişanla onun göğsü dolacak: 
He:le yavrum büyÜIÜn: mutlak paşa olacak!.. 

O ıawhanar aözlerini bir saniye açmıyor, 
Dö~n bile yataktan dışarıya kaçmıyor: 
Y uüdara koydu mu hemen ba11D1 gece, 
Ufukta gün ağarsa, gün~ doğsa İyice; 
Hatta. J.orodar ötüp, olsa da artık sabah, 
Bir tiirlü uyumuyor •• uyku çocuğa mubah. 
Fabt aün yanlamp, olsa nihayet öğle 
cPqa• gene katacak pufla dö"1tte böyle! •• 
Zorla uyandmnr •• bunu yapm&ık ne mümlain: 
Ba;.na vuruyor da onun cinleri bütün. 
Ailıyor .• aman; dostlarl.. Nasıl ağlamak, bayrett.. 
Babaları tutuyor •• arbk feryadı Hyret. 
0,.1~ yatruua. h• pn uyusun Tar"Slll; 

Ya. mankafa olsaa? .• Bu-akınız, zıbamn ! .. .. -.:>-
Geçti, bu minval ile, tam elli yıl aradan.. 
En aıiz kUI bilmifti onu yüce yaradan, 
Anlle3İnİn duası çünkü yerini buldu: 
Bu, uyku '81JlPİyonu gerçekten paşa oldı.:. 
Heyhetliydi gövdesi, koc:amnndı sakalı, 
Göi'!incie nitanlarla. yürüyordu cakalı. 
Azametle verirdi küçüklerine selim, 
Ve ıroecbQI' obnadıkça asla etmezdi keüun. 
Daima düşür.&rdü.. ko!av açılmaz ağ:ı, 
Pa;am lütfen söylerdi birkaç kelime bazı. 
K->naiuıda ııiirülti.ı cırla giderdi .. lakin 
Oc:Wma çelciliı-, y~ı kendi sakin. 
Dünyada hiç bir feye :toktu ontın merakı: 
Ne bir kadm severdi; ne ııaz, ne söz, ne rakı. 

mektir. rek harp gemisine tekanıip1e tor- teJbahirlerdnn korumak için h:ı· ı 

1914. 1918 dünya harbinde gc- pido atm:ık geminin krsif baraj vada her an tayyare bulundur
milcrin en ziyade korktııklan si- ateşi altında uzun zanı:ın kal· rr.nk mümkün olamadığı gioi 
lf·h ta11telhahir oldu~u ha\de, lıu- mayı intaç eder ki bu trırzda hü- t ayyarenin gcnlş bir sahacla tah· 
gün tahtelbahir tehlikesine t:tv rum tayyarenin rnuV2ffakıyet ih· telbahirleri arayıp hulmasına cia 
yare tehlikesi de inzimam etm1ş- timalini azaltır. imkan yoktur. FilJuı.kjka tayya· 
tir. Almanfann uzun mt'<>aMi Şimdiki halde tayyarcıien yal- renin tahtclbahirlerle mücadele
t:1yyareleri, işgal edilen Fransa 1 ~ız bir ~ek kücük çapta (45 san- sinde en kaıakteristik ve müessi'" 
sahil~ndel:i üslerden havalana. j tım.etrel~k) torpido .. atılabilmek- usul, onları yuvalaıında ve su 
rak Irlandanın garbiııdn lr.giliz tedır. Bır tayyare muteaddit tor- iistünrte bulunurlarken tmstır. 
gemi kafilelerine ta::u ruz etmek- pldo taşıyarak bunlan biriLirl mak ,.e bombalamaktır ki, İngi
te ve İngiliz limanlarına '7-irİP (>Cjin1cn atabildiği takdirdP do- !izler bu usulü sık ~ık V<' muv:ıf. 
çıkan vapurlar tayy:ıre hücum- nanrnalar için tehlike .bit~bi ar· 1 f~kıyetıe ta:bik etmektedirler. 
larına hedef olmaktadır. Diğer tacaktır. Tayyare gemılerı av ve Muhasım ıki donanmanın kar
taraftan tayyareler diişman li- bomb~rdıman _tayyareleri taşıdık- şı1ık~ı top muharebesi ~snasında 
manlan önüne ve ~eyı üsefer yol· I lan gıbi, torpıdo atan tayyarele- toı pıdo atan tayyarelerın bılhas-
1anna mayn dokmck işinde de re .~e maliktirler. ~u tayyarelerin sa tayya!e gemilerinden havala
kuJlanılm::!.ktadır. Avrıi zamanda 1 murettebatı demz subaylandır . nnak hucuma kalkmaları l:x>klf
mayn döken bu tay;•arelcr dtiş- Zira. ~enizin_ bihimu~ ı:ıh~~I ve ı:ebilır ve bu_ hiic~~ en seri mulı-
111amn mayn tarayıcı Yasıtalan- ~eraıtınc gore torpıdo hucum nplerin torpıdo hucumundan aa· 
na k bo ba ve mitralytn ate- urullerlnl meslekten yetişmiş ol- 1 ha müessir ve tehlikeli olabllır. 
file :~~~m ~rl"rek c.nlan imhavn malan Wbarile deniz subayları Diğer tsraftan iislerinde yatan 

Ha, ,öyle.. gördünüz mü en biçilmiş payeyi, 
Dostlar!.. Kim takdir etmez böy)~ büyük gayeyi? .. 
Arbk kararı verdi ev halkı ~tanhafa, 
Bu lakap takılm?ştı hemen yavruya: Pqa! .. 
Hiç kimse dememişti k-:>nakta - en ııaribi -
"Daha faz!a l<uanır.. olsun sanat sahibi.• 
GöğsJ ni.şarJı pqa revaçtaydı o zaman: 

Yalnır bir zevki vardı .. acep bu nasıl duygu? .. 
S:>yleyim: Döteiinde rahat, derin bir uyku. 
O, aünlerce yatsa da asin bıkmazdı bundan; 
Mqbar sez değil midir· Ge~mez huyiu huyundan!... 

k
•r·d T ı.. •• • da.ha iyi tntbik edeb!Urler harp gemilerinin torpido tav~ a-

çalımıa ı.a ır. ayyare rıucumu , T . d · b b. d ki ı · k hal d · · · 
~ 

1
.
1 

h U d h .
1 

. ayyarenın emz ar ın e · 

1 

re enne ar~ı mu azası a gu . 
• a ıe an e ve arp gemı en 11 ıi ~ b'lb ın· • •· ··hı bi 1 ı 1 hl . d d 

1 
1 ro e meyanınua ı assa gı- nun mu m r mesc es o muş-

d ma~esm e ~eyrt- en viur ar· Uz ticaret vapurlarını düsman I tm . Zira mnayye.:ı irtifadan de· 
nn zıyade te b~ıc~ gı rn va- tayyarelerinin hücumundan ko- nize atılan torpidonun dibe doğ

purlnr~ ~Ja m~essır ?1~akta- rumak keyfiyeti mühim bir me-
1 
nı fazla dalmasının teknik ba· 

dır. Çünku, tek bır gemmın tay· se!e teşkil etmektedir. İngiltere hından önüne geçildiği takdirde 
yareye karşı kullanacağı silah lirrıanlanndan hareket eden va- t'irpidodan komnmak için drıt
mahduttur. Tayyareler gemilere pur kafilelerine sahil muhafaza 1 notların limanda sığ suya dcmir
u~umiyetıe yü~sek irtifalardan teşkilltına mensup tayyareler 

1 
lemcleri de bir fasda vcrmiye· 

pıke yaparak hucum etmekte ~·e a~ık denize kadar himaye vazife· ccktir. 
bcımbalannı alçaktan atmaga sile memur edildiği gibi. Amerika Hulasa; tayyare deniz harbi· 
ehemmiyet vermekte<llrler. I veya dominyonlardan İngiltreye nin en korkunç active bir silahı 

Himayesiz giden bir vapurun acıker ve mühimmat getiren va-
1 
olduğunu gün geçtikçe daha lJa

bfr tayyare tarafınclan biribiri pur kafilelerine de aynr.a tayya· riz olarak isbat etmektedir. 
peşinden .saatlerce hücuma uğ- re gemil<'ri terfik edilmektedir. ! A. n. 

radığı çok defa vakidir. Tavyare-j ~-lllll-•••------------n••• .. ~ 
terin kullandığı yangın bomba- iPEK SARAY 
lan isabet ettiği no!<tada çok Bugün ve Sinemalarında 
yüksek hararet (3000 snntıgrad) 'J1)R.K F11..JMCILlGlNIN ZAFER TACI 

15 seneden beri memleketimizde ynpılan 
güzel, en muhte~emi. 

filmlerin en 

KAHVECi GüZELi 
Reji ı E R T U C R U L M U H S l N 

S.. rollerde: HAZIM - BEHZA T ve MÜNİR NURE1TIN • TALAT 
MEZİYET - NEVİN • PERlHAN - SABAHAT - HADi • AVNİ 
KADRİ - KANI - YASAR - NECiP HAKKI - MOMT AZ. Zenııin 
ve Mubt..-ı aabneler - Bibik Saz Hey'eti - Ya!i tarkılar. 

Müzik : S A D E T T l N K A Y N A K 

husule getirdiğinden. vapurun 
güverte saçını erittiği gibi. tah
rip bombalan da saçı delerek 
ambara nüfuzla hamuleyi yak· 
maktadır. Bu sebepten tayyare 
hiicumuna uğnyan vapurların 

ambarında çıkan yansrın, hamu-1 
lenin cinsıne göre btiyiiyertk nt-

1 
h!ıyet geminin sevk ve tdaresinl 
felce uğratmaktadır. Ticaret. ~e-

mllerine karşı tayyare tehlikesi 

1 
biiyük olm.<l.kla beraber, kruvazoc 
Ye daha büyük harp gemileri ge-ı Seanslar: 12,45 - 2.30 - 4,30 - 6.30 ve 9 da 

~k müdafaa silAhlarının fazla- ~----• Budn aaat 11 de tenailitb matine ••••••il' 
Jığı ve gerek teknelerinin meta-
m·U dolayıs1Ie tayyarelerin bom
balanna karşı mukavemet gös
termekte ve en büyük çapta bom
ba dahi bunlan babrnmam!lkt2.
dır. Fakat tahtelbahlrln attığı 

torpili (torpido) atmakta olan 

' . 

tayyareler en büyük ve kuvvetıt 
drıtnotınr için dahi tehlike teşkil 
etmektedir. Çünkü bu nevi by· 
yareler torpidolannı harp gemi
leıine karşı atmak lç;n onların 

yanına kadar sokulmak mecbu
riyetinde değildirler. 

Torpidoyu uzaktan lva."'8.ti 
1000 metre) ve muayyen bir ni
şnn hattı istikametincte ve takri· 
ben 30 metre irtifada uçarken 

Altın sesli GRACE MOORE ın 

BiRiCiK FiLMi 

AŞK SERENADI 

Bugün T AKS/M sinemasında 
Siaema S...'lltmm ~ nf• lbides.i 

~aıiüa en büyük ve ~•canlı Kahramanlık vak"ası 
• Cözler kamaıtıran dekorlar .•• On binlerce fiaıürao 

- B&Ll•B 

BEYAZ ESiRE 
deniz bırakırlar. D nize düşen s--w • fe ıtr le " m b8,ülr 

~~---w~~-id~o_k_w~ili-· _m_ak_in_e~suMe_s~n~ıç~in~-LJL~~~~'f~u~·~rk~çe 81.til .. beseri ~ 

Birdc.nbire çıl::tı mı çünkü cYıldıu dan ferman 
Bir tüfekçi Arnavut atnnaları takardı, 
Altınlar oluk gibi cepleT"ine akardı. 
Ho,lanna gihnişti ananın bu teklifi. 
O•ı; ne ali .. ~lmitti e.de herlc:esin keyf°1e 
Bah~ı da alınca kij1d, kalemi ele. 
Mini mini «pa,a» ya ninni yazdı aceleı 

Nurlarmı kucak kucak 
Saçtm dağa. lata·. uyu! .• 
Senin nam• bphyacak 
Yardu baştan"'•·· ayu! .• 

Her saadet ıeni bulsun, 
Saraya git. cebin dolsun! .• 
Yavrum!.. Uzun ömriin ol~un. 
Nice yıllar Y&f&.· uyu! •• 

Sen mektepten çıluacakNTI. 
Sırma!arı takacaksın! .• 
Sonra bize bgkacakı;m, 
Uyu küçük paşa, uyu! .. 
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N"uırıideki bu dua öyk etti ki teair, 
Bızim «paşa» olmuştu artık uykuya esir: 
Yavrn bundan besbelli sonsuz bir zevk duyuyor. 
Uyuyor •. gö:ıı:lerini hiç açmadan uyuyor!.. 
Tuhaf feY •. bulunmaz mı bu iptila ahmakta ?! .• 
St!iİnİ çıkarmıyor yatıyorken yatakta, 
Kuc.-.ğa alınırsa feryad ediyor fakat 
Galiba küçük paşa biraz kafadan sakat! •• 
Belkı afyon yutt\!l'da ona yetmitlik nine? •• 
Umid etmem .• almadı daha onu eline, 
Be~iğe sokulmadı, adım atmad• henüz. _ .. ~ 
Hayn ~ merak etmeyin.. cpqa» oldukça gurba:ıı:, 
S.bh~tli olduğundan böyle yatıyo• tosun; 
Aın.ın; nazar değmesin •• bırakııw:, uyusun! •• 

İ•te böyle geçti aradan bir iki yıl, 
Yavrucuk uyuyordu gene hep · m1tıl mıııl. 

Küçükken uyuduysa uzun !eneler nasıl, 
Şimdi de yatıyordu minder?erde muttasıl, 
Gündüiin etrafını hatta göremiyordu, 
Bu mendebur uykuya bir son veremiyordu. 
Tanıyanlar Pf&l'dı: 

- Tanranl! .• Bu. nasJ iştir, 
Y aatJJ.m üstünde bütün öır.rii g~iftir? ! .. 
HÖDÜrm öz kuluydu .• elbet rütbel. hazır: 
O. t1yuya UYllJll bir gÜn olmuttu naz ... 
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Sabat. •• iatdcsiz pldi nazır paşa makama, 
Eli pç ••nyordu en küçük bir selama, 
Rahat, &'enİt koltuğa hemen gövdeyi y*tı. 
P~ ne uyuyordu ve ne de uyanıktı: 
Gözkri pek malun\ft'du, sözleri biraz peltek, 
Bırakın; koltuiunda hemen rün sörecek. 
Siikiir: mahtel'elll DUll' taktı canmı dişe. 
Ve la•8' yapar 8'IH, zorla koyuldu i$e: 
Ne mutlu.. ça1at11a da, yanllflwklar dü'Zelsin ! .. 
Hadeneye •eslendi: 

- Cabuk, müsle$ar gelsin! .. 
He:nen haber verildi.. adam girdi İçeri; 
Rc•.avetJe uzabp pa,a kelimeleri, 
Dedi: 

- Hemen çekiniz bir inha telpafı: 
Yok mu Kırkilsenin eski mutasarrefı; 
Onu ben vali yaptım Manıutmı buaünden ! ..• 

Nazır Pat• atarak kiğıdlan önünden, 
Ta.tlı tatlı gerindi fazla yorulmut gibi. 
Müıt~ da, beynin~ yumruk vunıl:nuş gibi. 
San.tmqtı: 

- O zatın fakat yok ehliyeti; 
N:ısıl idare eder koca bir vilayeti? .. 

1 DdiJ.~iz bir uykuydu zaten nazırın derdi, 
Kı.·k bir kere matallah !.. Şöyle zeki gösterdi. 
Bağal'Clı: 

- Müst~ar bey! .. Bunu bilmez: miyim benı 
Kt?"k tane kiliseyi iliı idare eden, 
Nıml hakkından gelme:. timdi bir mıı.nastınn ? .. 
Gidin; tayin emrini hemeıı bu,.ün yazdırın! .. 

l'ENİ NEŞRİYAT: Süratli yeni bir İngiliz 1 Uludağda kayak 
müsabakaları yapıldı 
Bursa 11 (A.A.) - Kurban bayramı 

münasebetile tatilden istifade ederelr 
Uludağda yapılan kaynk mU.sabaka
lan çok muvaffakıyetli olmuştur. Mu
sabakalara diğer senelere nazaran 
çok taz:la yarışçı lştlrnk etmiştir. 

1 

tayyare tipi 
ARKADAŞ Londra 11 (A.A.) - Spitfire'-

Bu isimde yeni bir haftalık çocuk !erden çok daha süratli ve çok daha 
1 mecmuası intişara başlamıştır. Yücel kuvvetli ıilahlarla mücehhez yeni 
yayıncvl tarafından çıkanlan bu bir uzun mesafe bombardıman tay
mccmuanın mükemme11lğl hakkında 
bir fikir verebilmek için onun kıy- yaresinin İngiliz hava kuvvetlerine 
metli arkadaşımı?. Cemal Nadir Güler katılmıı olduiu ifıa olunmak.tadır. 
n Vedad GünYol tarafından hazır-
landı~ını kaydetmek t!ı.fldlr. cArk.a
daş» ın bu hafta çıkan ilk nüshası 
Cemal Nadirin renl>ll bir kapak kom
pozisyonu içinde Uk ve orta mektep 
talebelerinin zevkle otuyacaklan rö
portajlar, çocuk şür ve hik!yelerl, el 
ışlerlne, hayvanların hayatına, haf
tanın çocultlan alakadar eden vaka
larına dair faydalı ve meraklı yazı
lardan •e Cemal Nadir Gülerln yeni 
yaraUatı tiplerin hlüyelerl ve karl
lcat.ürlerlnden mürekkep zengin bu 
mtindericatı ihtiva etmekted.!r. Ayn
ta bilmeceler, oyunlar Ye bol miikl
f:ıtlı müsabakalar vardır. Gerek mün
dericatı ıerek basımı itibarile en 
güzel ve faydalı çocuk mecmuası dl
yeblleceğimlz (Arkadaş) ı ilk ve orta 
mektep t.Alebelerinc hararetle tavsiye 
ederiz. Fiatl ıo kurll§tur. 

Ev, Apartıman 
kiralamak için 

• Akıam. in K&çük 
llinları en ıüratli ve 
en ucuz vaııtadır. 

DAiMA DAHA IYi : 
Bu, oimd.l, valslar kralı JOHANN ŞTRAUS'un Hayatını 

ÖLMEYEN VALSLAR 
Filmlle gö teren 

ŞARK S~NEMASI 
nın kaidesidir J 

Bu fllın, meşhur Viyana Senfonik Orkestrasının iştirak ve PAUL 

HÖRBİGER, MARİA ANDERGAST ve ORETL THEİMER'ln oynndı~ı 

Uludağ otelinde ve kayak evinde 
300 den fazla kimse . bayramı geçlr
ınlştlr. Bu meyanda Istanbul gazete
cilerinden mürekkep bir heyet. de 
Bursa Dağcılık klübünı.in misafiri 
olarak Uludağına cıkmışlar ve yarış
larda bulunmuşlardır. 

Açık teşekkür 
Refikam Süheyla Tarhan"ın teh

likeli doiumunda büyük ıefkat ve 
yüksek bir hazakat göstererek. do
ğumu muvaffakıyetle baıarıp a ile
mize bit erkek çocuk kazandtTrnak
la beraber anneainin hayatını kurta
ran Haseki hastanesi doçentlerin• 
den çok. muhterem ve kıymetli dok• 
torlarımızdan Ahmed Kamil Akol" a 
sonsuz minnet ve ıükranlarım]a haa
tama itina ve ihtimam lutfunu esir• 
11emiyen Şişli Marmara kliniği mü
essesesi sahibi muhteremesine ve 
baş hemşire bayan Nevzad, hasta
bakıcı ha.yan F erişte ve Angelilci ile 
diğer müstahdemine teşekkürleri· 
min iblağına sayın gazetenizin ta• 
vasautunu rica ederim. 

Hidayet Tarhan 

Te~başı Dram kısmı 
gündüz sant 15,30 da 
Geee sanı 20,30 da 

APTAL 
Yazan: Dostoyef kl 
İsUkHl.l caddesi kom d 
kısmı günduz aaat 15 30 
da, gece saat 20,30 da 
.PA A BAZRETLElU 
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YENi ESERLER: 

islim Ansiklopedisi 
lngiltereye 

yardım projesi 
Tarihi vesikalar J 

B irkaç gün sonra bir İtalyan 
deniz tayyareai, motöründe 

vukubulan arızadan dohyı Zanta 
adasın:ı inmişti. 

YUNAN 
Beyaz kitabı 

r • .,.~,~;, 1~Ui:;J 
nun Yerine sizden bizim vüzümüz-
den ·· b · 

Birinci cüz'ü intişar eden bu kıymetli eserin 
tercüme ve telifine başlanması· milli kütiiplianemiz 

Londrada derin bir 
memnuniyetle karşılandi 

safha~un~se · ~e_tl~r~mizin nazik bir 

Yunan haA kı"mı·yetı"ne 1 }a gırdıgını ışitirsem havret imi 
an arsınız. İtiraf ederim k. b b 

Bu hadise hakkında Zanta valisi, k nim için b · h 1 u, e-
Yunan Hariciye Nezaretme şu tel- arşı mÜlevali teca· Sa · • ır P enomcne te5kil eder. 

Londra 11 (A.A) - Müstakil grafı çekmiştir: • 1 ha~~aı~:c:ı~:kf için ti sözliyeyim ki, ve kültürümüz için büyijk bir kazançtİr vuz er ve Yunanis- . d. .. pa auıgım halde 
f raJıSlZ ajansı bildiriyor: B. Roose- Yunan Haricıy' e Nnaretine şım ıye kadar iki rnuht I . h 

l"L. l k l . b l c.me ıza 
M V 1_ il~ · k ·1 latan sı·kıo ... ,.dı'sı' fransızc" ı'ngı.lizce ve velte geniş sa anzyet er veren anun 1 anın protestosu çaresı u clum · Ya d · k' h aarif eKİ iginın aran e - ,.,- .... k d «Bir talyan deniz tavyaresi saut L • h · enız er · nı ar-

L" • F k"l 1 ~ 1 k 1 ) k layı'hasının ongreye tev il üzerine J Diye eyetini t · oul Ur.iversitesi Edebiyat a u te- amanca metin er ar~ı aştın ıp ·on- 13 de arıza yüzünden d~nize inmi«- ~--- J k: v z, emınatımız hi!.:tfına 
f d ı d ·ı k d · ·ı · L lngilterede hasıl olan derin memnu· • ···~ 0 ara ı unnn J hd •İnde kurulan bir heyet tara m an tro e ı ere vücu a getırı mış as nın l v • tir. Pilotu tayyarenin Bren dizi' den' J a e_} arı bir :z:fl n · 

b t d b d n;,,et ngiliz gazetelerinin neşrettigı it l H • • yet e meşbud y h ·· ,. 
tercüme, telif ve neşrine aşıanan sadılc bir tercümesin en i aret e- .., 1 Leros'a postay1 götünnl!kte bulun- a ya arıcıye Naz!rt• · · ~ ur. a ut d a siz bil-
(İslam Ansiklopedisi) nin birine. ğildir. Bilhassa eserde Türkiyeye başmakalelerin başlıklarından ana- duğunu beyan etnıi~ ise d~ mahalli- nrn hı' Jdetı' ••e Arna- ;::mızıbıstelmcdiğiniz için bilm~di ·'>i-

1 d ih• w f• l • k cıı)maktadır. Q' "" ız se ep erden el ol~ b. ı u 

cüzü eserin kıymeti e mütenasip ve ai tan ı ve cogra ı ma uma tın e • ,. ne giden liman reisi bunun bir harp / k . l siyaset de~ · t' . • yı. ıze .:ar~ı 
hemen hemen bizde ilk defa görü- aikli.ği göze çarptığı için Türk dün- Daily Express gazetesi yazıyor: tayyaresi olduğ:mu tesb:t etmiştir. vat u ış eri mÜsle§arı t 1 gı ş ırıyorsunuz. 
len gayet itinalı ve·nefis bir tabı yasına aid maddelerdeki yanlı§olık- cHitleri mağlup edecek olan ka- Liman reisi, Patras mıntakası deni-ı i/e bir mülakat t~ ~~n müsteşarı d iğer İtalyan 
içinde intişar etmiştir. lann tashihi ile iktifa edilmeyerek nun layihasının numarası 17 76 dır. müdafaasından talimat istemiş, tay- ~.~ e c .ıışlarından <laha az hayrd 

clslam alemi cografya, etnograf- daha. geniş tashih •e ilaveler yapıl- Bu rakam Amerikanın istiklal tari- yareyi müsadere etmek ve mürette- ~os.c:ıı;ış ve amiri obn nazıra işit-
d hl·a•ı·,.~ L l 1 k d tin' ·ı )d ~ l tıklerını arzedeccğini H o ) ' 

ya ve biyografya )ugati> olarnk ması, ibazı maddelerin yeni en yazı- "' oatını nezaret a tına a ma emrini " e naı o ugum zaman ar r· · . ma unan 
k b .. ' 'k b' 1 b' b k · · ' s~ ırıne temın ettikte ı . ha.zırlanan İslam Ansiklopedisinin larak muharririnin imzasile eserdeki Müteal:ihen gazete, ço uyu ır almıştır. Bu emir, infaz edilmiştir.> esas_ı ır sc ep ya· ıken daı:na hid- tir ki: n so:ıra c.em ıı-

timdi elimizde bulunan birinci cüzü, yerlerim: konması kararlaştırılmıştır. başlık altında, layihanın İngiliz ge- 2 Ağustosta bir İtalyan deniz detlı bulunduğunu söyledim ve: . 
garpte orientalizm harel:etlerinin Netekim birinci cüzde Abdülaziz, milerinin Amerikan lirnanlarmda tayyaresi. Korenl körfezi üzerinde - Belki siz bu hiddetinin hakiki 1 d «- ~e:ıır~. gibi eızin de anımız
başlangıcı. ve inkişafı haHında çJk Abdülhak Hamid, birinci ve ikinci tamirir.e imkan vermekte olduğunu uçarken, E.gina ile: Salamis arasında sebebini biliyorsunuz, sözlerini ilave <l:ı:~:ıırnı 1 ~ !eşriki lfü'!ainin foy-
"a"'"''l dikk·at bı'r e~u"dü, Türkoloı· ~ Abdu"lhamı'd maddelerı'nı'n yeniden ilave ediyor. b j L ettim. Müsteşar: '" r · 

1 

an a ı ı; ını:>ı tahmin cdiuo-
" J~ • h b . u unan agusa feterinden bir mil l . . f rum. Bahusu.; simd' 1 ·ı J 

çalışmalarını, bizde ımı;iklopedi yazılarak esere ithal edildiği görü- Gazetenin Nevyorktaki mu a in mesafede deniz sahil nbıtasının - şıttım ki, ngilizlerle flört ya- harbi ka •b t:v. r"r ı ngı terenin 
faaliyetin: ve nihaye•. ı· "laAm Ansiklo- lüyor. de İngiliz efkarı uınumiyesi tarafın- A 6 numaralı kürük oem;~.'ne altı pıyorııunuz, yazıktır. Zira münase- d k .. ) ret ıgı . n~uhnk!:nk ·~ol-"' 1 d" . h • "' o - b l . . . . b ' u tan .on.a bu leşrık ' . . . 
pedisinin hangi maksadl&T)a ve ne Bundan başka Ansiklopedinin elan müttefiklerin avası ıçin ayatı bomba atmıştır. et erımız, ayı ır yola girmişti. · b · l •

1 mesuı ıçın 
şekilde dilim ize çevrildi!!ı ~trafınd.ı metninde ve zeylinde <>Örülmeyen, ehemmiyette addedilen bu mesele Halbuki si7~ şimdi bu yoldan uza k· gc~ş ır 8~·1a nçılıy~r: :I) 

-· • d b'lh d kt d Yunan hlikimiyetine karşı vuku- 1 b oma • uııan <>efırı hu"k • · ın \ A t d 21 • 'f l'k b. • f k h · ti · · 'b ·ı üzerin e ı assa urma · a ır. aşıyorsunuı: ceva ını verdi.:. .. d d'V• · umctı n-: a uma ı cerı:e en l!i\•1· e ı ır 1 aA at. e emm•Y~ en ıtı a~ı e esere )>ulan bu mütevali tecavüzıt."r üzeri· ' 1 gon er ıgı raporda !IÜ) le d 
mukaddeme ıle (AB) dan (Ab- ilavesıne redaksıyon heyetınce karar Muhabir diyor ki: Yunan sefiri kendisine bu iddia- edivordu cvnm 

rıe, Yunan Başvekili B. Metaksas ı J 

dü!kadir) e kadar olan mııddeleri verilecek maddeler eserin sonuna cİngiliz harp gemilerinin Ameri- 7 ağustos tarihinde Atın!\ İtalyan lan teyid edecek deliller gösterilme- cS d k d 
ihtiva etrr.ektedir. Bu kısım beş for· eldeııeccktir. kan tezgahlarında tamiri imkanı sinde beyhude yere ısrar etmi'<tir. ı . · \,umBı .a. ·bay .ctn;t·k İcap •·der sefirini ne.ıdine davet e<letek ken- H lb k' • t~ı. n. cnını, enıın ıl .. .. 
ma - 80 sahife - tutuyor. Tercümeleri kontrol eden ve ni· donar.mamız için çok büyük bir kıy- d . d h a u ı ortade. delil yoktu. . den c ,, 1 k t c· ~l goruşmcz-

1 k H b
. l .1. isın en iza at istemek mecburiye- . . ' ' e on ıeno ı e beraber 

Esaslı bir tedk:ik mahsulü ve pek hai metnin üslubunu tesbit vazifesi- meti haiz o aca tır. ar ın ngı ız · · d Roma Yunan sefırı. İtalyanın Yu- Duçe tarafınd ~ 11 \'er.cd 'k d' 
d I d Akd . d t k" .. f t tını uymU§tur. . k h ,, • ı snrayın a 

§ayanı istifade olan mukaddeme e ni de yapan redaksiyon heyetinin su arm <• ve · enız e e asu e - nanıstana ·nrşı asmane hareketle- müşavere:y t' d avet e..lı'lm 't' B' 
b • 'h ·ıA 1 · .w. · ti d d h' · t 1 Yunan Başvekili, nezclıne davet · · l l 1 · · y ~ ll• 1

• ııuten-kaydedildigyı gibi, Cümhuriyet nıaa- bir kısmı, o tasnı velı aveberlın tıp vdazıye er e kal ıh ıml para o_rdu- rını, ta ya·n· t.ayyare erının unan alevh mUl:ı.k.ıtn verd 'ı ;; ı· me -_raııın 
k 1 .. · ~ .. ·· t ettil!i İtalyan sefirine Yu .. an ·bitaraf- ki d "' rifinin bugün tercümesini Türkiye ilmi ontro unu uzenne a mış u u· gun unya muna a e a arının ı. a- - • topra arı uzerın e uçuşlarmı, Yu-

1 
evvelden ve bfılfıda n rp'I . I ..ı 

1 J h k ·ı · d u le lığına ve Yunanistana karşı yapılan ·ı · ı 1 ~• mı<ı ' ' •U· irfan alemine hediye ettiui, ( slam nan bir müşaven eyeti teş ı et- m. es~ o. nanmamız.a mens P_ gemı • nan gemı erı e muavin gemi erinin ğu muhnkk.,, l · tır B "~ 1 . • "' l I 1 d b 1 l kt tecavüzleri ve hasmane hareketleri h k · • · · ınUı:ı!:::> .nır- •n 
Ansiklopedisi), Hollanda ve belki mektedir. Redaksiyon heyeti mün· ı rın n~ tere en ın erce .m.ı uza · a a ·sız bır suret Le bombardıman bizimle mümıscbetlerı • ·ı . h' ' 

b k f b ·h ı h k - t b l l t 1 t birer birer saydıktan sonra İtalya- d'I 1 · · A . 1 ' ·• nazı... • .r bütün dünyanın orientalizm merk,_ez! hasıran ilmi Vf' o _ie t~ ir z~ niyet are at. a 'l1 ~nma. ar~m ıs 1 zam c • e ı me erını, rnavutluktakı talyan l safhaya girmis olduğu bb · · 1_. 
olan Leyden şehrinde, meşhur tabı 1v~ metodla metınlerı tedkık ve mektedır. Kafılelerı ?ımaye eden ve nın Yunanistana gösterdiği emni- kuvvetlerinin devamlı arttırılı~ını ve kanaldan yay;.ıı;:; o1mn<ı daC'r:~

1

1. :·.ı 
l ı. l k d' h t k J t k bd t yetsizlıg.~i protesto etnıi .. tir. k c· A w • n, .. . ay.ı 

E J B .
1
• f da Beynelmilel ~ontro etme te ır. ıya u orsan an a 1 en sonra a- ~ ont ıanonu.n rnavutlugu ziya- .. ıruandır. 

. . rı . tara ın n, 1 · 1 · • b d k l ·ı !&'". " J 

aı_adeını'ler bı'rl;<nnı'n yardımı ve la· Nesrin~ baslanan İslam Ansiklo- mır en ıca e Pce. 0 an gem. 1 er mu· Yuna: Başvekili, bu mülakat reti zamana raslayan Arnavutların J I · · " ' °' ..,. • · f ı k ek k arıcırc , .., :ızırı tarafı.1c!un r.ıuh te · 
nınn11a. mu··steşriklerin i~.tirakile 1908

1 
pedisi kitap olarak ilmi bir eserin l azzam rr.esa e erı atetm ten ur· hakkında tuttuğu resmi nolta ıöyle irredentiste iddialarını, Romanva ı·r b h l ' 1 ki d J ı a ane erle bize karşı' ya ?:'..ı.n 

.en .. ~;nde neşre bas,lanmıs ve ancak haız· olması ~cab eden bu"tu"n vasıf- tu aca ar ır. diyor: Hariciye Nazırı tarafından Bükrcs b " .. h" 1 b l w• • • ~ utıın ucum ann ve i va~ıta s?ı,~ı-
: · senede ikmal edilmiştir. Zeyilleri 

1 )arı ihtiva etmektedir. Sahifelerinin Bundan başka "Rbosevelt planı cMiiteakiben sefire b.ı itimadın'Z· Yunan sefirine: ~İtalyan - Yunan rıılan endi~e verici ihbarların, İn-
ile beraber 5 31 2 ııahife tutan bu 1 eh' ad.na cildlerin hacmin.. yazıla- İngiliz deniz tezgahlarının işini de lıgw ın katiyen dogw ru olmadıgw ını izah münasebetleri nazik bir şekil al- ·1· · · · dd I -. gı ız garantı~ını :-e etmemizi ,.0 d;ı.-

~er~~ . masr~fı, yukarıda .da kaydc-
1 
nn punt- su ve cinsine ve bilhassa fevkalade. hdifletecektir.> ettim. Zira Yunanistan, bitarafhk mı~brJ> mealindeki ~özlerini, Korfu- ha kiınbilir ne 6.-ıbi diğr-r müs:ıı.- datı 

dıldıgı veçhıle, Beynelmilel akade- noktalama işine son derece dik.kat Daily Telegraph gazetesi cZafe- hakkındaki beyanatını namuskar nun talyaya ilhakını talep eden ihtiva edı-n yeni bir :::ekil ı ~~riki i: :~-
mil~r birliği ile bazı İslam dostu Av- \I edilmiştir. rin anahtarı> başlığı altında neşret- ve samimi bir surette tutmuş, Bal- nümayişleri birer birer saydıktan saiyi müzakereye bizi rııhan ha.m-
rupalı A 'kal · l t • w• k l · d A 'k ·· k J d Jh" 'd · · · b"t" sonra B. Benini'ye sordu: l w • 'hd f k ve _merı . ı ~e:ıgın er a- Diğer taraftan eserde geçen tıgı ma a esın e men anın surat- an ar a su un ı amesı Jçın u an amagı ıstı a_ etti ler:n '! dair b"'n-
rafından tesvıye. e~ı~mıştır. Alm~n has isimlerden arapça ve farsça le inkişaf eden sınai kudretinin Hit- nüfu:z.unu aarfetmiştir. Yunanistan - Bu ahval ve şartlar altında de hi~ bir ~ijphe kalmRmt"tır. Vakia 
ca, {ransızcı:. vt. ıngıh:ı:ce olarak uç 1 olanhrla türkçede eski harflerle l:;ıa- lerizmle demokrasi arasındaki mü- bu si~ ~$eti, ylanız Almanların Fran· size gelerek ne cereyan ettiğini ve bu usul fena olup haleti ruhiycvc 
lisanda tertip edilen İslam Ansiklo- 1 sılmış kitaplaJın ve müelliflerin es- cadeledc hiç şiiphesiz kati ve nihai sadaki galibiyetlerinden sonra de- hakiki emellerinizin neden ibaret uygun değilse de tamıımen fa.ı;,~t 
pe~isinin telifine iştirak eden mü- l ki meşhu: adamların ve eski m~tin- bir amil olacağını bildirmektedir. ğil, ta harbin bidayetinden beri ta- olduğunu sorrnağa haklı idim. Bu- zihniyetine ınuvafıktır .ıp . 
~lı~~er d ~!~an, Fransız, lngiliz, !erin isimleri kabul edilen muayyen Makine ve alat sanayiindeki mu- kip etmiştir. O zaman B. Graçi bu 

A
o an ~. 1 • ltalyan, Rus, Türk. ve bir transkripsiyon alfabesile yazıl· azzam inkişafın şimdiden başlamış noktada 'benimle tamamile hemfi-
rap mutehassıslardan mürekkep B d ı l · ed' · b' d' · kı'r old guw g k B l\i~ ı· t' - mıştır. ı..: saye e arapça, farsça ve o ması tatmın ıcı ır şey ır, zıra u nu, ere . ıusso ı· 

ır. eski Türk harflerine vakıf olanlar imal edilecek makinelerin bolluğu ninin ve gerek B. Cianonun •emelle-

ı ~fak l-~ek no~~anl~nna .~ağm~n 

1 

~serde R~rdülderi isimleri asıllarına modem ~lah i~ili için elzem şart· ri dostane olmadığım sanıyorsak 
slam Ansıklopedısı hıç şupheNz, ırca edebılecakler, ayrıca bu alfabe tıt ve lngilterenm buna pek ziyade tamamen yanıldığımızı bana ıöyle· 
L _~ün dünyada bir misli daha mev· Türk aleminde ilm~ neşriyat husu· ihtiyacı vardır. eli ve tunları şiddetle ilave etti: 
cud ~.lmıyan v_e orientalizmin İsla~ l sund:ı bir vahdet teminine yaraya- Diğer taraftan Times'in diploma- - Si.te bu dakikada tah&i fikri· 

1 GüNUN ANSiKLOPEDiSi] 
Hasan Sabbah 

ve Turk şubesıncle, yardımından ıs- 1 caktır. Ansiklopedinin basımı için tik muharriri, B. Göbbelain, B. mi değil, ltalya sefiri stfatile ftal
tiğna edil.eme}~ek. ve son .~a~~n!~- j tamamer: yeni harfler dökülmüş ve ~~osevettin ~u defaki icraatının te· yanın umumiyet~ Yunani•tana ve 
ra kac!ar Türk tanh ve kulturunun hazırlamak hutusunda olduğu gibi ~ı~ıle, Ame~ık~ yardımile istih:r:a bilhassa hükumetİr.e lcar~ı hiç bir 
İslam tarih ve kültürüne sıkı alakası basılmak cihetinden de hiç bir itina ıtıyadındrn ınhıraf ettiğini kaydey- emniyetsizlik beslemediğini eöylüyo-

Hailde Edibin Akşamdan Akşama 
!>Ütunumuza nakledllen bir düşünce
sinde Hasan Sabbah'tan bahsolunu
yor. 

g·cç!rdı ve or::ıd:ı yerleşti. 
Bttrn.da kurduğu me?Jıep ve d~vl C'te 

~u ls1mler verildi: Şarki Ismuiliye, 
Haşiı;l. Batmlye, Mel:'ıh!de. y:ı.hud El
mutlyc. (Frenklere gtire Assnss!n sL 

dolayısile, biz Türkler için ihmali esirger·memiştir. !emektedir. ~ rum. 
mümkün olmıyacak muazzam bir Diğer cüz:leri artık biribirini talc.ib yaş~ton 11 {A.AJ - Ayan ve O zaman kont Cianonun Yunan 
eserdir. edecek olan bu muazzam eser milll mumessillcr mecilslerindekl hükı"ımet ıefr' ·1 . .' .... k h'd • · · 

1065 le ı 12• arasında yaş.'l.yan bu 
zatın llkabı Şeybillcebel'dir. Şarki İs
mailiye devletini ve Haştşi adlı gizli 

l.derlcrl demokr:ı.sllere yardım edil- '. ı ı e goc~şur en. ı Cietını ve 
Gerek milli kütüphanemize temin j H:.tüphanemiz ve kültürümüz için nıcslne dair bl.r kanun lflyihası tevdi haşın tonunu ıma ettım. 

ve korkunç tarlkatt kuran bir devlet 
ve mezh~p reisidir. Soyunun Yemen
den btr hükümdar ailesinden geldiğ!
n11ddla edermiş. Be.basının adı Alid!r. 
Rey knsabasında doğdu. Nişapur'da 
tahsil etti. Meşhur Ömer Hayyam'ln 
ve Melikşahın veziri N!zamülnuilk'lc 
mektep arkad~lığı etti. Bunlar, iler
de blriblrlcr1ne yardım cdecckl('rine 
dair aralarında sôzleşml.şlermiş. 

edeceği büyük kazanç, gerek ilim çok büyük bir kazanç teşkil etmek- etmişlerdir. Bu 1~.Yihada bilhassa aşa- Bunun üzerine B. Graçi bı:na dedi 
adamlarımızla yetişmekte olan unı· tedir. Bizim için ehemmiyeti bu de- ~ıdaki huSU$at derpiş edilmektedir: ki: 
, ·ersite gençliğinin faydalanma~ı rece geni~ bir eseri tercümeye karar 1 - Amerika. Cümhurreisl, milli - Ben o fikirdeyim ki, Roma 
bakımmdan İslam Ansiklopedisinin verip bı.: vazifeyi en salahiyettar müdafaa menfaatleri icabından ol- Yunan sefiri, her noktai nazardan 

ehemm·1,,etı'nı' takdir eden M_ .aa.rıf makam ve zevata tevdi ede.rek nes.,- cilığuna kanaat getirdiği takdirde, mükemmel olduğu halde ltalyanla-
J hükumet veya miidafaası Relslcilm- h ı· b ı 

Vekı.llı';:;n·, Ansı'klopedinin dılımıze rini d<ı deruhte eden M_aarıf Vekıl- rın araret ı ir tona aö:z söyleme-., burca Amerikanın müdafruısı için ı ı k ı 
çevrilmesi faydalarının yayılmasına 

1 

JiğiM ve böylf' . bir eserın hazırlan- hayati bir ehemmiyeti olduğuna hük- erine a ışı o madığı cihetle, mu· 
b . •d b'lhassa bizi alakadar masında karşılaşılması zaruri olan medilen bir memleket için her türlü haverenin hararetini eüitefeir edi· 

vd~ ı... ar .. dda I 1 
• ıslah ve ikmal , güçlükleri ve mesuliyetleri üzerine müdafaa malzemesini fabrikabrda, yor ve bunu mevcud olmıyan ga.yri 

e en ma e erın • .. h t ·hl d · al tt' k · d t b' · t h t · dil . I v düşüncesile ı alan redaksiyon ve tercume eyet- rzga ar a ım e ırme vesaır su- os ane ır nıye e ve ya u emnı-
e mesıne yo açaca~ . . f k 1 r'ne gayretlerinden ve eserin ter- retle tedarik etmek selahlyctini ha!z- yetsizliğe atfediyor. 

· .. ve telıfını nıuva 1 e 1 cl 1r S eserı.1 tercume . Ü . t'p ve tab'ında gösterilen son derece ' · efirden, şahsi intibalarmdan 
bulmuş ve bu vazifeyı .. lst~~ul m: ~ikkat vı.. itinadan dolayı ne kadar . 2 - ~eisicümhur böyl~ bir ~emle- sarfınazar, kont Cianonun sefırimi-
versiteııi Edebiyat Fakultesının ne:za k' .. d·ı a dır ket lehınde her hangi bır mudafa:ı. ze karşı tonunu değiştirmesi ve bu 
ret v n:esuliyeti altında Üniversite teşe <ur e ı se z . . n:alzenıeslıli satmak, denetmek. mü- tondan, İtalya ile münasebetlerimi-

. e · . drosu i inde ve dı-ı Biz de mukaddemenın sonunda l lXltleie etmek, kiraya vermek, ödünç 
teddrı::: heyetı ka.h . ç hibi zatlar· izhar edilen arzuya iftirak edeırek vermek veya her hangi bir şekilde zin B. Craçi' nin söyledikleri gibi 
ıın a bulunan ı _tısas sa d' t 1 ıa·m Ansiklopedisinin (Büyük •·ermek hakkına maliktir. hakihtte olduklarından başka bir 
d ·· kk b r heyete tev 1 e • 8 şekilde olduğu zehabı hasrl olma-

an mure ep b"ı edaksi on he- 'Türk Ansiklopedisi) ne biran önce 
mış, derhal n r Y 1 k . kA l rını hazırlayacak it 

1 
• 
1 

• ması pek ziyade memnuniyetimizi 
yetile bir tercüme bürosu kurularak j~~vu~;ı:~m ~e a tecrübe olmasını a yan es ır arı mucip olacağın• ve aramızdaki her 
l§e b&şlanmıştır. 1 ır § ç . d · müzakerenin tamamen dostane bir 

Bu heyetin neşrettiği İslam An- candan temennı e erız. eda ile cereyan etmesini dcstça ta-
1111111111111111111111111111111111 E 1 

1111111• 11111111111111111111111111111111111111 n büyük kısmı Mısırda- ep ettiğimi Romaya bildirmesini 

Nl!LED OLDIP:»j ki kamplarda tecrid tal~;~im~unan sefiri, 7 aiwıtoı 

~ ~[3[1;[3~ @Q;(!!J~ edilecek !;ü~~eş:~:ih~~eBe~~?~r:t~:\ub~~:! 
bir mülakatını hükumetine bildir
miştir. B. Benini Tiraııa' d&ki Yu-
nan general konsoloalıaneainin ter
cümanına aid bir ınosele iç.in Roma 
Yunan sefirine demiştir ki: 

Ölümden kur tanlan ağaç! Londrı. 1 1 ( A. A.) - İngiliz or
dusu ~diye kadar çok zor işler 
görmüıtür. Fakat bu işlerden hiç 
biri haleıı OrtF Şarkta karşısına çı
kan 70 bin esiri beslemek vazifesi 
kada- çetin olmamıştır. 

Aı:nerib.nuı Sen Lui şehrinin büyük 
bir mcydanlığını süsliyen ve yazın 
gölgellyen büyük bir ağaç son za
manlarda kurumağa yüz tutmuştur. 
Bu h:ı.ll. gören oranın Beledly!!sl ağa.
cın hastalığına çare aramış, nebatat 
lJ!mlerln!n iştiraklle blr toplantı y:ı
pılmıştır. 

YapıJan muayenede ağacın, ih~acı 
oereceslnde hava alamadığı. ve bınne
tice kuruyarak ölümP rı:ahku171 olduğu 
ıınlaşıJmıştır. Belediye ıdaresı, ağacın 
t davlsi için tredl ayırmıştır .. Şimdi 
e .ıw. a ko"kt~rinden makmelerle bu a5 .. c • .. ı 

• h vıı -rmyor Ağaç bu suret e 
sunı a ~.. · 
ölümden kurtanıınışt.ır. 

Bu esirlerden bir kısmı Hindista
na gi,;nderilmiş bulunmakta ve diğer 
mühim grupların da evvelkileri ta-

«- Sefir cenaptan, münuebatt
mızın nazik bir ~kil aldığını bij. 
yük bir teessürle öğı-eniyorum. ~ 

Dünyanın en 
b k kip edeceği anlaşılmalttadır. Bunun-

k a hn buz ta a ası la berabeı· şimdilik esirlerden en bü-
. W ' er harbin bitmesini mü- yük kısım Mısırda kamplarda tec-

Kendisinden hayret ifade eden 
bir tavırla bu intibaı nereden edin
diğini sordum. O, bunun kendi tah
si mütalaası değil, kont Cianodan 
İşittiklerinin bir neticesi olduğu ce

Dünyanın en kalın buz tabakasının 
Groenlandtla olduğu kati olarak tcsblt 
edHmlştlr. \7alnız bunun ammi kıılm
lığı hakkında Hltilat vardır. Groen
landda uzwı müddet tcdkikler yapan 
ve bir kazaya uğrayarak vefat eden 
G:aç üniversitesi metcoroloj 1 profe
söril Alfred Wcgener buz tabakas:nı 
ellndekl si~magraf aletleri yardımı ı!e 
1700 met.re ol:ı. rnk tesblt etmişti. 

Profesörün blr:ıdeıi \·c halefi Dr. 
Kurt Wcgener yeni sismo:;:rnf aletle~ 
rınin yard:mı ııe buz t.., bakasının .lta
lınJı~ını 3000 m etre olar:ı.k t:ı.yln e~

~ e t le :- kiklik ve h::ıv:le~ı;;. 

ırurt etlgensismogra! lletlcrl berabe-/ rit edilecektir. Mısırda 50 den fazla 
teakıb :ıreı k I k b l d vabını verdi ve ilave etti: 

k ta re ile Orocnla11da aınp mevcut o ~ca ve un ar an 
rınde olara yya k 

1 
hvı uzaktan 1 her biri için bir kumanda heyeti ve - Şunu da ilô.ve etmeliyim, na· 

ı;'decek ve buzun a ın g h fı k ] b 1 kh :ı:ır, Yunanistan yüzünden pek 1-ız-' h '·'k t 3000 mu a z as er er u unaca r. &. 

llcsap etliği vechile aıu ·a .en . . . g ".. .. .. d N b h'd 
1 1 

"dıl!-tııt m"hallinde Harp esırlerı hakk_ındakı Cenevre ın .,orunuyor u. azırın u ı -
metre o up o m.. ı:.• " k 1 · · 1 · l ·ı · k 1 · delini nasıl bı'lmed·w· ak k 

1 
mu ave esı esır erın ngı ız as er erı ıgıme şaşar 

tedklk edeee t r. gibi beslenmesini emretmektedir. n~:.ırı. çoktan beri görüp görme-
Orta Avrupanın ve yakın ~arkın en Buna bin<::cn lialyan esiıleri günde dıgımı sordu ve onu sadece görmek 

sıhhatli ve lt!~~cfa ş:ıyan sismograf 1 dört defa ve İngiliz a$kcrlerinin ye- ı ~~ndi~inden taşar:,. h.i~deti a~lamak 
aletleri Graç uıın·ers!teslnde bulunu- diğini yemektedirler. Bununla bera- ıçın kıfayet edecegını ıma cttı. 
ror. Balkanlarda ve küçük Asyadaki 

1 
her Sidi Barrar.i ve Baıdiada mühim Nazın son zamanlarda gördüğü

r.f!lzelelcr!n merke:: '.'e şümul dairesi ~ miktarda yiyece~ ele ~eçiri~miş 
1
bu- , mü, .~~kat yeni bir intiba hasıl et

daim:ı buradan sıhhat üzere haber 
1 
lunması meseleyı basıtleştırmeK.te- medıg,mi, sebebi de birçok hafta· 
' ! !ardan Leri .kendisini cörmek saa-

Nizatnülmülk sözünde dura:rak Ha
san Sabbahn sarayda iş \'ermiştir. Fa
kat gayet haris olan Hasan Sabbah 
:ırka.daşuıı attırarak yerine vezir ol
mak üzere hükümdar nezdinde entri
kalara başlamış. lillelcri meydana çı
kınca da, artık Hasan oralarda tutu
ııamıyarak 1078-79 senelcrlnde Mısıra 
k~çmışt.ır. Orada da saraya hülül edip 
hukümet işlerine kanşm•ştır; hane
aan siyasetine el uzatmış, memleket-
ten çıkrnağa mecbur kalmıştı. Bir za
man Halp ve Şamda yaşadı. Uzun 
scrgüıeştıerden sonra !randa Kavzın 
şehrinin şimalinde Elmut kalesini ele 

hmlr <Akşamr - c. H. P. vll1yet 
1dare heyetine seçilen zevat ilk top
lantılarım yap:ı.rak vazifeleri taksim 
etmişlerdir. Pattı. vlliyet idare heyeti 
reisliğine avukat B. Mustafa. Münir 
~irseı, umumt k!Hipliğe Dr. K!\.mran 
Ors, muhasipliğe Cümhuriyet Merkt'Z 
b::ı.nkası .müdürü B. Nazif İnan, Halk
cvl reislığjnc Dr. Hüseyin Hulki Cura 
seçilmişlerdir. Bundan başka kazalar 
Ha1kcvleri kültürel me'"aisine k!?. nrn
fı llim mektebi müdürü B. Rahmi B::.-

Ttı.rlk::ıtın başı Şeyhülcebel'dir. 
Ondan :ronrn Dailcı· . sonra Rcftkler, 
nihayet Fcdailf'r gelir. 

Fednill'r, şeyhin emrini körü k Brü
ne, mutı:ıka yaparlar. Hasan tl:ı kcn
d'.!erine, boy:c bir hizmet multabilinde 
c1 uny:ı cennetini \'('rlrmiş. H:ı'ilşle 
tı~'lıtulan Fedailer. ~t'Yhln b:ıh~es!ne 
clımr; orada her türlü zevk ve şrhn: t 
k~ndilcrlnc tattmlınnıı;. Hayatlarının 
boyle devam edccc~i ker.dilc rln (' vad
o~~ınduğundan onlar da her clnayetı 
gozc alırlarmış. Husrı ıı Snbba.h, Fcd:ı.i
!.eri .. v:ıs~t:ı.~.ile p ek çok duşın:ı.nlannı 
oldur~~uş t_:ır .. Bu arada cwk! ark:: d::ışı 
NiZ:ınnılmuJkü de hançerletmiş t:r. 
Sultan Melik şahın da öldürillınesl 
ona atfed1lınlştl. Bu gizli cinayetler 
herkesin gözünü yıldmnıştı . 

Hasan Sabbah böylece kırk yıl ka.
dar saltanat sürdü. Kendisinden son
ra da müridlerinden yedi kişi iktidar
da kaldı. Şarki İsmall!yc hükümetJ 
1256 ya. kadar payıdar oldu. Suriyedc, 
Iranda, Efganislaııda. Türkistanda ve 
llindlstand:ı hala bu tarikate mensup 
ola~~ar Y'a.rdır. Meşhur Ağa Han is
mailılerln bugünkü reisidir. 

!aban, nıuaııım Bn. Vedide Karadayı, 
spor işlerine Reşad L~bleblcioğlu, par
ti .. te~_kllatı intihap işlerine avukat 
Şükru Sayar '\'C avukat Ekrem Oran 
~~çl ve esnaf birlil:lcrinc Dr. K5.m.ra~ 
Oı.-s nezaret edeceklerdir. 

Vazife tnk ~lm lnrlen sonra vl!ayct 
idare heyeti lraza l~ongrckrlne ::ı.t d cv
ı akın tccUd kine başlanmış ,. e geç \ :'.l• 
kit tedkikct b :lrilcrc·k :iizı.l"'.n ""·re 
tn.~~~k ~~!lnıi•tir. ~·uı~a ndnla r ' m, 
l l"!'d V!•:ı,\• t '°" Ti' t' C. +j l : \ V., rt ·a-
sını lıir aı .. ..:.ı ı,:.ı t ... . ı. ı_ .. ~-.r. 
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HER AKŞAM 
BiR HİKAYE Maskeli hafiye 1 ORDULARI DURDURAN KADIN 1 

Tiyatrodan, sinemadan, meşhur ar-ı blrlerlle O.Şıkane rekabete glrlştrlerdl. 
tıstlerden bahsedillyordu. Gençlerden LAkln o dalma krallçenln kıskançlığı
b!.rl • na uğradığı için sarayın zlndanla.nna 
~ Benim için en güzel artist Hedy kapatılan masum genç kızlan tercih 

Lamar'dır ..• O ne insanı çileden çıkar- ederdi. 
taeak derecede güzel kadındır! ... O ne cMaskell hafiye. belki tiyatroya ya-
deli edlcl bakışlardır!". dedi. kın olduğu için blzlm mahallenin cl-

orta yaşlılardan bir! buna itiraz et- vannda, yanı gene Şehzadebaşı taraf-
tı ıarında otururdu. Bazı akşam üstleri 

Günün mühim karşılaşmaları 
Beyoğluspor - lstanbulspor, Beşiktaş -

Beykoz arasında olacaktır 
·_ Azlzlm, artlstlerln kıymetlerini biz her vakit kaydırak oynadııtımız 

ölçerken onların güzellikler! Ue sanat arsada eğlenirken biraz ilerideki yo~- Lig maçlanna bugün Fener bahçe 
kablliyetlerlnl blrlblrlnden ayırmanız d~m .:zıas_kell hafiyenin geçtiğini gö- ve Şeref stadlarında devam edile
lazımdır. Her güzel olan kadına. sa- rUrduk. Işte o zaman hemen hepimiz cektir. Yapılacak beş birinci küme 
natkil.r demek doğru olamaz. Benim sıraya dlzlllr, ona seifı.ma dururduk. n y A k d d maçından ayrı olarak da Karagüm-
içln en büyük sinema artisti Em a- r asın an a: rük ve Anadoluhisar sahalarındn 
nlngs'dlr. - Yaşasın .Ma~kell hafiye ... diye 

Herkes bir ısım söylüyor ve bunla- ba~nrdık. ikinci küme müsabakalan icıa edile· 
nn etrafında mütalllalar ileri surfilil- O memnun, mesud, blzl seyreder, se- cektir. 
yordu. Blr aralık Rasim'e sordular: lamımıza mukabelede bulun_?rdu. Biz Evvelce de bildirdiğimiz gibi Ii, 

- sen en çok hangi sinema veya bütun ç~u_!tlar, hayatı~ biltun emell- şampiyonunun belli olarak B~iktaı 
tiyatro artistini beğeniyorsun? mlz bUyuyunce işte böyle dehşet bir kl"'b" - b' • Tk . . k • 
Rasım gülümsedi: adam olmaktı. b"u uknul n .ırın.cı ıl va'Zbıvcldının atı 
_ Ben hayatımda yalnız blr tek c.Maskell ha!lycuyl o kadar beğenir- ır ıe e gırmıı o ması ıın an son-

artlstl fevkalade beğendim. Fakat bu dik kl bunun yanında şlmdl sizlerin ra yapılacak olan karşıldşmalard:ı 
bir sinema artisti değildi. Tulüat s!nema yıldızlarına, Hedy Lamar'lara, her zaman olduğu gibi b:rinci ile 
kumpanyalanndan birinde çalışan or- Emil Yanlngs'lere, Katerln Hepbrün- ikinci arasındaki çekiım~yi ortadan 
ta yaşlı bir aktördü. Bakınız onu na- lere ve salreye meftun olmanız hlç kaldırmıı ve müsabakaların bu ba-
sıl ta'iumıştım. Küçüktüm. Şehzadeba- kalırdı. kımdan heyecanı kalmarnı~tır. 
§' civarında oturuyorduk. Mektebe gl- Ll\kln maskeli hafiye blr aralık or- Alt h f k I 1' I d 1'." 
diyordum. Babam hafta tatillerinde tadım kayboldu. Artık onu hiç bir yer- .. 1 

• a ta~.1 a an ıg ma~ ~rı~. a 1 

t . tr ıt e e müsaade etml.ştl. de, hiç bir tiyatroda göremiyorduk. muteakıp musabakalar, mıllı kume· 
'ya oya g m m · 1- d'. d" .. l b 1 t Ben de bu fırsattan adamakıllı ıstı- Ne olmuştu? Nereye glt.mlşt.l? .. Bunu ye gırece&. or uncu stan u a· 

:tnde ediyor, hafta tatlllerlmde mu- h!ç birimiz bilmiyorduk. Fakat aradan k11mı ile ikinci kümeye gidecek so· 
hakkak tiyatroya gidiyordum. Bu su- epey zaman geçtiği halde gene onun nuncu klübü meydana çıkaracaktır. 
retle cYedl peçeli kndınn, cDemlrhane gibi: cHa, h~, .;ha, hay! ... ~ diye cakalı Bu cihetle badema dö•düncülük 
mudfirfü, cBlr fakir delik.anlının hl- bir tarzda guluyorduk. Buyilyüp koca için çalışan Vefa lstaııLıılspor ve 
kayeslt cEkmekçl kadın•. ıLadam Ddam olduğum ?.D.man bile gene aklı- B wı ki"' 'ı . . 1 ·1 
o Kam~lya. vesaire gtbl birçok piyesler ma ge!dlkçe, fakat bu .sefer nlay için, eyog usp.?r .~P erının rr.aç ar~ 1 e 
gormil§tüm. LAkln asıl benim beğen- maskell hafiye glbl gülerdim. Acaba sonuBncukluga Tduşrnk emek S~~lın ugr~
diğlm, hayran olduğum piyesler son kmllçelerl saçlarından tutup yere şan ey oz, op apı ve ~ L eymanı
derecede cinai olanlardı. Işte ıMaske- ı:arpan kahraman ve yakışıklı şövalye ye klüplerinin yapacağı rrıüsabaka· 
ıı haflye.yl bu cinai piyeslerde tanı- nerede idi?." lar enteresan olacaktır. 
dım. Bu kısa boylu, tıknazca esmer bir Bundan .. b~_ş sene e_~el İst.:ı.nbul ~l- Bugün yapılacak olan karşılaşma-
n"tordü Hemen bütün piyeslerde ha- vannda kuçuk bir koye yolum duş- 1 d k ··h' b . .. \' · - - - - k · 1 ar arasın a pe mu ım ır musa· 
fıye rolünü oynardı. Bazen de yuzüne muştu. Koyun ahveslnde blr çay ç- b k 1 kl b b k d 

h bl k t kardı Bunu ı 1 tim. Sigaram bltmlstl. Biraz Uerldekl a a 0 mama a era er :> u an a 
sıya r mas e n . n ç n . h •W• • b 1 ·· ·· d 
ha kona maskeli hafiye adını takmış- kuçuk köy bakkalının dükkAnına ka- ıza ettıgımız se ep er yuzun en 
tı. Tarihi piyeslere çıktığı zaman bUe dar gittim. Bakkal ihtiyar, gözlüklfi, enteresan geçecek maçlar §Ul_!lardır: 
ona gene ıMaskell ha!iye11 derlerdi. h~reketlcrı biraz tuhafca bir adamdı. Beyoğluspor - lstanhul.,por, Ve-
Arkadaşlarımla beraber tiyatroya Dukkanında birkaç çocuk vardı. Kil- fa - Kasımpaşa ve son c!arak da 

gittiğimiz znınan maskeli hafiyeyi al- çükler şeker, klbl'it, tuz glbl öteberi sürpriz yapmakla iştihar eden Bey· 
kı ıamaktan ft.deta avuçlanmızm içi alıyorlardı. Bu bakkalı benim gözüm k 8 'k k .... .. d F k t d ? İ te ozun eşı taşa arşı oyıııyacagı 
kabanrdı. Ona benim gibi butün ço- ısırıyor u. a a nere en lJ onu .. b k d 
cul;lar hayrandı. Çlinkü maskell hafi- bir türlü kestiremiyordum ... Bir aralık musa a a ır. 
y;: en azılı katmeri, en müthiş cana- çocuğun bir! yilz paralık domates ~~ı.- Beyoğluspor • 
'\-arlan yakalar, her piyeste bir sürü ı;ası istemişti. Bakkal bir facln aktörü l b l 
alç:ık haydudln ugraşır durur, nihayet gibi kelimelere bir takım gnrlb tonlar stan U spor 
hepsini adaletin pençesine teslim vererek: Milli kümeye ayıılacak dördlinı:.ü 
ederdi. Ormanlara kaçınlan ma.sum - Yüz paralık do:nates salçası hal ... lstanbul klübü olmak için bütün 
çocukları ~kıynla.rın elinden o kur- Yüz paralık domates salçası öyle mi?. enerıısını kullanan bu iki klübün 
tarıp nnalnrına, bab=ı.lanna got.ürür- Heyhat heyhat bigünah küçük pren-

edebilmek gayeailo sahaya çıkacak 
her iki takım oyuncularına tavsiye· 
miz itidaldir. Soğukkanlılıklarını 
muhafaza edebildikleri ve atılan, 
yenilen sayılarla itidallerini bozma· 
dıklan takdirde dördüncülüğe da
ha fazla yaklaşacakları muhakkak· 
tJr. 

İıtanhulsporun bu karoılaşmada 
yeni bir iki oyuncu oynatacağını 
duyduğumuzdan karşılaşmanın han· 
gi taraf lehine neticelenebileceğini 
şimdiden kestirmek. imkan~ızdır. 

F enerbahçe -
Süleymaniye 

Beykoz mağlubiyetinden sonra 
gözleri açılan F enerlileri:ı Süleyma
niyenin takviyeli takımına ı;alip gel
mesi normal neticedir. Filvaki Sü
leymaniyeliler muhtelif klüplerd:!:ı 
t.ldıklan oyuncularla k•ıv-vetli bir 
ekip haline gelmişlerse de bu kuv· 
vetleri Feneri mağlup edc-;~k dere· 
cede değildir. 

Vefa - Kasımpaşa 
Dördüncülük için uğra~nn takım· 

)ardan birisi de Vefadır. ilk devre· 
de mağlup olduğu Kasımpaşa kar· 
şısında bu sefer kazanmak için faz· 
la çalışacağı tabiidir. Yeni sicil ta
limatnamesinden istifade ederek 
takımında yaptığı tadilat ile kuvvet
lenen yeşil beyazlıların bu maçta 
kazanmaları rakiplerine fa7la ehem
miyet vermeleri ile kabildir. 

Gala tasar ay • T opka pı 
Ankarada yaptığı ma1.<lurda yor

gun dü~mesi tabii olan Galatasaray
lıların Topkapı karşısında bocalll· 
maları düşünülebilirse de son za· 
manlarda eski enerjisini gEsteremi· 
yen T opknpılıların bu b.:>c'llamad.tn 
istifade etmeleri şüphelidir. Galata
sarayır kazanması bu bakımdan 
normaldir. 

dü. Tam bıçak altında can vereceği ses ... Heyhat ki domates salçası hlç karşılaşması hiç şüphesiz günün en 
sır da birçok znvalWarın imdadına kalmadı! ... dedi. sıkı maçı olacaktır. Milli kümede 
1-:"ne o koşardı. B:ızen piyesteki hay- Onun sesini işitince büsbütün şaşır- oynamak şerefinden bnşk:ı bu maç· 
'Clutı::ı.rın ı:ı nzıttıkl:ırı zaman biz ço- mıştım. Ben bu sesi çok lyl tanıyor- !arın klüp bütçesine getirdıği bü-
cuklnr hep birden o kadar coşardık kl dum. Sonra bu mübalfıgalı konuşma yük vatidat bakımından id:ırecilerin Be~iktaı • Beykoz 
yul>Sek sesle· tarzı d~ hlç y:ıb~~cım ~.e~.lldl- ihtirasını körükleyen ve bunu an· Fenere yapt ğı ııürprizlerlc bütün 

- Yetiş Maskeli .. Yetiş Maskeli ha- .Kendıslne ·~lgunah kuçuk prenses» cak dördüncü olduğu takdnde elde nazarlan üzerine çeken Rr.ykozluln
f!yel .. diye b:ığırdığımız da . olurdu. dıye hitap edılen çocuk bakkalın bu edebileceğini anlıyan iki klüp oyun· I ın Be,,iktaş karşısında ıılac.ağı ne· 
Bu gibi hadiselerde on ve arka sıra- gibi zevzekliklerine alışmış olacak k1 1 b k 1 , b.. .. r. .. .. . 
ır.•zda oturan büyiık seyirciler: cnun acalp sözlerine hiç şaşmadı. in- cu a~~nı~ . u arşı asmaca .. ~ıtun 1 tıce h~yulc. hır . merak U}'andırr~ış· 

_ Susun bakayım yumurcaklar! ce sesi ne: enerıılcrını kullanacakları tc.bııdır. tır. Fılvakı Beşıktııı:ılıları sarı lacı-
diye bizi paylnrlardı. Onun muvn!fa.k - Peki, dedi, tuz da yok mu? Klüplerine dördüncülüğü hediye I vert takım gibi gafil avlamak pek 
olduğu, muzaf!er olduğu, dbrt beş hay- O zaman bakkal muzafferane blr ........................... 11••••11••11 ı kolııy olmamakla berab~r futboL.m 
dudu birden yere se~l-~ten sonra cd. ile: cHa, ha, ha, hay!..• diye bir karşısında bulunuyorum ... Değıl ml? bin bir cilvelerini göz önünde tu~-
k ndl ine mahsus bir guluşü vardı ki, kahkaha nttı. İşte o zaman benim de Birdenbire yüzü kıpkırmızı keslldi: ımak lazımdır. 
Ade'

1
a buna hayrandık. cHa, ha, ha, gözlerim lal taşı kadar açıldı. Bu kah- _Evet". edl, bir nebze snhneye flcl- Normal vaziyet Beşikt.ışlıların ga-

h y ... • diye attığı kahkahayı taklld kahayı lşltlr işitmez ihtiyar bakkalı zı:.ne hizmetimiz vardır Fnk.at felek 1 b . ki. d .. "l" d h 
etmek için cünlerce gırtlağımızı yırt- tanım~tım. Demek bu bizim çocuklu- ydr olmadı. Devam ede~edlk. Çok se- e esı şe ın e goru ursı: e er 
rnıçtık. Maskeli haydud canilerle uzun ğumuzda meftun olduğumuz tulüat , 1 ki işi tl a ete do-ktük Bu yaptıkları maçta başka, başka oyun-

d l _ U _ • kt ·· ı.e er var , c r . l k b .. d uzun a aştıktan sonra boyle g lduğU tıyatrostı a oru, meşhur Maskeli ha- ı·üçük dükk1\nda geçinip gidiyoruz iş· cu ar çı aran ve u yuz en oyunu 
için biz de mahallede: 1.ye idi ha! ... Şu öniındekl sarı pirinç te". Dükkil.nın arkasındaki iki odayı da birbirini tutmıyan Beybzluların 

- ~a. ha, ha. hayı. .. diye garlb ga- lerazlde yüz paralık tuz tartan adam da fakirhane haline soktuk. kuvvetli rakiplerini bir hında yora· 
rlb gulerek blrlblrlnılzln ensesine to- en azılı katillerin, canilerin gözlerin! Bunları söyledikten sonra tekrar caklan tabiidir. 
k t atar, sllle yumruk n~.et:ı 1!1uhare- yıldıran, ormanlara kaçınlan çocukla- eski, serbes. sanki her dakika sahnede 
be ederd!k· Evlerimize yuzilmuz kan rı eşkıyaların ellerinden kurtaran, oynuyormuş gibi mUbalfıgalı hallnl al-
içinde, gözlerimizin altı mor~rmış, el- mağrur kraliçeleri saçlanndan tutup dı ... 
blse parçalanmış bir halde donerdlk. yerlere çarpan, Lukres' Borjlyanın gU- _ İşte böyle bayım! ... dedi, hayat 

Hele maskell hafiyenin çalıştığı tu- zel çıplak omuzlarını kamçılayan ya- bu ... Onunla yapt:ıtımız mücadelede 
IUat kumpanyasının tarihl piyesleri kışıklı kahraman ~valye, maskeli ha- ıaa~!Up olduk." Ha. ha, ha, hay!. .. 
pek müthişti. Bizim ha!lye böyle pi- !iye idi öyle ml? ... Hayretim pek bü- Bu sırada dükUnın arkasındaki o-
yeslcrde kahraman ~övalye rollerin! yük, şaşkınlığım pek fazla idi... (ladan çatlak bir kadın sesi yükseldi: 
oynar, güzel, ihtiraslı fakat zalim kra- O eski sahne gü!üşlle cha, h:ı, ha, - Huuuu... Erendi!... Neredesin 

Şazi Tezcan 

Çukurova lor kofu&u 
İzmit 11 CA.A.l - Koc:ıellde lig 

maçlarına bu hafta başlanmış ve. ay
nı gün de 41 atletin lştlraklle 600 
metrellk Çukurova kır koşusu yapıl
mıştır. Blrlnclllğl İbrahim Baysal, 
ikinciliği Kemal Atllld, üçüncülüğü 
Mustafa Rehmln kazanmışlardır. 

l.çelerl saçlarından tutup yere çarpar- hay! ..... diye blr kahkaha daha attık- ayol... Sofrayı kurduk. Çocuklar bek
dı. Işte bu gibi sahnelerde salaş tlyat- tan sonra karşısındaki çocuğa: llyor ... Haydl gel de yemeğl yiyelim ... 
ro binası alkıştan adeta sarsılırdı. Me- - Tuzumuz var bikes ve himayesiz Ne biçim insansın sen kuzum ... Çocuk
r;ela hain, fettan fakat güzel Lukı·es küçük lord ... Hem de tuzumuz kuru- I:ın bekletme, haydi gel ... 
Borjiya bütün kadınlığını ortaya koy- ~ur. Şimdi zatıde·ıletlnlze bu kuru Mağrur krallçelerı saçlarından tu- 6000 metrelik koşu 
duğu halde onu kandıramamış, ken- tuzdan takdim edecrğlm haşmetme- tup yerlere çalan eski kahraman şö- Denlall ıı (A.A.> - DUn burada 19 
öislne celbedememlştl. Hattfl kahra- ab!... valye telaşla yerinden fırladı bana: r.lletın lştlraklle küçükler arasında 
man şövalye bu güzel, zengin, nüruz- Çocuklar alacaklarını alıp diikkt'ın- - Kusura baknı:ıyınız mırım._ Ma- :~.ooo, büyükler arasında 6.000 metre-
lu, zalim kadının çıplak omuzlanna dan çıkmışlardı. Şimdi yalnız kalmış- !Um ya çoluk çocuk meselesi! ... dedik- lık kır koşulan kalabalık bir seyirci 
kamçısı lle vurmuştu. tık. Ona: ten sonra: kütlesi önünde muvaffakıyetle yapıl-

I.şln garibi tarihi piyeslerdeki kraU- - Galiba, dedim, bundan çok sene- - Geliyorum Grand düşes ge!lyo- mıştır. 
çeler, prensesler, düşesler, kontesler,

1 
ler evvel halkın cMaskeU hafiye .. adı rum! .. diye içeriye koştu. 1 Bölge Ug maçlarına devam olun-

markizler hep ona !ışık olurlar, biri- ııe kendisini alkışladığı sanatkdnn Hikmet Feridun Es maktadır. 

Tefrika No. 8 

cevabını verdf. 
Karamanzadenln bu hareketine şa

hld olıı.n kendi sadık kölelerinden blrl 
dayanamadı. Yavaşça çiflikten kaça
rak, Kon.yaya döndil. HAdlseyi padişa
ha anlatacaktı. Fakat, Osmanlı ordu
su - başta Çelebi Mehmed oldu~u 
halde - şehirden bir gün evvel hare
ket etmişti. 

Mehmedln kölesi Konyada. durama
dı: 

- Ben, böyle ablnksız ve tıyneti bo
zuk bir adama kölelik yapamam. 
Duyduklarımı padişaha anlatacağını. 

Diyerek yola çıktı. Orduya yetişeme
di. Yetişmiş olsaydı, belki de sultan 
Mchmedl yolundan ı;evlrmtş olacaktı. 

Mehmcdln kölesi Edlrneye kadar 
gltti ve orada hAdlseyl padişaha an
:attı. Fakat, Çelebi Sultan Mehmed 
inanmadı. 

* 
Karamanzadc 3üverclnl kestikten 

sonra: 
- Benim Osmanoğullarma. hiç bir 

sözüm ve taahhüdüm yoktur. Onların 
eskisi gibi en büyük düşmanıyım. 

Diyerek, dalma halkı ve bilhassa 
Osmanlıların idaresinde bulunan vlln
yetleri padişah aleyhinde tahrike de
vam etti. 

Bu hftdlseden sonra Karamanzade 
ile anasının arası aı:ılmışsa da, ihtiyar 
hatunun ömril - o~lu Ue mücadeleye 
başlamadan - nihayet bulmuş ve çlf
llğlnde ölmüştür. 

Konyada Karamanzadcyi sevenler 
sevmeyenlerden azdı. Fakat. Mehme
dln şiddet ve lnadcılığı.ııdan herkes 
korkardı. Bu yüzden, Osmanoğullarlle 
mücadelesine hiç kimse mani olama
dı. 

••• 
Edirne sarayında ağlıyan 

bir kadın! ... 
Konya donüşünden bir yıl sonra .. 
Ortalık biraz sükunet bulmuş gibiy

di. 
Çelebi sultan Mehmed bütün bir se

neyi Edlrnedc ıslahat ve tanztmatla 
ı:;eçlrmlştl. 

Senenin soıılanna doğru EClfık ha
nedanı arasında zuhur eden ihtilat ve 
rekabetler üzerine O.:ımanlı padişahı
nın işe müdnhalesl lfızım gelmişti. 

Macar kralının, Erlfı.k beylnl tazyike 
kalkışması Türkleri harekete geçlrme
ğe mecbur ediyordu. 

Eflak beyi Edlrneye gizil bir memur 
göndererek, padişahtan yardım iste
mişti. 

Çclebl sultan Mehmed hem bu yar
dımı yapmak, hem de Macar kralına 
haddini blldlrmek üzere ilkbaharda 
yola çıkacağını vadederek, bu memu
ru geri göndermişti. 

Bu esnada Edirne sarayında glzll 
gizli ağlayan ve talihsizliğine küsen 
genç bir kadın vardı: Nilüfer. 
Padişahın gbzdesl olan bu kadın, 

Çelebi sultan Mehmedl delice sevlyor
ctu. 

Çelebi Mehmed Mr nkşam sarayda 
dolaşırken, haremağalanndan birine 
rasladı: 

- Nilüfer nerede? 
Diye sordu. Padlş'.l.h gözdesini neden 

Haremağasına soruyordu? 
Arap birdenbire şaşaladı: 
- Odasındadır, şevk.etllm! 
Dlyeblldl. Fazla bir şey söyllyemedl. 
Çelebi Mehmed: 
- Odasına baktım, dedi, bulama

dım. Genç bir kadın ortalık karardık
tan sonra. odasından - ben ça~uma
o:ın - nereye cıkablllr? 
Haremağası gormediğlnl söyledi. 
Padişah hiddetlendi: 
- Senin haberin olsa gerektir. 

Onun nereye gittiğini söylemezsen, 
l.ıaşını vurdururum! 

Deyince, haremağası yere kapandı: 
- Kulunuzu affediniz, şcvketllm! 

Nllü!er, şuradaki ihtiyar kalfalardan 
birinin odasında ağlıyor. 

- Kimdir bu lh1!yar kalfa? ... 
- Pederiniz Yıldınmın sadık carl-

~elerinden idi. Bacakları kötürüm ol
du ... Odasından değll, yatağından bi
le çıkamıyor. Nilüfer onun elinde bü
yümüştü ... 

Tefrika No. 40 Saçlarını düzeltirken parmaklan onunla evlenmeniz bile mevzuu ha- bıraktı. 
gözle görünecek derecede titriyor- hismiı .. , Uakal böyle bir dediko· Titriyerek geri çeki:di 

Kadın1.n. Zaferi du. Sonra, cesaretini topladı. Salo- du var ... Buna dair mektupla ha- Sert bir sesle: 
na girdi. vadis sormak cesaretini göstereme- - Demek bana bıth&c.dilen bu 

Niıanlısından sanki daha dün ay- dim... Bizzat gelerek sizden malu· izdivaç doğru"> 
Müellifi: P. de Coulevaln 

Ruhunda müthit bir mücadele 
ba17lamı1tı. O gece ve ertesi gün. 
hiç kimsenin kendisinde mevcudiye· 
tini tahmin edemiyeceği derin his· 
ler belirdi. 
Göründüğü gibi hodbin ve ha· 

vaimeırep bir kız olsaydı, yüzüğü
nü kolayca nişanlısının yüzüne atar
dı. Faka• bunu yapabileceğini ken· 
di de ummuyordu. 

İlk andn Lclo tarafından sevilmek 
saadetini duymuıtu. Kontes olabil
mek de gözlerini kamaıtırmııtı. 
~imdi ise nişanlısın2 iztırap verece· 
ğini anlıyaralc o da azap çekiyordu. 
Verdiği sözü tutmamak ona pek 
ağır gelmekteydi. Kendi kendin· 
den utar.ı,, ordu. Nefsine karıı, baş· 
lcalarının bulunamıyacakları tenkid
lerde bulundu. Ah ıu nişanı mektup 
yollayıp bozmak kabil olsaydı! Fa
kat itte buna imkan yoktu. Zira 
Jııck telgraf çekmiıti. yoldaydı. 

Tercüme eden: (Vl • NO) rılmışmıı gibi: mat almak istedim. - Hayır, hayır ... hdıvaç ml'!V· 
- Hello, Jackl • diye seslendi. Delikanlının tavrında büyük bir zuu bahis değil... Beni kimse İsl:-

mek, onun aerzenişlerine karşı dur- iki gencin nazarları karıılaıtı. irade vardı. Onun bu hali Dora'ya medi. Yalnız ... 
mak icabediyordu. Ah bari niıanlı- Ve birdenbire, ikisi de, biribirlc- da tesirini gösterdi. - "> • • • 
il hiddetlense de kendini hakaaz rine ne kadar yabancı olduklarını - Size böyle güzel bir hafiyeli· - Sizin karınız olarr.ıyAcağım. 
gösterecek bazı muamelelere giriı- anladılar. Kısa bir müddet şaıkınlık ği yapan zat kimdir} - diye sordu. - Başkasını sevdiğiniz için mi"> 
se. · · Mukadder olan hu aynlığı an- hüküm sürdü. Bir sükut. Jack. niıanlıaının elini avuçları Genç kız, kıpkırm•zı keıildi. 
cak adamakıllı bir kavga kolaylaı· Kız, ıakalaımak tecrübesinde bu- arasına aldı: - Biribirimizi hedb!!ht edeceği-
tırabilirdi. lunarak: _ O cihetin hiç kıymeti yok ... mizi sanıyorum da onun için ... Av-
Buluıma saati yaklattıkça, Dora - Demek ki insana böyle bir· Biz asıl meseleye gelelim... Rics rupanın hayatı ho4uma gidiyor .•. 

kendi kendine ayni ıözleri tekrarlı- denhire baskın verirsiniz! --dedi.- ederim, çektiğim iztıraplara nihayet Onu tattıktan sonra bizi;rıkiyle tat· 
yordu: Şerikiniz, San Fransisko'dan tah- veriniz ..• İtalyan kontu ib flörtü· min edilemiyeceğim... Hctyatından 

- Ah, ne kadar ölmeit iat"1orum, minden evvel döndü demek">·.. nüzün hiç kJYmeti olmadığını, ıizin memnun olmayan bir hdın, dün· 
ne kadar ölmek jstiyorum. - Hayır ... Dönmesini bekleme· benim olduğunuzu söyleyiniz içim yadaki mahluklar ar.u.nda en ra· 

Fakat genç kızda zerrece ölme dim ••. lıimi bir memuruma bırak- rahat etsin.. hatsız edici mahluktur ... 
alameti belinniyordu. B. Aacott .ise, tım ... 
b 1 ak d Matmazel Carrol, utancından - A... Anlıyorum... Anlıyo· 

ütün hızile yak aım tay 1
• Dora, ıifa bulmaz bir çapkınlıkla: kıpkırmızı kesilıniıti. Vicdan azabı rum... Asilzade kimselerle düıüp 

Bütün yolculuk esnasında deli- - Demek heni bu derece ça· içindeydi. kaile tınız ... Size de bir ulet ünvanı 
kanlı öyle izhraplar çekmifti ki, buk görmek arzusundaydınız? - di- _ •.• luzım ... Şayet mesele bundan iba· 
manevi bir deniz tutmasına yaka· ye sordu. Cevap vermedi. retse ben de böyle ünvan satın ala-
lanmış gibiydi. Bunun yanında - Hayret mi ediyorsunuz?. • Dudakları birkaç kere kımıldadı. bilirim... Papa, para m.ıkabilinde 
maddi acı bir hiçti. Ayrılığımızın verdiği iztraplar size Hançeresinden sca çıkmıvordu. beni baron yapabilir. .. Amerikalı 
Perıembe sabahı, Dora'ya bay hafif görünmüı olsa gerek ..• Fakat - Ben de iatiyorum, Jack ... Ben ilk baron olurum ... Gülünç bir ıey 

Aac:ott'un kartını verdikleri vakit mesele orada değil... Bir mektup de istiyorum... Faka~ elimde de- olur... Fakat fey olur... Siz c!e 
genç kızın kalbi ıiddetle çar~maia aldım ve bir ltalyan kontunun size ğil.., Baronne Ascott olursunuz .•• Ne der· 

____ ...,..._..,_,_,..__,,J..a.ı..J.oo-1..Wwiii.z.A-4aL.J..ı.....:ı--.;1. ________ ~-:_-.Lil<Jıar--:au~._,LAll~t ... ·._. __ ....,.,... _ _,c_;ı...,~k--A!!&l!!c!!nlıamın elini siniz) 

Yazan: İSKENDER F. SERTELLİ 

Padişah inanmadJ. 
- Haydi dil3 önüme ... Bana onuıı 

od.asını gösteri 
Haremağ'ası dar bir merdivenden 

indi... 
Sultan Mehmed Arabı takip ediyor

du. 
zemin katındaki taş odalardan bi

rinin kapısı önünde durdular. Harem
ağası: 

- İşte burası. şevketllmi 
Diyerek kapıyı gBsterdl. 
Kapının yanındaki küçük pencere

nin perde arasından içerisi görlinü
yordu. 

Çelebi Mehmed kapıya kulak ver
di ... 

Ve Nllüferln hıçkırıkları arasında şu 
sözleri duydu: 

c- Efendimizin sefere çıkmasına 
gön!üm razı değil, kalfacığıml Macar
lar, padişahınıızı öldürmek isUyormuş. 
Mart sonuna do~ru ordu Ue beraber 
yola çıkacak diyorlar. Allah bir engel 
çıkarsa da, efendimiz Edlrnede kalsa. 
Onu ne kadar sevdiğimi bilemezsin, 
kalfa!• 

Nllüfer bu sözleri söylerken. içten 
gelen enlnlerlnl döküyor ve hüngür 
hüngür ağlıyordu. 

Sultan Mehmed bu acıklı sahne 
knrşısmda pek müteessir olmuştu. Bir 
lkl ndım geriye ceklldl: 

- Demek ki, yeryüzünde beni ba 
kadar candan seven bir kadın varmışı 
Haremağası, Nllüferln sadık nda

mıydı. 

- Efendimizi, onun kadar hiç kim
se sevmez, şevketlim! NllüCer hem fe
dakıir, hem cesur bir kadındır. Yaşı 

gerçi henüz yirmiyi bulmamıştır am
ma, nklı altmışlık insanlarda bile yok
tur. İlerisini görür ... Zekt\sına her za.
ır.an guvenr.bllir ... 
Padişah, Arabın ağzını ellle kapadı: 
- Benim tanıdığım kadını bana 

methetmeğe lüzum yok. Ben dalremıt 
donüyorum. Biraz sonra, sen, blrşey
den haberin yokmuş gibi, buraya gel 
ve Nilüferi odamda beklediğimi ken
di:· 1e söyle ı 

Çelebi Mehmed yavaşça, geldi~l 
merdivenden dönerek, odasına geldi. 

- Garib şeyi Haremağasına cıto.nı
ciığım kadını bana mcthetme!D dedim 
nmma ben, Nlluferi hiç de tanıyama
mışım. Mej;er o ne içli, ne duygulu, 
ne 'cfnkflr bir kızmış.-

* 
Yıldırım Bcyazıdın içkiden ölüşU, 

oğlunu endişeye düşürmüştü. Çelebl 
Mehmed. babasının ölümünü duşün
dükçe kendini içkiye vermekten kor
kuyordu. Maamaflh, Konyadan Edir
neye döndukten sonra, o da ....... nr:ısıra 
içerken - içkiyi sıklaştırmnğa başla
mıştı. 

Padişah o akşam nefis bir içki sof
r:ısı hazırlatmış, Nilüferi karşısına 
alarak içkiye ve eğlenceye dalmıştı. 

Çelebi Mehmed, gözdeslle llk dera 
içki sofrasında beraber oturuyordu. 
Yıldırım Beyazıd lı;kl içerken -sar

hoş olacağını anlayınca - ynnınd:ıld 
.kadınlan sofrasından uzaklaştınr ve: 
eKadına güvenıımez. İnsanı arkasın
dan vururlar.• derdi. Çelebi Mehmed 
de babası gibi kadınlardan korkar ve 
bilhassa içki sofrasında kadın bulun
durmnz, bulundursa bile kendisi sar
hoş olmadan eğlentiye nihayet verir
di. 

Vaktlle hal'edllen büyuk kardeşi &1-
br h~mam eğlencelerine düı;ktin ol
mayan Çelebi Mehmcd o akşam Nl
lti!ere llk de!a can gözlle baktı: 

- Meğer sen ne yosma, ne cana ya. 
kın bir kadııımışsın, Nllliferl dedi • 
ben sana şimdiye kadar hiç de alıcı 
gözlle bakmamışım 1 ... 

NllüCcr ezilip büzülerek gil!mc(:e 
başladı. 

Padişahın bu iltifatının sebebınl bir 
türlü anlıyamıyordu. 

(Arkası var) 

Alay ediyordu. 
Bu alay, genç kıza haıin olma" 

cesaretini verdi. 
- Aldanıyorsunuz ..• - dedi. -

Baron değil a, prens dahı olsam& 
sizi istemem .•. 

- Demek şah11m size flntipatik 
geliyor) Şüphesiz mukayese netice· 
ıi) ... 

Bu sözler, Dora" n.n ge,r, hasut 
noktasına dokundu. 

- Şahsınız mj) ... Antipatık 
mi}... Yok yok... Böyle ıeyleri 
aklınızdan geçirmeyin.. . Sız.e kar.J& 
sonsuz bir muhabbetim vı.rdır . .. 
Kıymetinizi biliyorum... Nitanımı:u 
bozduğum için fevkal:tde iztırap 
çek~orum ... Ah, ölmek ısterdim .. 

Genç kızın samimi sözleri, bay 
Ascott'un hiddetini giderıti. Kalbi 
üzüntü içinde, dizleri kesılereı.:, ken
dini bir koltuğa attı. 

Elini alnında gezdirdi. gezdirdi. 
Sonra İ7tıraplı bir aesle: 

- Dodil ... Dodil ••. Acaba ka
bus içinde miyim) ... Ko:lı.ulu rüya 
mı görüyorum}... Mutad ıakaları
nızdan birini yapıyorsunu1dur in
ıallah... Acaba her sefer dediğini& 
gibi tekrar bana: cŞimdi artık u.
luyuml• demiyecek nıisinir) ..• 



12 Kanunusani 1941 

[ıNKARA RADYOSU' 
12 lkinc:ikinun pazar öflc ve aqam 
12,30: Program, 12,33: Saz eserleri, 

12.SO: Haberler. 13,05: Müşterek §aTkı
•far, 13,25: Radyo salon orkestrası, 
jlS,03: Caz orkestram, 18,50: Fuıl he
>JeU, 19,30: Ajans haberleri, 19,45: 
IVarkılar, 20,15: T1no Rossl plltıan, 
20,30: Konuşma, 20,45: Şartı Te tiir
küler, 21,15: Konuşma, 21,SO: Tem.sll, 
22,30: AJans haberleri ve spot senıat, 
12,50: Dans müzltt (Pl.). 

13 ikincikinun puartesi sabahı 
8: Program, 8,03: Ajans haberler!, 

1,18: Hafif program (PU, 8,45: Ev 
tadını - Konuşma. 

İstanbul kız meklepl~i voleybol 
Iİe' beyetinchıa: 

13/ 1/1941 pazartesi günü Emin
önü Halkevi salonunda yapılacalc. 
anaçlar: 

Saha komiseri: H. Atıılccl. 
Kandilli L - Şiıli T uakki L 

Saat: l.f, hakem: S. Açıköney. 
Boğaziçi L . Erenköy L Saat: 

11"4,30, hakem: S. Açıköney. 

AKŞAM 

Ttlrtıye Ecnebi 

Seneflt 
1 AJbk 
.s AJ'lık 
l Aylık 

ltOO kuru§ 
'150 • 
400 • 

2100 Jı:unı§ 
1450 • 
800 • 

150 • • 
Posta tttlhadına dahil olmıyan 

ecnebi memlekeUer: BeneUtt: 
3600 altı aylıA'J 1900. Clç ayJıtı 

1000 kuruştur. 

Telefonlarımız: 8&f111Dhal'Tlr: 20565 
Yazı işleri: 20165 - idare %0681 

Miidür: 20497 

Zilhicce H - Kasım 66 
8. İm. Gü. öt. İki. Ak. Yat. 
E. 12,39 2,25 7,21 9,46 12,00 1,37 
Va. 8.39 8.25 13.22 15.47 18,01 19,3'1 

İdareJıane: Babılli civan 
Acımusluk sokak No.• 13 

CAFERF AHRI nin 
eserlerinde11 

Kuru 

YENi HARFLERLE 
Savq n Polis köpeği 50 
Tavuk hastalıkları 25 
Tavukları çok yumurtlat· 
malt için ne yedirmeli) 25 
Ne zaman civciv çıkarmalı? 5 
T av~kçulukta mu valf akı· 
yetin BJm) 25 
Tavukçuluktan nual para 
kazanılır) 25 
Nasıl tavukçuluk yapılma· 
hdır) 25 

E.W HARFLERLE 
Mufuaal yeni ıanlkçuluk lGO 
j( eçi Le.ıemek ıwıulü 25 
AY .-e aaloD .köpekleri ZS 

A K:ŞAll Sahife 7 

f lıtanbul Belediyesi ilanlari 1 •.. · _ .A .E ~A M.~ ~ 
Haaek1, Cerrahpaş&, Beyotlu Te Zührevi .hastalıklar hastanelerile Zey- ~ ; K Ü c-v~ ~re- A R I ~~ -

nepkAmll .Dotumninfn Jl}lık ihtiyacı ~ lümmu olan muhtelif e1ns kuru - ~ - . . _ _ -.r 

erzalı: 2490 numaralı kanunun 46 mcı maddesinin L fıkrasına tevfikan pa- •••••H•H•HHHHHU•HnıHınnnHHllHHIHHHnını ................. , .. .. 
zarlılı:la aatuı almacalı:tır. Kecm11\Ulun tahmin bedeli H,721 lira 2'l turut ve •Hı11111111111H11Hıun11u1aıa 
teınlnatı 2208 uta 20 kUl'IJ.§tur. eartname abd ve muamelA.t müddalmliirlütil ~- K O C O IC l LA N L A R d BO~~!~~ -1 Tramvay eaddcsln- APARTIMAN - Beyottu tramvaya 
leminde görüleblllr. İhale 11/l/Hl ç&J'fl'Dlba güntl saat H de ene - e ay ra can olan ilç katlı yakın blr Yerinde 7 daireli iki dükkan 
mcıde yapılacalı:tır. Tallp1ertıı teminat matba ""' metıaplarl ııre 940 yı- l'eftallde ahTalln dm.mı kaloriferli k~t bir apart.aman aatı ıradı net 3265 flati 50 bin. 
ıma alt Ticaret odası Tesltalarlle lhale günü muayyen saatte dalnıl encü- mOddeUnce gayri muanen dn- l.ıktır. Kayıd No. 308. Galatasaray lise- Müracaat: l!:m!A.k aJanlıtı :Bahçe-
me11de bulunmalan. (133) lerde baltada lt1 "11' tlf defa al t&T'flSIDda 184 No. Emllklf. Tele- tapı Ta§han ~ - 2'7 No. Tel: 24724. 

Sümer Bank Umumt 
Müdürlüğünden: 

Karabük demir ve çelllı: fabrlblan lstlballtmm 1hraeat ile alllcalı sa
tlf ışıerı umumi mlldilrlQiimilzde temerküs etılrilmlf oldul'unda_!l . bundl!:n 
böyle alAkalılarm dotrud&n dotruya Ankarada umuml miidilrlü~~::ilze mu-
racaat etmeleri Jimunu 1lln olunur. < 

Devlet Limanları işletme Umum 
MüdürJUğünden: 

Kefl,f bedeli öçbin onbeş liradan ibaret G:iliı.ta rıhtımının köprü başın
dan merkez 1,1etme binası önüne kadar olan kısmındaki asfalt yolun ta
mlrl if! açık eksiltmeye konulmuştur. Muvakkat te:ıı~atı ,22t>a llra cl2• lm
ruştur. İhalesi 24/1/941 tarihine rasUıyan cuma gunu sa::.t on beşte Galata 
nhtımındakl umum nıtidürlük bin::ı.sınd!ı. toplanacak _olan .. ~tınalnu komis
yonunda yapüacaktır. Şartname ve tc!crrüatı her gün sO'lu geçen komis-
yonda. görülebilir. Cl41) 

Menemen Belediye Riyasetinden 
ı _ Belediye deposunda mevcut 502 kilo mücedclt't 16 ml!!ml!k çıplnk 

bakır tel ile 367 kilo 10 mntmllk mücl'ddet çıplal: bakır telin S:> tı ,1, 4/1/941 
tarlhlnden itibaren 15 gUn müddetle açık artbrmaya konulmuştur. 

2 _ Arttırma 20/1/941 tarihine müsadl! paznrtcsı günü ~at 15 de Dc-
ledlye dairesinde icra kılınacaktır. • 

3 _ İşbu tellerin muhammen bedeli 15&4 Ura 20 kuru!jtur. ~!3u lşe alt 
prtname bedelsiz olarak munasebcdrn alın:ıcaktır. (71-lıJ) 

Fen fakültesi Dekanllğından: 
Sınat kimya enstitüsü için blr asistan alınacaktır. İsteklilerin dekanlığa 

müracaatları 111!.n olunur. {174) 

nepedllecektlr. fon: 49010 - ı Taksim Şehldmubtar No. 4. Tel: 
434811 IUJ&TULUŞ CADDESİNDE - Tram- -:;:-:~~~:.::::=...:.:::~..:.::..:....::= 

vay hattı üzerinde modem ve küçük · BAN - Oalata.nuı lyl bir yerinde 
bir apartıman satılıktır. 1449 lira se- Irad~ net 3600 flatl 5S bin. 

1-IŞARIY~ 
BAYAN .&ŞÇI İŞ AJUYOR - Ala- nelik sar Iradı Tardır. Satıı bedeli Muracaat: Enıllk aJıLlll:ğı Bahc.:ı-

franga, alaturka 1emü plflrmestni 24,000 liradır. Kayıd No. 304. Oal:ıta- kapı Taşhan 26 - 27 No. Tel: 24724 
f"k:ılade bllen elinde bonsemsi bu- saray lisesi t3.11ısında lM No. Em- Taksim Şeh!dmuhtnr No. 4. Tel: ~48S 
Junan dışarıya gider. İstcn!len kefili lak1ş. Telefon: 49010 - ı APARTIMAN _ Bomontı tramva" 
göstereblllr. Beyotlu Tablm Tarlabe.- caddesine yakı dl J 

PD&PALASIN ARKASJSDA d t I .. 11 ye daireli 6 ~nr o-
:ü~~~~~:.ylA.t sok.alı: 4 No. mad~ Uç odalı ahşap blr ev 800 liraya satı- :ı. J~c r:ı. .. ı rnoo flatı 30 bin 

lıktır. Denize nazırdır. Kayıd No. 296 Murac:ı.at: Emlfı.k ajıınlı(tı Bahçe-
BARİTA, PLAN, ŞEMA - Makta Te Oalataaray lisesi karşısında 184 No. knpı Taşhan 26 - 27 No. Tel: 24724 

makine rcslmlerl çizen, takeometre, Emllldt. Telefon: 49010 _ 1 Taksim Şehidmuht:ır No. 4. Tel: 4348S 
:olvelman, poligon hesaplan yapan bir .ı.~ • APARTIMAN - Niş:mtaş sekiz dai-
ressam <Desinatör). mühendis veya Sı.nKECJDE - Şahlnpa§a oteli reli iradı net 2780 flatl 50 bin 
müteahhltler yanında ç.all§malc isti- civarında iki kB.rglr altışar od!ılı ev Mürncruıt: EmlUk :ıjanlığı ·Bahçe
yor. N. Aksop - Kalyoncu cad. 103 s:ı.tılıktır. Satış bedeli 6000 liradır. knpı Tnşhan 26 - 27 No. Tel . ..,47?4 
Beyoğlu Kayıd No. 303. Galatasaray lisesi kar- ·rak.,!m Şehldmuhu.r Na. 4. Tel .. -4 .. ,,

4
-.,

6
· 

· 4ısında 184 No. Emlakiş. Tele!on: u 

ON BEŞ SENEl.İK M.AKASTAB - 49010 - 1 APARTllUAN - Şi lide 11 daireli 
Ve bir mües..<-esenln <ın senelik kadın SUl.TANAHMEDDE _ Deni:ı:e ta- parke sıc:ı.k su kalori! r iradı net 41~0 
dikişi, atelye ve müşter'.slnl idare mamen hflkinı ahşap on bir odnlı ev fintı 70 blıı. 
etmekte \'C 34 yaşındayım. Bu işle fıOOO liraya satılıktır. Kayıd No. 302. Mür.lcaat; fünl:ık aj:ınııeı B ç _ 
m~ul blr müessesede aylık vey:ı Galatasaray lisesi karşısında 184 No. kapı Tnşhaıı 26 - 27 No. Tf.'l: 24724. 
muşt"rek olarak çalı~mak arzusunda- EmlAkiş. Telefon: 49010 _ 1 Tnksim Şehldmuht r No. 4. Tel: 43(36 
yun bir tecrübeden sonra anlaş:ıblli
rlz. Akş:ımdn A. Y. rümuzuna mek
tupla müracaat. 

BAYAN İŞ ARffOR -Türkçe fran
sızcayı almanc:ı.yı bilir ve daktilo ola
rak yazıhanede ve yahut kasyerlik 
gibi bir iş arıyor. Galata Kulcdibl ca
mekan sokak Papa apartıman 2 No. 
s. o. 

FAThın~ - Sofular caddesinde APAltTD!AN -· Bcyo0 1u c::tdd ye 
Sofular çeşmesi yanındaki üç cephe yakın 6 daire denize l'c\k:ılade m:ı.n-
11. Bostan satılıktır. İfraz dahi yapı- z:mı.!1 Iradı net 2205 flatı 45 bin. 
Jabllir. Gal:ıtasaray llscsl karşısmd:ı Muracaat: Emi;lk aJtlnlığı Bahçe-
184 No. Emlilki.ş. Telefon: 49010 - ı ~.apı Tıışhan 26 - 27 No. Tel: 2~7!?4. 

.laksim Şchidmuhtar Ko. 4. Tel: 43486 
TAKSİTl..I: - Küçük Çamlıcnda 

Adalara nazır :raflı boyalı beş odalı APARTll\IAN - Taksimin iyi ycrln
üç buçuk dönüm bahQCsi olan kcişk de meydanlığa nezaretli sıcak su ban
t:ıksitıe s~tılıktır. Knyıd No. 301. G:ı- yo kalorifer, p:ırke net iradı 600J fl

PARFtJ~nmı ÜZERİNDE İHTİSASI lat.as:ı.ray lisesi karşısında 134 No. atı 115 bin. 

Tip fakültesi Dekanllg"" ından. OLAN BİR BAYAN - İş anyor. Taş- Emlftkiş. Telefon: 49010 - l Müracaat: Emı:ıı: nj:ınlığı B::thçe-
• raya gider. Elinde bonservis vardır. ----------- kapı Ta"lnn 26 - 27 No. Tel: 24724 

Pakültemızın rndyo!ojl. tizltoterapi cnstttülcr!le üro1ojl, kulak - bo[;rnz - .'ı.kş:ımda (ParifunerH riimuzuna mek- KASHIPAŞ:iDA - Gi.ızcl bir mu- Taksim Şehidmuhtnr Po. 4. Tel: 4::rn6 
burun - deri - !rengi ve göz hastalıklnn kliniklerinde açık asistanlıklar ıupl:ı mür~cant. h1tte usl bahçeli d~nlzc fe\k.'tlii.dc 
vardır. Arzu edenlerin tıp fakültesi dek:mlığma ı;elmelert. ( 169) nazır ve kırk lir:ı kirası olan bir ev APAI~Tii\lı\N - Aksar:ıy Lfılellde 

BİR B.'\YAS i:, ARIYOR - Fransız- 2500 llrayn satılıktır. Kayıd No. 300 tram.-a~·:ı rnkın bir yerde 7 dal.re net 
ca, türi:çe biraz muhasebe ve lnglllzce Galatasaray lisesi karşısında 184 No. iradı 1456 flatı 17 bin. Emni.yet Müdürlüğünden: bUen bir bayan btlrolarda ve yahud Emltı.klş. Telefon: 49010 1 Müracaat: Emlak ajanlı~ı B"hçf.'~ 
altı yaşınd:ı.n yutan çocuklara mü- -~------------- l:apı Tashan 26 - 27 No. Tel: 2472·1. 
rebblyelik işi arıyor. Ders te \'erebUir. FlBDZAGADA- senede 876 lira ıra- Taksim Şehidmuhtar No. 4. Tel: 4348'3 

Şlşllde Sllfıhşor polls karakolunun harici çimento S!\'a fle dah111 kireç 
sıva ve badana ve ahşap dÖ§cnıcsi pazarlık suretllc yapıl:ıcnktır. 

Akşamda A . .A. rfur.uıuna mektupla oı olan 3 kat bir apartıman satılıktır. 
müracaat. &-ıtış bedeli 12000 liradır. Kayıd No. 

Muhammen bedeli '748 lira 46 kuru.~tur. Muvakkat tcmınatı 57 liradır. APARTI:\IAN - Aksaray Lalelide 
tramvaya yakın 5 dn!rell net lrr,clı 
2000 flau 23 bin. 

Eksiltme 14/1/941 salı günü saat 15 ele müdüriyctlmiz bin:ısın(!,a 'kuru1u ko
misyonda yapılacaktır. İstekHlerin en az 500 llr:ılık bu işe benzer lş y.apt!ğı
na dair ~darelerinden almış oldu~u vesikaya istinaden tlcnret odası vesika
sını beraber getirmesi yukarıda. yazılı günde komisyona ve şarL"lrımcyi gör-

2 - iŞÇİ ARIY ANLAR 
29'7. Galatasaray lisesi knr§lsıııda 184 
No. Emlakiş. Telefon: 49010 - ı 

Mürac:ıat: Emlak ajanlığı Bı:.hce-
12111 l.İRA'fA ACELE SATILIK !:apı Taşhan 26 - 27 No. Tel: 24724. 

mek için de Ş. 3 müdürlüğüne müracnatlan. (12453) BAl'.ı\N AŞÇI Aı!A.1\il'fOB - Bir ka
rı koc::ınııı al:ı.frnngn alaturka yemek
terlni p!ş!rccck bir bayan aşcı aranı
yor. Akşamda A. Ş rümuzuna mek
!upla müracnt. 

APA&TIMAN - Kurtuluş Çifte rınn Taksim Şehidınulıtar No. 4. Tel: 4343'3 

Beykoz Tümen Sabn "Alma Komisyonundan : 
Şahin sok:ık No. 18 tramvay ist:ısyo HANE _ .Şişl! tramvay caddesi ka
JlU Çl!tc fırınların hemen yanında loriferli üç kat üzerinde fiati 20 b!n. 
yeni en son sistem gömme banyol:ırı 

1. - Askeri fütiyaç için .ıooooo.o kilo bnğdny kepeği l!l/l/1941 perşembe 
gtinü saat 11 de Sellmlyedc satnı almn komisyonunda o:ızarlık1a ~tın alı
nacaktır. 

. 
BİR ECZACI Afü\N'll'OR - Sanııta 

vakıf muktedir bir ~ın ist.ruıbul 
757 po~a lrutt'...."Ulla yazı ne mürc.caa
tı. 

her tfirlü konforu havı üç katlı üçer .Mürncant: Emlak :ıj:ınlığı Bahre-
d bl 1 1 d 1080 11 _ 2 kapı Taşhan 26 - 27 No. Tel: 24724

1 o a r sa on rn ı ra. Taksim Şchidmuhtar No. 4. Tel: 4J~ı:G 
2. - Pazarlık neticesi tekarrür edecek fiyat üzerinden ı:;. 15 teminat alı- SATILIK t\' - Bcylcrbe~·lnde 1s · t 

k"leye 2 dak!ka 490 metre bahçe \ç!.n ŞIŞL APAKTI:'.\IA:\ - Fı: 5j Bin . nacaktır. n99» 
- 14 daire: 5 er oda. N .. t İr: 3800 L 

cAKŞAM• De§rİyab 
MUHTELiF ESERLER 

Kuruı 

l\.adın asker oluna 
Necdet Rüştü 60 

İtalyadan Amerikaya 
nasıl uçtml• M. Saffet 35 
İttihad ve Terakki tarilüade 
esrar perdesi: Yalaııp Cemil 
niçin ve n..I öldüıriilclü 

M. Ragıb 150 
Smema yıldızları (ciltli) 100 
Fıı.zıl Ahmed 
Hitabeler, ıiirler, h.icivler 
vesaire 
Edeb: hatıralar 

Hüseyin Cahid 

80 

60 

25 kuruşa tam bir roman eaeri 

Dipsiz kuyu Va.Ne 
Pempe pırla!lta Va-Nu 
iki cinayet gecesi 

Hikmet Feridun 
Y.aracaahmedin esrarı 

Va-Nu 
Vl-NO 

Tevzi yeri: 

25 
25 

25 

25 
2S 

AKŞAM matbaası 

cAKŞAM• karilerine mahsus 
yiizde 20 temilit lmpom 

Doyça Orııut Bank 
Dresdner S.nk ;Şm esi -merkecBerlba -

Jllım--mll!lll!l!lil!DIE!ll:ıa:m' 

uAKŞAM > m faydalı 
neşriyatı 

' 

İŞÇJ r.:ız ARANIYOR - İsteyenle
rin Mimar Vedat caddesi 26 No. ya 
mür:.o..c:ınt. 

Tarih öğreniyorwn 
Ahmed Refık 

Çocuklara coirafya 
kıraatleri Faik SabTi 
Don Kifot Cervantes 
Nereden geliyoruz? 

Faik Sabri 
Gü1Iiverin ıeyahatleri 
Yer yizü. Gök yüzü 

Faik Sabri 
Bir Türk lı:n.mn Amerika 
yolculuğu F.aik .Sabri 

Kuruş 

30 

50 
25 

40 
75 

150 

'75 
Tevzi yeri: 

cAKŞAM> matbaası 

«AKŞAM» kariluine mahsus 
yüzde 20 tecazi.lat kuponu 

DAKTi"LO l!Al'AN ARANIYOR -
Eski harfleri okuyan, ve lng1li7.Ce ter
cüme ve seri yaz:ııı bir daktilo araru
:JOr. Adresini, 1steyeccğ1 aylığı da ya
zarak posta kutusu (21281 e müra
cııııt. -:::_ 2 

ı SIVAMACI ARANIYOR - Madeni 

l 
.sıv:ıma lşlerlode çalışmıı JIÇlye lbU
y~aç vardır. İsteyenlerin Fındıklı Kol
rdıı karşısında Emay.e fabrlkaana 
cele müracaatları. - l -
BAYAN All.Uıı'J~Olt - İYi tahall 

görmüş ~v idaresllc çocukların terbl-
yesile meşgul olacak. 'Türk olması 
~ıırttır. Ortaköy şifa yurdu doktor Ah
med A.sıru vasıt:ı.slle müracaat. - 2 

BAYAN 00KETlfEN ARANil'OR -
10 y~nda b1r çocup 'llkşamlan l sa
at tiakçe dersi 1•ermelt isteyen bir ba
yan öğretmen .aranıyor. Taksim Tar
lab:ı.sı Eser Apt. No. 3 saat 19 ile 20 
:ı.rasmdn müracaatları. . - 1 

3 - SATILIK EŞYA 

dl.' yeni inşa edilmiş bir knt uzerine Müracaat: Emlfık aJınıır.1 B:'l.h""l-
kfı.rgir 3 oda 1 hıı.manı l mutfak 1 he 6 

lfı hol kuyu sarnıç elrktrlk terkos te - kapı Taşhan 26 - 27 No. Tel: 24724. 
slrnt1, görmek için iskele karşısınd~ Tak!:lm Ş<'lıidmuht:ır No. 4. Tel: 43<S6 
bPrher Yunwa. ÇİJ.~n:uA\TZLAR KÖŞK - Fi: 10 

SATILIK EV VEYA ARSA AKANI Bin L. 5 oda tam kon!örlil. 
YOR - Çifte havuzlardan Bostancıya Müraca:ıt: Emlllc ajanlığı B~ hne
ltadar deniz kenarında ev veya. arsa l:apı T:>!tlıan 26 - 27 No. Tel: 24724. 
satın alınacaktır. Akşam gazetesinde Taksim Şehldmuhtar No. 4. Tel: 434:>6 
~~1.8.) rümuzuna mektupla mürac:ı ÇİFTEHA\'l'ZLAR KÖSK _ Fi: 12 
--------------...;1 Bin. Ikl kat; 6 nr, 7 şer oda. 3 dönüm 

1 SDIE TAKSİTLE - 3450 liraya bat \'f.' meyvalıl:. 
a.Wık ev_. Fatlhde Fevzlpap cadde- Müracaat: EmlAk :ıJanlıtn Ba! ce
Jdncfe Emir Buharı sokağında 26 No kapı Taşhnn 2G - :?7 No. Tel: 24724 
dadır. <Bef oda, mutfak, elektrik, tu Taksim Şf.'hidmuht.ar No. 4. Tel: 4348G 
lunıbası vardır ve ko§C baııdır). 1000 
lirası peşın, mütebalı:ısı S senede öden- LALELİ UFAK APARTll'tlAN - Fi· 
mek tin?re bankaya borçtur. Ciro edl- 8500 L • .2 daireli; 3 çer oda, dcn.l~ 
11.'cektlr. Içlndekllcre müracaat ... _ 1 nazır. Net Ir: 680 L. 

Müracaat: Emlak nJunlı~ı E:ıhe('. 
KiRALIIC KAT - Tünel civarında l:apı. Taçh:ın 26 - 27 No. Tel: 2-1724. 

Ş:ıhl:uli mahallesinde 20 No. lı evin Taksım ~ehldnıuhta;- No. 4. Tel. 414&6 blrlııci katı kiralıktır. İki oda bir sofa 
mutJ&Jı:, çamaşırlık, havagazı, tf.'rkos MAÇ~A APAltTL"IIAN - Fl: 3!> nlıı. 
ve elektrik mevcuddur. İstfycnlcr ~ d:ı.lrelı; 6 odalı, dcnt:-c n::mr. Net 
Tnblm Topçu caddesinde Uygun Ir: 1250 L. 
:ıpart.ımanı (2) No. y:ı müracaat._ 4 • Müracaat: Emlak :ıj::ınlığı Bahçe. 

ı\.apı Taşhan 26 - :?7 No. Tel: 24724 
Taksim Şf.'hldmuht:ır Na. 4. Tel. 4!48G KİRALIK ODALAR - Bir Alman 

mııalHmesi nezdinde temiz \'C mobll
yeü 'iki oda birlikte veya ayrı ayn ki
ralıktır. PAZAR GÜNÜNDEN maa.-

Ban.ka Komerçiyale SATJUK OTOl\IOBiL _ Lfıstlkler da herı;ün 15,Jo - ıo a kad:ır &y-
ltalyana \"e motör çok yeni. Boya ve dö~me oğlu, Istilclnl caddesi, 133 numaralı 

güzel, pek az kulianılmış. Ekonomik, Hasan Bey apartınıam, ikinci mcrdi-

TUNEL. CİVARI - Fi: 65 B~n.W 
daire. Net Ir: 3400 L. 

Mlir:ı.caat: Emlfık ajanlığı Bılıçe
kapı Tnşhtın 26 - 2'7 No. Tel: 2fi:i:4. 
'I'aksim Şchidmuhtar No. 4. Tel: t3tı36 

Scrmayesi ft ıiMiyat ~: telefon: -4i243 No. )·.n müracaat. - 1 'Ven, btrinei kat <numnrn G> - 4 
847 .59UJl8.9.5 İtalyan lil'et.Wir. 

Merkezi iUı-e: MILANO :ı\CEU: KI:LEPİR DE\'ltf~ SAl'l-
Jtalyanıo başlıca şehirlerinde 4 - Kiralık • Satılık LılK DtJ~I\'.AN - Bakkaliye, tütün, 

ŞUBEL'ERI bu_na. mumasıı ve telefon ile beraber 
İncUtere, İsviçre, Avusturya, J\la- 1 El\U..Akiş - Arna;udköyünde rıh- muşterlsl bol ve ~lek b1r yerde t:ışra
caristan, Yogosla\-ya, Romanya, t tım üzerinde tramvay caddesinde ya gidecefrlmdcn de\·rcdcccğlm. Beşik-
Eıllcarilltaa. llmr. :&nıerlka Ce- ı.part.aman tarzı dört bt.lı kfı.rglr ev ta., :ıkaret~er şair Nedim caddesi 9612 
malıiri m~esi, Brezilya, satılıktır. Senede 960 lira iradı vardır. No. Tel: tz3tı3 2 
Şil.I, Uru~ua.Y~ Arjanün. Pera Satl§ bedeli l0,000 '<>?l bin liradır. Ka.- l'llUCILARA MtlmE - Kadıköy 
l'lı:vatör Te ltohnnbtyac1a yıd .No. '144. Galatas:ıray lisesi karşı- :ktı::vnbaşı mm kil Kayışdnğı caddesi 

Afily•J11tnlar sında 184 Np. Emlii.!dş. Telefon: 49010 ~02 No. Hüseyin paşa ko!lağı satılıktır. 
fsTA'!9UL ŞUBE MEMCEZI 1 lk1 tatı ahfap alt katı kirgir olup bol 
G lata ., d _ __. ---. ---------=~ miktarda potrel ve mermeri havidir 

• •
0 .YV

0 a 419
-• &aıa- TAKSiMDE -Talimbanede cephell Flatı ehvendir. İçlndekllere müraca~ 

.-, 9*5 <Td. 4ftH '2.IS/4f5) ~olem metre olaıı 284 M 2 arsa satı- at. 

KADIKÖY l'tlfürtlRDARDAKİ EV -
Fi; ~,2.500. 12 od:ı: KAgir deniz., na
zır. On ve nrka açık. Net Ir: 700 L. 

Müracaat: Emlak rı.J::.nlı/;'1 B h"e
kapı T~lıan 26 - 27 No. Tel: 247!?4. 
Taksim Şrhldmuh•nr No. 4. Tel: 434&6 

GALA1'AnA TRAMVAY CAD. -
Fi: 6500 L. Altındn dul:kiuı, üstünde 
odalar. N<>t İr: 450 L. 
.Mürac~mi: .Emdık ajanlıf: Bahçe

f:apı Taşhan 26 - 27 No. Tel: 24724. 
Taks!m Şehidrnuhtar No. 4. Tel: 43486 

5 - MÜTEFERRİK 
,_ .... karşısında 184 N'J. Emlfıkl§ T.ele!on· . AYA SATILIK YENt El' - ftANSIZCA İNGİLİZCE DERS• ... _ 

s.t.. yeri~ iKBAL OBkri 

Dr. A. Anm Onur 

ftJtd1ede şuWeıt ı 

j :::~~) 
l fzmir 

.feWr 4aW.lindt:kl acenteler: l hktır K d ---~----------lstanblllda: AhtAcmci-11 >ilanında ·,• • ayı Jıo. 17. Ga\atasaray lise- 5518 Lht 

Tdel. 2%911 /.3/11/WJS lle.JQt- 90ll 1•• lti kat berine 6 :oda, elektrik, terlcos, al ç k t -b 1. b" .....,, 
lonila: lstikW raddaıi Ta. 4JıOM . ıl:avagazı, banyo, bahçe alafranga fırı- - 0 ecru e ı ır muallim ta-

lzMlılDE ŞUBe <*IANGIKDE - Denlu nWkem- u )"a!tı boyah Frrlköyilnde Barutha- rafından her ders üzerinde orta ve 11-
•••••••••••ıiiııı .... 1 :melen nazır 'be,o kallı ,yeni b1r .çar.t.ı- ne addelil Çob&netlu ııoltalt 63 No. ya se talebelerini iyl b!r metodla YCtiştı-

an satılıktır. Sene~e 1860 lira iradı nüracaat. _ 2 rlr. Akşamda «Bayan T. H.ı rümuzu-.. •-•••'Doktor •••••ı ardır. Satış bedeıt 25,000 flradır. Ka- .tıl'.&&il'DLUI T k 1 1 ıın na mek~upla mürnc:ıat. _ 1 

Ortaköy 
Şifa Yurdu 
Şehit gürültüaünden uzak bir 

yerde büyük bir parkıa içi~e 
ve çamlaTm ortaamda fev~
cle ciize1 maazaralı çok ternız 
ve iyi bakımlı. kadın, erkek 
~ türlü huta1ara açık hususi 
hastane. :Sinir1erini ve yorzun· 
1~unu din]~k ve tteka
ı..t devrini geçft-mek istiyen• 

_ e miieeeete. 

1 &er tlltl .... t11811ftle1lbı 

KÜÇÜK iLAN 
oktJYUC11lannllZ arasında 

ENSERi, 
ENEMIN 

EN UCUZ 
-nsıtadır. Alım. sabm, ii
J'a iflerinde~ İl ve .İJÇİ için İS· 

Sah dd
. d Jıo. :aee. oatatasarsy 111esi 'karıp- - :a s m n ~· bir ye-

8 •n Latn mıda 184 No 'Em1aklş Tele:on · uoı.e r.1nde .tam konforlu lQ <1aıre a dükkan iNGiLizcE DERS - Bir Türk ba-
. · · _ 1 ı~: .net .5000 ııau S>O bln. yanı ~e ve orta mektep talebelerine 

Vernaft ı-. ~ macaat: Enılflt aJanlıtı Bahçe- yabut.Ingnızce ö!!reıune'" ıs•~ucnlere 
CAuALOuLC.NDA - Kiı.rglr altı kapı Taşlı:ın 26 - 27 No. Tel·. 247.,.,4 k b - ıı. ı.c~ 

d l ·· ı bi ısa ır zamanda en lyl blr usulle eh--OPE&AllÖR OBol.eG o a ı ewıe r ev Ba.Wıkt.H'. Apart;ı- T.akslnı ıŞelıldmuhtar No. 4. Tel: 43486· n tt 
mana elverişlidir. Caddededir. 90 lira \en ~ n ders vennelttedlr. Arzu 

Böbrek_ mesane, idl:ar ~e 
tenasül yallan .hastalıkları 

mütehassısı -:Beyoğlu, İş Bankası 'karp-
smda, Emir Nemız soka_ğı, 

P.analy.a aprt. No. I. 
Tel. mcts 

klray:ı mütf.'hnmmlldlr. Satış 'hedell APAR'.ll.~ - O.::manbeyde c:ıd- edenlerin cıAkşnmıdn T. B. rümuzu-
12,000 liradır. Kayıd No. 305. G:ılnt:ı- '<k!de ~ş dairdi net Iradı 2780 fiatl na mektupla müracaatları. - 3 
saray :Useti knT§ısınaa ısı No Em- 55 bin. 1 
likls. 'l'ele'fon: 49lJ1U • _ l .b Müracant: Emlil!c zjanb~ Bahçe- l\IEKTUPLAllINJZI ALDIRINIZ 
Dİ\'.D."TOLl.INDı\ -Ka.rgir bir dük- ~ Taşha.n 26 - 27 No Tel· 24724 Gazetemiz idarehaneslnJ adres 

kfı.n satilıkt.ır. üzcrlndc iki oda ve ıblr Taksim f?elı!dmuhtar No. 
0

4. Teİ: 43485 ~~~ göstern.iş olan karller1-
ıo!ası vaı:dır. Cephesi .5 metredir. HAN Galata 
....__. 1rı:.1 1 - nın en mütena ye- M. A. - Ş. X. - K. M. _ H. A. T. 
~ın~ 10,5D mc.t.redir . .32 lira kan ı nde tam. kaıı!crlu ne.t iradı ,..,00 ıı· _ 

1 !

8
ardır. Sn.tış bedeli COfül liradır. Ka- ntı 125 bın. '°" :.ı. 1 '1'. B. - M. T. - G. l\L -

~ Jıd No. 307. Gamt.as:ı.rA}" lisesi knr§.1- Mür:acaa.t: F..ınlal: .ajanlığı Bnhçe. nnnılanna gelen mektuplan tda-
maa 184 Na. Em!: ki§. Tele.fon: 49010 k.apı - T.ıı.aıan 26 - 27 No. Tel: 2~724.1 reh:ır.emlzdcn .aldırrnalan mer

- 11'1aksım Şehldmuht:ır No. 4. Tel: 434t:G •=c=u=d=a=r===========ıll 
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SATILIK 2 KAMYON 
Bir tnnesl Fordson marka. blr 

tanesi 33 model Ford marka ka.
rüscrlli fakat ıa.stlksiz 1k1 kıım
yon satılıktır. Her gUn 20992 

Telefonla Hnkkı Ö:r.ak'a müracaatı 

Uzun kı~ gecelerinde hoı vakit 
geçirmek için meşhur 

AR SEN 
LUPEN 

Büyük ve heyecanı. roman 
serisini okuyunuz l 

• Bu seri 6 l:üyük ve resimli cilttir. 
Beher cildin fiati 80 kuruı. 
6 Cildlik takımı 
birden alanlar için 

liati: 4 liradır 
Tevzi yeri: AKŞAM matbaası 

tel: 2068 l 

Yüzdf yirmi iskonto kupona 
Bu kuponu kesip «AKŞAM 

Mııtbııa!ı Kitap servisıne> ge
tirir veya gönderirseniz Eiat 
üzerinder: size yüzde 20 iskon
<0 yopılac.ıktır. 

Selanik Bankası 
Tesis tnrtht: 1888 -İdare merkezi : 

İstanbul (Galata) -Türkiye şubeleri : 

lıtanbuJ. (Galata. Yenicami) 
l\lEUSIN 

ADAı A Ciirosu 
Yunanistan şubeleri: 
SEL \:'litR. ATINA -Her türlü Banka 
muamelatı 

Kiralık kfl!alnr. 

~ocuk anaları 
Babaları! 

cYovıumn ne hediye vcreceğtm.• 
diye artık düşünmeyiniz. İşte 
cmnlyeUe se~ebllPct;>ğlnlz · güzel 

hediyeler 

Çocuklara Coğrafya 
kıraatleri 

V:t7.:m: Fa"k Sabri Ouran 
50 kuruş ----

Tarih öğreniyorum 
Yaznn: Ahmed Refik so Kr. 

Tevzi yeri: AK i\M matbansı 
Tel. 20681 

Yüzde ıo tenzilat kuponu 
Bu kuponu kes1p &ıpariş mek
tubun uzla göndf'l'lrsenlz Jtltaı> 
flatıerınoen yüzde 20 tenzllAta 
hak ımzanırsmız. Sipariş bede-

lini o suretle hesap ederek 
'tbnderlnlzl 

I ... okman Hekim 
(Dr. HAFIZ CEMAL) 

Dahilh•e mütehassısı 
Div.myolu 104 

Muayene saatleri Pazar hariç 
her gü. 2,5 - 5 Tel: 22398 

«AKŞAM» neıriyatı 
ROMANLAR 

Kuruı 

Küçük hin.lar Va-Nu 75 
Kıvırcık Pata 

Sermet Muhtar 75 
Deli Selami İzzet 30 
Yalı Çapkına 

Burhan Cahit 30 
Bu perdenin arkasında 

Z. L 40 
Düiün ıtecesi 

Burhan Cahit 100 
Sumer Kızı 

lskender Fahreddin 125 
Aıyadan bir ııüne.t doroor 

Jskender Fahreddin 80 
Pembe mqlablı Hanun 

Sermet Muhtar 70 
Bir kadın geçti 

Seliimi İzzet 20 
Devler kaldırımı 

Halit Fahri 75 
A11k fırtınası 

Muazzez Tahsin 50 
Tevzi yeri: 

AKŞAM matbaası 

a:AKŞAM» karilerine mahsus 
vi:zde 20 t~n:ıiJit kuponu 

1 

1 

1 

A ~ŞAM 

~---=-----------...::.------1 Başlıca vilayetlerde Acenta aranıyor 

Ereğli Kömürleri 
işletmesinden : 

3780 numaralı kanuna müsteniden neşredilen 2/12899 nwnara· 
lı kararnamenin 3 ıayıh kararma göre t~ekkül eden Ereğli Hav
zası Kömürleri ıatq birliii. 3867 numaralı kanun ve 2/14547 sayı
lı kararnamenin tatbiki neticesi olarak 1 Kanunusani 1941 tarihin
den itibaren tasfiye haline konmuıt olmasına binaen ıözü geçen bir
lil<!e tufiye tarihine kadar akdedilmiş o!an mukavelelerin kömür 
teslimi vecibeleri ve işbu vecibelerden doğacak haklar qlebnemiz 

tarafından devren ve naklen kabul edilmittir. Binaenaleyh 1 Kanu· 
nusani 1941 tarihinden itibaren kömür teslimine müteallik talep
ler için Zonguldak'ta mahdut mes'uliyetli Ereili Kömürleri qletme-••••si müessesesine müracaat edilmesi ilin olunur. 

Ereğli Havzası Kömürleri 
Birliğinden : Satış 

3780 nlDDaralı kanuna müsteniden nefredilen 2/12899 numaralı 
kararnamenin 3 sayılı kararına göre tetekkül eden Ereili Havzası 
Kömürleri sahş birliği, ahiren mevkü meriyete konulan 3867 nwna
ralı kanun ve 2/14547 sayılı kararname hükümlerinin tatbiki neti
cesi olarak 1 Kanımusani 1941 tarihinden itibaren tasfiye haline 
konrnuftur. 

Sah$ birliğilc timdiye kadar akted~ olan muhavelelerin kömür 
teslimine müteallik vecibeleri ve işbu vecibelerden doğacak hakları 
Ereğli Kömürleri ifletmesi tarafından kabul olunarak kömür tesli
matı İşbu mukaveleler hükümlerine göre yapılacağından bu husus 
İçin nlakadarlann Ereğli kömürleri itletmesine ve tasfiye tarihinden 
evvelki muameleler için dahi merkezi ZonguJdakta bulunan, Hali 
tasfiyede Ereili Havzası kömürleri sahş birliğine müracaat etmeleri m---------· ilin oluma .... ________ _ 

''W!- AVRUPADAN DlPLOMAU İLK 11)RK KÜRKÇÜ 

1 6 O - 2 O O L i R A ' ya 
lsmarlama Kürk Manto, Kürklerinizi Şık, ekonomik ve Sanatlı yap
tırmak veya tamir ettirmek isterseniz. Beyoğlunda Knrlman mağa
zası bitişiğinde 

SAADET 
•• u Terıih-.nesine gidiniz. Telefon: 41492 

Q 

tdec Ltrnıııı: Lıra 

1 2000 -
3 1000 - 3000.-

2 750 -
' 500 - 2000.-

8 250 - 2000.- ' 

35 100 - 3500.-

80 50 - 4000.-

Türkiye iş Bankasına para ya• 
tırmakla yalnız para biriktirmiş 
olmaz, aynı zamanda taliinizi 

de denemiş olursunuz. 
Keşldeler: t Subat, 2 Ma- ı ı Kumbaralı H kwnbarua 
Jıs, ı Atustos, s lkıncitet- beaaplannda en u elll ll• 

rln tarihle lnd al rast balan.an.tar k1ıray& 
r e 1ap ar clahD edlllrler. 

~ 

Maliye Vekaletinden : 
Dante1siz bir kuruşlukların tedavülden 

kaldırı1ması hakkında ilan 
Dantelsiz bir kuruşlukların yerine Dantelll blı kuruşluklar daro ve pl· 

ycısaya k(ıfl miktarda çıkarılmış oldultundan dıı.nteıstz bir ltuııışluklann 
31/Mart/941 tarihinden sonra tedavülden kaldırılması karnrlaştıhlnuştır. 

Danteısız bir kuruşluklnr ı nisan 941 tarihinden 1t1baren artık tedavül 
etn.tyecek ve bu tarihten itibaren ancak bir sene müddetle yalnız mal san
dıklarlle Cumhuriyet Merkez bankası şubelerince ve Cumhuriyet merkez 
bnnkası şubesi bulunmayan yerlerde Ziraat banknsı şubelerince kabul edi
lebilecektir. 

Elinde dantelsiz bir kuruşluk bulunanların bunlan mal .sandıklnrile 
Cümhuriyet merkez ve Ziraat bankaları şubelerine tebdil ettlrmelerl UAn 
olw:ur. (0035 • 12523) 

Ttlrkiye (Jttmhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888. - Berm:ıyesl: 100,000,000 Türk Urası. Şube ve 

ajııns adedi: 265 
Zirai ve ticari h~r nevi banka muamelelerL 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

ZJl'aat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tnsarruf hesaplannda en 
nz 50 lir.ısı bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a Ue aşa~dakt plı\na 
göre ikrnnıiye dngıtılncnktır: 

4 adet 1,000 Jirahk 4,000 lira 100 adet 50 liralık 5,000 lira 
4 • 500 • 2,000 • 120 • 40 • 4,800 • 
4 • 250 • 1,000 • 161) • 20 • 3,200 • 

40 • 100 • 4,000 • 
DiKKA'f: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşaRı 

rlli ıım 1yer.lere 1krnmlye çıktı(:ı takdirdP. % 20 fnzlaslle verllecekUr. 
Kur'lar senede 4 defa 1 eylOI, 1 birincikanun. 1 mart ve 

1 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Katranlı Şose inşaatı ilanı 
Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları müessesi 

Müdürlüğünden: 
1. - Türkiye demir ve çelik fabrlknlnn müessesesi tarafından şehirde 

yaptınlrı.cnk katranlı şos.."lnın ikinci kısım inşaatı v:ı.hldl fiyat esıı.sile ve 
kapalı zarf usullle eksiltmeye konmuştur. 

2. - İşbu inşaatın muhammen keşif bedeli 78,242.75 liradır. 
3. - Ek!iltme evrakı 3.00 lira mukablllnde Ankarada Sümer Bank mua

meU'ı.t şubesinden. istanbulda Sümer Bank şubesinden ve Karııbükte Türki
ye demir ve çelik fabrlknlnrı müessesesinden nlınabillr. 

4. - Eksiltme 13/ Iklncikll.nun/ 1941 pazartesi günü s:ıat 15 de Karabilk
te Türkiye demir ve çelik fabrikaları müessesesinde yapılacaktır. 

5. - İstekliler teklif evrakı meyanına şimdiye kadnr yapmış oldukları 
bu kabil ~lere. bunların bedellerine, hangi bankala,'a muamelede bulun.
duklarına, Ticaret odasında kayıtlı olduklnnna dair veslkalnrını koyncat
lardır. 

Istck:ı kendisi yüksek muhendls olmadığı takdirde, tekllf evrakı meya
nı:ıda inşaatın fenni cihetlerini deruhte ettiğine dair bir yüksek mühendi
sin imzalı tanhhütn:ı.mesl bulunncnktır. 

istekli teklif evr:ı.kı mernnında fenni teşkllrı.tının kimlerden ibaret ol
duğuna da ayrıca işaret ve tasrih edeceklerdir. 

6. - Muvnkknt teminat mlkt:ı.rı 4,700.- liradır. 
7. - Tekllf mektuplarını havi zarflar kapalı olarak lhnle günü saat 14 e 

kodnr Karabfikte Türkiye demir ve çellk fabrikaları müessesesi muhııberat 
şubu!ne mnkbuz mukablllnde tesllm edllecektlr. Posta ile gönderilen teklif
lerin nlhnyet ihale saatinden bir saat evveline kadnr gelmiş ve zarfların ka
nuni şekilde kapatılmış olması lfı.zımdır. Postada vaki olabilecek geçikme
lerden dolayı müessese mesuliyet kabul edemez. 

8. - Bu inşaatı müessese taliplerden dilediğine vermek ve yahut müna-
knm:yı hükümsüz saymakta tamamen serbesttir. 02501) 

OSMANLI BANKASI 
TÜRK ANON1~ ŞİRKETİ 

TESiS T ARiHi 1863 
Statüleri ve Türkiye Cümhuriyeti ile mi.ınakit mukavelenamesi 

22()2 Numaralı 1O l (J/1933 tarihli kanunla tasdik edilmiştir. 
(24 / 6/ 1933 larihli 2435 Numarıılı Resmi Gazete) 

Sermayesi: 
İhtiy~t akçesi: 

10.000.000 İngiliz Lirası 
1.250.000 İngiliz Urua 

Türkiyenin lı.a4lıca Şehirlerinde 
PARlS. MARSlLYA ve NiS'de 
LO:'l:DRA ve MANÇESTERDE 

MISIR. KIBRIS, YUNANiSTAN. lRAN, lRAK. FiLiSTiN 
ve MA \'ERı\ YI EHDÜN' de 

Merkez ve Şubeleri 
Yugoslavya, Rumanya, Yunanistan, Suriye, Lübnan 

Filyalleri ve bütün Dünyad!' Acenta ve Muhabirleri vardır. 

Her nevi Bankn Muameleleri yapu 
Hesabı cari ve mevduat hes:ıpları kiışadı. 
Ticari krediler v~ vesaikli kudiler ki.işodı. 
Türkiye ve Ecnebi mcmleketlf'r Üzt:rİrıe keşide ıenedat isltontosu. 
Borsa emirleri. 
Esham ve tahvilat, altın ve emtaa üzerine avanı. 

Senedat tahsilatı ve saire. 

En yüksek emniyet şartlarını haiz kiralık 
Kasalar Servi:t: va:dır. 

Piyasanm en müsait ı11'1larile (kumbaralı vey• 
kumbarasız) tas.uruf hesaplan açılar. 

M. M. - Vekaletinden: 

J 

Kuleli, Maltepe, Bursa askeri liselerinin her üç 
sınıfına talebe alınıyor 

1. - Kuleli. Maltepe, Bursa askeri Usclertnın her üç sınıfına l/Mart 
941 de ba§layacak olan yeni ders devresi icin maarif liselerinden nak.ll su
retlle talebe alınacaktır. 

2. - Alınncak talebenin , Türk ırkından olması, sıhht muayenede salt· 
lam çıkmam. ve lstekll adedi ihtiyaçtan fazla oldu~ takdirde yapılacak 
seçme sınavında kazanması ve kendl okullannda bu sene aldıkları ilk ka
naat notlannın derecesi iyi olması Barttır. 

3,. - Bil! sene tahslli terk edenler, her ne .sebeple olursa olsun yaşını 
bfiyütmtiş veya küçültmüş olanlar, yaşlan, boylan ve nğırlıklan a.skerl llse
leı: tallnıatında yazılı hadlere uygun olmayanlar kabul olunmazlar. 

4. - Bu şnrtlan taşıyan isteklilerin bulundukları yerlerin askerlik ıu
bclertndan dlğeıı kaydukabul şartlarlle müracaat yollnrını öğrenmeleri ve 
buna. göre de kaydukabul kA~ıtlannı hazırlayarak 20/II. Kll.nun/941 den 
itibaren askerlik §Ubeleri yollle bu kll.ğıtlnn girmek istedikleri okullara gön
dermeleri ve okullann bulunduğu yerlerde bulunan isteklilerin de yine 
20/ II KAnun/941 den itibaren doğruca okul mildlirlilklerlne müracaatları 
nan olunur. cl679• d2114• 

Harp Akademisi Satın Alma komisyonundan: 
Mecmuuna tahmin edilen bedel 1253• llra c.25• kuruş olan 47 knlem 

köhne eşyanın açık nrttırma ile satışı 14/2. knnWl/941 salı günu sant 14 de 
Akademi ı:satınaıma. kom.lsyonunda ycpılncaktır. Eşyalar her gün nkademi 
debboyunda görtlleblllr. Arttırma müzayedesine iştirak edeceklerin müza
yededen evvel Beşiktaş mal mlldürliljfüne yatırılmış 19 Ura 50 kuruşluk te-
minııt makbuzlle mezkQr günde komisyonumuza müracaatlıın. (113) 

1~-r-------

l stanbul Levazım 
arnirliği satın alma 
komisyonu ilanları 

11:15 No. lu çeklrdeks~ üzümler
den 20 ton aıınncaktır. Pazarlıkla ek
slltmcsl 14/1/ 941 salı günü sa t lS.30 
da 'l'ophanede Lv. fimirllğl satın alına. 
komisyonunda yapılacıı.kt1r. ıstcklıie
ı ln belli saatte üzüm nünıunelcri ve 
knti teminatıarile komisyona gelmele
r!. (787-147) 

••• 
Maçka kışlasının keşfi mucibince 

bir kısmının tamiratı 17/1/941 cuma. 
günü sıı.nt 14 de Tophanede Lv. amlr
l!ğl sntın nlmn komisyonunda yapıla
caktır. Keşif bedell 1645 Ilrıı. ilk teml
r.atı 123 llrıı. 37 kuruştur. Keşfi komis
yonda görülür. Isteklllerln belli saat
te komisyona gelmeleri. (788-148) 

••• 
30X5 den 24 adet 32X6 dan 48 adet 

iç 'VC dış kamyonet lfisttğl nhnncaktır. 
Pazarlıkla eksiltmesi 16/1/ 941 p:ırşem
be günü saat 15,30 da Tophanede Lv. 
amirliği satın alma komisyonunda ya
pılncaktır. Isteklllerin kataloğ ve knt.1 
temlnatıarlle belll s:ıntte komisyona 
gelmeleri. (789-149) 

• •• 
150 ton saman alınacaktır. Paznr

lıkla ekslltmesi 13/ 11941 pazartesi gü
nü .saat 15 de Tophanede Lv. flmlr· 
llği satın alma komisyonunda ynpıla
caktır. Tahmin bedeli 6750 lira ll1c 
teminatı 506 lira 25 kuruştur. Istekli
lerln belli saatte komisyona gelmeleri. 

<771 - 38) 
••• 

56,000 kilo sarı sabunlu kösele kır
pıntısı. 8000 kllo kundurıı.lık kösele 
kırpıntısı. 4000 kilo vakete kırpıntısı
nın pazarlıkla ~kslltmesl 16/ 1/941 
perşembe günü saat 15 de Tophanede 
Lv. Amirliği satın alma. komlsyonun
dn yapılacaktır. Hepsinin tahmin be
deli 7060 Ura knti teminatı 1059 lira
dır. Kırpıntılar Tophanede Saraç 
evinde görlilür. (779 - 91) 

••• 
17 ndet alay sancağı yaptınlncaktır. 

Pazarlıkla eksiltmesi 16/ 1/ 941 perşem
I?e günü snnt 14,30 dn Tophanede Lv. 
Amirllğl satın alma komisyonunda 
yapılncnktır. Atlası ciheti askeriye
den verlleeektır. Tahmin bedeli 1785 
llrn ilk temlnntı 133 llra 88 kuruştur. 
Taliplerin belli vakitte kom.lsyona 
gelmeleri. (781 - 93) 

••• 
5000 metre hnkl ve 11\clverd kurdell 

nlınncnktır. Müteahhld nam ve he
sabına p:ı.znrlıkla eksiltmesi 16/ 11941 
pcrşemb~ günü saat 14 de Tophane
de Lv. Amirliği satın alma komlsyo
nunda yapılacnktır. Tahmin bedeli 
1250 lira ilk temln::.tı 93 Ura 75 ku
ruştur. Nümunelerl komisyonda gö-
rülür. (782 - 94) 

••• 
KUo 

1000 14/3 
1000 14/ 4 

500 14/6 

2500 
Yukarıda yazıh kendir lpll~l pa

:?~rlıkla satın alınnc:ı.ktır. İhalesi 
15/ 1/941 çarşamba ı;ünü saat 15.30 da 
Tophnnede Lv. Amirliği satın alma 
komisyonunda yapılacnktır. Tahmin 

1 bedell 9750 lira llk teminatı 731 llm 
l 25 kuruştur. Numune ve şartnamesi 

komisyonda görillur. (785 - 122) 

Beygir nnlı 
Giyim 

100 Bir No. 
400 İki No. 
100 Üç No. 

••• 

Yukarıda No. lnn ynzılı 600 giyim 
nnl nlınncnktır. Pazarlıkla ek lltmest 
14/1/941 salı günü saat 14,30 da Top
hanede Lv. funirllği satın nlma komis
yonunda ynpılacnktır. Tahmin bedeli 
480 lira kati teminatı 72 Urndır. Ist"k
lllerln belll vakitte komisyona gelme
leri. (775) (96) 

••• 
Bir adet muhat makinesi satın alı

nncaktır. Paznrlıkla eksiltmesi 15/ l/ 
941 çnrşamba günü saat 14 de Topha
nede Lv. ~mirliği satın almn komis
yonunda yapılncaktır. Isteklllerin 
belll saatte komisyona gelmeleri. 

(776) (88) 
••• 

122,100 ve nyrıca 30,000 kllo kunı ot 
alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 13/ 
l/941 paıartesl günü saat 16 dıı Top.. 
hanede Lv. amirliği satın alma komls. 
yonunda ynpılacnktır. İsteklllerin te
minatıarlle belll santte komisyona 
gelmeleri. (775) (87) 

••• 
Kilosuna 7,5 kuruş tahmin edilen 30 

ton kuru ot müteahhid nam ve heı.a
bına alınacaktır. Pazarlıkla eksiltme
si 13/1/941 pazartesi günü .sant 16 da 
Tophanede Lv. limirllği S3tın alma 
komisyonunda. yapılacaktır. Kati te
mlnntı 337,5 liradır. İsteklilerin belli 
saatte komisyona gelmeleri. (777-89) 

••• 
59,720 kllo haki pamuklu kırpıntı ve 

140,280 kilo beyaz pamuklu kırpıntı 
satılacaktır. Pazarlıkla. ekslltmest 
14/1/9.41 salı günü saat 15 de Topha
nede Ist. Lv. il.mirliği satın almn ko
misyonunda yapılacaktır. Tahmin be
deli 30,028 lira knti teminatı 4504 lira 
20 kuruştur. Taliplerin belli vnkitte 
lcomlsyona gelmeleri. (778) (90) 

••• 
30 ton kireç kaymnğı alınacaktır. 

Pazarlıkla eksiltmesi 15/1/941 çar
şamba günu sant 14,30 dn Tophanede 
Lv. amirliği satın nlma komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 12,000 Ura 
1lk teminntı 900 liradır. Taliplerin bel
li vakitte komleyonn gelmeleri. (7C0-92 

Şlşli çocuk esirgeme kurumwıdıın: 
1911/941 tarihine müs:ıdlt paznr gü. 

r.ü sant 10,30 da kolumuz senelik kon
gresi nktedlleceğlnden mukayyed O.za
nın t~rlflerl rica olunur. 


