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- Akşam matbaası 

Almanya ile Sovyet 
Rusya arasındaki 

anlaşmaların mahiyeti 
Almanya. ile Sovyetler Birliği 

arasında üç anlaşma lınzalandı. 
Bunlardan biri Litvanya., Lettonı
::Va ve Estonyadald almanlann 
nıübadelesine, diğeri Litvanya
iiakl Alman - Sovyet hududunun 
tahdidine, üçüncüsü de Alman
ya ile Sovyetıer arasında eşya 

sevkıyatına aittir. 
Bunlardan en ehemmiyetlisi 

ticaret anlaşmasıdır ve on ay
Clanberi Moskovada müzakere 
ediliyordu. Bu anlaşmaya göre 
'.Almanya Sovyetlere makine ve
recek, ScVyetler de Almanyaya 
iptidai maddeler, petrol ve buğ1-
(fa y gönderecektir. 

BU SABAHKi 
·rEL&RAFLAR 

Tass'ın 
mühim bir 

tekzibi 

Sovyet Rusya 
Alman askerleri
nin Bulgaristana 

• • 
gırmesıne muva-

fakat etmedi 
_._ 

Libyada esir edilen İtalyan generallerinden Gallina bir İngiliz zabitile görüşüyor Bulgar hükumeti de 
bu mesele hakkında 

Rusyadan hiçbir 
talepte bulunmadı 

Yunanhlar 
El basana 

doğru ilerliyor 
Şkumbi nehri üzerin
de mühim bir noktayı 

ele geçirdiler 

l syan eden Arnacut 
aakerleri tanınmiı bir 

Arnavudun kumandan 
altında toplaniyorlar 

Mühim bir 
mülakat 

Amerikanın Fransada· 
ki sefaret müsteşar!, 
General Weygand 

ile görüştü 

Bulgar 
Başvekili bir 

nutuk söyledi 
_._ 

Londra 13 {A.A.) - B.B.C.: Mos
kova radyosu, dün Tass ajansının 
şu tekzibini neşretmiştir: 

Son günlerde ecnebi gazeteler, 
Hükumet takib ettiğ'J Bulgar mahfillerinden aldıklan 

haberlere atfen Alınan askerleri
sİ ya se tİ n semerelerin.e nin Bulgaristana geldiği ve gel

mekte bulunduğunu ve banan da. 
yenilerini ilave Sovyet Rusyanın malimat ve mu-

C 12 (A.A ) D N B vafakatı ile vuku bulduğunu ve 
enevre • - • · · etmek ümidinde Bulgar hökimetinin Alma.n aster-

ajansınm hususi muhabiri bil· lerinin Bulgaristana. girmesine 
diriyor: Vichy'den itimad edi- dail' sorduğu suale, Sovyet Ros-
Jir bir membadan öğrenildi- Baıvekil Brılgar milleti· yanın muvafakat cevabı verdlttnl 

ğine göre, Framaa hük1lnıeti- qin Neully mualledeainin ,..==: ıu be,.aııa«a lndaıı
nin Afrika için umumi mü- haksızlıklarını unutam'i- mata mezundur: Eter BlllprWan-
messill olan General Weygand .... k d da Alman askeri varsa 'H selme-
Garbl Fransız Afrlkasında bu- yacagını ay etti te devam edi7orsa bu, SoYJ"M Bas-

Abloka dolayısile sıkışık vazi· 
Y-ette olan .Almanyamn bu anlaş
nıa ile elde ettiği büyük menfa
a tıer inkar edilemez. Diğer taraf
tan Sovyet Rusya da Almanyayı 
elinden geldiği kadar tatmin et·· 
mck suretile iki büyük gayeye 
hizmet etmiş oluyor: Biri, Al
mnnyanın dostluğunu - görü· 
nüşte olsun - korumaktır. Al
manya, hiç şüphe yok ki Sovyet 
Rusyayı siyasi. hatta askeri sa
hada iş birliğine davet edip du
ruyordu. Almanyamn yeni ntza
mma iltihak etmeyen, bl:taraflık
tan ayrılmak istemeyen Sovyet
ler bu tazyık karşısında meha
rdle dayandılar, maceraya sü
rüklenmekten çekindiler. Sovyet 
Başvekili B. MoJotofun B~rlin 
seyahatinden hiç bir netice çık
madığı da hatırlardadır. Al
manya ile siyasi ve askeri iş bir
liğinden çekinen Sovyctlerln, bü
yük ve kuvvetli komşularını hiç 
olmazsa iktisadi alışveriş bah
sinde memnun etmek istemeleri 
kadar - kendi bakımlarından -
zaruri bir hareket olamazdı. 

Manastır 12 CAA.> - Reuter ajan- - - yanm muvafakat ve mallmatı oı-
smm Arnavutluk hududundakl mu- lunan Ameırika büyük elçiliği llofya 12 (A.A.) - stefa.nı: BB,fVe- mabamı '911ku baJm:qtar. Zira 
hablrl bildiriyor: Dün bütün gün de- mirsteşan B. Murphy ile gö· kil Filof Rusçukta 1rad ettıtt nutukta, Alman7a. hiç bir saman 8"7ri 

lkilngiliz 
generali bugiin 

Ankaraya 
geliyor 

Generaller mutad 
nok tai nazar teatisi 
için gelmektedirler 

Akdeniz liloau baıku-
mandanlıiının mümeuili 
amiral da görüşmelerde 

hazır bıılunacak 

Londra l ~ (A.A.) _ Reuter 
a!~sı bildiriyor: Orta Şarktaki ln
gılız başkumandanlığının mümcsilleıi 
olan general Marshall Cornwall ile 
hava vit. mareşalı Elmhurst, İngiliz • 
Türk muahedesinin imzasındanberi 
vukubulr.ıakta olan mutad noktai 
nazar te'at>is: için yarın Ankaraya 
muvasalat edeceklerdir. Akdeniz fi .. 
losu başkumandanlığının hususi mü• 
me88'İÜ olan amiral sir Howard Kelly 
görüşmelerde hazır bulunacaktır. 

Bu konferans, Fransa muharip va. 
ziyetinden çıktığındanberi ilk lOJ># 

lantı olmas; müstesna olmak üzere. 
hususi hiç bir mahiyeti haiz değil .. 
dir. Bununlıa beraber o tarihtenberi. 
Türk subaylarının İngiliz askeri mü• 
es.~eselerini görmek için yaptıktan 
ziyaret esnasında gayri resmi nok
tai nazar teat>isine vesile zuhur et
miştir. 

Hindicini'de harp 
şiddetleniyor 

Baakok 13(A.A.)-B.B.C. Siam ile 
Hindıçini arasında muharebe. git
tikçe ıiddetleniyor. Sün Siam h.,.. 
kumandanlıiı tarafından netredi
Jen tebliğde Cambodge" da Siam u
kerlerinin ıilerileyifi süratle devam 
ettiiini bildiriyor. 

Sovyet Rusyamn, bu ticaret 
anlaşmasından beklediği ikinci 
gaye Almanyayı iptidai madde· 
Jere muhtaç bırakmamaktır. 
Çünkü çok muhtaç ve sıkışık 
vaziyette bir Almanya, ihtiyacı 
olan bazı e.!'aslı m::?.ddelerf, niha~ 
yet her tarafa saldırıp, bulun
dukları yerlerden bizzat tedarik 
etmek zaruretinde kalabilir, bn 
~se sulh için tehlikeli olur. Ya
llut, en zaruri ihtiyaçlarını te
min edem('yen bir Almanya, so
nunda sıkırnrak yenilir, sulh 
yapmaya n'1ecbur kalırsa bu da 
harp için tehl!kedir. Zira Al
manyanın daha uzun müddet 
harbe devam etmesi ve harbe 
devam edebilecek miktarda bes-

vam eden yağmura rağmen, Yunanlı- riicrwnuş" tür. beynelmllel vaziyetin bugünkü çerçe- BllS)'aya Alman ıulı:erleriabı Bal-
lar Elbasan tstlkametlnde Şkumbl - ~·- vesi dahlllnde revizyonist bir memıe- sarlstanda balumnuı vepluul M it d 11 k 
n.ehrl üzerinde bulunan Kukuş'un ket olan Bulgartstanın vaziyetini bil- nakli meseleslni dermeyan etme- a aya un u 
garbinde büyük bir muvaffakıyet el- ~-----------""' yük bir sarahatle t.ebarüz ettirmiştir. nıJttir. Dfter taraftan Balıarlıl-
de ederek stratejik bir nokt~ olan r k J k Başvekil, B. Roo.9eveltln son beya- tan, Alman ıulı:erlerinhı Balp.-
Garvani'yl işgal etmişlerdir. Italya~- ~e yaaa QS er na.tının harbi bütün dünyaya yaymalı: rlstana seçmesi için hlo Wr •· semeresı•z akın 
lar şimal bölgesinin bu kısmında bu- tehdidini ihtiva eyledlğlnl kaydettlJı:- maıı talepte balnnm•mıttır. 
tün gün şiddetli topçu ateşi açmLŞ, nakliuatı ten sonra, bugünkü harbin 19H har· Ve blıuıetiee ba talebe cenp ala- . Malta 13 (AA.) -B.B.C.: Maltadthl 
Yunanlılar da buna mukabele etmiş· J tılnden tamamen farklı oldutunu, bu mas4L Italyanlarm neticesiz kalan bir "'· 

harbin yalnız ne yeni arazı fethini, UGf9 

lerdlr. ne hayat .salıalan teminini, ne de ~-----------rJ va akınına hedef olmuştur. Harbin 
Moskopolis bölgesinde Yunanlılar Birçok hatlar hemen yeni pazarlar ele geçlrllmeslnl ıstlh- bidayetindenberl İtalya Malta üzerin .. 

Opari köyünü işgal eylemişlerdir. k"' ·ı k ... ki t daf eylemediğlnl blldlrmlf: cŞimdlld Bu sabahki de muhakkak surette 40 ve muhtemel 
Yunanlılar tarafından en son işga1l .amı enha~ erdı.1ıe!' ya a harb, hayat memat mücadelesine gir- olarak 25 tayyare ka)1:>etnılştir. in-

edUen Lln'e Arnavutluktan 68 asker• ta ili e 1 mıı ml.ş ikl dünya arasında ideol jlJı: bir y gllterenın zayiatı 1'e ancak beş ta,y .. 
20 de adi kamyon gelmiştir. harptir. demiftir. o Unan tebllğl Yaredir. 

Cuma günü İtalyanlar tarafından Alman hududu 12 (A.A.) -Afü: le~!ı~~ sözlerine şöyle devam ey- Aüna 13 (Rad)ıo bu sabah dokuz- Londraya dünkü akın 
kanlı bir şekilde bas~ırılan isyanksa ~- Bohemya himaye idaresi topraklan "l 
tirak etmiş olan Arnavutların e en- k l k. «Biz de zuhur edebilecek lhtlmallel'l da.) Resmt Yunan tıebll.ği: Cephede Londra 13 (AA.) - B.B.C.: Db 
si dağlara iltica ve bunların akraba- dahilinde aa er ve ma z~~. vaev . ı· Vf! yeni esaslara lstınad eden yeni mahdud devriye ve topçu faaliyeti ol- Londra. Alman akınlannın başlıca he .. 
larile İtalyan ordusunun diğer firari· yatının kesafet peyda ettıgı ogrenıl· tlünyanın değl.şlkllklerinl düşünmek muştur. Diifmandan esiri al d~f~. o~u.ş-~ur. Yangınlar süratle sön• 
lerl bunlara ııtlhak eylemişlerdir. mektedir. mecburiyetindeyiz. Bulgar hükCıınetı er ınmıttır. dürülmuştur. 
Bunların hudud bölgesinde cesaret ve Münib - Prag • Linz, Slovakya evvelce taklb ettl~l ve semerelerini 111111111111111111111111

1111111111111111111111111111111111111111111111 .. 1 
nüfuzu ne tanınmış bir Amavudun hududu • Münıh • Prag hatlarile vermiş olan siyaseti aynı sebatla. in-

1111 
.. 

kumandası altında mühim bir yekün Karpatlara doğru Bohemyanın şi~ ki4af ettlrmeğe devam edecektir. Hü-
teşkil ettikleri bUdlrilmektedir. malinden geçen hat hemen kamilen kümet bu semerelere yenllerinl llht 

hı . .., . etmek ümidindedir. Bulgar mllleti ıs-Y unan te ıgı askeri nakliyata tahsis edilmiştir. tikbalde de ananesine sadık kalarak 
lenmesi şarttır. Atina ı2 (A.AJ _Dün akŞam neş· J b k f f d hayatı menfaatlerinin müdafaası için 

Anlaşmalar itn7.alamak çok iyi l'edllen 77 numaralı resmi tebliğ: . o ru e ra ın a lcab eden bütün gayretleri yapacak-
şeydir. Fakat esas olan, bu an- Mahdud mikyasta mevzll temizleme tır .• 
lasmalann tatbikatıdır. Bu za- harekatı vuku buldu. 100 esir ve meb- H azı rl 1 k faal iye ti Başvekil Bulgar dış siya.setinin re-

zul mikdarda ganimet ele geçirdik. vizyonist oldutunu ve böyle kalacağı-
m~nda . ticaret anlaşmalannın Bu ganimet arasınqa 81 mllime~rellk devam ediyor Dl kayd ve işaret ettikten sonra Bul-
tatbik edilebilmesi icin karşılıklı 10 havan topu, bir çok mitralyoz ve gar mllletlnin Neullly muahedesi 

iyi niyetten başka bir de iki ta· otomatik tüfek vardır. . Kahire 12 (A.A.) - Orta Şark !~=~! :u~m~:~ınıı~;: 
rafın mal vermek kudretini ve Atina 12 (~.A.) - :z;ı~ı{e~ ne~:~: İngiliz umumi karargahının bugün- lenılş, Bulgar revizyonlzmtnın Dobru-

h b tının tebllğl . Memle e ç n e 5 kü t~bligvi aHgtv dadır: ca meselesini i+-•va. ve Almanvanın münakale imkftnlarım esa a dd ,... -..,, ,, 
net mevcu ur. • • • Libyada Tobruk belgesinde ha- yardımı ve Romanyanın a.nlayışı sa.-

katmak lazımdır. İngiliz tayyarelerı çekı· zırlak faaliyeti devam etmektedir. yesinde hal imklnı olduğunu 1sbat 
Bu meselede bizi alAkadar 1 n İtalyan kıtalarını Sudan hududunda devriyelerimiz eylemiş olduğunu kaydeylemlş, Bul-

eden nokta Almanya ile Sovyet e b b 1 · yeniden faaliyet ıöstermişlerdir. garista.nın komşu ve diRe' devletlerle om a ıyor d h elan münasebetlerinde son aylar zar-
Rusya arasındaki ticaret anlaş- k1 Gallabat civarın a arekatta bulu- fmda bir değişlJı:llk kaydedllmeditını 
:ınası ve bunun müstakbel tatbi- Atina 12 (AA.) - Y~anlstan~ nan kıtalarımız Metemma etrafında- Uave etmlftir. 

İngiliz hava kuvvetıerın~e':1teb- ki İtalyan mevzilerine muvaffakı- Dahlliye, Maliye ve MilnakalAt Na-
katı değil, bu anlaşmanın vesile ~arargahı tarafınd~:~a rağmen yetli taarruzlarda bulunmuş ve dü,- zırlan da dlter şehirlerde nutuklar 
Olduğu siyasi tezahürlerdir. Bu inhğ: ~na hbavadım:ıaan tavvareleri ıı mana zayiat verdirmişlerdir. söyliyerek beJnelmllel vaz11etin bu-

t glliz bom ar "" R • . günkü sathuuıda Bulgaıista,nın ha-
bakımdan iki memleket gaze e- Ununusanlde, bir gün e~el Yunan- omanın tavsıyesı Iı.ild mentaatlerlnln neler olduğunu 
leıindeki neşriyatı bilhassa dik- lıların işgal ettiği Kllsura dan çekli- Londra 12 (A.A.) - Roma bUdirmtşlerdir. 
kate değer buluyonız. melde olan İtalyan kıtaatına, mo- radyosu, İngilizlerin bütün Libyayı 

Alınan matbuatı,. bu hadi- törlü nakliye kollarına ve tanklarına istila ederek hududa kadar gelece- .. :1. •-•-a 6 I _ r 
8 h .. tmiştlr Atılan bombaların W• • d T k. b ,......_ ., .,.... 

. sa ucum e · gını zanne en unusta mu un azı -------------
seyi - her zamanki gibı - • hepsi hedeflerine_ isa~ rietm~~~ İtalyanların endişelerinden bahsede-
dece iktisadi değil, aynı zaman- Tayyarelerimiz salımen e ne rek şöyl~ demiştir: «Bu iddiaları 
Üa siyasi bir zafer şeklinde istis- müşlerd!r. düşmam. bırakarak sakin olunuz. 

T edflik aeyaliati 

lnar ediyor. Halbuki Sovyetler E t .. tün piyasası salı Zira halen yapılacak en iyi şey bu- VekiUa:cI~ ~ Kmban bay. 
bu bahiste bir ticaret işi çerçeve- ge u dur.> ramı tatilini geçirmek üzere latan-
sinden dısarı çıkmıyorlar. 1,tzves. günü açılıyor ~u ~sale bakıl~rsa, Libyadaki bula g~: Gazetelerde: 
tta t- 1 bi makalede ı · 12 (Akşam) - Ege böl- vazıye .. İtalyan tefsıratçılarına artık «VekiDenn tedkik seyahad. •• ıt 
- " gaze es , uzun r mur ı · · 1 1 1 ı· --'-1 'lh Sanki dini -'- Vekill • b-'-bu . . di u- · · f"tün piyasası salı günü açı a- ıtıyat arı o an a ev ı nutUJl ar ı am emn- enn -· 

anlaşmanın iktısa ve ~ i ~:ıtır~ Yerli, ecnebi tütün şirketleri e~memektedir:,. E?a. dik~ate layık la de~. gibi... .. 
·L........., • · • hır tarzda degışmışl'ir. Zıra arbk Bu Dep'lym. hakikı ctedkik ıeya-. . .. 

\ 
t 

- Havadisler tavsadı artık! ... 
- Evet, bari şu bizim sokağın imanna başlansa da biru 
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ece ki ve Sabahki Haberler _.) 
o;;wwwgga j 

Harp tebliğleri 

ltalyan tebliği 
Torino, Savig]iano ıehir .. 

lerine bombalar atıldı 

latlyada bir mahal 12 (A.A.) -
ltalyan ordulnrı umumi karargahının 
219 numaralı tebliği: Arnavutlukta 
düşman on birinci ordu cephesinde 
mütenddid tnar ruzlarda bulunmu~· 
tur. Mukabil taanuzlarımız neticc
s:nde düşman oldukça büyük zayia
ta uğran.ıştır. Orta Akdenizde Al
mar. hava kuvvetlerine mensup cü· 
zütamlar, dün başlayan parlak faa
liye:lerinc: devam ederek fngiliz te
şekküllerine karşı keşif ıe taarruz 
hareketlerinde bulunmuşlardır. İki 
mühim gemi grupuna taarruz edil
mi~ti.. Birmfogham tipinde bir kru
vazöre muhakkak olarak büyült 
çapta bomb .. isabet etmiotir. 

Bir gazide topçu ve keşif kolları 
faaliyeti olmuştur. Tayyarelerimiz 
C:ırnbuc. cİ\'arında düşman teşekkül
lerini bombardıman etnrişlerdir. 
Bingazideki üslerimizin bir kaçına 
düşmaı. mükerreren havadan taar· 
ruz etmiştir. 

Şarki Afrikada Sudan ve Kenya 
cephelerinde ke if kolları faaliyeti 
olmu,tu•. Callabat mıntakumdalci 
brnkoliımmızdan biri topçu hima
yesinde yapılar bir taarruzu zayiat• 
la geri püskürtmüştür. 

1 1/1 2 ikincikiınun gecC!i İsviçre 
göklerinden gelen düşman tayyare
lc-i Torino ve Savigliano ıehirlerine 
akın ederek bombalu ve yangın 
bombaları atmı§lardır. Torinoda 
ikametgahlnra isab~tler ölmu~tur. 3 
ölii. '4 yaralı vardır. 

Saviglianoda bombalar bir aske
ri hastaneye, ikametgahlara ve bir 
l:ilif>eye isabet etmiştir. Haııarat az· 
dır. ~üfusc;a zayiat yoldur. 

Catana semasında avcı tn.yyarele
rir lizden biri 1 1 ikincikiinunda öğ
leden sonra Clenn • Martin tipinde 
bi:: Jngiliz tayyaresini aJe,·1er 'İçinde 
d:i~ürmü .. tür. 

~--~~~~-----

Alman tebliği 
Akdenizde bir lngiliz 
filosuna hava hücumu 

yapılmış 

nerlin 12 CA.A.) - Resmi tebllR: 
Alman hava kuvveUerl, dün, muha
ıebe keşif uçuşları yapmıolar ve İn
Rlliz limanlarına mnyn dökmliflerdlr. 
lngllterenln cenubu tarktslnde bulu
nan blr tayynre meydanına bombalar 
isabet etm~Ur. 

Alande garbında 8,000 tonllAtoluk 
bir ticaret vapuru bomba. l.sabet.ı neti
ce.sinde batmıştır. S,000 tonUAtoluk 
diğer bir ticaret vapuru da İnglltue
n1n şark .sa.hlllerlnde batınlmıştır. 

Akdenlzde bir kruvazöre ve diğer 
rnüteaddld harb gemilerine atır bom
balar isabet etnı4t1r. 

Dün gece muharebe ta.yyarelerlnılz
dm mürekkep tuvvetıı :filolar Lon
drada nsker1 hedeflere htıcum e~
lcrdlr. Çıkan yangınlar hareket.in mu
uftak olduğunu ı~enne.ktedlr. 

Bugün sabahın llk saatlerinde dl1.t
ınan, ıtmaU Almanya tızerıne lnll-

• lAklı bombaların yangın bombalatı 
atm~Lır. Bir .,., aRır huara utra.mlf, 
tlç klfl ölm fi§, ilo kişi de yaralan!Jllf
tır. 

Sicilya 
sularında bir 
deniz harbi 

.. 
Sovyet - Alman 

ticaret 
anlaşması 

lzvestia bunun 
iktisadt mahiyetini 

kaydediyor 

«Sovyetlerin harici poli· 
tikasina gelince bütün 

memleketlerle iyi kom· 
§uluk ve sulhperverane 
müncuebetler idame6İ· 

... air» aiyor 

2 

Almanya 
büyük bir 

taarruza ha--
zırlanıyormuş 
Göbbels gazetecilere 
beyanatta bulundu 

Maclrld 12 "(A.A.) - 'A B. C 
pzetednfn Bertin muhabirinin bU
~diifne ıöre, B. C&bl>ela ecnebi 
pzetecllerinin bir toplantuu1da ıa
sete muhabirlerine ı•lecek "1man 
taamızunu 111 e3:derle ha1:ier ..-ennlt· 
tlır 

cNc uman, ne G• tarih dbctmf
yonun. Fakat fUPU btt olarak aCSy
liy~ ki. Almanya yeni l>fı taamız 

M01kon 12 (A.A.) - İZTestıa ıa
zete.si c8ovyet - Alman dostluk m1.1-
naaebetlerlnln tn~fı. başlı~ altm
d& yazdıtı bit makalede diyor ki: 

ı Cin .,.. Alman bnetJerinln yeni 

Arnavutlukta karlara saplanıp kalmı§ bir ttaıya.n tankı (ortada ~lr tezalı~rUnn hazırlıyor. Örl• bir 
Yunan krabnın kardeşfntn oflu prelll Plerre, safda blr Yunan, ~6:.! bunu ~ kimse unutamıya· 

c23 a~ 1939 Bovyet - Alman 
ademi teca.vb muahede*1n akdin· 
denberl bu 1kl bllytilc devlet arnsında· 
t.1 münasebetler ~ılıklı bir dOltluk 
ve anlayı~ b.ava.sı içinde tnkip.f et
mtşUr. Almanya. ile Sovyetıer Birliği 
orasındaki lktlaad1 münuebeUer 19 
ağustos 1939 tarihll ticaret T& kredi 
mukavelesi ve 11 tubo.t 1940 tarihli 
iktıaad anl~aslle tanzim ec:lllm1ftlr. 

solda btr tnglllz generali>: 
6 6 

N k K 1. b .. .. Harbin neticesinden 
amı ema ın utun endişem yoktur,, 

eserleri bastırılacak 
Sovyetler Btr~ı Almanya lle akte· 

dllen mu:ı.hedenln her tımunda t&
bnkkuk ettirilmesi için lc.J.b eden bft· 
tUn gayNtlerl arfetmlştir. Almanya 
da bu sahada tcab eden her şeyi J&P
ml.ftır. Attedllen anlaşmalara Sovyet
ler Blrl~ lle Almanyanm riayet gös
termesi lld memleket arasında gerek 

Tarih Kurumu 
hazırlıklara 

bunun icin 
t 

başladı 
\lcarl n lkttsadl rerek iyi kom§Uluk )'üzUncü dolum ::rılı mUn.a.selieti
mt1nasebet.ıerinbı yenl tnklpfı 1çln le 1reçenlerde memleketin her tara· 
znrur1 olo.n esaslan tumı~ur. fında ihtifaller yapılan büyUk vatan-

Sovyetler Blrllll komiserler heyeU perver edib Namık Kemalin bütün 
rel!J n hariciye koml.$erl B. Moloto- .. erlerinin dil .,.. tarih kurumu ta· 
fUn Berlln seyahati Bovyetler Btrll~I h d b nI L • 
tıe Almanya arasında dostluk mthıa- r~ .n an ub muına aarar verıl-
1ebetlertn1n inkişafı yolunda mWıtm diiınl m.,mn_unfyetle haber aldık. 
bir merh&le tqkll etmlfttr. Bu seya- Kurum, bu makaadla ıimdiden 
hat bütün l.ktlaadl müzakerelerin tes- hazırlıklara bqlamııhr. Bundan 
r11ne ve hudud meselelertnln halline başla merhumun huıwıt, rami ha
blzmet eımtştlr. yatına, edebiyattaki mevk;ine, inkı:-

So'YJ'Ctler BtrUlln,e d~an olnn lapc.ılığma, vatanperverliğine ye 
matbuatın, Sovyet!er Blrlltı Ue Al- mücadelelerine dalre de bU··m- b" 
manya arasında vapılan her muka- '.... ır 
velen1n 1lçünc0 blr devlet aleyhine e1er yazılaeakbr. Bu eser, en ula· 
müteveccih olduğunu tsbat için glr~- hiyettar hlemlere yazdııılacak ve 
tıRt ~bbtlsler en kOçük bir tenkide evvelce Namık Kemal hakkında ne~
tahıunmül edemlyecek kadar zayıftır. 

redilen yazılarClan da lıtifade edi
lecektir. 

N.:mıli Kemalin .. erlerinden bir 
kıemı evvelce bazı yan1ı,lar1a ve 
kuımen de aanıilr edilmek ıur.tile 
baeılmııt.. 

Mqrutiydten ıonra oilu Ali Ek
rem Bolayir merhum, pederinin 
•erlerinden bir kıamını ·(Külliyatı 
ld bu divanın bil&hare damadı mer· 
bum Menemenli iade Rifat bey ta· 
rahndan latinııah.~lmlt \ııtr nU.ha11 
mevcuttur. 

Dil ve tarih kurumu, mGıelerde, 
kütüphanelerde, hurııst zevat rıez-

( Devamı 7 nd ..ıüfede) 

Sovyetıer BlrlllU 1940 senesi zarfında 
yaptıRı gtbl 1941 de de muharlb n 2 
tayrl muharlb bir çok devletlerle 1k-1 
Csad1 mukaveleler akt.edecektlr. Sov
yetler Blrlllinln, gayri muharlb bir 
devlet olmak llfatlle kendlne mahsus 
mtl.stakll bir aiyaset taklb ettlğ1nl ve 
bu yolda devam edcce~lnl anlamak 
samanı gelm4t1r. Bu slyasetln garb 
nya §ark yarım kürelerindeki devlet 
adanılan, nasıl telAkkl ederlerse et
r.lnler, SovyeUer Blrl!Rt kendi poutl
lasını ta.klb edecektir. 

kişi havagazmdan zehirlenerek 
öldü, 3 kişi hastalandı 

Hastaneye kaldırılanların sıhhi vazi
yetleri vahametini muhafaza ediyor Sovyet.ıer Blrliğlnlıı harici alya.setı

nl 1935 martında. Sovyetler Blrllğlnln 
18 lncl Coınartl lı:ongreslnde B. Sta11n Dün saat on dörde dofru Bey- atabilmi§lerdir. 
sıliyledltl bir nutukta ıüzclce tarif et- oğlunda hava gazından zehirlenme Bunların nziyet-inf gören bitioilt 
ml§t1r. O mm.an B. Stallıı demişti ~l: vaka~ı olmuıtur: _ evler h&llu derhal zabıtayı mahi-

cBlz sulh tarartanyıı. Ve bfttun 1 Tarlaba~ı caddeainde Fınn ıoka· matta! etmi§ler, ölüm halindo ·bulu· 
memleketlerle 1f münasebeUerlmlzln .. d · · d'· t ı ·· ,_ l b ·· ı.:.: bili B "I 

8. Roosevelt'in İngiltere 
mümessili böyle diyor 

Loac1ra 12 (AA) - B. Rooıe
nltin İngilteredeki huauıl mümeı
sili B. Hopkina evvelkJ ıtJn Ha
lifax ile uzun bir ıörüşme yaphktan 
ıonra öil• yemeğini B. Churchill ile 
yemi~ ·ye yemekten ıonra kendisile 
bir ıaatten fazla göıüımüıtür. 

B. Hopkinı ıuetec4lerl• 7aptıiı 
mOllkatta harbir: ne kadar .Ureceii 
hakkında beyanatta bulunmaktan 
imtina etmit, fakat kimin kazanacaiı 
hakkında iyi bir fikri olup olmadı
ima dair auale fu cevabı vermiıtirı 

cEvet, fikrim var. Bu harbin ne
ticesi hakkında hiç bir endiıem yok
tur. Buradaki vazifem mlihimdir ve 
yapıl~cak çok ilim var. Rooseveltin 
ıahat mümeaaili aıfatile ChurchUI ve 
diğer hükGmet aza11 ile temu ede· 
rek iki memleketi karşılıklı olarak 
alakadar eden meseleleri 1rörüşcce
iim.:t 

Hopkins, Amerikan fstihsalatının 
19• I de ve 1942 nihayetinde zirve 
nokta11na varacağını bildirmiıtir. 
Amerilta iltihsalatının taciU hiç ıüp
huiz hem lnt neticeler, hem ele ıon
radan müeuir olacak neticeler ve
recektir. 

Amerikanın 
ınoiltereye yardımı 
Layiliaya garanti hak

kinda bir kayid konmaai 
muhtemel 

•--• ,_1 ed1 Bu m-'e- ııın a yı:mı or numara ı uç s;at ı nan u uç JU9' otomo c cyog u 
--.uyes .... anu yorua. c:uu b. d 1-· 1 __ L Ü h • kald 1 
keUertn SO?YeUer Bir~ ktır§J.Slllda !r ev .,. ayrı ayn uracı o aT&Jı; ç utanesme ın IJUflardır. Bunla- Vatlazto 12 (A A 
aynı 'Yazlyetı muhafaza ettlklert mlld- aıle oturmak.tadır. ra icap eden tedavi tatbik ediürk~n n A) - yan 
detçe ba styasete devam edcce1t1r. Bu Orta katta bulunan Mıgudıç İl· zabıta hava ııazı idareaini haberdar mecliai Hariciye encümeni r.Ui B. 
-·-1 t tı ı t tı-•-tn · d b. ·1 L p d Ceorce, gazetecilerle yapblı bir ko-waw.ıe e er, _ mem e e ~ men- mın e ırı t.• -.ansı eruz un öğle ederek bu kısımdaki cereyanı .kes- d . , • 
taatıtrlne sarar tras ~tmedlkçe biz· yemeiini yemişler ve yemekten ıon tiımi~ ve bilahare tahkikata gir~il- nuftUI • nnasın • cfenuştır iti: 
den emlıı olabWrler. ra d..ı biraz dinlenmek üzere yatak· mittir. Ev halkının kimler olduğu ' ~ n&'il!ereye yardım liyihuının 

Bovyetler Blrllği lle hembudud olan lanna çeltilmi .. le d. t b.t d·ı~- b -'- da Mı d katı kaoulden evvel tldj) edilmeei 
btitün memleketlerle 1y1 komşuluk TC .,, r ır. ea ı e ı.wıce uwıır n gır ıç h ld B 
.uıhçuluk mt1nasebetıer1ni daha zı- İıte b•ı ıırada bu katta bulunan ile ltarwnır:. meydanda olmadığı 1rö· mu teme ir. c tAdilin ıraycai Amo-
y:ı.de kuvvetlendirmek emellmlzdlr. hava gazı borulanndan biri her na· rülmüş v~ odalarına girildiği zaman rikadan ödünr. harp levazımı ala
Bu memleketler bize karşı aynı hissi- ınlsa patlamı§ ve evin içini Jcısa bir yataklannda her ik~i de zehirlene- eak bütün ecnebilerin cmümkün 
yatla meşbu olnrak hareket ederler zama;ı içinde bu zehirli gaz doldur· rek ölü bulunmuıtur. olabilen en iyi garanti> nin alınma· 
n 8ovyetıer Birliği devletinin hudud- muştur C dl h f a altln 1 11nı temin eylemektir. 
lnrmı doğrudan doğruya veya bllva- ·.. . ese • e~ mu a az.. . a a.ı?· 
ııta 1hlAle te§ebbfis etmezlerse biz bu Bu hadıse eenasında evin diğer mı~. hadıseden muddeıumumılilc Kanan layihasında garanti mese-
ı!yasetlmJzde devanı edeceğiz... katlannda bulunan Osman isminde Vf' adliye doktoru da haberdar edli- leıi tasrih edilmemiıtir. lnıiltereye 

fta]yan tebliği bir torpido Sovyetıer Blrliğlnlıı bu harici ıılya- bir erkeltle Mari ve Evronya isim· mi2tir. Haatanede bulunan diier üç !tabii olduğt. kadar ıüratle yardrm-
muhriplerinin battığuü seU 10 lklııclkAnun lHlde Almanya lcrindr. iki kadın bu zehirleyici ııa- kişinin 11hhi vaziyetleri henüz veha- da bulunmak olan eııu ıayeye ha-

h Id
• • ile SovYttler Blrllğl arasında attedl- zı tencffüa ederek birer tarafa yı· metini muhafaza etmektedir. Jel ııelmeksizin makul garantiler ta-

İ ırıyor len ttcaret n hudud anlaşmalıırlle bir kı1mıılar ve aürültlcme sürüklene bin F · bailınd ki tahbk b (1 • le1J edecek bir tadili B. Rooıeveltin 
- • • kere daha te.,.d olunmu" bulunuyor.> .. ı_- 1 • 1 . . . acıa a a n e ı__ı.: ı d v· • ..I!... 

ltalyada bir mahal J 2 (A.A.) _ ~· -s muıa.u ata kendilermı kapı dışan rinleştirilmesine lüzum ıörülmü,tür. Jı;aoU e ecegını zanne...;,.orum. Ca-
ltalyan umumi karargahının 219 rantinin para olmaaı pıt deiildir. 

Ziraat Vekilinin lngiltere çok nıühim kalay, kauçuk 
DQJl"laralı tebliği: 10 ikinciUnunda ı Romanyada 1 o·· .. A ·kı d' . kaynakları He mülUm miktarda İp· 
fecir vakti Sicilya kanalında devriye zmirdeki tedkikleri n nu nsı opB ısı t idaf madde ıtoklanna ıahiptir. 
ıtten iki torpidodan mürekkep bir hmır 12 (Aqam) - Ziraat Vekili Bunları Amerika garanti olarak ka-
Jı.uvvetirr.i:ı. bir çolc deni:ı:U.tü ıemi- B. Muhıı. Erk.men l:ugiln de tedkik- Birçok asker İt"'auı·zıı·k- b 1 _.J l_•ı 
le lerlne devam d k Kızıl l Ö n H • • B H•• • u cueD'İ ir.> 

rinden milrekltep mühim bir dü,. e ere çu lu k Y hk"' eyet reısı • useyın H d p Jr.'d 
1 

••• aıan deniz tqeltkülii 1rörmÜ§tür. iki mstltüslinde kız ve erkek talebe Uc ten ma um ediimit c h.d y 1 b y • ar a nafta 90D\I tati.lmi 
torbidomuz azimle t"•elt'-u··1un·· mer• görilfinüf, ıayelerı hakkında sualller B!!'--- 12 (AA.} - R • il 1 a çının eyanatı ııeçirmekte olaa B. RoOMVeltin la-

-:w s; aormut. aldılt cev3plardan memnun ~ · euter. !L d 
kezine hücum ederek bir kruvazöre bll'Dlfbr. Ve.kil mllessesenln btıııra Bir çok ulter, itaataızlılttan dolayı Maarl! VeUJeU. İnönü ansiklopedi- yiuarun erpiı ettiği aalihiyetlerl 
iki torpil isabet ettirmeie munffak defterine Jı:öy enstıttilerlnln köycülük üç ıeneden be' seneye kadar hapse .ı;l adında büyük bir ansiklopedi bas- lconırenin vercceiı kanaatinde bu
olmuşlardır. Bu kruvazörün bilaha- lııkıllbında mühim vazifeler görece- m~hkCın! edilmi,tir. tınnağa karar vcrml.f n bu hususta lunduiu yakınlan tarafından eöyle-
re batmış oldui:ru görülmüştür. Ci.ne 1t1Jng.dını kaydetmiştir. lbrail polia müdürü, chalka gö- icap eden tahsisatı a:yumııtır. Anslk- nilmektedir. 

Kruvazörlerin himayesinde hare· B. Muhlis Erkmen yann Ankaray:ı rülmemiı zulüm> yaptığından dola- lopcdiyl y:ıznıağn memur heyet, B. v-.ı 12 (A A ) J f 
ket eden dü•man muhriplerile uzun hareket edecektir. '-'t Ba•velı:il aeneral Antonescu ta· llüsey!n Cahid Yalçının riyasetinde ılar h on . • : -::- n ırat· 

"' J " •. • • llmı.ri bir toplantı yapmıştır. ç • a.~P .. m.ızemcaının kiralanma-
Ye ı:cdetli bir ateıe ba,lıyan torpi- rafından azJedılmış.!!!,:___ B. Hüseyin Cnhld Yalçın, bu husus- ı 11 veya odunç olarak verilmesi hak-
dolarımı7 arasında cereyan eden Münakalat, İktisad ve Cenubi Afrika Ba •veki- ı ta demiştir ıı:ı: 1 kı~da huırlanan kanun projeaile 
muharebe neticesinde yaralanan iki Maliye Vekilleri . . -s: _ Vek!ıletln bastıracatı İnönü an- mucadeleye hazırlanıyorlar. lnfirat-
dü,mnn muhribinde yangın çıktığı •• •• ]mm nutku .sıt1opcd1sı nertde baatın1acak büyük 1 çılar, lngiltereye yardım ediJmeai 
rörülmü~tür. Muhriplerimizden biri ·Ankara ya donduler Captown 1 2 (AA.) - Baı\·rkil ~n&lklopcdlnin temeli olacaktır. An- ı prenııibinj deiil, Reisicümhura fev· I 
makinelerini işleyemiyecek hale ge- Bayram tatilini geçirmek üzere şeb- B. S:rut:. dün ıöylediği bir nutukta slklopediye 20 ncl asır Fransız Laro-j kalade ıallhiyetler verilmesini mü· 
tiren bi:- borda ateıi ile hareletsiz ı~m.lu gelen n bu m.-yanda kendi ı ezcümlt demiftir ki: c 19-4 t yılının u.sse'u esas alınml§tı.r. Fakat blz, bul nakqa mevzuu yapauklardır. Ma- ı 
kalmış ve cephane deposuna tevcih 1 \:ekAletıerlne nld işlerin de tedkıkllc • ıonuna kadar Afrikada hiç b·r hal- eserden mU!etler araaı olan kimseler• amaf'h aal•h· tı· . • _ h'tl 

dil d ·v b · b d .. 1 b ı m~gul olnn Münakalat Veklll B. Cev- ı 1 
• lle ilmi bahlôlerl natJI ve iktibas ede- 1 . 1 

: a ıye 1 ııyası muşa 1 er 
e en ıger. ır .. o~. a ate~ı ı e at· ı öet Kerim İneed:ıyı ile İktis:ıd Vekili yr.n ~almıyaca~~:· C':nub Afnkau- ccl}iz. AnslltlopcdJde şarta ve bllhassa. l proJenın ~~liste:" ~o.layca, ayan
mııtır: . De~~r: d~kulenl~rı kurtar- B. Hümü Çakır Ye Maliye Vf'Y.ıll B. mn cıeruhu etng• vazıfe budur n Tilı1dyeye biiyüt bir yer verllecekttr.1 dan da bu} ulc mu~kulnta maruz lı:al
mı:k ıçın dıger bir torpıdo derhal Pund A(;rnh dün akf:ım Aııkar~ya bu vazifeyi ifa İçin britün k&ynakla- ~:nk.a ve Türlı:lyeye aJd lı:ıınml:ın mü- madan ceçecriinde 4üphe etmiyor-

.&Li ile VELi 

Evvel yoğ idi 
iıbu masarif yeni çıktı 

Ali - Parnmı evde unutmu
'um. Bana yirmi lira verir mi· 
aln) 

VeH - Maalesef bugün im
Unı yok .•. 

- Canım 1 Daha demin cÜz· 
dıırunı çılardın, gördüm: için· 
de turuncu turuncu dört tane on ' 
papellik yalıyor. Hepsini bu ge· 
ee ıarfedecek değilsin ya ..• 

- Ne yazık ki o dört aslanın 
dördü de tehlikede, Ali 1 

- Niçin? 
- Bu ak~am Taksim Beledi-

ye ııazinosuna iki ahbabımı ça
ftrdur. Bayanla ben de ett-ik 
dört •.• Alelusul hep birlikte bir 
ıite rakı ;çeceğiz... Birer balık, 
birer bonfile, birer de tatlı ye
ıek, bah,i~l ile beraber on ye
di, on ıekiz lira tutar... Geçen 
davetten tecrübeliyim... Bu 9e
fer üıtelik bir de Küçük Salon 
açıldı. 

- O da neymit ~ 
- lote ııördün mü? ııen de 

merak ettin! Ahbaplarımdan bu
nu ıır gibi gizliyecek halim yok 
a: Cidden ho~ bir gece lokali. .. 
Bunu meşhur profesör Süe yap· 
mı, ... lstanbulde. şimdiye kadar 
böyle güzel bir eğlence ve dans 
yer: yoktu. . . Hava de~;ştirme 
tertibatı mükemmel ... Bodrum
da olduğu halde ı~ıklar aşağı
dan, duvarların altından doğru 
YUruyor: öyle ki, insan, müte
madiyen tul\ıun sincabiliği için
de yüzdüğünü ııanıyor... Kat 
kat basamakların, kameriycva
ti locaların aynadan yapılmış 
havuzcukların, Türk çinilerinin, 
diier bir odadaki Amerikan ba
nnın, ve umumi)'etle dö§emcle
rin güzelliği de ayrı ... Tabii mi
eafirlerim hemen alt katta olan 
bu yeri de görmek i t:yecekler ... 
lkiıer vuki içip b:raz yemi~ de 
ycaek bir gecelik ziyafet kırk li
ra edecek ... 

- Canım, burası bar dn de
ğil, yani konsomasyon kadınla
rı çalı~mıyor... Buna rağmen 
karı koca ve iki misafir gidildi 
mi, anlattığın şekilde pek tabii 
olarak lmk lira eriyiveriyor de
aen e... Evvelce inıan iki ah
babın , lokantaya dnvct ctııe, 
numara seyrettirse ve dans ettir
ıe, eaydığın içki ''e yemeklerle 
l>eraber on lira~, zor eritirdi ... 

- Öyle Ali. .. 
Evvel yoğ idi işbu mesarif yeni 

cıktı 

Aliveli 

Antakya da 
seylap 

Antakya 12 (A.A.) - Bir haf
ta'danberi fasılasız bir surette §İd
detle yağan yaimurlar bir felaket 
halini almıf, Defne 9elAlelerindekl 
tehir ıuyu deposunu tahrip ctmi~. 
deiirmenleri yıkarak ağaçlan aöküp 
rötürmüotür. Bu yüzden ~ehir dün
denberi ıusuzdur. Bundan ba~ka 
Antakya • Yayladağ şose!ini de su· 
lar basmış, köprüler yıkılmıo, müna
kalat durmu}tur. Asi nehri demir· 
köprü civarında yatağından çıka• 
rak bir çok ekilmi~ tarlaları istila 
etmi~tir. İnsan ve hayvanca telefat 
ve maddi zarar büyüktür. Yağmur 
devam etmektedir. 

Değirmende-rede yine bir 
zelzele oldu 

lzmir 12 (Ak~am) - Dün gece 
2 1 i S 6 dak·ika geçe lzmirin Değir· 
mendere nahiyeaindc ÜÇ ıaniyc ıü· 
ren oldukça ıiddetli bir zelzele ol· 
mu~tu!. Zayiat )"Oktur. 

ile demeli? 
Uluna) arkadaıımtz, Tan ıa· 

zetesindt: ıöyle yazıyor: 
cBeyoğlu Halkevinin ıemcre

li neticeler veren &üzel tqeb
büalerinden biri de her •ene 
yaptıiı kitap ekspozisyonudur.~ 

Ekapoz.isyon kelime.al beynel
milel deiil. franeızcadır. lmllsı 
da böyle deiildir. Türkçeye 
girmesine ne ilim, ne zevk. ne 
telaffu7 bakımından uvaz var
dır. 

cEkııpozisyon:t 

dememeli; 

demeli! · 
muharcbe J. ~rine gitmiştir. I n\ det etmle!erdlr. 1 rım::z.ı kuliım•cairLt tchnsslslar ~aza~klat'dlr. jlar. 

.. ......... ______________________ ,.., 



AKŞAMDAN AKŞAMA llABB 
A rkadas mecmua-

~ 

1. 

siyle ~:~::::r bir Mektep binalarılB. Prost'un yeni plinılŞehir_tiy_a_trosu 
Din/emeğe ı • 

aaır •• 

- Sabahlan Londrayı dinliyor 
m usun ? 

' Evsafmdan Alqam karilrine bab· 
aetnıeği zaid saydığım sanatkar ınii
nevverimİ.3 Cemal Nadir Güler, 
:ARKADAS isimli bir Çocuk mec· 
nıuasmın n~redilmesinde amil o lu
yor. Arkadat'm ilk sayısını tanıdı
iım miniminilerle beraber okuduk, 
beğendik. 

Esasen Cemal Nadirle mensup 
bulunduğu guruptan fena, zevkaiz 
bir şey sadır olması beklenemezdi. 

«Mensup bulunduğu grup» de
dün. Buna dair azıcık izahat vere
yim. Herbiri ayrı bir §ubede ehil 
gençler, Yücel Yayınevi teıekkülü 
içinde zaten toplanmışlar; Yücel 
ınecmuasmı çıkarıyorlar. kitaplar 
neşrediyorlardı. Ayni giizide kabili
yetler, aralarına Cemal Nadiri ala
rak, pedagojiden anlıyan unsurla.rı
nan da mesaisile işte bu Arkadq'ı 
çıkarıyorlar. 

Türk çocuklarına ille Amerikan 
mamulah edebiyatı sımmamak; 
(radyo neşriyatında tenkit ettiğimiz 
gibi mesela «biçare domuz yavrusu
nu kur~ yutmuş!» diye aykırı şeyler 
söylememek; hatta, <edomw: yavru• 
SU» nu «kuzu» ya dahi adapte ebne
mek;) daha ziyade kendi hayatı
m1zdan alınma telif bir çocuk ede
biyatı yc.ratmak ... 
Arkadaş' çı!ar bize bunu vadedi

yorlar. Şayet başaramazlarsa, yine 
İçlerindeki Cema.! Nadir'in • k arika· 
türlerile cezalandarılacaktırlar ta 
bii! .• 

*:."'\< 

Bu mecmua münasebetile aramız· 
da ufacık bir görüş ihtilafı d a belir
di. 

Cemal Nadir'e sordum: 
- Neşriyatınızda peri masalları-

na 
0

yei" verecek misiniz ? 

- fa·d ! - dedi. 
- Niçin? 
- Ci.inkü peri masalları çocuğun 

Etraflarin'da 50 metreli1' 
a çik saha bulunacak 

Şehircilik müteha.ssJSt B. P.rost ya-. 
pılacak mektep binalannm 50 metre 
etrafında. bina bulunmamasını pren
sip olarak kabul etm.LştL Şehrimizde 
yapılan ilk:mektep binalamıdan ço
ğu genlş bahçeler içinde inşa edlld1-
ğ~den bu usule uygun va.ztyettedir
ler Fakat bazı mekteplerin yanıbaş
la~da. başka. binalar vardır. Maarfl 
müdürlüğü mektep blnalannın etra
fını açmak üzere istlmlıik edilecek bi
naları tesbit etmeğe başlamşıtır. 

Mekteplerden bir kısmı Maarfl Ve
Uletl bütçesile idare edildlğlnden bu 
mekteplerin etrafını açmak üzere ya
pılan istimlak masrafı doğrudan doğ
ruya Maarif Vekft.lett, llkmekteplerin 
etrafındaki binaların tstlmlAki de 
vilayet bütçesi tarafından temin edi
lecektir. 

Yeniden yapılacak ve mevkllert 
imar pHinile tesbit edilecek mektep
lerin arsalan, etrafında elli metre 
saha kalacak surette intihap edile
cektir. 

Beşiktaş cinayeti 
tahkikatı 

iki genç hakkında tahki· 
k a t derinleştiriliyor 

Beşiktaşta Köyiçlnde Kemal lsmln
de bir manifaturacının evinin alt 
kat odasında işlenen esrarengiz cina
yeti dünkü nüshamızda kaydetmiştik. 
Bu facianın ta.hklkatına. dün Beş~
taş merkezinde devam edilmiştir. Işe 
el koyan müddeiumumi muavinlerin
den B. Ziya Yazgan ile emniyet mü
dürlüğü cinayet işleri baş komiseri B. 
Alişan ve diğer al8.kadar memurlar 
dün akşam geç vakte kadar tahkikat
la meşgul olmuşlardır. 

T oplıane ile Azapkapı arası 
Nasıl tanzim edilecek? 

~ ophaneden Kara köye kadar uzanan saha ticare't 
mintakası, K araköy • Azapkapı arası sa nayi mın

takası olacak, Karak öy meyd ani da açılacak 

Kara.köy - Tophane ve Karaköy -ı de bir yol da. açılacaktır. Bu yol, U
Azapkapı sabalan için şehirclllk mü- man m.ıntakasile Karaköy arasınd.n 
tehassısı B. Prost'un hazırladığı plan, ve sahili takip etmek suretile esas gtl
umumt meells tarafından kabul ve zergahı teşkil edecektlr. Ayrıca sa.
Nafia Vekll.letince tasdik edilmişti. hilde tahmil ve tahliye işlerlnde kul-

Bu saha, İstanbY.Iun en işlek ve !anılmak üzere tali bir yol bırakll
ı.carl hayatı canlı bit semti olmasına mıştır. 
rağmen sokaklan dar ve gayri mun- Bundan başka büyük bir yol daha 
ta.zamdır. B. Prost, yeni planla dar, açılacaktır. Bu, Karaköyden başlıya.
gayri muntazam sokalan kaldırmış, rak, Azapkapı tarafmdan Halicin 
bu sahanın ka.nşık vaziyetine niha- müntehasına do~ru llerliyecek, 30 
yet vermiştir. metre genişliğinde bir sanayi yolu 

İm.ar plftnile burada nlsbeten ge- olacaktır. .. . 
niş caddeler açılmış ve büyük inşaat Bu s~etı.e Karo.koy ıle ToI?.hane 
adalan vücuda getirilmek sure tile arası bır tıcaret sahası, . Kar~.koy ile 
sahanın yeniden tanzim ve teşkili Azap~:ıpı arası da Hallcın munteha
diişünülmüştür. Bu suretle Karaköy sına kadar uzanacak bir sanayi mın-
1le Tophane ve Karaköy ile Azapkapı takası olacaktır. - .. .. 
~rasının tama.mile bir ticaret ve sa- Sıhhl mahzuru ol~.ıyan, gurultu çı
nayi sahası ittihazına. elverişli bü- k~rmıyan sanayi muesseselerl Kara
yük binaların yapılması imkanı tc- koye daha yakın yerde bulunacak, bu 
mln edilmiştir. mahzurları olan sanayi müesseseleri 

• de Halicin daha içine alınacaktır. 
Planda şimdl mevcud o~an da~ ve Sıhhi mahzuru ve gürültüsü fazla-

k.anşık sokakl~r ~aha hafı~laçiz~ıle!- !aştıkça fabrikalar daha içeri alın
le, plilnın tatbıki uzerlne aç ca Y - r.ıak surctlle sıraya konulacaktır. 
ni caddeler ve in.ş~t ada~.arı ~a ~a~a sanayi mıntakası, sahilden geçen 
kalın v~ bariz çi~?ı;er~e gosterilmıştır. yol ile Tünelin Galatadakl şimdiki 
Hafif çızgilerle gos.erilen eski sokak- n~edhali önünden geçen yol arasından 
lar, tamamlle ~ldırılacaktır.. gcç~::ektir. Bu yol ıslah ve tevsi edl-
Hazırlanan plan ile yol zayııı:tı an- lccektir. Bu suretle Tünelin Galata 

cak yüzde 15 gibi küç~k bir n~sbetle cihetindeki kapısı önünden geçen 
temin edilmiştir. Yanı mesela 100 cadde ile Mahmudiye caddesi arasın
metre murabbalık yol mevcudsa es- daki ada kaldırılacak ve muntazam 
kl yolların kaldırılıp yenilerinin açıl- adalar teşkil edilecektir. 
ması lçin 115 metre murabbalık bir Yeni açılacak yolların vaziyeU şöy-
sahada.n istifade edilmiştir. Bu su- k hulasa edilebilir: 
retle 1stlmlak masrafı da nisbeten 15 numaralı yol: Karaköy köprüsü
az olmak üzere bu sahanın imarı te- nün mihverinden başlıyarak Topha
min edilecektir. peye gidecek ve burada geniş bir 

Pl9.nda Galata. yolcu salonu karşı- meydan ihdas ettikten sonra Topha
sına tesadüf eden yerlerde ve Topha- nede Kılıçalip:ı.şa camisinin önünden 
nede Kılıçallpaşa camisi civarında Boğazlçine giden yola bağlanacaktır. 

A rtistlerin elbise - Dioliyonım. 
f . . d . - Alqamları Kudüsü? 

masra ını tiyatro ı aresı - D:nliyorum. 

temin edecek d Birkaç alqaındanbcri Beyrut 
ral yosu orta dalRa üzerinden saat 
a tıyı oı. geçe t" k . 

Şehir tiyatrosu c.rtisUerlnln - baş- yor D· I . ~ ~e neşrıyat yapı-
ka memleketlerdf'ki emsaline kıya- · '? edu:' mı hıç? 
sen - aldlkıan maaş pek azdır. A:r- - Dinledırn. 
tl.stler, bu maaşlarından bir kısmını Son zamanlarda, hele harbin b _ 
da piyeslerde aldıkları rollerde giy-ı langıcındanberi bütün d.. b aş 
mek üzere yaptırdıkları kostümlere bqa «d irJeyici» o)d Hun~_a a!ta~ 

rl 1 A u. erKes dınla-ve yor ar. ı yor. vrupayı d ini" • 
Tiyatro, ancak tarihi eserlerdeki d inliyor As d::ı'?r• Amerikayı 

rollere aid kostümlerle artistlerin d inli or' ya~ı ıyor, Afrikayı 
yaptıramıyacaklan hususi kıyafetleri d . 1 Y :.. H~tti Avustralyayı bile 
temin ediyor. Artistlerden çoğu, sah- ~ .~meR.! .ça ı,ıyor. Birdenbire yer 
neye çıktıkları zaman lyi bir terzi ~unde dinlemeğe klll'fı büyük b · 
elinden çıkmı;ı güzel bir kostümün ~agbet bat gösterdi. Şimdi büt~ 
sırtlarında bulunmasını istediklerin- msanlann en çok yaptıklar · b 
den maaşlarının mühim bir kısmını dur: Dinlemek!.. 1 

1f u-
t una. hasredlyorlar. Bu vaziyet, ar- Bir d t .. 
tistlerin bütçesini müteessir etmek- ~s u~ var. Her gun munta-
tedir. zaman ~· astasyonu dinlemese ra-

Haber aldığımıza göre yeni sene h~t ed~mıyormu,. Fakut o kendisi. 
bütçesi hazırlanırken artistlerin ter- run halinde bir fevkaladelik görm .. 
fihini temin etmek üzere kostüm yor: u-
masraflarının bü~edcn verilmesi için _ Ber.iınki b · v. 
C1.ekor, aksesüvar, gardrop tahsisatı- lerini t~nı.rım ki ır..'edy değil,., Öyle
nın arttırılması ve bu suretle artist- . . . ~n e muntazaman 
lerln elbise yaptırmak külletinden on ikı 13tasyon dınler ... diyor. 
kurtarılması düşünülmektedir. Görülüyor ki yer yüzündeki il 
,- yonlarca ku(a~n bu yakın) ... d m -
ı if · ı f <U a va-j z esı peıt azlalaemıetar. 

Karilerim iz in 
m e k t u p lan ----

Kadıköylü talebe bilet 
almakta güçlük çekiyor 

! .. B~ı .. meraklı ista~tikçiler insan 
omrunun nasıl R"eçtığini rakam) 

1 belagatlı dili ile anlatmaö-a kal!· arın 
ı M 

• .. .ış1r-

ı .ar ... esela bu tarzda yapılıru, bir 
~tatastikte altmış sene yaşayan bir 
ınsanın şu kadar y1llık vaktini ko
nuşmakla, şu kadar senelik za.-nanı
m yemci-: yemekle, ömrünün şu ka
darını uyumakla, şu kadarmı yürü
mekle, şt. kadarını çalışmakla geÇir. 
diğini okursunuz. Bunlara bakıp: 

ı 
«Demek insanların hayatlan yürü
mekle geçiyor.» Yahut «tuhaf şey! •• 
Bize az gibi görünüyor amma ko-

1 nuşmak her şeyden fazla hayabmı-

1 
zı İşgal ediyor!.,. diye hüküm ~ska-
ranlar dn var. 

1 
1 Halbuki hayahmu: dinlemekle 

tahayyül kabiliyetini, fantezisini ge
n~letiı. 

Bu te; malumdur. Nice pedagog
ların da tasvibinden geçmiştir. Bir 
de aksi nazariye var ki ben ona da
ha ziyade İnanıyorum: 

Cinayet dolayıslle maltimatına mü
racaat edilen birçok kimseler bulun
makla beraber bunlardan ikl gencin 
üzerinde ehemmiyetle durulmaktadır. 
Bu iki gencin birbirine müt.ebayln bir 
takım lfadatta bulunmalan facianın 
tunlar tarafından işlendiği zannını 
"ermekte ise de aleyhlerindeki kanuni 
suç delillerinin tesbiti için etraflıca 
uğraşılmaktadır. 

birer otomobil parkı tesis edilmiştir. 14 numaralı yol: 0€ne Karaköy 
Şehrin tarihi kıymet itibarile mü- köprüsünün mihverinden başlıyarak ı 

him eserlerinden blri olan Kılıçali- 15 numaralı yola mütenazır bir vazi
pa.şa camisinin müştemilatını teşkil yette Halicin müntehasına doğru gl
eden binalar tanzim edilmek sure- decektir. Bu yol, bu geniş sahanın ti- ı 
tile camının etra!ı açılacak ve Ga- cari ve sınai mıntakalarından geçen 

Kadıköylü karilerinizdenim. Yük
sek mektep talebesiyim. Her gün 
İstanbula geçmek mecburlyetin
deylm. Biz talebeler, memurlar 
gibi aboneman almak hakkından 
mahrumuz (veya. dolayıslle mah
rum ediliyoruz). Çünkü Denizyol
ları idaresi, vereceği aboneman 
mukabilinde, diğer bütün vasıta
larda muteber olan pasoln.rımızı 
elimizden almak ister. Bizim için 
buna imkan var mıdır? o halde 
bu hareket ma.kulmüdür? Hatta 
bize gidip gelme bilet dahi ver
mezler. Binaenaleyh biz her gi
dip gelişte bilet almak mecburi
yetindeyiz. 
Diğer taraftan Kadlköy iskele

sinde talebeye tahsis edilen 2 gi
şe ihtiyacı karşıla.maya kafi de
ğildir. Çünkü gerek üniversiteye 
gerek diğer mekteplere giden kız, 
erkek talebe yekiınu muazzam 
bir miktardır . 

1 geçiyor, himiz gÜcümüz sad~e din
lemek. Avrupayı, oradaki muhtelif 

; istas•ronla;ı dinle, ~frikayı dinle, 
• Asyayı dmle, A."nerikayı dinle .•• 
Bunlar kafi gelmiyormuş gibi sa
l bahleyin evden çıkarken akşama 
1 
gelecek öte berinin şifahi siparie lis
tesini dinle... Sokakta. tramvayda 

Çocuğu şairaneliğe, idealizme 
ıevketrr,ekle beraber diğer taraftan 
da ömrünün sonuna kadar kurtula
mıyacağ bahl itikatlara bağlayaca
ğı için, böyle «olrnıyan feylen le 
meşgul etmemek. Tahayyül kabili
yetinin inkişnfma yarayacak başka 
jimnastik mi yok?... Realitenin ne
siclerinCien örülmüş hikayeleri yav
rulara sunmak. 

Çizmeı: kediler, Anka kuşunun 
ani Sihirli kanadma binen Keloğl ar, 

seccadeler, B!llôr toplar •.. ilb ... 
Bunlar Sultan Hamid devrinin 

memnu sözler: gibi, çocuktan ilel
ebed saklamo.J. kabil değildir elbet
te •. Yavru buna benzer masalları 
kulaktan işitecek... Beğenecek de ••. 
Hangimir masalı seve seve dinle
medik?. 

Fakat hana kalırsa, terbiyevi ma
hiyetteki çocuk neşriyatında bun~ar 
üzerinde fazla durmamalıdır. Bız
den daha salim dimağla bir nesle 
kavuşmak içir.. hatta, bu bahsi ö~t 
has bil~ etmelidir ... Bizden evve!kı
ler cadı hortlak masallarile asap• 

• 
1 

• k''d arı ça vt: dunağca bnru: şe c ~ m u -
le~tiril'.rdi. Bizler bu manevı cende
reye sokulmadık Çocuklarımızın da 
velev latif bir perinin bir kanat dar· 
besile afsımlanmaması ileri bir adım 
olacaktı· sanırun. 

Arkadaşa arkadaşça tavsiyem, 
•e'ni terbiyeye sıkı s·kı bağl~::SJ 
ve ,in.diye kadar çıkarılmış butun 
mecmuaiardan bu suretle de aynl
masıdır. 

Maamafih. içtihad meselesi.·· 

(Va - Nu) 

lata.da Yeraltı camisi de tanzim edl- yolla birleşmektedir. 

Maktul Tevflğln gayri tabii bazı 
temayülleri neticesi bu faciaya kur
ban gitmiş olmasına kati olarak ba
kılmaktıı.dır. 

Alakadar zabıta mcmurlan bu feci 
cinayet dolayısile şekil ve mahiyet iti
barile bunun hemen hemen ayni olan 
ve iki ay kadar evvel gene Beşiktaş 
Yıldız yolunda oturduğu evin bir 
odasında bir içki alemi sırasında bir 
çok yerlerinden bıçakla. yaralanıp öl
dürülmüş B. Mehmed Aliyi hatırla-

lecektlr. Bu maksadla Yeraltı cami
sinin üzerindeki . büyük hanlar ve 
binalar kaldırılacak, şimdi dar bir 
.sokakta olan cami medhali meydana 
çıkarılacaktır. 

Gala.tada yolcu salonu karşısında 
30 metre genişUğinde büyük blr cad
de açılac:ı.ktır. Bu cadde, Kara.köyle 
Tophane arasındaki esas yolla bir
leştlrllecektir. Ayni zamanda büyük 
bir park tesis edllecektir. 

Bundan başka 20 metre genişliğin-

mışlardır. Mehmed Alinin katili hak- KÜÇÜK HABERLER 
kında yapılan t:ıhkikat sonunda ka- ----- - - -------
tilin hüviyeti tesbit edilmi.ş, fakat 
kendisi hen üz yakalanamamıştır. 

Bir yük arabası birine 
çarparak yaraladı 

Dün Eminönü meydanındım ~eç
mekte olan bir yük arabası Karagum
rüklü Ali Kabakulak isminde birine 
çarparak yaralanmasın~ sebep ol
muştur. Araba vakayı m~teakip .kaç
ınış ıse de numarası tesbıt edildığln
den yakalanması için aranmaktadır. 

Pişmeden yenecek mad
deler açıkta satılmıyacak 
Pişmeden yenebilecek olan gıda 

maddelerinin açıkta satılması ya
sak oldu~u halde son z:ımanlarda 
bazı esnafın buna riayet etmediği 
görülmüştür. Belediye, bu hale niha
yet vermek üzere bütün alAkadarla
rıı. yaptığı tebliğat.ta açıkta.. mal sa
tanların tecziycsinı emretmıştir. 

Haber refikimiz 
Haber refikimiz on bir yaşına bas

mıştır. Refikimlzi tebrik ile muvaffa
kıyetler temenni ederiz. 

* Dün yapılan seyrüsefer kontro
l\inde Eminönünde tramvaylar yürür
ken inip binen kırk blr kişiden birer 
lira para. cezası alınmıştır. * Emniye altıncı şube memurları 
bayram günlerinde şehirde yaptıkları 
kontrolde muhtelif semtlerde beş di
lenci yakalıyarak adliyeye teslim et
mişlerdir. * Sirkecide araba vapur iskelesin
de sırtında bir eşya denglle geçmek
te olan hamal Osman Fırat bir aralık 
müvazenesinl kaybederek balyayı 
Jak isminde bir çocuğun üzerine dü-
~ürnıüş, çocuk ağır surette yaralandı~ 
ğından Etfal hastaneslne kaldınl
mıştır. 

Uludağa giden sporcular 
avdet ediyorlar 

Yılbaşı ve bayram münasebctile 
Istanbuldan Bursaya bir çok gençler 
ve spor merakWarı gitmlşti. Bunların 
bir kısmı dün avdet etmiştir, bir kıs
mı da bugün gelecektir. 

Bayram günleri Uludağa üç yüz kişi 
çıkmıştır. Burada kayak müsabaka
ları yapılmıştır. Bursa Belediyesi 
sporcuların şerefine Çelikpalasta zi
yafet vermiştir. 

Plan, Karaköy meydanını da sey
rüseferin kolayca temin eclllebilmesi 
maksadlle genişlemiştir. Burada tah
minen eski Borsa hanı müştemila
tından olan ve şimdiki Tokatlı lo
kantasının bulunduğu yerde geniş 
bir otomobil parkı yapılacaktır. 

10 numaralı yol: Karaköyden b~
lıyarak büyük sanayi yoluna müvazi 
c;larak Perşembepazarına. doğru gi
decektir. Perşembepazarındakl şim
diki meydan da genişletilecektir. 

Bir katil suclusu 
tevkifhaneden· kactı 
Firarinin yakalanması 
için resmi her tarafa 

gönderildi 

Hemşerisi Kadıköy nezafet amele
sinden Mevludu p:ırasına tamaao 
Merdivenköy civarında öldürüp ka-
fasını keserek gömmekten suçlu ola
rak yakalanan ve idam taleblle ağır 

ceza mahkemesine sevkolunan Taş
köprülü Mustafa bayramda blr yolu
nu bularak tcvkl!haneden kaçmı.ştır. 

Katil Must:ıtanın her tarafta şid
detle aranması için bir taraftan şehir 
zabıtasına, diğer taraftan da taşra 

emniyet ~mlrllklcrlle jandarma ku
mandanlıklarına müracaat edilmiş, 
fotagrafı da teksir olunarak her ta-
rafa gönderilmiştir. Mustafanın, kaç
masını müteakip, civar şehirlerden 

birine gittiği tahmin olunduğundan 
akşama. sabaha yakalanacağına mu
hakkak nazarlle bakılmaktadır. 

Bay Amca.ya. göı-e ••• 

- Erkek için ide9.l 

d il" bay Amca ... j 
Bir börek yapar, alimallah! ... Bir dikiş diker, 

bir zevce- ··· .. 
. parmaklarım da beraber yer- gıbıt ... 

sini .• 

inci ... Bir çaın~ır yıkar, sakız 1 .. 

Vaziyet böyle iken ne gariptir 
ki bu 2 gişeden biri de ekseri açıl
maz. Talebe blrb1rlni yer. Kızla
rın ve küçüklerin bu kalabalığa 
sokulmasına imkan yoktur. Yan
da boş duran g!.şeye müracaat 
edersiniz, kabul etmez: Slvlllere 
bilet veriyormuş, hesabını şaşı-

rırmış. 

Bu ara.da hareket zili çalıp geç-

ra.sgeldiğiniz tamdık traşçılan din· 

i
le •.. Eve gel, bizmet~;ye, apartunan 
kapıcısına, bayat pahalılığına dair 
şikayetleri dinle ••.• Yatağına gir. A lt 
kat kiracdann bozuk gram-:>fonunu, 
üst kattakilerin teneke sesli radyo
•unu dinle ... 

Bütün giinlük hayatınızı şöyle bir 
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göz önüne getiriniz. En fazla yap• 
tığınız i,lerden biri d e muhakkakk 
ki d inlemek olmuştur. ZavalJı ku
lakları.nuz ! .. 

miştir, vapur mütemadiyen dü- Daha pek küçük yatla iken bize 
dille çalmaktadır. Mecburen bilet dinlemenin ne büyük bir marifet 
alamadan içeri girersiniz. (Zaten olduğunu öi(retmeğ-~ çallfırlar. K ... 
talebenin bir kısmı alamıyacağını lakl "" 
anladığından evvelden içeri gir- anrnız: bu ~ İçin idman ettirirler 
mLştir.) Neticede içeride iki misli Ondan sonra mektebe gideriz• 
ceza verirsiniz, geçiktlğiniz için Bizim İçin yeni bir dinleme fash 
ayakta ve hatta dışand:ı. kalırsı- ba,lamıştır. Den, bocayı dinlemek.. 
nız, lodos fırtınası da varsa baş- B~ sene!erc~ devam eder. Burada 
tan aşağı sırılsıklam olursunuz. dınlemege aıt ne vecizeler öO.. • 
Şurasını işaret etmek Isterlm ki · B d ... cm. 
vapurun hareketinden 10 dakika nz. « eş irııJe, bir söyle .. » , cVur 
evveline kadar iskeleye gelen ta- f~at dinl.e .... ». «Dinlemeııini bile•'l, 
lcbe için bu netice mukadderdir dınletmesını d e bilir» gibi mühim 
ve bu, bir gün, 5 gün değlldlr; de- sözler ba~ımızın İçinde yer eder. 
vam eder gider. Bir talebe • Lakin acaba dünyatlaki bütün 

----·-~-------JJ 1 msanlar beş dinleyip bi1' söylemek 

M .. t • • kı b• 1 usulünü tatbik edecek olsalar birer 
UŞ erıyı ya n ır y ere kere konu. .. tuktan sonra, hepünizin 
götürmiyen şoföre ağzunı:::ı kilitleyİJ) oturmamız icap 

ceza verildi etmez mi?··· 
Beyoğlu Hamalbaşı t::ı.ksi durağın- Fakat medeniyet hakikaten ku-

da bul~an Recep ismlr.de bir şoför, laklanrnızın isini pek çoğaltmıştır. 
otomobiline binen bir müşteriyi ya- Telefon, radyo, g:-amofon ıezli 
kın bir yere götürmek istemediğin- film, türlü tfulü musiki afetJ~ri g:i-
den emniyet altıncı şube memurları rültülü teh• h !:ı b :·n.k.. d 
tnrafmdan yakalanmış, hem bu e- • . u aya ug-u u me e-
kllde suç işlediği hem de karnesi ~l- n! msaulaı·~n k?1~annı hama.-at 
madığı halde şoförlük ettiği görüldü-ı bırer ahretlik gıbı çah,tırmaktadır
!;ünden otomobilin plakaları söküle- lar. 
rek seferden menolunmuş, kendisi ı 
hakkında da ceza zaptı tanzim edll
miştlr. 

... Bir ütü yapar, kaLpl ... 

Hikmet Feridun Es 

(Devamı 7 nci sahifede) 

ı 
B. A. - Pardon 

yükannesinden mi 
sun, kızından mı? .. 

= 

dostum, bü
bahsediyor-



Dişler 
Çoculcların küçük yaştan 

dişlerile meşgul 
olmalıdır 

Birçok hastalıklara d!ş rahat
sızlıkları sebep olur. Bunun 
için dişlere çok itina etmek IA.
r.ımdır. Çocuklar, küçük y~tan 
sabah akşam dişlerini tırçalama
l'a alıştınlmalıdırlar. Maattees
süf birçok aileler bunu ihmal 

ederler ve pek küçükken çocuk
larda diş rahatsızlıkları baş gös
termesine sebep olurlar. Bundan 
sorıra ne kadar itina eclllse d1~ 

rahatsızlığının tamamen önünü 
almak kabil değildir. 

Son zamanlarda hazım cihazı 
hastalıklarından bir çoğunun, 
romatizma, hattA. göz rahatsız
bklanndan bir kısmının dişlerin 
bozulmasından ve diş köklerinde
ki iltihaplardan flerl geldiği an
laşılmıştır. Bunun için dişlere 

fazla dikkat etmek l~zımdır. 

Dişler sabah akşam fır~.alan

malı ve her yemekten sonra s.ğız 
sabunla yıkanmalıdır. Bilhassa 
geceleri yatmazdan evvel ağzı 

yıkayıp fırçalamak ihmal edil
memelidir. Çünkü ağmla mikrop. 

lar geceleri çoğalırlar ve faaliyet 
gösterirler. Yemeklerden sanra 
dişlerin arasında yiyecek kalma
masına dikat etmek lazımdır. 

Diş etlerindeki hastalıklar da 
mühimdir. Bu hastalıklar yüzün
den bazan diş etleri çekilir, d.Lşler 
meydanda kalır ve sallanarak 

nJhayet dökülür. Buna karşı en 
bs.sit ildç sert bir fırça ne cllşie
ıtn köklerini fırçalamaktır. Diş 

eUeriılln kanamasından korkma

malıdır. Diş etlerine, diş tabibi 
tavsiye etmedikçe, lüzumlu lü
suınsuz tentürcllyot sürmemeli
dir. Dişleri beyazlatmak lçln haf
tada bir defa bikarbonat dö sutla 
iyice silmelidir. 

Çürük dişleri behemehal diş 

doktoruna göstennelidlr. Bu gi-

iDi 

Sade elbiseyi zarif 
gösteren teferruat 

1 
Çok sade elbise giyen bir kadın, bazı teferruata dikkat ederek 

ağır tuvaletmer derecesinde, hattft bazruı onlardan şık görünür. 
Bu teferruat, çanta, kemer, eldiven, eşarp gibi şeylerdir. Yukan
daki resimde siyah deriden bir çanta ve bir pudra kutusu, siyah, 
kiremit rengi ve bej rengi deriden bir kemer, podösiled bir çift 
eldiven, beyaz, bej, kiremit rengi ve siyah çlzglll bir eşarp görü
nf\yor. 

Dünkü lig maçlar. 

Lig maçlanna. dün Şeref ve Fener
bahçe atadlatında devam edllmlştlr. 
Havanın yaR"ışlı ve sotuk olması yil
ıııünden çok az bir seyirci önünde ce
reyan eden bu müsabakalar evvelden 
tahmin edilen normal neticelerle so
na ermiş ve Galatasaray, Topknpıyı 
8 - O, Fenerbahçe, Süleymanlyeyl 
6 - O, Beşiktaş, Beykozu 3 - o, btan
bulspor, Beyo~lusporu S - 2, Vefa, 
Kasımpaşayı 3 - 2 matlı'.lb etmişlerdir. 
Milsabakalann tafstıa.tmı Şeref stıı.
dından başlıyarak veriyoruz: 

Vefa - Kasımpaşa 
Şeref stadında günün Jik maçı Ve

fa ııe Kasımpaşa kltlplerl arasında 
yapılmıştır. Vefa kli.ıbtlnün mıııt kU
ır.eye ayrılacak dördOncü· İstanbul 
klfibü olmak üzere yaptıRı. gayretler 
bu karşılaşmanın ehemmiyetini art
tırmıştı . 

Hakem Şazi Tezcanın idaresinde 
sahaya çıkan takımlar en kuvvetli 
kadrolannı muhafaza ediyorlardı. Mü
sabakaya tam sant 11 de Kasımp~a
nın yaptığı bir akınıa. başlandı. Vefa 

Vefa • Kasımpaşa maçmda Kasırnpac::a kalecisi 
llakkıdan topu kurtarıyor 

müdafaasında kesilen bu hücum der- oyuna Beykozlular başladüar. Be- Kadir sıkı bir şütıe takımını beraber-
hal sağ taraftan mukabele gördü. şlktaş müdafaasında kesllen bu hü- llğe kavuşturdu. 

Dakikalar 1lerledlkçe her iki tarafın cum derhal soldan mukabele gördü. Gallb vaziyetten beraberliğe dilşen 
canla başla üstünli!ğü almak için ça- şükrünün ortası Ut Hakkının nefis Beyoğlusporlular tekrar hücumlnra 
lıştığı görüluyordu. Bu çalışmada Ve- şütü daha ilk dakikada Beşiktaş1 g:ı.- geçtilerse de ·vaziyeti gnr:ıntl etmiş 
talılar rakiplerine tefevvuk ettiler ve llb vaziyete geçiriyordu. Fakat Nec- bulunan İstanbulsporlular çok canh 
onuncu dakikadan itibaren h!lki- minin soğukkanlı bir blokajı Beykozu oynıyarak rnklplerlnln netice alma
mlyetl alarak Kasımpaşa kalesini tch- tG golden kurtardı. Dakikalar llerle- ruıa mani oluyorlardı. Oyun bu sırnda 
dide başladılar. Netekim bu akınlann cilkçe Beşiktaşm teknik üstilnlüğü çok sıkı bir şekle girdi. Gallblyett te
birlslnde sağdan gelen bir topu kale göze çarpıyor ve bunun neticesi ola- mln için her iki tarar canla başla ça
yakınında yakalayan Hakkı, falsolu rak Beykoz kalesi her an tehlike ge- lışıyordu. 
bir vuruşla ve kalecinin hatasından r,;irlyordu. Beykozlular çok canlı bir Nihayet şans İstanbulsporn yardım 
da isUfade ederek takımının birine! müdafaa ne rakiplerine mukavemet ettt ve kalecinin zamansız bir çıkışm
sayısını temin etti. Devrenin bundan ettikleri gibi arada sırada mukabil dan ıstırade eden Kadir takımının 
sonraki dakikalarındaki çalışmalar akınlarla Beşiktaş kalesini ziyaret galibiyetini temin eden üçüncü snj'l
netlceyi değiştirmeden ve birinci dev- <;diyorlardı. Fakat bu akınlar daha yı da yapmağa muvaffak oldu ve bun
re 1 - O Vefa lehine bitti. fıızla şahsi olduğundan netice ala- dan sonraki çalışmalar net!ce verrnı-

İkincl devreye Kasımpaşalılar bü- mıyorlaroı. yerek müsabaka 3 - 2 İstnnbulsporun 
yük bir enerji !le çıktılar -ve bunun Her !.k.l tarafın canlı oynaması yil- gallblyetne neticelendi 
neticesi olarak hemen birinci daki- zilnden mUsabaka çok kuvvetu ve o Fener - Süleymaniye 

1 
k:ıda Vefa müdafll Vahldln ısknsın- nlsbcttc heyccnnlı bir şekilde devam Fener stadında günün ikinci maçı 

l\fVŞKtlLLERE CEVAB } DOTtakal dan lstt!ade eden Sellm takımını be- rdlyordu. Tam 35 dakika Bcşlktaşın Fencrbahçe ile Silkym:miye nra mdn ..._____________ C 1 rnbere vaziyete sol:tu. r.Ucumu ve Bcykozun mukavemeti yapıldı. Hakem Adnan Akınm ldnre-
Zarar vermlyecck ııekllde Daha fnzla Vefalünnn üstünlüğü şeklinde geçen oyunun llk goiü otuz sinde sn.haya çıkan Fenerlil r şu ,_ 

uyıflamak rn Q rm ela"' dı altında devam eden oyunun ikinci yedinci dakikada oldu. Beşlktaşın kllde dizildiler: 
Kadıköy, B.: Son zamanlarda fazla golü on beşinci dakikada oldu. Soldan yaptığı akınlann blr1s1 Beykoz kale- Nuri _ Taci, Lebib _ Ömer, E! :ıd, 

§lşmanln.dığınızdan vücuda zarar ver- y:ıpılnn bJr .. nkın1dn Ln.~~in köşeyi bu- sinin önünü kanşlınnışt1 kl Hakkının Fikret _ Naci, Yaşar, N:ı.icı, !'li :ı.Mi, 
m!yecek şekilde r.ayıtlama.k lçln yol l&ıı bir § tu Ve ny:ı 1 • ci sayıyı kn- bir şütü Beykoz müdafilerinin birisi- Rcbii. 
ra.stermem1z1 l.stlyorsunuz. Portakal mevsimindeyiz. Por- z:ı.ndırdı. Biraz sonra Hakkı müdnfıle- • nln koluna çarptı. H" kemin verdiği Süleymrnlycliler her mm. nkl k. d-
Bıı hu.susta bl.rçok usuller vardır. fokal reçelini yapanlar çoktur. rin ileride bulunmasından lstlfnde penaltıyı Yavuz gole tahvil etU. Bu rolarını muhafaza cdiyorlo.rdı. O u-

Fa.kat doğru Y 1 gösterecek dok F k t A d k kb 1 c:derek takımının üçüncü :::ayısını çı-ı ::ayıdan maneviyatları bozulan Bey- nun başlama ı ile hakim '.i ti ku "n 
torlardı~~ Onlanno ~vsiyelerlne gö~ · n a vrupa a pe ma u knrdı. Müsabakanın bu şekilde bite- kozlular nrtık gelişigüzel oynamağcı. Fenerliler Stlle}manlye aha ın y r-
hareket etmelliılnlz. Blzlın aöyllyebl· olan hatif acımttr:ık portakal ceğ1 tahmln cdlllrken tam 44 üncU 
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bnşlndılnr. F kıı.t Beşiktaşlılar mü- lcştller ve r •. pı rlnl 8 kı b r 'k 
leceğlmlz ~udur: Şişmanlık verecek manneladını bilenler azdır. Bu dakik.ada Vefa kıı.lrclstnln bir hata- tcaddld akınlar yaptıktan halde bu çenber1 lçlne nldılıır. 4 uncu C: k dn 
şeyler yemeyiniz, kabil olduğu kadar . . . sından ~st!fnde :_d~~ Cemal Knsımp:ı- fırsntlnrdan istifade edemediler ve Nalmden uldı"'ı p:ıc;ln li'.y z t 
hareket ed1n1z. Genç olduğunuza gö- marmelfıdın teıt1bl ve yapılma şanın lklnci golunu yaptı ve mnç bu devre ı - o blttı. 1 nın b!rl.ncl golünü y2 ptı. B!r:ız 0 mı 
re hareket etmenizde, mesel!l her tarzı şudur: suretle 3 - 2 Vefanın gallblyetlle so- İkinci devreye Slyahbeyazlılar çok Yaı::ar ikinci ve devre sonlarına c' j-

bl cllşler ya doldurulmalı, yahut gün bir ık! aaa.t yol yürümenlzde · ~a erdi. hızlı başladılar. İlk akında Şere!ln ru da üçüncü goll"rl çıkardı ve bır a-
turonla kapatılmalıdır. «Ağrısı mahzur yoktur. Kalın kabuklu iki iri portakal, ! Galatasaray - Topkapı şütiinü Necmi kurtardı. Beyko.~un c: .devre 3 - o bitti. 

bir rftnll, biç yemek yem1yerek meyva Topknpı arasında yapıldı. Ankara Mehmcd Ali kornerle bertaraf etti. yeti devam etti ve Naci llk anlarda 
yok, sızısı yok!• diyerek ehemmi- Perhiz meselesin& gellnce haftada iki ıtmon almalı. Ayva rendele- Günün ikinci maçı Galatasaray ııe 1 mukabil akınında Şahabın şfitunü !kinci devrede Fenerlilerin h:l!:lml-

Jet vermemek calz değildir. Çün- suyu ile geçiriniz. o gün istirahat et- mC'k için kullanılan kalın rende müsabakalnrı dolayıslle Galata.c;ara- Beşiktaşlılar Mklm oldukları ve col adedini dörde çıkardı. Bund n 
kü bu gibi dişler bir mikrop yu- meniz muvafıktır Bu suretle yapılan ile portakal ve llrnonlann kabuk· yın yorgun bulunduğunu Heri sürerek I tek kale oynadıklan halde yine otu- .sonra Ynşnr vasıt:ıslle !ki gol c1 h'l 
yası hallnl alır ve bir gün mühiır. kür, ayni zamanda cildin ıef!af olma- l:ınnı rendelcmell R d d bu mnçın neticesinden endişe edili- zuncu dakikaya kadar sayı çıkarama- atan Fenerlller maçt:m 6 _ o g ib 

.sını da. temin eder. - · en C en yordu. Fakat sankırmızılılar bütün dılar. Bun· l yegAne sebebi üç orta 1 olarak aynldılar. 
lnzalara sebep olur. Böyle cllşl Dlzlerdeld kıllar kurdele halinde çıkan san kabuk bu endişeler! bertaraf eden üstnn bir f muhacim lle oynamaktaki israrlo.n 
tedavi ettirmek kabil değilse Ll.lell, Besime: Dizlerdeki Jallata cyundan sonra rrkiplerinl hem de ı ve her iki açığı ihmal etmeleridir. 
çektirmek en doğru yoldur. karıı ara.sıra. allnger ta.fı tle masaj lan bir kenara koymalı. Portakal ıı _ o gibi açık bir S!lyı farklle m::ığlüb ı Müt~addld akınların netice vcrmeme-

yapmak en kolay mücadele yoludur. ve llmonların üstünde kalan be- ettiler. 1 r!nden manev1yatırn artan Beytoz-
Dişlerl temizlemek için evde Kıllar çabuk düşer. v. az kabuklan soyarak ayıkla- IIakem Şeklbln idaresinde sahaya 
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lulnr da baz:ın Beşiktaş tarnftnrlan-

1 k 1 ucuz bir d"cı Yat lekesi çıkan Galatasaray fakımı şu ~ekllde nı heyecana düşüren sert akınlar 
yapı ması 0 ay ve 1

:.> Ş~. LeylA: Yağ lekesini çıkarmak malı. İçlerini keskin bıçakla in- d~zllmlştı: yapm:ıktan gerl kalmıyorlardı. 
tozu: 10 gram manyezi, 5 gram i 1n b ıt ü i ııa o t b 1 t bl ı ı ç en as ve en m ess r .. ç un- ce yuvarlaklara kesmeli Çekir- sman - Faruk. Adnan - l\lu a, En- Nihaye ek enen gol o uz r ne 
kömür tozu almalı, karıştırmalı. dur. Yağ henüz taze iten üzerine un . · . l '·er, E !ak - SaJim, Arıf, Gündü7., Sa- dnkik:ıda oldu. Şükrünün soldan yap-

ekmell, on bcı, yirmi dakika durduk- deklerıni ayıklamalı, içleri denn Jahaddin, Bülcnd. tır-:ı b!.r akında topu kale önünde ya-
İ~ine 10 damla nane ruhu akıta- ta n sonra unu allkmell. Leke tama- bir kdscye, rendelenen san ka- Oyunun 1lk dakikalan Galatasaray kahyan Hnl.:kı güzel bir kafa !le takı-
rak iyice halletmeli. Bununla men çıkmamışsa tekrar un koymalı- . takımının yorgun olduğunu 1ddla mının ikinci golilnü çıkardı. Bu sayı 
sabah, akşam dişleri sllmeli. dır. Bu ameliye blrknç deta yapılırsa buklarla, koymalı. Üzerine lkı edenlere hak verdirecek derecede Gyunun sertleşmesine sebeb oldu. Bl-

leke tamamen çıkar. buçuk litre, yani on bardak su cansız geçti ve Topkapının genç oyun- raz sonra sa(;dnn anı olarak sola ge-

1 

1 

l 
1 . 
' 
1 

1 

Puan cetveli 
Takım ;\I. G. B. 1'1. A. Y. P. 
Be~iktaş 13 13 -- -- 62 10 ~9 
Fener 13 10 l 2 48 10 34 
G. Sarny 13 7 3 3 45 u: 30 
İst. Spor 13 5 4 4 2!) 38 27 
B. Spor 13 5 3 5 29 :.!7 2G 
Vefn 13 5 2 G 30 34 25 
Kasım paşa 13 4 l 8 20 32 22 
Beykoz 13 3 l 9 14 30 20 
Topk:ıpı 13 1 4 8 17 GO Hl 

Suleymanlye 13 2 ı ıo 13 48 18 

Yüzdeki çatlaklar 
Yağ lekesi taze değilse kumaşı ters culan tamam yanın saat Galatasaray- çen topu Şeref üçüncü defa olar:ık 1 

tarafından lltülemeıı ve lekenin üze- koymalı. 24 saat bıraktıktan son- l.lara. gol fırsatı vermediler. Falmt Beykoz kalesine attı ve müsabaka bu GüJle atma müsabakası 
rlne un koymalıdır. Un yağı çeker ve ra b!r tencere içinde ateşe okya- fasılasız bir şeklide devam eden Ga- 1 ı'ctlce değişmeden 3 - o Beşlkto.şın 

Kış ve rüzgAr yüzünden yü
rün ci!dl çabuk çatlar. Buna 
karşı şu basit il~ç çok müessir
dir: 200 gram gül suyu, 50 gram 
mf gliserin, 10 gram boraks al
malı. Boraksı gül suyu içinde 
eritmeli, sonra içine gliserini ila
n ederek sabah akşam yüze sür
melidir. 

Kırlaımıf saçlar 
Kırl~mış siyah saçların ren

stnın koyulaşması 1çln kolay bir 
mul: Çok koyu çay suyu hazır
Jamalı. Baş yıkandıktan sonra 

bu su ile çalkalamalıdır. Birkaç 
defa bu usul tatbik edildikten 
1011ra beyazlar koyulaşır. 

leke kalmaz. rak bir buçuk iki .csar:.t kavnat- latasaray akınları neticesinde pek galebeslle nihayet buldu. · 
Saçlann teklini muhafaza ' • tablt olarak yoruldular ve otuz birinci B "1 İ S 

V.: Saçların şekll.nl muhafaza için malı. dakikada Salim b!r !frikik atışından eyog uspor • · por 
ellere bl.rkaç damla mayi briyantin birinci, biraz sonra Salfıhaddln sıkı Fenerbahçe stadının 11k karşılaş-

Kapalı snlon giıllc atma mü ab:ı
kası dün BeyorJlu Jfalkevi salonuncl'.l 
yapılmıştır. Alınan neticeler şunlar
d:r: 
l - Arat (Beşiktaş) s:ığ ellle 13.94 damlatmalı, sonra saçlara &ilrerek Parmakla tutulduğu zaman t:lr şütıe ikinci Galatasaray gollerin! mas1 Beyoğluspor lle istanbulspor 

uvalamalı. Bunu yaptıktan sonra :to- ezilir hale gelince indirmeli, k~ yapmakta. mü~külıi.ta uğramadılar ve takımı ar:ısında ynpı!dı. Bu müsaba- 2 _ Yavru 
lonyıı. ile saçlan ıslatmalı, taramalı, devre 2 - O blttl. kt\ bu sene mUll kümeye girecek İs-

sol ellle ıo.ıo 
co. Snr:c.y) S!lğ cıae ıı 53 

arzu olunan §ekil verilmelidir. Saçla- sesine boşaltıp 24 saat b':.rnkınalt. İkinci devreye Galataııarayın üs- tanbulun dördüncü takımını tayin 
bl rıı h 

3 - Hayri 
n r e ya ut tülle sıkı sıkı bağla- 24 saat sonra iki kilo şeker ııave tünlüğü ne başlandı. Salim yedinci noktasından büyük bir ehemmiyet 

sol eme 8.93 
(Kuleli) .sar: ellle 11.32 

sol ellle 8.65 
Üçüncü ve dördüncü kategori mıi

!8.bakalanna gelecek hafta devam 
f:dilecektlr. 

m&Iı, kuruduğu zaman tülü çıkar- dakikada üçüncü, biraz sonra Arif taşıyordu. Hakem Hüsnünün 1dare-
malıdır. ederek hafit ateşte, üstünden kö- dördünc!i ve beşinci. sayıları çıkardı- sinde sahaya çıkan her iki takımın 

MevlQd 
Dl.anı mabuebat başkltlp mua

dnlllinden miitebld Kemal Batuk'•n 
lım 

cPEllİHAN• m 
hazin llilmiinün birinci yıldönümü
ne raslayan H lklnclkinun yannkJ 1 

salı rinfı ötle namazından sonra Be-ı 
yasuı Canıislnde mnUlda ..,rır nu
r acaktır. Kendisini tanıyan Te ıse
TenJerin Te ana eden dlter se...atm 1 
teşrUJeri rica olunur. 1 

püğü alınarak bir saat bir çeyrek lar. Biraz inkıtaa uğrayan Galata.sa- en kuvvetıı kadrosunu muhafaza et
ray baskısı ylrmJ beşinci dakikada t!~i görülüyordu. Bilhassa İstanbul

pi~lrmell, sonra indirip kavanoz- tekrar bMladı ve 26 ncı dakikada spor!War bu maça fazlıı ehemmiyet 
lara taksim etmelL Sall'lhaddln altıncı 28 ncl dakikada verdiklerinden Topkapıdnn Sabahad-

Arlf yedinci sayıları da yaptılar. din ile Sal!lhaddlnl ve Kasımpaşadan 

ARABACININ KIZI 
DUNYASKA_j 

Bu sayıdan sonra Topkapı aleyhine Seferi takımlarına almışlardı. Oyu
nrllen bir penaltı uzun münakaşa- nun tık daklkalan mütevazin bir te
lara sebebiyet verdi ve Topkapılılar kilde geçti. Fazla yağmurdan kayak 
1t1razdan sonra kabul ettiler ve kale- bir hale gelen çimen sahada topu 
ellerini dışan çıkartarak protesto &ürüklemek çok güç oluyordu. Oyunun 
mahiyetinde kalelerini boş bıraktılar. birinci golU yedine! dakikada. oldu. 
Galata.saraylı Gündüz de penaltıyı Bir Beyoğlu~por akınında Cu!Atl ya
boş kaleye atmıyarak avuta attı. son Vaf bir vuruşla takımının Uk golünü 
dakikalara doğru SalAbaddln mı bir yaptı. 

B takımları 
Birinci kiline klüpierln B takımları 

arasında tertlb edilen lig maçlarına 
dün sabah Fener ve Şeref stndlann
da devam edilmiş ve Fenerb:ıhçe, Is
tanbulspora, Beşiktaş. Galatasaraya 
hükmen galib gelm!şlerdlr. 

İkinci küme maçları 

Yann akşam: SUMER Sineması 
İMPERIO ~~NA ESTRELiTA CASTRQ ~ ~ltm .ve 

nın rakibı BiIJm ıeaı 

§Ütle takımının sekizlnc1 golünü de 12 ne! dakikada bir frikik atışından 
yaptı ve müsabaka 8 - O Galatasara- istifade eden Koço kata lle takımının 
Ylll ralebeslle bitti. ikinci say!!;ını da çıkardı. 2 - o gallb 

B "kt B k \azlyetc geçen Beyoğlusporlular yan-
eşı aş - ey oz Iış bir düşünce ile müdafaaya çekll-

İkinci küme lig maçlarına dün K:<ra
gümrük ve Anadoluhlsar sahal:ırında 
devam edilmiştir. Karagümrük saha
sında Şişli, Galatngençlere 6 - 1, 
Anadoluhisar sahasında Beylerbeyi, 
Rumellhlsar:ı hiikmen, Anadoluhl ar, 
Alemdara 2 - 1, Hllfl.l, Anadoluya 
:.; - O gallb gelmişlerdir. 

Günün son ve mühim maçı Beşik- diler. Bundan pek güzel istifade et
i.aş ne Beykoz ar.ısında yapıldı. Fe- meslnl bilen İstanbulsporlular akın- Basketbol miisabakaJaı•ı 
n~rbahçeye karşı kazandığı galebe Ue lannı f:ızlalaştırdılar ve bu sırada bir 
bütün nazarlan üzerine çeken Bey- korner atışında topu kale önünde 
ll:oz!uların lig llderl karşısında alacağı yakalıyan Tank taklmının ilk golünü 
netice merak uyandmnı~ı. Hakem yaptı ve birine! devre 2 - ı Beyoğlu

Emlnbnii llalkevl basketbı:ıl mu a
l:akalanııa 19/ 1 !!41 pa~ar g!imı baş
lanacaktır. 

Ferldunun idaresinde !abaya çıkan ı,-por ll!hlne bltLI. 
takımlar şu §eklldc dizildiler : İstanbulsporlular ikinci devreye çok İstaklal caddesi 

Beşikta11: Mehmed Ali - Yavuz, İb- canlı başladılar ve daha Uk dakikada komedi kısmı 
SEViL BERBER.i 

(Le BARBİRE de SEViLLE) rabbn, Rilat, Halil, Hüseyin - Saltrl, oyun Beyoğluspor aahasına intikal Gece saat 20,30 da 
Şen, Ne11' eli Müzikli ve Lüks dekorlu büyüle. Opera filminde bütün seyircileri ga11yedecektlr. Ballı, Şakir, Şeref, Şükrü. etti. Tamamen bfikim vaziyette oynı-J 

Yerlerinizi evvelden aldırınız. Telefon: 4265 J Beykoz: Necmi - Sadeddin, Kemal - ran İstanbulsporlular beraberlik sa- p A Ş A 
-----..a.~-~--~----_ _:_:_::.:=~~=::..::::::....:.::::~::~----·•••••'-lC~a~h~ld, Refil, Abid - bdülkadir, Kim- yılannı 11 lncl daklkada yapıııar. H J • 

ı ~ Sel.ellaHm. Ali. Merkezde &çilan )eni blr hUcumda a%Y.et en 



SOZON 6ELiŞi __ Arnavutluğa akıtılan 
lfalyan altınları Y unan Beyaz kitabı, bu reamt Beyaz kitabı l Tercüme eden: A. IIİL Lİ 

Edebiyat mualliminin hüznü 

L fse1erde yetişen neslin edebf hamule bakımından pek fakir 
olduğunu söy!iyen bir edebiyat mualllmf dostum acı acı 

flkayet ederken: 
- İleride onlarla karşı karşıya oturup konuşmak, anlaşmak, 

bir şiirden, bir edebi parçadan ayni zevki almak kabil o1mt· 
yacakı diyordu, ~e ,diklerini söyledikleri, hattA ihtilaller tertip 
ederek hatıraıaru!i taziz ettikleri eski edip ve şairlerin eserlerini 
ya okumuyor, okusalar bile birşey anlamıyorlar. Aramızda m~· 
terek hiç bir bağ yok. Ne~Jimiz mutJak bir yaJnızlığa doğru gull-

vesikaları netrettikten ıonra bulunmadığını ilave etmeğe lüzum 
ltalyan - Yunan münasebetlerinin ~~ktur. Katilleri de hiç tanımıyoruz. 
ikinci safhasına taaııUk eden vesika- Stef ani • · ıne kaydc lüzum yoktur ki. hüktı-

Yunanıııar Arnavutlukta yeni mu- ları neşrei::liyor. İki memleket ara- ajansı ket, Arnavutlukta bugünkü statii-
ıındaki münaaebatın ikinci ıafhası- sarı·h era zı· ı·steklerı· oya muhalif herha . b. h k . vaffakiyetler kazandılar; Klisurayı b· b· ngı ır are ·ctı 
Stefani ajansının guya cArna- ıran ıle tasvip etme v • d .. ·· 

ve şimalde yeni ltalyan mevzilerini • ı • •• •• · · H gı uşunmc-
vutluk hakkında frti..kap edilen mu··t- ] en suruyor mıştır. ükıimet İtaly ·ı h h ele i'eçirdiler Yunan ileri hareketi · l ' a 1 e er an-
hiş siyasi cinayetin Arnavutluk ha?- ~1• an1 ~şmazlıktarı. tevakki etmek 

bir parça daha devam eder, Berat kı arasında dogvurduguv heyecan.. ıçın e ınden 1 · 
ve Elbasan da dü.,erse İtalyanların ., başka ltalva gı~l e~ı .~·apnıbış 0

1 
ldukıan 

Y hakkında 11 ağustos 940 tarihli teb- "u • t hl l .r e mu · 
Arnavutluktan tamamen çekilmeg~e .1 ' nanıa an mu eme kişaf ettı".wmek . . bn~s: et crıni in-liği ile ba•lıyor. b l"I( ut ı 
mecbur olmaları çok muhtemeldir. .. ir tecavu···e karcı· mu"'. f t . ... '• un gayret, eri 

Mevzuubahs cinayet cmeşhur Ar- • :ıl' bsar .e mkı~ Ve harbi bidayetindon 
Böy]o bi• hareket siyasi ve askeri d / d b J ., erı sı ı b. b" ~ 

J navut vatanperveri Davud Hoca- a aa a u unacagznı l . . ır ıtaraflık siyaseti tak'p 
bakımdan başka iktısaden de talya nın, yani bu sabıkalı fı"rar·ı •aL'nı"n •h ey emıştır. ' 

yor.ı> · · b .. ··k b. d b ı k .. ıu BaTı surettA ı'hsas ettı' B b ·· ·· dil ıçın uyu ır ar e 0 aca tır. bir kavga neticesinde ı·kı" Arnavu•. C" • u se epten dolayı, ı·talvanın bu Edebiyat mualliminin hiiznu·· bana biraz mübaJagalı gonun · ç·· k.. J ı 15 f d h J 

B ayraında bir kahvehaneye girdim. İliştiğim masamn ya
nında iki genç tavla oynuyor. Belli ki lise talebeleri. Harıl 

bani zar atıyor, p1H yürütüyorlar. Birine çok fena zar geliyor ve 
ikide bir, ah çeker gibi, söyleniyor: 

- Zarlar puJlardan, puJJnr :r.MJardan l'efasız! Düşeşler ka· 
11rga gibi! Bu ne baş döndiirücii talihsi71ik! Kınklar kın.klan, 
reJeler g<:Ieleri kovalıyor! Tevekkül güç, isyan vahim, felek hiç 
nıerhamet etmlyecek mi?» 

İki tarafı da kahkahalarla güldüren bu muntazam cümleleri 
tanır gibi oldum ve biraz sonra a.klıma geldi: Yakup Kadrinin 
•Erenlerin bağından» isimli eserinin meşhur başlangıcı: 

aYıllar yarlardan, yarlar yıUardan vefasız. ıtaı:~ baht kasırga 
gibi, bu ne b~ döndürücü iş? Geceler günleri, gunler geceleri 
kovalıyor ... Tevekkül güç, isyan vahJm, fe1ek hiç rahmetmlyecek 
mi?ı> 

Şaşılacak ıey ! Bir zamanlar tA kalbe kadar ı,uyen, genç~er
de edip olınak şair olmak hevesi uyandıran bu edebi parça, şını
dJ ulak bir tadilatla k~hvede tavla tekerlemesi haline getirilmişti. 

Edebiyat muaUiminin hüznünü o zaman anladım. 
şevket Rado 

un u ta ya son sene zar ın a f d k I d I anı ta. avvu··ı0·· bı.ze karsı d h I h tara ın an ate i mesinden ibaret-
Arnavutlugv a çok para akıtmıştır. reket k ·. er a a-

tir. Bu iki Arnavut, cinayetten ıon- kaydettikten sonra aynen 10··y]e de- lh e geçme· gayesini mi "oksa İtalya Arnavutlukla 926 da b·ır ıu un akd. · J 
ra Yunan toprağına iltica eyi.emiı- vam ediyordu: k kı es~asında nihai haJ:ini 

dostluk paktı, 927 de de bir askeri !erdir. Yine mallımdur ki, Yuna'(> B arama ma sadıle şimdiden Ç l k 
ittifak muahede1i imzalamı•b. Jtal- < l! eski Arnavutluk toprakları, mesele · · -am 1 

v hükumeti Stefani ajansının bu uy- b ·· kü A y ld v sını ortaya atmağa mı matuf 
ya o zamanlar, Arnavutlara ho" gö- ugun rnavut - unan hududu o ugunu kendi kendı·n~ı·ze 

8 v durrr asına Atina ajanıının uzun bir ·ı y d · • h ·ı • or 

1
. rünmek için, memlekete altın yağdı- bl•v .. 1 

1 e unar, enızı sa ı İ arasında Pre- ruz. uyo-
d Jlk . l k b. ·ıı· b te ıgı ı e cevap vermiı, bu cinaye- veze civarına ve Yanya kazasına Y H .. 

rıyor u. ış o ara ır mı ı an· f y · 1 f d unar. arıcıye müste~arı b ,,·· 
k k 1 k .. 50 l 1 ın unar.. a1an arı tara ın an ya- kadar uzamaktadır.:& İt 1 f. . ., . u.,un 

a uruma uzere mi yon atın pıldığını tekzip etmİ.§, katiller ne- B k b ~b 1 S afya~ s.e ırıni nezdine çağırarak, 
frank ikraz etmi•ti. Bundan ıonra I 1 aş a ir ta ir e sarih arazi ta- te anı a1ansınm teblit.indcn d 1 D Y zaret a tına a ındığını ve tahkikat .ic- l 1 · ·ı . I d h··k· . d <> o ayı 

raç limanının tanzimi, yollar incıa· . b ep erı ı erı sürü üyor u. cArnavut u. · umet.ın uydui:u hay·retı· b"ıldı·r-~ rasını emrettiğıni eyan eylemişt:r. k 1 
sı için ikrazatta bulunmuştu. vatanpe:verinin at İ> etrafında ko- mış .. v.e. Italyanın, muhtemel bı·r te-

931 Bir müddet sonra Atinadakt. ft ... 1- 1 ·· ··ı ··ı k b b h k senesinden itibaren Arna- ... pa,.ı an guru tu er, açı ir a ane- cavuzune arşı müdafaada bulun-
! v h 1 o I yan sefarethanesi, katilJerin iadesi d b k b" d v•ıd· J I h kk d k vut uge. er senr. mi yon altın en aş a ır şey egı ı. ta yanın mamız a ın a i hükum·t k 

f k k hakkındc:ki talebin yakında Arna- y · k ll k I d • ararı-ran i raz etmeği taahhüt etmııiti. unanıstana arşı eme eri, artı ?ın sarsı ~~ ığın: sarih bir surette 
Arnavutluk bu paraları, geliri sene· vut Adliye Nez'\reti tarafından eler· belirmeğe başlamıştı. Romadaki ıhsas etmıştır.> 
de 50 milyon altın frangı geçince meyan edileceğini Yunan Haticiye Yunan ıefiri, hükumetine çektiği 12 imza: Metaksas 
k d . bb 1 Nezaretine bildirmi"tir. Bu iki Ar- " 940 ·hı· ı f B d A en ı teşe üsi e ödeyecekti. Y agusto~ tarı ı te gra ta vaziye- u esna a. tina ajan!:ı cbüyü!;; 

İtalya bu on milyon altın frangı navudu nezaret altında tutan Yunllll ti şöyle belirtiyordu: Arnavut vatanperveriı> Davud Ho-
·k· d 93 makamatı, iade talebi teşebbüsünün S h. · h kk ı ı tene ver i. 3 de çıkan ihtilaf c tefani ajansı tarafından neşre- canın ma ıyctı a · ·ında dünya ef-

.. ·· d yapılmasını bekliyorlardı. f l.ılü~a J k• · · yuzun e~. paranın tesviyesi tehir dilen malum tebliğin, bütün talyan arıumumıyesıne yeni malumat vc-
d.ıd· F k 935 mesele şundan ibaretti: l · d e ı ı. a at de yeniden ikra· gazete erinde mutena bir yerde ve nyor ·ı. 

za başladı. 936 da yekunu 2S mil· 1 - Maktul bir Arnavut vatan- göze çarpacak baılıklar ile dercedil- Roma Yunar sefiri, yine 12 a•rusw 
yon altın frank tutan bir çok ikra- perveri değil, adi bir mücrimdir. meııi ııalahiyettar Nazır tarafından tos 940 tarihinde Yunan Hari~i·ıe 
zatta bulundu. 2 - Katiller Yunanlı değil, Ar- verilen sarih talimat neticesidir. Ec- N~zaretine şu mühim ı.ıalumntı ,~c:-

Bu rakamlar ltalyanın Arnavut- navuttur. nebi gazeteleri muhabirlerinin öğle riyordu: 
luğa verdiğı avansların küçük bir 3 - Davud Hoca cinayet!P.c ir- toplantısında Nezaret sözcüsü, Ar- «Hakiki vekayiin misli görülme-

IH11111111111111111111111111111111111ıu1111111111111111111111111111111111111111 kısmıdır. Arnavutluk 936 da son tikap etmiş ve 20 .!ene evvel ken- navudun katli, İtalyan efkanumumi- mİ§ bir şekilde değiııtirilmcs:ndcn 
mali anlaşma yapıldı~ı sırada İtal- disini sağ veya ö[ü olarak get!cect:k yesindc pek derin bir teair uyandır- ve bir sürü esas•ız \·e miifte:-·yanc it
yaya 280 milyon altın frank borçlu olana nakdi mükafat verileceği ilan dığını, Arnavutluğa dokunanın hal- hamların acemice bi: a;-;ıya cc~;rac
idi. Arnavutluk Maliye Nazırı bizzat olunmuştur. yaya dokunmu~ olduğunu, ltlayan rek müphem bir mozaik v~ic:.:da ~ bu rakamı fevkalade yüksek bulu- Bu haki..lcatlere ~u noktal.ın da hükumetinin Atinada şiddetli te- 1 getirilmesinden anlaşılıyor l:i fo.-::::t 
yordu. ilave etmek icap eder: şebbüs!erde bulunacağını ıöylemiş, hükumet·:, İtalyan - Yunan ınüna:>e· 

Dünyanın en zengin adamı olmak İtalya Arnavutluğa neden bu ka- bu cinayetin ne zaman işlendiği batının son tarihinde hiçbir an s;ı-
d k 1 - Şakinin kellesi, köyden kö- · • l 

ister misiniz? 
ar ço para vermiştir~ Bunun iki hakkında bir muhabir tarafından mımı o mamı!l ve son zamanlarda 

sebebi vardır: Evvela Arnavutluğun ye dolaştırıldığı adi bir masaldır sorulan suale sadece, bunu bilmedi- yaptığı teşebbüslerle muhasım rnfta 
askeri mevkii dolayısile, saniyen Ar· 2 - Bir Arnavudun öldürüldüğü ği cevabını vermiştir.> bulunduğumuzu bize beyhude yere 

ah - '-!- ··h d. l rln terakkiler kaydedildigv İ halde mü- 1 k ·· · d b k b•J · hd. · b v k 1 h J\merik mıuune mu en ıs e - navut u ta . çok zengin madenler ve uzerın e u · a ı cınayet te ıt- imza: Politis ıs ata u~raşır ·en, a e} imize has-
Clen B. M~a'nın iddiasına göre kessife bahsinde hiç bir terakki gö- bilhassa mühim petrol damarlar; ! )erini ihtiva eden bir varaka bulun- mane bir vaziyet alma!c iç.in bahane 
_.. mükemmel mükeuifeyi icad ve rülmemiştir. Mükessifeler daima bulunduğunu ümid ediyordu. Bu duğu da uydurmadır. Şunu da ilave Yunan Hariciye Nezareti, cereyan aramıştır. İtalyan g:ıze~dcri, Am~-
lmaI edecek olan adam, cihanın en ağırdır, randımanı az ve kullanılma- madenlerden istifade etmeğe hazır- etmelidir ki, Stefani ajansı, neşret- eden hadiseler hakkında derhal ec- vuthığa arazi haklarının deıhal i.ı-
.-cin adamı olacaktır. Mükessife, sı zordur. lanıyordu. miş olduğu ilk tebliğde bundan bir nebi memleketlerdeki Yunan sefa- desi lüzumunu ifşa edecek kadar 
a eski Jcadlardan biridir. 18 inci Asrımıza layık bir mükessif e Arnavutluğun İtalya için askeri kaç ay evvel Çamlıkta öldürülmüş rethanelerine ma!umat vermıştır. ileri varıyorlar. Bu suretle İtalya, 
Uırda elektrik ile ayni umanda keşif ve imal edecek olan adam, se-

1
ehemmiyeti su götürmez. Arnavut- olan bir Arnavudun cesedinde va- Yunan Hariciye Nezareti, aefarctle- 1 Yunanistanın hem de müsta::.c'~n 

~ .. (edilmt~tir. Fakat bu tarihten nede beş yüz milyon dolar kazana- · ıuk dağları, Adriyatiğin kapısı olan tanlarını Yunan hakimiyetinden kur-ırt" gönderdi~i gizli tamimde şöyle t:zuvlnrını kesmek istiyor. Bu3i.ine 
f,.rl bütiln ke§iflerde §ayanı hayret caktır. Otrant kanalının 83 kilometrelik sa- taracaklarım uman bütün Arnavut- diyordu: [kadar malum olan scylcr, bu faslın 

----------- biline hakimdir. Bu sahil yükRek ol- lan a?·n.~ ak~betin. vb~klediğini ~ildi- I cYunan ~akam.atı~ın ~.u Ama~ \başlangıcım teşkil eder.» .. 
Ölüleri traş etmekle milyoner olmuşt duğu halde uzakta seçilen İtalyan ren kı.içuk hır kagıt bulundugunu vudun katlınde hıçbır mudahalesı İmza: Polıtıs 

sahilleri alçak ve dümdüzdür. Bun-
MflJOrkta Paul Roçester isminde 

~berber 6lmt\f n otuıııanna bir 
bıJ11on dolat bırakmıftır. Paul, adece 
&ı6Iert t.raf ediyormuş. Bu 1f Jçln 
tr&f parası olarak bet dolar alıyormuş 
te lt\nde traş ettıtı ölüler 715 ten az 

İy1 kazan getiren bu mesıeı-rne Paul d b k o k ı d 
6 an aş a trant ·ana ının en ar 

Roçester bir milyon dolan 35 senede yerinde Arnavutluğun mükemmel 
blrlktlrm1§t1r. Oğullan da berbermlş, bir limanı vardır: Avlonya ... Bun
IQ.t..s berber aalonlan varmış, fakat dan başka Oraç o kadar derin ol
bunlardan h1çblr1 ölil traş etmiyor- mamakl:r:, beraber Yugoslav nüfuzu-

4efllm1f. muş. na karşı mücadeleye elverişli bir 
----------- yerdir. 

Kros müs_ah_~kalan ı 
Eminönü Halkevi kros 

müsabakası dün yapıldı 

Amerikanın zenginleri 
Servetleri yekunu 

milyon tutan 
2 milyar 
12 aile 

545 
Cepte taşınan hesap makinesi! ltalya, Arnavutluğun maden ser-

veti hakkında sukutu hayale uğra· 
Alınan tekniğlnln en son icadı, cep- makine de 39,393,939 a kadal' hesap mıştır. Burada az miktarda -bakır 

te ta§Ulab1len küçük bir hesap ma.kl- yapmaktadır. ve lı:rom bulunmupa da bunlar iş
buidlr. Bu maldnec1Rln boyu 11 ~- Berllnde yapı.l.a.n bir mOsabakada bu lenmeğe müsaadf' edecek gibi değil
tlmetre ve a~lığı 60 gramdır. Gorü- ına.klnelerln b.1çb1r suretle büyük ma- dir. Petrola gelince, 9 34 de İngiliz _ 
nlı§te ufak oyuncağa benziyen bu ma- klnelerden aşağı olmadığı görfilm~- İran petrol kumpanyası Arnavutluk 
kine bilyil.k işler görmektedir. En bil- tilr Her zaman cepte ıaşınabllecek.le- petrc.lünü pek kötü bulmuş ve işlet
J11k rakamlara kadar hesap eden bü- rlnden daha faydalı sayılmışlardır. me imtiyazın~ geri vermişti. ltalya 
J11k hesap mak!nelert gibi bu küçük 936 dan ben bu petrol kuyularına 

Mikroplardan ıa.mba yapıllyorl 
180 milyon liret sarfetmiştir. Bu 
kuyulardan senede beş altı yüz bin 
ton petrol eldt" etmeği ümid ediyor. 

Dün Eminönü Halkevlnin 3000 M. 
üzerine tertip ct.tf!:-1 kros müsabakası 
600 atletin lştirakile yapılmıştır. Bü
yük bir intizam içinde devam eden 
bu koşuda elde edilen teknik netlceler 
şunlardır: 

1) Hüseyin Alb:ıyraktar: (F B) 

6.59.4 
2) Kost:ı.ntin (Kolej) 7.09 
3) Ahmed CS:ınat) 
4) Eşref (Atletik Yıldız) 
5) Sokr:ı.t (B. S. K> 
6) Çallkls (B. S. K) 
7) Hikmet (Mühendlsten} 

Mütehassıslar, kömür ve petrol ta
sarruf etmek üzere ziya istihsali için 
uıubtelil çareleıe başvuruyorlar. Şlın
dl bunlar mikroptan istifade etmeğe 
plışıyorlar. Yani ınl.kroptan lllmba
lar yapılacaktır. 

nldıktan başka mahsus surette türe
tilmesine 1mk1n bulunmuştur. Halbuki tabii zamanda petrol ihti- Takım 1tlbar1lc: Kuleli 220 ve Bölge 

Malümdur ki denizlerde da.Igalann 
pkardığı zlyalan tevlld eden madde 
m.tlyarlarca bakterilerdir. çürümek.te 
olan ağaç kütüklerinin ve tefessüh 
eden balıkların da ziya neşrettikleri 
malümdur. Ziya neşreden hesapsız 
bakteriler bu aydınl!ğı yapıyor. 

Bu keşfe muvaffak olan Alim Ja
JiOnyalıdır. HattA bu mütefennin 
sun1 surette ürettiği bakterilerden 
cep IA.mbası yapmağa muvaffak ol
muştur. Elektrik ve petrol lA.mbalan 
hararet neşrettlklerl halde mikrop 
ıAmbası buz gibi .soğuktur. Kıvılcım ve 
~erare neşretmlyen bu IAmbanın ba
rut ve emsali yüksek Iştialli madde
lerin muhafaza olunduğu depolarda 
istimalinde hJç bir tehlike yoktur. 
Japonyada barut ve dinamit fa.brlka
J.arında. şimdi münha.Sıran mikrop 
Ilmbası kullanüıyor. 

Bu bakterilerin mahlytl fen tara
fından iyice tedklk edllmemlştl. Şim
di bunların mahiyeti meydana çıka-

1 GüNüN ANSiKLOPEDiSi 1 
Selçukilerin meşhur 

~ . 
vezırı 

Nizamülmülk 
elinden aıırmış. Bundan dolaYl 

9.fınku ansiklopedimizde Nizamül- malınl 1 kurulan Selçuk devletınln 
ınulk'ün adı geçiyordu. ~i:e~~e geçti. Evveli Davud lbnl 

1017 - 1096 tarihleri arasında ya- IkAU'ln malyetınde çalıştı ve bu z&-
flYan bu meşhur devlet adamının M lite kip de oğlu Alp AB-
1ıoyu türktür. Mufassal olarak ismi tın veta.tı~~nd: 20 yıl vezirlik etti 
Hoca Ebu Ali Hasan Nlzamülmülk'- lan'ın ::~ümdarın vefatında. Mellk
tür. Bağdad'dakl Nizamiye medrese- B,u ~ht& geçmesine yardım ettl. 
alnı kurdu. Şark tarihlerinde örnek şahd ın Nlzamülmtilk'ü vezlrllkte bı
blr \'ezir olarak anılır. Şöhreti Avru- O kt~ Sekiz sene tadar daha vezaret
pada da kök salmıştır. ~= k~larak, Selçuk devletlnln lınpa-
Horasan'ın Tus şehrinde doğdu. to luk haUne gelmesine sebebiyet 

Nlşabur'da imam Muvatfak'dan ders ra d~ Bilhassa mm ye edebiyatı to
aldı. Rivayete göre tarikar bAnlsi ver d · Hayır mtıesseselerl ve medre
Basan Sabbah'la ve şair Ömer Hay- ~l~ru~çardı. Kendi de 1llm ve edeb!-
7am'la ders arkadaşlığı etli ve bun- gu1 turdu styuetname:ıı 
larla hayatta birbirlerine nıüzaheret r:ı:i ~:!rı A:nıpa. duiertne de ter
röstermek üzere sözleşti. Fakat Ni- cüme edllmlştır. Rivayete nazaran 
sanı.ilmiilk ismi geçen bu iki zattan Nizamülmiilk, bütün h1zmetlertne 
pek evvel doğmuştur. Ayn! zamanda rağmen Turhan hatun tarafından 
tahsil etmeleri pek kabil değUdir. padişahın göztlnden dilfOrülmiıf ft 

yacı üç milyon tondur. Sanat 113 klşl ile iştirak ettiklerinden 
Arnavutluk petrol kuyularının 

istihsalatı henüz ümid edilen be~ 
altı yüz bin tondan uzaktır. Fakat 
bunları kaybetmek İtalya için büyük 
bir zarar olacaktır. 

Devlet matbaası 
Ankaraya nakledilecek 
1stunbuldak.1 Devlet matbaasının 

bu sene içinde Ankaraya. nakli karar
laşmıştır. Nakil işine önümüzdeki ay 
t~ından itibaren başlanacaktır. 

ileride tertip edilecek müsamerede 
merasimle mükfi.fatıarı tevzi edllecek-
Ur. Müsabakalara büyük bir intizam 
lçlnde devam edilml~ müsabıkların 
1'.lml alınmıştır. 

Trabzon Baro reisliği 
Trabzon (Akşam) - Baro umu

mi heyeti toplanmış, Rize ve Çoruh 
v.iliyetleri mıntakasına dahil bulu
nan Trabzon baro reisliğine avukat 
Azmi Özer seçilmiştir. 

Nevyork borsası komitesi tarafından 
ncşl'edUen bir tstatıstl~e göre Ameri
kanın en büyük zenginleri 12 kişidir. 
Bunlar bütün büyük sanavle hakim
dirler. Bu 12 klşlnln serveti 2 milyar 
545 mllyon dolar tutmakt.adır. I>u pa
ranın ehemm!yetlııi anlamak için 
Amerikanın 94.0 bütçesinin 1 mllyar 
921 milyon dolar olduğunu soylenıck 
kA!ld1r. 

dilen bir motörden lstlf::ı.de ederek 
b!r otomobil yapmış. 200 dol:ı.ra sat
mıştır. Fakat bu arab::ıyı tecrübe ka
bilinden yap:ın ~ump::mya ya clckt ·;k 
fabrikasmda ç:ılışm::ırını, yalrnd ora
~ını bırak:ırak otoınob!I imalile m:::;
gul olmsaını lsteml~tlr. Bu!rnn ü::er!
ne Ford elektrik fabriknsınrlan ayrıl
mıştır. 937 de 25 mllyo:1 n ıım:ırr ıı 
Ford arabası yapıl:mş, bu miinas::b -t 
le ziyafetler verilmişti. Şurasını da kaydedelim ki 2 milyar 

545 mllyon bu 12 k!sinln bütün ser
vetleri değildir. Bu p:ıra yalnız sana
yle yatırılan servetleridir. Emldk, ara
zı ve salre bundan hariçtir. 

12 kl§ln!n başında otomobil kralı 
f!enry Ford geliyor. Fordun Ford Mo
tor Company'dek1 serınayesı 625 mU
yon dolardır. Ford 1363 senesinde bir 
çUilk:te doğmuştur. Evvela çlfçl olmak 
isterken 17 yaşında bundan vaz geçe
rek maklnlstllğe heves etmiş ve saat
ciUk de öğrenm~tır. 27 yaşında iken 
Detrolt elektrik: fabrikasında. çalışı
yor, a.yda 45 dolar kazanıyordu. 

30 ~a. gellnce, İngilterede keşfe-

. .. - . ; ._ •. ·. ~..., 'i· 

... ~ 

Listede ikinci Amcıika siHH1 ,.e 
kimya f:ıbrik:ıl:ırı sahibi I"iene cıa 
Poııt ele Nemours gcllr. Etl ~.:.tıa fob 
rlka.l:trd:ıki sermayesi 576 n~iiyu.1 c'o
l:1rd1r. De Nemotır.J, Fordu::ı n.kslnc 
olarak zengin doğmustm. Elr a. ır c :
Hl Frans:ıdan Aın~rlkay:ı hic:et f den 
ceddi bir fabrika kurmuş yz ondr.n 
sonra ailenin ser, eti artmıştır. 

Üç sene e-vvel De Keınour.;'un kızı, 
B. Rooseveltln üçüncii oğlu ile evlen
miştir. Halbuki De Ncmo~n;, rcl:.;lcü·n
hurun en büylik siyesi muhalifidir. 

Üçüncü zengin Rokfeller niles;tlir. 
Servetleri 398 milyon dol:ı rdır ve p~t
rol işine yatmlmıştır. Geçen sene !l3 
yaşında ölen Con Rok.!eller uzun 
müddet dünyanın en zengtn adamı 
idi. Servetini petrol lşlnde kazanmıştı. 
Ömrünün son senelerinde New-York 
Times kendisi için hususi bir niisha 
çıkanrdı. Bunda hep Rok!ellerin ho
ıeuna gidecek haberler bulunurdu. 

Dördüncü zengin Mellon ailesidir. 
Melion büyük bir banker ve maliyeci 
hli. Bir zamanlar Hariciye neznretınde 
de bulunmuştu. Vercscsine kalan ser
vet 391 milyon dolardır. 

Bundan sonraki zenginler zira:ıt 
makineleri kralı Mc Corm ıck 1 ıı ı 
mUyon). çay kr:ılı llartford (1 OG mil
yon) ~oktellerin şeriltl Harkneı:sc 
C105 milyon), alüminyom krnlı Duke. 
(89 milyon), petrol sanayi erb~bından 
Pew (87 milyon)• cam kralı Pıtcairn 
<80 mUy?n> •. dikiş m:ıkinesı kralı 
Clark <7:> nulyon). sigara kralı Rey
nolds (64 milyo:ıldur. 

ı!ski dünyada Amcril:anın bu zen
g erile rekabet cdcc~kler v:ırdır. 

Hoca Ebu Ali Hasan. evveli Belh b.ldürtülmilf. Fakat Haaan Babbah'ın 
hAt.lmi Ali bin Şadan'm hizmetine bir adamı tarai'ından &dörttudtıltı 
cırdı. Fakat hükümdar her sene .ita- diha Jr;a'Yi blr tb~malu,. , 
Ubi olan Nizamülmülk'ün parasını ve 1 

GöQü!Jü ıwıa~:W.PM~e "'lclen A~ Jlu._anl~dM& bir ırup 

Bunların başında II:ı.yd:ı.r~b:ıd ntz:ı.ım 
gelir. Haydarabacl ni1nını clünyıarnı 
en zengin adamıdır. Bır de Cinde bü
yük arazi ''e c:nlük sahil)i r:~'::rt lI'.l
Tung vardır, s~n·ctı YÜllerce m;ıl'on

a·dur. 
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:: ,tı!iı: 1 Görünmez adam! ( OHUUDOH uunuumuı I{ ,un I 

oenç kadın henüz yataktan knlk-ı ci.eki yatağına yerleş~şlm!K Altta 
rrıamıştı. ipekll yorganın arasından yatan yolcuya ne azızlıkler yaparım ... 
cıplak kolunu çıkarmış elindeki ki- Fahire burada atıldı: 
tab:ı gözlerini dikmişti. Büyük bir - Mesel~ alttaki yolcu, yani kom-
d.kkatle okuyordu. pnrtım:m arkadaş~ .~a genç, güzel 

Kocasl Rıfat znm~n zaman aynıılı bir kadın... Sen gorunmez bir halde 
dolabın karyolanın altına doğru fü.ttekl yataktan başını uzatmış ba
cğlllyor' derin bir can sıkıntısı için- karken o da yavıı._ş yavaş soyunuyor 
ae ba.; anlaşılmaz kelimeler !ısıldı- değil mi?.. Seni çapkın ıı..~am seni! .. 
yordu. Nihayet ndamca~ız yüksek Zaten senden başka ne umld cdillr 
sesle· kl... 

- . Yok... Yok... Yok... dedi, sanki - Aman karıcığım ... Bunları da ne-
yer yarıldı yedl kat yerin dibine geç- reden çıkardın?.. Muhakkak genç 
t' Nereye gitti bu musibet bUmem bir kadının bulunduğu bir kompartl-k;::. mana gireceğimi de nereden blllyor-

Lli.kin onun bu sozlerlne genç ka- sun? 
dm aldırış blle etmedi. Sanki hiç işit- - Bilmez miyim ben? .. Ben malımı 
meµılş gibi okuduğu romandaq bir bilmez miyi~? Senin ne uçarı çap
.sahife çe\ lrdl. Bu sefer Rıfat karısı kın, ne ahlaksız adam olduğunu bll
Fo.hlreye işittirmek için sesini biraz mez miyim? cıGörünnıez adam• olur 
daha yukselterek: olmaz Avrupa ekspresinde muhakkak 

_ onrlp şey! .. dedi, sanki şeytan genç bir kndının kompartimanına so-
alıp götürdü! . kulursun ... 

Bu soz uzerine :;enç kadın ellndekı - Vallahi değil nonoşum! .. 
t:it.abı yastıi';ın üstüne bıraktı. Çıplak - Haydi haydi, boş yere çeneni 
kollarını hnvnya doğru kaldırarak yorma ... Sen crörünmez adam olunca 
talı tatlı gerlndıkten sonra Rıfnta ne çapkınlıkların belin! bükersin!.. 
ündü· Ah, ah bir kndın için kocasının çap-

- Kuzum ne arıyorsun deminden kın bir erkek olması ne kadar fenn 
tul?.. şey! .. Ben hnklkaten zavallı bir ka-

Erkek bu suall bekliyormuı,ı sıbı he- clınır.ı ... 
men cevabını verdi: Rıfat onun yanına yaklaşarak: 

Yaka duğmemi ımrıc:ğım ... Ynka - Canım, k:ırıcığım ynvrum, şeke-
dü •memi!. rım, nonoşum, ruhum bütün bunla-

Fahirc sanki fena blr şeyden :-~ nasıl hükmediyorsun ... dedi. 
bah cdlllyormuş gibi yuzunü buruş- Fahire asabi bir tavırla cevap 
tuıdu: \'erdi: 

Yaka duğmesı mi? .. Canım sen - Nasıl hükmetmlyeyim? İkl yu-
n k:!.dar o.laturka bir erk k&in! .. mi.la dum ilaç içip gorünmez adam hallne 
mı yaka du •nırsl kullanıyor.sun? rırer girmez. hemen Avrupa trenle

Rıfnt yaka düğme ile asri ,erkek r!nde çapkınlıklara kalktın... Bence 
olup olmamanın münasebetini anla- bir nhlaksızlığı yapmak da, onu ak
m:ım:ıkla beraber: lınd:ın geçirmek de musavldlr. Ha 

- Ne yaparsın nonoşum!.. dedi, yr.pmışsın, ha aklından geçirmişsin! .. 
b n hiılfl ynkn düğmesi kullapıyo- - Hoppala!. Ben Avrupa trenlerln-
1 um!.. de çapkınlık ediyorum ha ... Hayalln 

Bu sıradıı adnmcl!ğızın nya~ının bu derecesine de diyecek yok doğru
u::una bir şey ilişti. Hemen eğilip ıu! .. Ben trende çapkınlık yapacrığı
bJ.lttı: mı soylcmlyeccktlm ki... Böyle bl.r 

Hah ... d::-dl, buldum!.. Çok şü- niyetim yoktu. 
kür!.. Vay kfıfir düğme vay!.. ara- Genç kadın: 
maktan başımı dondurmüştü .. Tuuu... - Peki, peki... dedi, haydi devam et 
Bıraz ezilmiş de ... Telflşla gonnlyerek bakalım... Trene bindin.. ondan 
c;lğnemlş olacağım... Ne ise bulduk sonra? .. 
y:ı ... Ezik mezlk kullanırız ... Rı!at ay-
ııanın karııısına geçti. Yaka düğme- Rıfat: 
sini taktı. Kıravatını b:ığladı. Bu sı- - Güzelim, dedi, şimdi bunları 
rnda hfı.la yatan karısı Fahire oku- bırak rica ederim. Işlme gideceğim. 
c!u,.u romanın son sahifesini bitir- Zn ten gec kaldım ... 
mi ti. Yüzünde tatlı bir gillümseme Fakat Fahire bunları dinlemlyordu 
Ue: blle: 

- -ÇOk, çok güzel bir roman oku- - Ben onu bunu bilmem ... Foyala-
clum ... dedl, ismi de: cGorünmiyen rının meydana çıkmasını istemlyor
adnmı ... Mevzu pek meraklı .. Ada- sun değil mi? Söyle bakalım. Trene 
rnın biri bir ilaç !enci ediyor. Bundan bindikten sonra ne yapacaksın? .. 
bir vudum içince gorümnez bir hule ı Kimseye görünmeden kompartımana 
giriyor. Bu suretle neler neler yap- gırdin. Yukarıdaki yatağa çıktın 
mıyor. Yaşayışlarını pek merak ettiği Kompartlmnn arkadaşın olan genç 
hlrçok tnnıdıklarının evlerine hiç gö- ve güzel kadın soyunmağa başladı. 
rUnmcden giriyor. Kendisini deh- Orada kalmıştık. Sonra ne oldu? 
şetli hayrete d~üren t,eyler goruyor. - canım komp:ırtmıın arkadaşım 
Cok mcrnklı bir kitap!.. kndın filan değll ... Erkek ... 

Genç kadın yatağından çıkarken P ki k k Is s 
kocasına sordu: • - e er e o .un... ~nra ne ya-

pacaksın?. Cenubı Amerıkaya nasıl 
- o dehşetll iltlçtan sende bir şişe gıdeceksln? 

olsa ve iki yuduı11 içince görünmez _ G t b:ı. lt. .Muhtelif erlerde 
b!r hale gelsen ne yap:ırdın? aye s · Y 

işine gitmek üzere hnzırlanan Rı- tren değiştirerek evvela Porteklze gl-
f t. aerlm. Oradan da atlarım bir Ame-
n_:_ Vallahi bilmem kı karıcığım... rıkan vapuruna:. .. ~Artık görünmeyen 

dedi, hiç düşünmedim! .. Bunun etra- insanın bir buyuk transatHi.ntikte 
iında hiç hayal kurmuş değllim!.. neler, ne tuhaflıklar yapabileceğini 

tasa\·vur edeblllrsln ... 
Fahire ısrnr etti: _ Tabii ynpaca~ın şeyler hep çap-

Düşün bir kere bakalım .. Düşün kınlık ve kadın dalavereleri değil mi? 
d~ sôyle ... Bu llılç sende olsa ne ya- - Yok elmasım yok.. Sadece bir 
pardın?.. takım masumane muziplikler, küçük 
Adamcağız biraz düşundü: ş~kalar yapacağım ... 
- Bu ıl~ç bende olsa ha ... İki yu- Genç kadın kocasına yaklaşarak 

aum içince gorünmez blr hale gelir- sordu: 
dim. Bu halimden istifade ederek is- - Peki bu sırada ben nerede ola
t~dlğlm gibi uzun bir seyahate çıkar- cağım? Beni yanına almıyacak mı
ciım. Mesela ta Cenubi Amerika.ya ka- sın? 
dar giderdim. Blllrsin ki ben seyahati _ Aman şekerim... sen görünmez 
pek severim... bir hale gelince, benimle beraber mu-

Genç kndın sordu: ;Jpllkler yaparken dayanamaz güler-
- Nasıl giderdin soyle bakalım... sin. İkimiz de görünmesek bile ele 
- Görunmez bir hale gel!nce ar- geçeriz. Seni yanıma almağa cesaret 

tık mesele kalmaz ki... Sirkeciden edemem doğrusu ... 
Avrupa ekspresine binerdim. Hiç kim- - İşte nasıl ahlaksızlığın meydana 
seye görünmemekten istifade ede- çıkıyor. Gizli kapaklı bir d:ılaveren 
rek iyi bir kompartimanıı. yerleşir- olmasa beni de yanına alırdın ... De
dim. Hattft bir kolayını bulup bir ya- mek ki gözden kaybolarak kadınların 
taklı vagona kapağı atardım ... MeselA peşine düşeceksin ve ne rezaletler 
iki klşU!k bir kompartlmanın üstün- yapacaksın!.. Alçak, rezil, kepaze ... 

Tefrika No. 41 

Kadının Zaferi 
Müellifi: P. de Coulevain 

Matmazel CarroII, büyük biı b-'
yecan içinde, başını saIIadı: 

- İsterdim ... Fakat imkansız ... 
Siz de ısrar etmeyiniz ... Şimdi nişa
nı hozmaınız, istikbalde bc>~anma
ia kalkmamızdan hayıı lıdır. · · · 
Emin olun evlensl!k de bu netice
!Ye varacağız ... Hem Jac~. doğrusu 
ben teessüf edilecek bir kız da deği
lim ... 

Bu sözleri mutad şirinliijle söyle-
di. ~ 

- . . . Benden daha güzel, daha 
a,.zu edilir kızlar var ... Belki bun
hudan yirmi tanesi sizin karınız ola
cakları için gurur duyarlar ... Sizi de 
mesut ederler .. . 

- İhtimal ... Fakat hiçbiri gö-
zümde değil. .. 

- Unutursunuz... Erkekler dai
ma unuturlar ... 

- Böyie bir şeye inanır mm
nız? ... 

- Eve,, evet. . Bunun için hin 
pir çareleri vardır ... 

Tercüme eden: (VA - NQ) 

- Doğru: Kumar, içki, intihar ... 
- Jackl ... Rica ederim ... Bana 

vadediniz... İnsanı küçültücü olan 
bu çarelerden hiçbirine bllf vurmı
yacakaınız, değil mi) 

Bay Ascott. takallıls eden par
makiarik, koltuğunun kolunu sıka
rak: 

- Size bir ıey vadedecek deği
lim ... - dedi. Şu anda kendi hak
kımda hüküm veremiyorum... İhti
mal görünüşten daha iradeliyim ... 
İhtimal deliyim ... Netice bunu gös
terecektir. Kabahat benimdir ... Av
rupa.ya yalnız ba§ınıza sizi bırakma
malıydım... Fakat size itimadım 
vardı ... Beni sevdiğinizi sanıyor
dum. 

- Ben de öyle sanıyorum ... Zira 
böyle bir ıeyi kabul ettim ... Şimdi 
ise, size kar§ı olan ve hala da be&
lediğim hislerin aşk olmadığını an
lıyorum. 

Jack, yüzünün bütün adaleleri u:
tırapla gerilerek: 

s l vas ta dok umacı l ık ._T-ef-rik-a-No-. 7----Ya-zan-: -İSKE_ND_E_R F-. S-E-RTE_L .... Lİ 
kursu açılıyor 

Fiat mürakabe komisyonunun 
mesaisi, Avcılar klübünün faaliyeti 
Sıvru; (Alqam) - İktisad Ve- ci parti için de çalışmo.Iara baş

kaleti tarafından Sıvasta açılma- lanmıştır. 

sına karar verilen dokumacılık Fiat mürakabe 
kursuna ait dokuma tezgab.lan komisyonu 
ile c:ıkrıklar ve sair malzemeden Vilayet fiat mürakabe komls· 
büyük bir kısmı daha bu hafta ,vonu bu hafta vali B. Ald! İyido
iç!nde ~ehrimize gelmiştir. Kurs ğunın reisliği altında toplanmış 
için Vekalet tarafınctan gönderi- ve gıda maddelerinden pirinç, zey
lecek muallimler geldikten sonra tin, zeytinyağı, sade yağ, fasulye 
birçok köylerimizde kurslar açı- gibi maddelerin m:ıliyet ve satış 
1arak köylüye dokumacılık sana- fiatlerini tcsbit etmiştir. Makara 
tı öğretilecektir. satış fiati hakkmda !ıazırlanan 

Bu yıl Halkevi sosyal yardım rapor da aynen kabul edilmiştir. 

şubesinin dr.H\letile fakir ve kim- Avcılar klübünün 
sesiz 600 muhtaç aileye 200 ton çalışmaları 

J~ömür tevziine teşebbüs edilmiş, Şehrimizdeki muhtr.lif te§ck-
bunun için lazım g-elcn para te· ~üller arasında en ziyade faali
min olunmuştur. Tevziata bu- yt:t gösterenlerden hiri de Avcılar 
günler başlanacaktır. klilbüdür. Kliihe mensup r,enç

Kahraman askerlerimize k!~

!ık hediye gönderilmesi için Sı-

ler her hafta Sıvas civarında ava 
rıkıyorlar. Bu faaliyet iyi netfc'.!· 
ler vermektedir. 

\asta büyük bir çalı§ma vardır. Gecen hafta Kızılay balosu vc
Ortaokul kız talebesi 84 parça ıHmiş ve çok muvaffakıyetli ol· 
çorap, eldiven hazırlamıştır. İkin- muştur. 

Tokat (Ak~am) - Burada Kızılay menfaatine bir balo veril
miş, balo çok neşell geçmiştir. Yukandakl resim, baloda bulu

nanlardan bir grupu gösteriyor. 

Edirnede 2 dükkan 
yandı 

Edirne (Akşam) - Şehrimizde 
saat 2 l sularında iki dükkanın yan
mas:t.! neticelenen bir yangın olmuş
tur. Y ungın vaktinde alınan tehdir 
sayesinde sirayetine mahal bırakıl
mayarak söndürülmüştür. Yangın, 
Dimetokalı Ali Balkanın dükkanın-

dan çıkmış ve yanındaki berber dük
kanı 1le birlikte 2 dükkan tamamen 
yanmıştır. Zabıtaca tahkikat yapıl
maktadır. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Artık Rifatın canına tak etmlştl: 
- Ehhh... Çok oluyorsun amma ... 

Ağzını topla ... 
- Vay hem suçlu, hem güçlü ... Gö

rünmez adam olunca yapacağın ke
pazelikler yetişmiyormuş glbl bir de 
Yavuz hırsızlık ha... Kaldırım çapkı
nı ... Utanmaz ... 

- Amnaaan çenem pırtı kadın! .. 
Bu suretle baş!ıyan kavga epey sür
dü. Rıfat sokağa çıktığı zaman kendi 
kendine: ıSanki görünmez adnm ol
duk da ... ıı dlye söyleniyordu. 

Hikmet Feridun Es 

- Ya ... - dedi. 
Dora başını salladı. 
Bay Ascott ayağa kalkarak: 
- Ya ... Demek artık olan ol

du} ... Ne yapsam nafile} 
Kız da ayağa kalktı. 
- Evet ... Maalesef... Olan ol

du ... Size bunu iade etmeliyim 
Ve heyecandan sapsarı kesilip, 

parmağından niıan yüzüğünü çı
kardı. İki senedir parmağında sıez
dirdiği bu yüzüğü Jack'a uzattı. 

Erkek bunu aldı. 
Dayanılmaz bir hiddetin tesirile 

ıömineye attı. Ocakta alev alev kö
mür yanıyordu. 

Matmazel Carroll haykırdı. 
Ve sevki tabiinin tesirile hemen 

maşayı aldı. Yüzüğü alevlerden kur
tarmak istedi. 

Bay Ascott, onun kolunu yakal!t.
dı. Şiddetle sıktı. 

- Bırakınız... Artık ona dokun
mağa hakkınız yok ... Mahvolmasını 
istiyorum. 

Sonra. vahıi bir .istihza ile: 
- hte ... Tam kadın ... Bir yü-ıü

zü mahvolmaktan kurtarmağa uğra
şıyor da bir insanı mahvediyor ... 
Allah sizi affetsin... Ben affedemi-

Arjantin Sovyetlerle 
ticari münasebet 

tesis edecek 
Buenos - Alres 12 CA.A.) - Stefanl: 

Haber alındığına. göre Arjantin hu
kümetı. 1930 senesinden bert Sovyet
ler Birliğl ile diplomatik münasebet
lerde bulunmamasına rağmen, İngi
llz ablukası netlceslnde kaybettiği 
Avrupa plyasalarını tellin etmek 
maksadile Sovyetıer Birliği ile tekrar 
ticari mübadelelere başlamak üzere 
teşebbüslere glrlşmlştlr. 

Fin • Sovyet sulh ve dost
luk cemiyeti feshedildi 
Helsinki 12 <A.A.) - Mahkeme, 

Fin - Sovyet sulh ve dostluk cemlye-
tınln feshine karar vermiştir. B~nun 
sebebi, bu cemlyetın ismine rağmen 
ık! memleket arasındaki iyi münase
l;;etleri lhlU etmiş olmasıdır. 

Şanghaydaki Amerikf\lı-
lar bu sehri terkettiler 
Tokio 12 -(A.A.l - Ste!:ınl: Asahl 

g:ızetesl, Şanghay'dakl .~merlkalıların 
şehri t:ı.mamile tahliye ettiklerini bll
dlımektedlr. 

bakmadan çıktı, gitti. Dora ise, ha· 
la elinde maşa, ocağın karşısınday
dı. Sanki hu alevlerin içinde ken
dinin bir parçası yanmaktaydı. 

Ve sonra, vücudunu bir koltuğa 
attı: 

- Müthiş, müthiş... - diye inle
di. 

Parlak ve müstehzi gözlerinden 
ilk defa olarak samimi göz yaşlatı 
fışkırdı. Mendilini çıkarıp kirpikleri
ni sildi. Fakat yaşlar durmuyor, 
mütemadiyen akıyordu. 

İki dakika sonra bayan Ronald 
salona girdi. 

- Ne var) ... Bana Jack'ın kar-
tını getirdiler ... Altına da bir yazı 
yazmış: cGidiyorum, kimseyi gör
mek istemiyorum!> diyor... Ne 
var) Kavga mı ettiniz? 

- Daha hile fazlasını ..• Nişanı
mızı bozduk ... 

Dora. böyle söyliyerek başını çe
virdi. 

Helene'in yüzü, tokat yemiş gibi 
kıpkırmızı kesildi. 

- Nişanı bozdunuz, sözünüzü 
tutmadınız, öyle mi) ... Ne ıerefsiz
lik ı 

yeceğim. 

Jack. ~öyle .ciyli,yerek 
Bu son söz, Dora' nın kendini 

arkasına toplamuana. müdafaa hatta taarruz 

Sultan Mehmed, gözdesinin uzun 
kumral sa.çlannı omuzlarına. dökerek 
okşuyordu. 

Nilüfer gerçekten güzel bir kızdı .. 
uzun boyu, elfı gözleri, hançer gibi 
~ıvnlmış kaşları, zekl bakıştan. dol
gun göğsü, balmumundan yapılmış 
ı;lbl ince zarif elleri. kiraz gibi kır
mızı dudakları ile Edirne sarayındn 
eşi bulunmıyan turfanda blr meyvayı 
andırıyordu. 

Sultan Mehmed birkaç kadeh iç
tikten sonra, kendi kendine hiddetle
nerek söylenmeğe b:ışladı: 

- Ben sahiden kör gibi, etrafıma 
bt> l:r.lamışım hlç. İnsan biraz kafayı 
cllfllayınca, sana bakmağıı. kıyamı
yor, Nilüfer! Sen ayın on dördü gibi 
güzel, süıün gibi ir.ce, ş:ıhin bakışlı 
bir melekmlşsln! 

Bir yığın mısır püskülü glbl avucu
nun içinde sıkıştırıp okşadığı saçlan
nı birden çıplak omuzlarına bıraktı: 

- Şimdi bana hakikati söyle, Nllü
fer: Beni çok seviyor musun? 

Nilüfer birden başını padişahın 
dizlerine atarak, kısık bir sesle ağla-
mağa başladı: . 

- Evet. şevketlim! Içlmde sönmez 
bir ateş var. Geceleri sabaha kadar 
uyuyamıyorum. Sizi her dakika ya
ııımda germek istiyorum. Sizden uzak 
kaldığım zaman, cehennem azabı çe
kiyorum! ... 

- İyl amma, sevginden bana ~!m
diye kadar neden bahsetmedin? Ote
kt kızlar karşıma geldiği zaman: 
11Canım size kurb-ın olsun! ıı glb! sciz
lerle sevgllerinl anlatmağa çalışırlar. 
Sen hiç bir şey söylememl~tin bana! 

- sevgi söylenir ml, şevketlim? O 
nncak hlssedlllr. Onlar blrbirlerln! 
kıskandıkları için, ne söyllyeceklerinl, 
ne yapacaklarını oilmezler. Cariyeni
z!' gelince ... 

Nilüfer sözünü tamamlıyamadı. 
Çelebi Mehmed kolunu gözdeslnln 

omuzuna doladı: 
- Sıma gellnce iş değişiyor, öyle 

mi? Yani beni candan se\·lyorsun, de
ğil mi? 

Ve cevap almayı beklemeden mıve 
etti: 

- Beni kalben sevdlğlr.l bugün an
ladım, Nilüfer! Sen gerçekten çok te
miz yürekll, fedak!l.r bir kadınsın! 
Ben bugün kötürüm kalfanın odası 
önünden geçiyordum. Odada bir lnlltl 
duydum, kulak verdim ve senin sesi
ni tanımakta geçlkmedlm ... Niçin ağ
lıyordun orada?.-

Nllüfer başını padişahın omuzuna 
dayadı: 

- Sizin Macar lllne gideceğlnlzl 
düşündükçe deli oluyorum, şevket
l:m! Artık sefere çıkmasanız, bu l..şle
ıt kumandımlarmıza bırksanız olmn2 
mı? 

- Beni bu derece düşündüğüne 
memnun oldum, Nilüfer! Benim de 
böyle senin gibi sadık bir kadına ih
tıyacım vardı. Karım hastalıklıdı: ... 
Hareme kapanıp, günlerce güneş yü
zü görmeden oturur. Bana gelince, 
nçık söyllyeylm: Kadınlara IUmadım 
yoktur. Fakat, sen müstesna ... 

- Cariyeniz, uğrunuzda her an 
ka.nımı dökmeğe hazırım, şevketlim! 
Beni onlarla ölçmeylniz. 

- Bunu ben de anladım. Benim 
için bu kadar göz yaşı döken bir ka
dın, elbette günün birinde kanını d:ı 
dökebillr. 

olmağa başlamıştı. Hemen her akşam 
onunla. beraber yemek yiyor, içiyor, 
eğleniyordu. 

Çelebi Mehmed, Nilüferin ısranna 
rağmen, ona, Macar seferine çıkıp 
ç.ıkmıyacağına dair kati bir şey söy
lc·memlştl. 

Nilüfer, içki aril~ında sordukça, Çe~ 
lebl Mehmed: 

- Hele mart gelsin bakalım.. şu 
kışı geçirelim. O zaman düşünürüz. 

Cevabile gözdesinin ağzını kapa
tırdı. 

* Bil' gün, İsfendiyar beyln oğlu 
Kasım bey, padişahtan şöyle bir ta
lepte bulundu: 

- Babama emretseniz de kulunu
za da bir lki k:ısab;J. verse .. varldatlle 
geçinip gitsem. Artık büyüdüm. Bu
rada sizin başınızda kırk yıl kalacak 
C:eğlllm ya. şevketllm ! 

Çelebi sultan Mehmed, İsfendiyar 
beyin oğlunu çok severdl: 

- Hakkın var. Kasım! dedi. Sen 
artık bir viHl.yetl idare edecek çağa. 
geldin. Fakat, baban sana - neden
se - Çankırı'yı bile çok görüyor. 
Ben kendisine blr iki kere, Kasınu 
oraya vali olarak göndermek niyetin
deyim diye haber gönderdiğim halde 
bana menfi cevap verdi: «Kasım 
r.:ınkör bir evlfıddır. Beni hiç arayıp 
sormadı. Ben onn bir köy bile teslim 
E:dememh dedi. Hele biraz daha bekle 
bakalım.. ben şu Macar seferinden 
döndüğüm zaman bu işi hn.lledcce
[;lm. 

İşte Kasım bey bu ümldle bekllyor
du. Ve Çelebi sultan Mehmed ilkba
harda Balkanlara gidınceye kadar 
da bekllyecekti. 
Kasım bey bir cihetten de Edirneyi 

bırakıp gitmek istemiyor, daha do~
ı usu bu cesareti kendinde goreml
yordu. 

Gitmek için babasından mı korku
yordu? 
Hayır .. 
Kasımın içlnde sonmez bir ateş 

vardı. O, Çelebi Mehmedin gözdesi 
Niiuferl seviyordu. Hem de delicesine .. 

Fakat, ne yazık ki, o güne kadar 
sözdeslle fazla meşgul olmıyan pa
dişah şimdi Nilüferi sevm0ğe, onunla 
fazlaca alakadar olmağn başlamıştı. 
Kasım, saraydn, haremle selamlık 

r.rasında, ağaların daire,,inde bir oda
dn yatıp kalkıyordu. Çelebi suıtnn 
Mehmed tahta oturduktan sonra, Ka
sıını daha fazla himaye etmiş ve ona 
sarayda biraz daha hürriyet ver
mişti. [lJ 

Padişahın, babasına yazdığı son 
mektuba muvatık bir cevap geldiği 
soylenlyorsa dn, ne padişah bund:ın 
bahsetmiş, ne de Kasım bey padişa
ha bunu sormuştu. Dedik ya .. Kası
mın Edirneden aynlmağa hiç de ni
yeti yoktu. 
Knsım. Çelebi Mehmedln Macaris

tan seferine çıkmasını bekliyordu. 
Çelebi Mehmed Macarlstann gider 
gitmez, o da Nilüfer! kandırıp Edlr
neden Kastamonu civarına gld cck 
ve Tosyada yerleşecekti. Oraya git
tikten sonra nasıl olsa babasiie anla
şacağından ve kendini affettirecet;in
cien emlndl. 

* (Arkası var) 
Padişah önündeki yemişlerden bir 

nar aldı .. kesti. İkl parça yaptı .. or
tasmdan bir tutam aldı .. sevglllslnln 
ağzına götürdü: 11) uislendiyar beyin otlu Kasım 

- Ben bu yemişi çok severim. bey, o zamanların adeti mucibince 
İçindeki taneleri hep birbirine ben- padişahın nezdinde bulunurdu. Ken
zer. İ~terlm ki, kadınlar da birbirine disi kemale gelince padişaha nl
benzesln. vardı .Çelebi lUehmed İsfendiyar· be-

ye bir namei mahsus göndererek 
Elini uzatarak gülümsedi: Çankırı, Tosya ve Kastamonu ka~l:ı-
- Halb.ukl, nar taneleri hep blrbl- ı r~ hasılatın.ın U:asım beye terkini il

rine benzıyor amma, beş parmak hiç tım:ıs etti. Jsfcndiyar bey, oğluna çok 
de birbirine benzemiyor. Sen de bu oıu!ber olduğundan ve tat.at ba. ka 
parmaklar ~lbl, birbirine benzemiyen- !ıuretle hareketin dahi kendisi için 
lerden blrisın, değil mi? tehlikeli olacağını bildi[;'inden, bu ına-

•• • halleri doğrudan doğruya padi"'aha 

ı f d • b . w l terk ve ibda etmek sure tile işin i\iıı-
S en ıyar eyın og u .•• den çıkmıştı ... 

Çelebi sultan Mehmed o gcc~den 1 <Devleti Osmaniye tarihi • 
sonra, gözdesi Nil uf erle fazla. meşgul 1 Ahdürr:ıhrr.:ın şe;el) 

kabiliyetlerini 
hiyet verdi. 

elde etmesine sebc· 1 cıı terkederdiniz. 

- Şerefsizlik ıniL .. Ne münase
bet? ... Bu işte hiç öyle bir şey ol
duğunu sanmıyorum... İnsan biri~i 
ıevmezs..; onunla evlenmez, ayrılır. 
Bundan daha tabii hiçbir şey yok-
tur. 

- Bay Sant' Anna·yı tanıdıktırn 
sonra mı böyle dü§Ünmeğe başlad!
nız) 

- İhtimal. 
Ve birdenbire: 

- Şey... Bay 
mektup yazC:ınız) 

- Ben. 

Ascott'a sız mı 

- Benim işlerime karışmak hak
kını haiz değilsiniz. 

- Affedersiniz ... Jack'a haber 
vermek vazifemdi ... Vaktinde ve-
remediğim için de bütün hayatımca 
vicdan azabı çekeceğim... Lakin 
kontes olmak hırsile bu derece çir
kin bir harekete girişeceğinizi ak
lımdan geçirmezdim. 

- Kontes olmak hırsı mı) ... Ho· 
şa gitmek için Sant' Anna' nın asa· 
!et unvanına ihtiyacı yoktur ... Bunu 
siz de pekala bilirsiniz ... Eminim ki 
pyet Henri' nin karısı olacak yerde 
niaanlısı olsaydınız kendisini kolay-

Helene bembeyaz kesildı: 
--Siz çıldırmışsınızl - dedı. 

Genç kız devamla: 
- Bir asalet unvanının sahibi ol

mak fenama gitmez ... Bunu gizliye
cek değilim ... Fakat sırf bunun için 
evlenmeğe kalkaca~ımı sanmayınız. 

- Demek Sant' Anna'yla evlen
mek niyetindesiniz? 

- Şcı.yet beni isterse memnuni
yetle. 

- Şüphesiz drahomanızı istiy~ 
cektir. 

- Ben de kendisine vereceğim. 
- Onu seviyorsunuz öyleyse) 
- Evet, seviyorum, sevirorum ... 
Dora bu sözleri söylerken ansızın 

tatlı bir ifade almı~tı. 
- Bu İş olunca hen de ı derhdl 

Romadan ayulacağım .. Jack'ın sa
adetini baltalayacak bir <1üğün1e 
bulunmak istemem ... 
Soğuk ve hiddetli bir tarzda sô,>

lenen bu sözler üzerine, bayan Ro . 
nald salondan çıktı. 

Genç kız, göz yaşlarile ıslanan 
mendilini iki ucundan tutmuş, a~il
hiyetle elinde çeviriyordu. A, ni 
cümleyi tekrarladı: 

- Ah. ölmek istiyorum f 
(Arkası varJ 

ı-·· 
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Si mali Af rikada 
ltalyan tayyareleri 
Üslerini kaybettikleri 

için esaslı hareketlerde 
bulunamıyorlar 

Kahire 12 (A.A. )- İngiliz kuvvet
lerinin Trablusta.kl süratll ileri ha~e
keti ve İngiliz tayyarelerinin lndir.dık
lerl devamlı darbeler neticesinde Ital
yan tayyare kuvvetleri şimaıt A!rlka
da çok çetin bir mesele ile karşılaşmış 
bulunuyorlar. 

Tobruk'un cenubunda bulunan Ela.
dem tayyare meydanı Mısıra knrşı 
İtalyan hava akınlannın üssünü teş
kil ediyordu. Bu tayyare meydanı 
daha İngilizlerin eline düşmeden ev
vel, İtalyan tayyare kuvvetlerine ka~
§1 yapılan tazyikin neticesi olacak, bır 
müddettenberl bu tayyare meydanuı
dan Mısıra k::.rşı hiç bir akın yapıl
mamıştı. 

Avlonya körfezinde iiç 

AKŞAM 

İtaiy:m wıpurnnu b~hran Pap::ınikotis l'ıman 

korvet kaptanı B. Yatl'idis 
denj1altısiJe süvarisi 

Kanadada 
yeni üsler 

Anlasma hakkında 
bir Alman tebliği 

Hindiçinide 
harp 

İtalyan pike tayyarelerin.in nıotörlü 
İngiliz kollarına. hücum ederek imha. 
ettiklerine dair Romanın iddialan 
esassızdır. İngiliz ho.rp raporlarında 
bu iddialan teyid eder mahiyette hiç 
tır şey yoktur. İngiliz hava kuvvetle- Amerika hava kuvvetleri Almanya SovyetJerden 
rlne mensub yüksek rütbeli bir subay ı 

Siam kuvvetleri 
Comhodge'a girdiler bahis mevzuu olan günde, yanı per- bunlardan istifade ı birçok maddeleri, 

tembe günü. hiç bir bnva. muharebesi edebilecek bilhastıa buğdayı daha 
clmadığını söylemiştir. Bznkck 12 (AA.) - Siam baş-

İngiliz avcıları fasılasız devriye Ottawa 
12 

(A.A.) _ Öğrenil- fa:zla alacak kumandanlı~mın tebliği: Siam kuv-
uçuşları yapıyorlar. İngiJ!z muv~.s~a h ._. · 1 vetleri Cambod ... e0 a girmi-lerdir. 
b ti l h kolları butun dı':;.;ne göre Kanada ü.ır.umetı, ya- ., y 

a arı, aşe ve cep ane •- Al sk Be.rlin 12 (A.A.) - Yan resmi bir Mekon"'
0 

üzerinde hudud boyunca 
gün muhafaza. edilmektedir. kında Amerika hududu ile a a 

· 1 u t! ar••ında n:üteaddid hava üsleri te- tebliğde deniliyor ki: BerJinln seli- evvelisi gün başlıyan top ateşi dün 
Itaiyanlarm tayyarelerin ' P 0 a- .... k hiyetll makamları, enelkl gün ıı.kle- de devan:. etmi ... ~ir. 

tını ve diğer müstahdemlerini daha ııisiııe ait bir plin neıredece tir. is t 1 " 
"""ı-be almış oJmaları, şimdiki hava. Üsl-· Kan•da ta.rafından in~ edile- dilen A1man - So~et ikl a. an aş- 1 1 S;!im bomba tayyaresi, Hindi-
.... ..... .. masun ~u suretle mutaJPa edıyorlar: .• d s· · F ı 
faallyctsi2llklerlni lza~ eder. Bu ~&- cek ve Amerika ile Alaska arasında çını ~ ıenrops a ransız arın evve-
kil keyfiyeti, neden Italya.nlarm In- _ ı_ L.w•ı Amerikan tayyareleri Her Jkl hük~et. şub~t 1940 t:ırihli l lisi "eceki bombardıman teşebbüsle-

" d amil hava. uçacaA asır.~ anlıı..,mayı gcnı.şletmcğı ve uzntmağt . ., .. . 
ıiliz kuvvetlerine .. arşı ev rafınd kullanılabilecektir. Bu uzun zamandanberi kararlıştırmış- rme karşılık olmak uzere bır akın 
tıs.:ırruzla.n yapamadıklarını da anla.- ta . . an "k K d "d - ı ı d O F t . 

Amer~l<:anın 
yardımı 

Tayyare motörü imali 
çok arttırıldı 

Sahtfe 7 

[_ fBiir çıı.n-JU>ı:- c:lı.a TI 
~- --~-

Dini emeğe aair .. 

(Baştarafı 3 Üncü sahifede) 

Nered~ eski insanların vazf:.z~i 
aadece vahş: hayvani b .. _., 

Nevyork 12 (AA.) - Otomobil ]erini b v • J arın ogurmc-
endüstrisi mühendisleri birliği reisi 1 ibaret olsaagırma arıkm r dinlemekten 

h 1 k b. 1·~· .k. . . . B mesut u akları? Ne ve avacı ı ır ıgı ı ıncı reısı . rede şİmdik: ·· "l ·T· • · ··· -
Arthur Nut~. tayyare motörü imali lmobil korn~guru tu u şehırlcrdc oto. 
ile uğraşan endüstrilerin silahlanma [ çanı d ~mdan. tramvay çan 
işindeki gayretlerinde elde ettikleri 1 dar ~e;n• r~ J:ıdan, ~s~li filme ka
terakkilerden dolayıS":le büyük nik- len m .şe'Y_• L I emege mecbur edi-
b. l'k . h 1 . .. 1 d eocnı KU akları Dini v 
ın ı ız ar ey emış ve ezcum e e- rağbet rthkt ···· emege 

miıtir ki: bir lAb.
8 

kt an0~0n1 ı-a •• ortaya yeni 
E~ v 11 h b &. . r çı ı. cı eyıcı c ger ogu arımızı mu are e B .. ··· 

meydanlarına yollamak istemiyor- S URU~· her _r~d:ro sı_>ikeri bizlere 
sak, ycipabileceğimiz en iyi şey, bü- « ay~ ~leyıcılern dıye iltifat edi-

l tün gayretlerimizi harp malzemesi yortlm 15. 0 l~adarın.ı ~a haketrniş 
imali üzerinde teksif etmektir. Eğer s~y z .. ımdı hepımız dinleyici. 
bu tarzda hareket suretile harbe iş- yız... Fakat ~r yazık ki İstanbclun 
tirak etmezsek, burada Amerikada en meşhur dinleyicisi bundan sene
da Hitlerden bahııolunduğunu işite- !erce evvel yaşamış ve ölmüş. Bu 
ceğiz.> ı meşhur «Marko Paşa>) dır. «Derdini 

Harici sıyaset tedk·ikleri cemiyeti Marko paşaya anlat» sözünün kah
azasından B. David Popper demiş- ram.anı •.• Esiri tıbbiyenin ders nazı .. 
tir ki: cAmerika Birleşik devletleri- n Muko P~a yer yüzünde en çok 
nin himayesi, ordunun lüzumu tak- en fıızla dinliyen insanlardan biri 
dirindt: Avrupaya bir sefer heyeti olmakla maruftur. 
gönderecek vaziyette bulunmasını Fakat Marko paşr. saatlerce kar. 
icap eylemektedir. Bugün Amerika şısmdakini dinledi!~ten sonra sorar. 
için bahis mevzuu olan §ey, yola mıt: 
çılcmakta gösterdiğimiz teehhürü or- - Ne dedin? Anlamsdırn ... Bir 
tadan k.< ldırabilecek kuvvetli ve teY1er söyledin amma ı ... 
ateJli bir birlik vücuda getirmek 
üzere uykudan uyanabilmemizdir.> Ba da bir dinlemek usulü! .• Maa. ' 

mafih dinleyici olmak söyleyicilik
ten çok iyi... He!e beş dinleyip bir 
söylemek pek rahat şey doğrusu ..• Namık Kemalin bütün 

eserleri ha ~tınlacak 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

Hikmet Feridun Es 

iır. İtalyan hava kuvvetlerine yeni pro1enm A:n..en a : ~~ a . mu a lardı. Yeni anlaşmanın esasını bu I yaprr.ış.~r. ır. .~ .. :.ans·ı·z ayya·r~esı 
yerlerinde de rahat verilmemektedir. fa.a Jtonseyınıc tavsıyesı uzerıne ha- 194-0 §ub:ı.t anlaşması teşkil eder. Bu al"·vler ıçınde duşurulmuş ve dıger 
Buraları da geceli gündüzlü İngiliz zırlandığı zannedilmektedir. da rösterir ki, her iki hükiimet. lkti- bir çok tayyare de yerde hasara uğ- dınd·~ şaire ait bütün eserlerin ku· 
tayyareleri taratındnn bombalanmak- Edmor.ton ile Alaska arasında s:ı.di münasebetıertn.in inlrujafından 1 rcitılrr..ış veya tahrip edilmiştir. Siam ruma verilmesin·i bir ilanla rica ede-

Almanya i!e Sovyet 
Rusya arasında ~<İ 

anlaşmaların mahiyet\ 
tadır. Albatanm ve İngiliz Colonbiya- çok memnwıdur. Umid!er t.-ımam~le tayyareleri tarafından diğer müte- cektir. 

Harp sahnesi ga~be d~ru ilerledik- sının ıimal kwrunt ve Yukon'u kap- tahakkuk etmiştir. Yeni anle.şma, ılk addid yerlere de taarruzlar yapıl- Nr.ınılt Kemal merhum, birçok (Baştarafı 1 inci sahifede) 
çe Inglliz tayyare ~eri_ de ilerlemek- laya.o saha üzerinde mıası muta.sav- anlaşmanın ucrübelerlne dapnmak-ı mıştır. a!lanru katipleri Hüseyin Hilmi (bi-
tedir Bu suretle IngHız bombacılan ••• 1 Am -!L İ .1. tadır. Yeni anlasmamn tahakkuku 0 .. B k k.d . ·ıA ı~ı_are •• drazA am olan merhum Hü- mütalaa yürütüyor, siyasi •.-:cp-

. lar d ha. y-, .. ~ .. ·an hareketler- ver yem us er en&.an Ye ngı lZ h iki~- ! .. ;A 1 ktır ç- k .. un gece l!.ng o a vesaır vı a- ıuı .., 
•e avcı ı a ................ h k J • • b"" "'- er .... raca ... o .... y o acn . un u ~L. 1 . d k ·ıA 1 . H"l . ) T r·k b l heden bahsetmeme.ve dL'<kat ecii· 
de bulunabiliyorlar. Harekatın daha aT& uvvet ennm en uyWL tayya- Hd memleketin a!akadar mak!imları ı yet şe.nır erın e arartma ı an o un- seyın ı mı paşa ve evu eye-
bidayetlcrinde İtalyan hava kuvvet- releri tarafından kullamlmağa mü- ve teşkil:i.tlarile Alman firmal;:n ve muştur. re dikte ettirmek surel'ile yazdırmış- yor, diyoı: ki: ı,81Jvyet Ruc;ya, 
}eri ciddi ola.ıak sarsılmıştır ve yedltl sait biı: tarzda yapua.caktır. nakliyat müesseseleri yazifderin!n ne Siamlılar tardedilmişler hr. 1940 senesi yaptığı gibi 1941 yı-
darbelerden kalkabilecek fırsat ta. Amerikada yeni bir oldutunu Öğrenmiş. bulunuyorlar. Ye- T ı • T2 (AA) _ Hanoi'dcn Binaenaleyh matbu ve gayri mat- lmda da Almanya gibi, harbeden 
verilmiyor. Graz1anl ya tayyarelerin1 • I n! anlaşm:ı. ı ağustos l!M2 st>nesine 1 ~ b 1 · .: C b d . d bu bütür" eserlerine ait el yaz~lan- veya harbetmeyen ctie:er c'\evlet-
'Ye tayyarecilerinl llerdekl harekAt fabrıka kuru uyor tadar devtcm edecektir. ~e ·~·n. i. . • er ~re rre,s· ~ ~ ge a nın bulunması mümkün görüleme- ~ 
için saklıyor, yahut da laş~ ·~ adam Nevyork 12 (AA.) - Hudson Şu cihet kaydediliyor ki. muahede- aı ır: e gırmış 0 anf dıam 1 udvved~r mektecfü. Dil ve tarih kurumu, ha- lerle de iktisadi anl~malar ve 
yoksuzluğundan dolayı Ingıliz!erin motör kumpanyası Dctroit civarın- n1n bu kadar uzun müddetli yapıl- Ie: .Fransızlar tara ın an tar ı - zırlıklannı yaptıkatn sonra büyük mukaveleler imza etmek r.iye· 
e~ef yüksekliğini kabul ediyor ye In- da bir tophaneyi' i~letmek üzere nı1 l~i ko.scb

1 
ep

1
• get niş~~icar1 . etik~ühb~kdıle- mı,Hstır. 

12 
(AA.) Hind' . ·\vatanperverin külliyatını tabettir- t!ndedir.» Bu cümle, imzalanan 

nııldayamıyor. Am .k hah . sil b. uk. 1 e erın ay aş ırm~ çın • u - anoy • - ıçını w b 1 k . 
erı • nye e 1

• m ave e metin uzun va.deli bir işblrllğine lü- hükUmeti. hükumet merkezinin Ha- mege aş ayac~ hr. tıcaret anlaşmasının Alm:mya 

Şimali Fran
saya akın 

yapmıştır. Fabrikanın inşası I 3 mil· _ .. . d d h ' l -'-Ied'l 1_ ld Kemal) unvamle basbrmış fakat ·ı h • b' ·· b t ~'"' rom gornıuş olmalarıdır. Şu cıhet de noy an a ı e nı:.ıı: ı me~te o u-
1 

h _ 
1 

_ k' d ı e ususı ır munase e m-.t.uSU· 
yon dolara çıkacakhr. k ır~~d dUı~ ki So tl B. H - h ,_,__ d k' h b l . k . ,. yapı an masra n agır ıgı -ar~ıSTn a .. . 
A ika il t ilt .. eza ~ e ..,,.or . vye er ır ~ gu a:uun a ı a eT en te zıp eoı- b ... k al ff k 

1 
Ju olmadığını, ve baska bır dev-

mer e ng ere US• ğlntn: Almanya.ya ancak 1942 ağusto- yor. u ıenyı ı m e muva a o ama-
}er hususunda anlaştılar sundan_ sonra. bite~ilecelt slpa1işler 1TU1tL let alcyh!nc tevcih cdılr.~ed!!fini 

Son ha va taarruzu 
büyük muvaffakıyetle 

neticelendi 

V8'~ 12 (AA) - H . • tnrmesı muhtemeldır. Yeni anla~m:ı '' A''d"nizde ı·nkıta"p Tıuili kurumu, Narruk Kemalin r.n'atrnak için yazılmıstır. 
on ·- ' ancı- münhasıran kliring üzerine müste- fi tj t '' eserlerin:_ya. n.lışsız ve tama.m_ ola.rak. 1 Esasen, a\.'nl makalede, 11.C. 

ye nuırı B. HulL dun akşam ... heJ:a- niddir. Eşyayaı karşı eşya, işe karşı 1~. b - B 1 
natta bulunarak batı yarım kures.ı.n-r T:ı..lı:as tam ve mutlak olacaktır. astırmak >:'"'yor. unun ıçm aı esı Jl.1olotofun Berlin seyahatinin 
d b 1 t u· ı-Ld efradı nezdznde bulunan eserlerden .. . • ı 

e u un~n uıg' ız müsteı:n ~ e~in- Anlaşma, her iki tarafa da. fayda- Alman hariciyes.inden d~ istifade edilecektir. Şairin el ya- • 1.ıtlli~dı konusma.a!·ı ve hudut 
de Amerika tarafından ınp. edile:- lar 1.em1n etmektedir Almanya yiye- h. k" b d Akd • eselelerin· halrı · b kl" t 
cek olan ıekiz bava Te den.iz Ü3s'Ü- cek ve .s.ilahlnrı l~in· lüzumlu olan Jr zat ata lil a enı- 1 zılaruıı taşıyan eserler. daha ziya- Ul ID J U ça U <•.S Jl'• 

nün yeıleri hakkında Amerika ile mühim m:ıddeleri alacaktır. Şubat zin Almanya için ehem- de mektuplanna aittir. Diğederine 1 mnsa hizmet ettiği) yazıldığı n·i. 

Londrt 
12 

(A.A.) _ Reuterin İngiltere arasında anla§ma Lasıl ol- 1940 tarihli anlaşma mucibince Al- miyetinden bahsediyor 'll'it yazıl. aıııllannan ne olduğu ma-, bi. Stalinin 1935 martmlln parti 
d w bildirmiştir man:ııanm So-,yetler Eirliğinden aldığı lum değildır. kongresinde söylcdiiTi nutuktan 

ltavacılık hususi muhabiri yazıyor: ugunu ·. k" A · bir çol: maddelrrL>J ve bllhas.sa buğ- Birkaç sene evveline gelinceye b e · • 

ın.,,J·ıı·z hava kuvvetlen·nın· cuma .,;;_ Hariciye nezareti er anı men- d&ym mJkdarı artacaktır Beri.in l 2 (A A ) D N B. k ' . b 1 . d b' 1 azı parçalar alınmıştır. Bu par-
• 0 - - • • 99 müddetle ve · · · · · . aaar gayrı mat u eser erın eo ır -

nü gündüz Pas de Calais nuntakası kan beyetıwn ~ene k l 1 . Dl~r taraftan Almanya, Sovyetıer ajansı bildfriyor~ Hariciye nezaretı çoğunun oğlu Ali Ekrem merhum çalarda, Stalin, Sovvet Rll5Vanın 
üzerine yaptığı taarruzun büyük bir bedels~ oluak. ~~ ~u a~e e erı Birliğiı?-_in sanayileşmesi 1çin lüzumlu matbuat şubesi müdürü B. Paul nezdinde olduğı.:. bilinmekte id" Fa- her komşu memlek~tıe sık; " lh 

muv·afEakı"yetle tetevvüç ettiği bil- irnı:a edeceğini bıldrrrm~lerdır. olan yuksek vasıfta endüstri istihsa- Schmidt <Akdenizde inkılab> adlı k t A'" Ek h b ı. d st ~U • 
Jl.tını nrecd.tir. Anlaşna heyeti bir kitap neşretmift)r. 1 a. " re:;. meı:: umun . u eser-1 ve o luk münaseb~tteri devam 

dirilmektedir. Fransanın yıkılmasın- Hava hu··cumları vz:ıumiyesi itibarile isbat eder it!· iki Müellif, kitabın mukaddimesinde l~ı. n~ yaptı~~ veyahut ~e ver- ettinnek arzu<;unda olduğunu 
dan beri j}k defa olarak lngiliz bom- hükümet kendileri lçin tcsbit ettıkleri F b"lh L -ilt . dıgı ailece bilinemcmektecli.r. Ta.- .,0 .. ylemektedir B tl 

ı . l b. . • . c ransanın ve ı assa Lng erenın b d"I . I N - . u sure e, Al~ 
bardıman tayyare en ve avcı an ır- s!yasi Ye 1Jıflsadı gnyelerı, şa~:ı:tsı- İlal . . h tA h . ti h . e ı mı) en er arasında arru~ Ke-
!ütte muharebeye girıni~lerdir. Bu :am takip etmektedir. 1940 §Ubatında I yaA ~~:11 ruzi~• be ıı:mmıye 

1 
aız mal merhumun, edebi hayatının ilk mt:nya - Sovyet Rusya ticaret 

filo aec-cn sene Manşa doğru ileri İngilizler TorİDo ile 1ık. m:a.tanle lııu.:ıJandığı zaman ya- 0 andMAcke n __ e k . .. egenıonlyda ,;uının zamanlarında yazdığr divanı vardır I a.'llaşmasının imrnlanması, Sov-
• .. " d . l J L.! .... :] • ba.ncı memleketlerde bu muahedenin orta an a~a uzue o ugunU> U . lh A 

hareketinde .Al~~n~rb~':':. ~=- A man feJUT erıne, ya.Inu: kilğıd. illerinde kalacağı ve iddia ettikten sonra diyor ki: 1 .. • • .ye erın su ve. ~ıt:.nafl.i~ poli~i-
ettiğ! ıu.ızinın uy Almanlar Londraya Wdl~ ht~ ~.n!n tatbııc edemı-1 <Am&.n - tt":ıy.an ittifak~. a~rımı- spanya m~~ad~le hancı kası~ın tekı~ar ııaıı.ma bır v~s.ııe 
rinde uçmuştur. c:l.w hücum ettiler Yeeeti soyleni~ti. Eu tahminler zın Avr?P" tarihi.n~e tabu hır la- değilmıı ı tcşkıl etmesı bakımından bızım 

Tayyare meyd~n;.:ına p'J:n lgb~ doğru çıkmadı. llk anlaşma muva_f~aklnun balıne_ gelmıştır .. ~lman~anın ~. 12 (AA.) _O. N. B. için faydalı olmuştur. 
hedeflere karşı gun uz ya QlnıU§ ve. yen! a.n.ıa.ıım~ da. işte binn- da Akdenız meselelerını kendı me- ajansının hususi muhabiri bild·· . . 
b.ombı v .. nütralyöı: hücumunun, ......_ U (.A.A.l - Hın& ııeu.ref.i el.sine l.stmad ettirihnışt!r. selelel'i telalJ.ü etmesi irin bu ittifak ıF-'--. . . '-- ..ı._ '-- '- ırıyor. Netıneddin Saclak 

a ı_ '-L)an """'- --.~~"- boınba.rdıman - ,,_ AUUıJ pa.rtis.i ıuuunuu: &olunun 
• -en ıonbahardr. ist' a naıır.ua. - - blldirlYOr~ UMU .. ~- H"' F d . kafidir. 50 . ld"' .. .. .. b ·ı ak 

-y etl d.··vüldügü uyyarelerlmtl Hollanda Te Belçjka - ur rans.ız enız . . . . .. . ncı yı onumu munase etı e ·-
nm bu derece şidd e 0 

• .sahilleri tızertnde Tefli bu sahllI~ el- • • • • Akderuz ıstıkbalde brr dunya tı-
1 
tedilen milli kongrede Falanj parti-

Ma.nş limanları Öle!Jt~eki ~:I:ı':11b'r.. ya.nndaki hedefleri bombardıman_ et- kuvvctlerının faalıyetı careti merkezi olacaklır. Bunun böy-,sinin siyasi komitesi reİS"İ sıfatile Ha-
ıal ordl·suna karşı ıger gun hn mlşlerdir. Mlddelbarml.s :U.O:ıll uxe- Londra ı z (AA.) _ (B.B.C.) : le olwnı..!.ında Alma.n~~nın da ~Ü~ riciye Nazın B. Sttrano Suner bir 
eumlanna bir başlangıç o ~ rtnde mavnalar ııasa.ra uğratılmlştır. Hiir Framız. denil: Ye hava kuvvet- menfa.atı va:rdır. Mustemleke ınlci- nutuk söylemişfü. 
mÜn!ki.indür. Bu hücumun en mu• Zeebrugge nhtımlamı.a. iki isabet kaJ'- Ierinin kumandanı amiral Museiı"er şalları, .Akd. e..nizın_· Almanya için olan &ynelmilel meselelerden bah·-

d b .. · • karııla- dedilmJş, Domhurg kışlası avlus.unda h b k dah ~--
lı.irn v~sıflann an ırısmı, ·k •aıım yapan kıtaat alçaktan mıtral- dün akşam radyoda Hiü Franmz e emmıyetını rr at a arttıra~ den Nazır. yeni nizamın irtica pren-
nan Alınan avcılarının pek az ~. - • _. lm t ı__ı._.. •·ı · L h. k caktır ~ · l · ~ ) f -!l öz ateşine tukU U§ ur. ı;Jö,(lllyerı eı.ıne ı>.aqt ır nutu · söy- · . . . . srıp c:nne ~tıgı sa"aştaı spanyanın 
tardr oluşu teşkil etmiştir. n~ız 1 cumartesi _ pazar gecesi bombardı- lemiştir. . B. s.c~mıdt, Mussolı~ır:ı1? Ak~~- miieaclel.. harici olmadığını beyan 
bombardıman tayyarelerini gizlıye- mıı.n tayyarelerimiz Al~nyn. ~e §İ- Amiral altı aydan beri devam nızdekı Italyan emellerım ıfade ıçın etmiş ve clspanyo!ca konuşan 1· ti -
cek pek az bulut vardı. Düıı~uİnın ınalt İtalya üzerinde faalı!.,~J:!t:= eden faaliyet esna.smda. Hür Fransız ku]llanb.O:ı~ . o.lduğu cD~n~~ ~çin bir ler birliği~ konseyinin esaslı va:ir~-
bQ 1-;; .. umda bas1

---- ug"ramıt roı un- -'0ıerdlr. WUhf'llmsbann ~.. . d · k l yo ızım ıc-•~ hayat> •"hirı~· hatır · • · 1 ._ il...... ..ır.uua - .. ~-- dllm enız uvvet erinin kayıpları oldu- la•~-r_ ,. ... M li ': .... b • sumı JSpaı-ıyo ca ııo..onuşa.n !itin mil-
uht td• ıaat tezgahlan bombar~ e !§- uw1.d .• 

maıı m eme 11' ğunu, fakat bunların hepsinin telafi '" ve « ~o ru nın u aoz.- letlere cibanıumül ehemmiyeti hm 

tlkkan" unda Şimali tiı'Küçük bir filo Torln~'ya gitmiş Te edildiğini. şimdi Hür Fransızların ler~ ~l1?anya tarafın~an da kabul hir mevki temin etmek olduianu n 
tersaneye büyük bir ınfi)ikla Uli'. de- denizlerde 80 ticaret gemisi dolat- edihnıştıı> demek.ted.ır. ha mmetlerin iç&imai haklan ile is

Afrikada İtalyan zayiatı recede diğer. ınruaklaı: 1ı;us~e •.~•ıren tıimr ve 30 harp gemisinin hareka- Japon mec1isinde yeni bir tikl&Herinin tamamiyetinin mohafa.-

ne k ... ..ı--wnH ıam isabetler kayde_:r1emiftir. ldüıea~~r ta i§tintk: ettiğini söylemi;tiı:. za edileceğini ilave etmiştir. 
-oıu·~ cııg.er b1t hedefte dört. yaı:ıım n. bü- ı parti kurulmak iateniyor 

İiabau ıaır- mahal 12 CA..A..l _.1k blr tntn!k vukua. gefunm.1ştır. Amira.l skenderiyede bulunan n 
Umumt '--rar .. ;ı;h llkkAnun ayı içln- 3 .. Bu-tun·· bu harekattan fiti ta11arer- mütarekeden lıeri silahlarından t-- Toltia ı:: tA.A.) - I>. H. B. ajarumm !llm•••Çocuk doktoru•••~I .... ..-.. -~rt.ı ı ..__,_~ ~-- hususi muhablrinılm: J::ı.prın Dahlllye 
de Afrlka'da. ölen tıacyan zaı,µ er - miz üslerine dön~cmJşse de..,.,.,.._- rid edilen Fransız gemilerindeki Nazın B. Hlr.ı.nmna. matbuat mime.s- Ah ı Akk f 
ilin ve askerlertnrıı ısıınıerlni neşteıtı!i .ınn birine ald m~ttebatın sat ve bahıiyelik:e huMıst hir mesaj gön- sillerine beyanatta bulunara.k:. meclis- me oyun u 
Jnektedir. Şiınall Aftika.'da 'l7 5lim oıdlıiu <mrenılml.ştiı:. deım~. ıe yeni bir alya_.,i partinin teştnı mak-ı 
6lıniiş 307 ldşl yaralanml4 ve 343 ldş1 Londra 12 (AA.) - Hava ve sa.dile yeni bir hareket hazırlıkJı:m 
ta:rboİmu;tur. Şarki A.friD'd'da. ·il Dcihili emniyet nezaretlerinin mü~- Yugoslav _Macar pakh ,özükt.üğünü bildloııl4tır. 
lıü, 54 yaralı ve 25 kayıp var ır. 116 1 

ek tebliği: Düşman tan-aıeleıi l>u Nazır, esti sly:ı.st partiler de nfi11l'Z- t 
Bahriyede 122 ölü, 82 yara~-~~ tse er Londra üzerine taarrw: etmif- Buda~le 12 (AA) - Bugiiıı la.nnı tebarüz et.t1rmeğe çahştıklan 

Tabl!n - TaUmhane Palas 4 nu
mara. Pıturduı maada her gün 
saat 15 ten sonra. Telefon~ 40127 

«AKŞAM» ın faydalı 
ne§rİyatı 

Tarih öğreniyorum 
Ahmed Refik 

Çocuklara c:oö-afya 
kıraatleri Faik Sabri 
Doe Kifot Cervantcs 
Nereden seli,.eruz.? 

Faik S.bıi 

Cil&+eila ~Mlıui 
T • ,ürzii, Giilır yiDii 

Fa.i~ Sahrl 
Bir Tirk lımmm Aınerilır.a 
~ Faile S.l>l'i 

Kuruş 

30 

50 

40 
15 

150 

?S 
Tevzi yeri: 

«AKŞAM> matbaam 

«AKŞA~b karileriae mahsus 
yüzde 2() tenzilat hpoau. 

.tayıp vardır. Hanı kUvTetler...... ıec~ .. l h k.arazd.ıktan neırcdilen yan ıumi hir tebliğde, r~ bu hareket münascbctlle da.bili 1 
T2 öl·· 99 ıı e 118 kayıp vardır. lerdır. Hucum ar ava K. CsaJcy t fi d Bel d hiç bir ge~in?lğe müsaade etmfyece- 1sta--L __ 1 Be" diy ı 

u, yara ,. bixu sonra l>aflal'JU§ ve üç 1aat ka- onlt · ,:uay111 an] gHra ~ ğlnJ. söylemiş, hük.i:ıroete daha kuvvet- llDU.I ı.e • esi ilinJarı 
S 

• k • mın· • ~ ·· •· t'" Yüksek infilak bom- yapı aı: zıyaretm. uaos avya an.. •- ._ ______________ ;.._..;.,;;;;;;;;;;;;:;:_:;.. _____ _._ 
urıye omıser :aalr ııurmb uş uhr~sarlaıa acbeh olııı.•a..- ciye Num B. Ma.rk.oviç taxalından l1 ba esu temint fı;:ln tablnenln tet-

• ., an azı -. . d . • . B da d h .. rar takvJyesini lümmru addetmekte K•tıthue me•k.ilnde 1ı.ptınlacak ahşap köprü fnşaa.tı kapalı zar! USU• 
turnesı s· miktar ölü ve yaralı vardır. ıa esı ıçın u p~e e enuz ne.- olduR'unu beyan eyiemı.şttr. me ~11sfltmeye kcınuimqtur. Keşif bedeli 12125 Ilra 1I k'cq tt lllc temi· 

CeneTre 12 (AA.) - D. N. B.: ~r. ır b mbalaruun çıkanllğı yan- den h.azulıl yapılmamakta olduia J!&tl 15t lira 31 :Trurtqtur. Mukaveır., eksiltmr, bcl}mdırlık ~hamsi ye 
Vichy· den bildiriliyor: Suriye -ver a~gır. ;üratle söndürülmü~tür. izah edllmekte ve teehhüre ıebeb Uzak Şarka çok y ahudi femı.1 p.rtnamtim, proje l:eıif hulisasile bcna mfile!t-ni diler evrak it 

Lübnandalö FranMZ fev~~~= r:ndranın muhtelif böfge?erile lo- of~~k soMn giinierdke imzalana
1
? Ya- gidiyor tnraf m~de viliret 'N:ıtıa. Müdftrlüğünden alınacaktır. ihale 23/1/941 

lrJiseri v..: f rıuısız kavvetı.cu ··ı ·1t ~n cenubunda ve doğu • ce- goınav - acar pa tının par amca- Tokio 12 (A.A.) - stefanl: Hoşl J>eqtntbe gumı saaı !5 de dafml emümende yapalac:ıktu. Tailplerin ilk 
mandanı general Dentz. Cehel ~1° - 81 beredn a bazı yerlere de bomhalar to top.fanmadaıı evvd tasdik edil~ te~at ...!_~z__ veya_ nttktuı>lan, lhale t:u-ihincfıen 8 gün evvel vilayet 

11tır Bo se nu un • ~~ K C k ' . h pıeteı;i VladivodM'dan Uzak ~rka na .. ,.. m ....... ~ ..... s ... ~v nmraeaatia alacaJııl:ın fmnf i'h.ltyt1 v-e !J# yılrrra att 
sesinde bir turne yapın . k o·· düşmÜ§lÜr, Bu bombalardan pe~ azı mıyeeegı ve ont sa y run er ne ı;ok mikdarda Yahudi geldiğini yaz- ticaret odası Yesikalarlle 449<1 nlmf&ralı kml•_,,, .... t ... ..U-.•ı .... -~--.... ha.-

. raret edere ~- b·b olmu•t--. Bı·r kı· .. 1• 0-ı- .kadar iyifeşmi-e de hala hastanede matatadlr. Vladivosto11•cı:. w.--ı. ...,,_ -..ı 'Lr~ •• ............ .u~ ..,.~ ...... ,,.,.,. ....... 
.. ,. ... ,, ·..- ~., ...... ı.. ••.ul~-=n M:kll! ~rtuplıumı ihale günü aaat 14 e k:ıdar dalnıi encü-

u ·ı la mık üzeredir. - nımtierı Ilt?.:ım4lr. tli) 



Sahile 8 

IANKARA RADYOSU) 
13 ikincikinun pazartesi 

öğle ve akşam 
12,30: Program, 12,33: Şatkıla.r, 

12,50: Ajans haberleri, 13,05: Şarkı ve 
türküler, 13,20: Kanşık program (PL). 
ın,03: (Caz orkestrası, 19,40: Radyo 
inccsaz heyeti, 19,15: Piyanist vlr
tiıozlar CPI.), 19,30: Ajans haberleri. 
lS,45: Kadınlardan fasıl şarkılan, 
2!',15: Radyo gazetesi, 20,45: Şan 
solo - Azize Duru CScprnno), 21: Din
leyici istekleri, 21,30 : Konuşma., 21,45: 
Radyo orkestrası, 22,30: Ajans ve 
borsa. haberleri, ~.45: Müzik: Caz
band (PU. 

14 ikincikıinun salı sabahı 
8: Program, 8,03: Ajana haberleri, 

8,18: Ham program (Pi.), 8,~: Ev 
kadını. 

BULMACAMIZ 
2 3 4 5 6 7 8 g 10 

Soldan s:ığa ve yukarıdan aşağı: 
1 - Uykuda iken - Su. 
2 - Bir tarafa meyleden. 
3 - Öğütülmüş lmbubat - Kay

maklı. 
4- Oynuyor. 

5 - Muteriza -. Mezruat. 
G - Garbi Anadolu bölge.sinde • 

Limon lezzeti. 
7 - Tcrsl doktorun demektir - Be

yaz. 
8 - Munaslp - Başıııa ıT• gelirse 

k:ı.r fırtınası olur. 
9 - Bir nevi serpuş. 
ıo - Eşeğe verilen bir emir - Bir 

nevi ziraat blçüsünün 1kl misli. 
Geçen bulmacamızın halli 

Soldan safa ve yukarıdan aşalı: 
ı - Vaziyetler, 2 - Asilane, Sa, 

3 - Zihin, Kont, 4 - İliklenmek, 5 -
Yo.nlışlş, 6 - En, Eş, Kus, 7 - Tek
nlkokul, 8 - Omşukw, 9 - Esne, 
Suzan, ıo -Ratko., Lına. 

AKŞAM 
Abone ücretleri 

Türkiye Ecnebı 

SeneUk 
6 Aylık 
s Aylık 
1 Aylık 

1400 kuruş 
750 11 
400 • 
150 • 

2700 kuruş 
1450 • 
seo • 

• 
Posta ttt1ha~ına dahtl olmıyan 
ecnebı meınleketltr: Seneliği: 
3600 altı aylığı 1900, üç aylı#J 

1000 kuruştur. 

Telefonlarımız: Başmuharrir: %056 
Yazı işleri: 20765 -· idare %1681 

Miidür: 2049'7 . 

15 iZlhicce - Kasını 61 
s. tm. GÜ Öğ. İki. Ak. Yat. 
E. 12,38 2,23 7,21 9,46 12,00 1,37 
Va. 6,38 8,24 13.22 15,48 18,02 19,38 

İdarcnarıe: BabılUJ cıvan 
Acımusluk sokak No. 13 

~ Uzun kış gecelerinde hoo vakit 

1 A ·rts 'E mNur 
LUPEN 

Büyük ve heyecanlı roman 
serisini okuyunuz f 

• Du seri 6 büyük ve resimli cilttir. 
Beher cildin fiati 80 kuruo-

6 Cildlik takımi 
birden alanlar için 

liati: 4 liradır 
Tevzi yeri: AKŞAM matbaası 

tel: 20681 

Yüzdf yirmi iskonto kupona 
Bu kuponu kesip cAKŞAM 

Matbaaeı Kitap servisine> ge
tirir veya gönderirseniz fiat 
üzerinden size yüzde 20 iskon
to yapılacakhr. 

Çocuğunuza Dadı 

Bulmak için 
cAkşam> ın KÜÇÜK İLAN

LAR: en süratli ve en ucuz 
vasıtadır. 

ABiŞAAI 

1 2000 = 
3 1000 :::z 

2 '750 -

' 500 -
8 250 - 2000.-

35 100 = 3509.-

80 50 - 4000.-

20 - 6000.-

Kumbaralı ve kumbaram 
hesaplarında en az elli u .. 

rası bulunanlar kuraya 
dahil edilirler. 

Darphane ve damğa matbaasi müdürlüğünden 
1 - Muhammen bedeli 2360 ve ilk teminatı 177 Ura olan 2000 kilo Su-

dan zamkı açık eksiltmeye konmuştur. . 
2 - İhale 20/1/941 pazartesi günü saat 15 de ld:ıremlzdeki komisyonda 

yapılacaktır. 
3 - İsteklilerin kanunun tayin ettiği vesaik ve ilk teminat makbuz 

veya me:Ctuplarlle birlikte mezkür gün ve sacıtte idaremizde bulunmaları 
1Azırndır. Şartnameler her gün idareden parasız verlllr. (69) 

Harp Akademisi Satın Alma komisyonundan: 
Mecmuuna tahmin edilen bedel e253• llra e25• kuruş olan 47 kalem 

köhne eşyo.nın açık arttırma ile satışı 14/2. kl\nun/941 salı günü saat 14 de 
Akademi satınalma komisyonunda ynpılncaktır. Eşyalar her gün akademi 

debboyunda görüleblllr. Arttırma müzayedesine iştirak edeceklerin müza
yededen evvel Beşiktaş mal müdürlüğüne ycıtınlmış 19 lira 50 kuruşluk te-
minat makbuzlle mezkılr günde komisyonumuza müracaatları. (113) 

Doktor Aranıyor 
Ankara Maden Tetkik ve arama enstitüsünden 

Kastamonu vill\yetlnln Küre kazası Söğütözü mıntakasındakl maden 
araI!la kampında. çalıştırılmak ve 1041 bütçesinde c250ı Ura He kadroya alın
mak ve şimdiden tba.tesi temln edilmek şartUe yevmiye seklz llra it.lbarlle 
aylı~ c24011 lira. üzeirnden hassaten operatörlükte ihtisası olan 40 - 50 yaş
larında bir doktora ihtiyaç vardır. 

'rnllplerin Ankara maden tetkik ve arama enstitüsü genel direktörlüğü-
ne tahriren müracaatlan. d3• c63ı 

Türk Yüksek Mühendisleri Birliğinden: 
Ankarada. Atatürk Bulvannda Türk yüksek mühendisleri birliğinin 2. 3 

üncü k..:ı.tiarile, bodrum katında havi olmak üzere zemin katında elyevm ga
zino ve lokanta olarak kullanıl.makta bulunan k1S1mlan 15/2/941 tarihinden 
itibaren topt~n veya ayn, ayn kiraya verilecektir. 

Talip olanların bayram günleri müstesna olmak üzere gezmek ve ma
lümat almak için her gün saat 18 den 19 za kadar ve cumartesi, pazar gün
leri saat 14,30 dan 19 za kadar blnanm blrlnci katındaki Türk yüksek mü
hendisleri birliği idare heyetine müracaat etmeleri. (9060) (12522) 

Bronşitlere KATRAN HAKKI EKREM 

1 
Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 

Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 275000 lira olan 50 adet sarnıç vagonu 28/ 2/ 011 cuma 
gllııü s:ı.at 15 te kapalı zarf usulü ııe Ankarada. ldnre binasında. satın alı
nacaktır. Bu işe girmek ısteycnlerln {14750) Uralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği veslkalan ve tekllflerlnl nynı gün saat 14 e kadar 
komslylm reisliğine vermeleri ll'lzımdır. 

Şartno.mcler (500) kuruşa Ankara ve Haydnrpa,,a. veznelerinde satıl-
maktadır. 063> 

••• 
Muhammen bedell (2500) lira olan 500 kilo kösele (23/1/941) perşembe 

günü saat (11) on birde Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komisyon 
tarafından açık ekslltme usullle satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (187) lira (50) kuruşluk muvakkat teminat 
ve kanununun tayin ettiği vesaitle birlikte eksiltme günü saatine kadar 
komisyona mümcantları 11\zımdır. 

Bu işe a1d şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(52) 

1 

Gümrük ve inhisarlar Vekaletinden: 
ı - Gümrükler Umum Müdürlüğü 70 lira maaşlı Neşir İşleri şubesi 

mildürlü~ü için müsabaka açılmıştır. Aşağıda yazılı şartlan haiz olanlar 
bu müsabakaya kabul olunurlar. 

A - Memurin kanununun 4 üncü maddesinde yazılı şartlan halz bu-
lunmak. . 

B - Hukuk, İktisat Fakülteleri, Siyasal Bllgller Okulu veya Yüksek Ik
tlsat ve 'l'icaret; mekteplerinden ve yahut bunlara muadil ecnebi fakülte ve I 
yüksek mektepten mezun olmak, 

C - Fransızca, İngilizce veya Almanca dlllerlnden olrl ne yazılmış ik- 1 

tisadi. mail veya gümrüğe müteallik bir mevzuu Türkçeye terclimeye hak
klle muktedir olmak ve yine Türkçeden bu lisanlardan blrlslne tercüme 
yapabilmek. cTahrir ve ifade kabiliyeti üstün olanlar ile yukandn yazılı 
>'1ltnncı dillerden birden fazlaeınn vn.kıf bulunanlar tercih edlllr.11 

2 - Yukandakl şartlan haiz isteklilerin 18/1/941 cumartesi günü saat 
13 e kadar dilekçe ve veslkalannı VekA.let Zat ve Sicil İşleri Müdürlüğiine 
~m~~a~~~ 1 

Bundan önceki müsabakaya girmiş olanlar bu müsabakaya da girebi- ı 
llrler. 

'l'ttrkiye Ottmhuriyetl 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulut tarlh1: 1888. - Sermayesi: ıoo,000,000 Türk lirası. Şube ve 

ajans adedi: 265 
Zirai ve ticari her nen banka muameleleri. 

Para blriktfrenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

ZJraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarmda en 
az f>O llrııcn bulunanlara senede 4 defa çekllecek kur'a ile aşağıdaki plılna 
~öre t.kramlye dağıtılacaktır: 

4 adet 1,000 liralık 4,000 Ura 100 adet 50 liralık 5,000 lira 
' • 500 > 2,000 • 120 • 40 • 4,800 • 
' • 250 • 1,000 • 169 • 20 • 3,200 • 

40 • 100 • 4,000 • 
DİKKAT: Hesaplanndakl paralar blr sene içinde 50 liradan aşağı 

dü~mlyer.Iere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlastle verilecektir. 
Kurlar senede 4 defa 1 eyllU, 1 birinci.kanun, 1 mart ve 

1 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

"'"""-

----- -- -\ 
lill•!MNBl!ttmRB'INI I 

M. M. Vekaletinden: 
Kuleli, Maltepe, Bursa askeri liselerinin her üç 

ainıfına talebe alınıyor 
ı. - Kulell. Maltepe, Bursa nskerl llselerlnln her üe sınıfına 1/Mnrt j 

941 de başlayacak olan yeni ders devresi tein maarif liselerinden nakil su
retlle talebe alınacaktır. 

2. - Alınacak talebenin • Türk ır kından olması, sıhhi muayenede sa~
lam çıkması ve lstekll adedi ihtiyaçtan fazla olduğu takdirde yapılacak 
seçm~ sınavında. kazanması ve kendi okullarında bu sene aldıkları ilk: ka- . 
naat notıo.nnın derecesi iyi olması şarttır . 

3~ - Bir sene tahsili terk edenler, her ne sebeple olursa olsun yaşını 
büyütmüş veya küçültmüş olanlar, yaşları, boylan ve ağırlıklan askeri lise
ler talimatında yazılı hadlere uygun olmayanlar kabul olunmazlar. 

4. - Bu şartlan taşıyan isteklilerin bulunduklan yerlerin askerlik şu
belerlndan diğer kaydukabul şartlarlle müracaat yollarını ö~renmeleri ve 
buna göre de kaydukabul knğıtlarını hazırlayarak 20/ IL KAnun/941 den 
itibaren askerlik şubeleri yollle bu kliğıtlan girmek istedikleri okullara gön
dermeleri ve okulların bulunduğu yerlerde bulunan isteklilerin de yine 
20/ I1 Ktmun/941 den itibaren doğruca okul müdürlüklerine müracaatları 
ilan olunur. c1679• •1211411 

Başvekalet İstatistik umum müdürlüğü arttırma, 
eksiltme ve ihale komisyonundan: 
1. - Açık pazarlıkla eksiltme ve ihalesi yapılacak: olan 30 forma tahmln 

olunan 938 - 939 maarlf ıstatlstlk yıllığından 2000 nüsha. bastınlacaktır. 
2. - 16 sahlfellk beher forması için 45 Ura fiyat tahmln edllm.lştlr. % 

7,5 hesablle muvakkat teminat vesikası verilmesi lazımdır. 
3. - İhale 941 senesi lklnclkanun ayının 15. incl çarşamba. günü saat 

15 de umum müdürlük binasında toplanacak olan komisyonda yapılacaktır. 
Nümune dairede görülür. Şartname komisyon kfıtlpllğinden ısteneblllr. 

c9002ı i.12466• 

TÜRK ANONİM ŞiRKETi 

TESiS TARiHi 1863 
Statüleri ve Türkiye Cümhuriyeti ile miınakit mukavelenamesi 

2292 Numaralı 10/6/ 1933 tarihli kanunla tasdik edilmiıtir. 
(24/6/1933 tarihli 2435 Numaralı Resmi Gazete) 

Sermayesi: 
İhtiyat akçesi: 

10.000.000 İngiliz Liran 
1.250.000 lngiJiz Liruı 

Türkiyerıin bAtlıca Şehirlerinde 
PARIS, MAHSİL YA ve NlS' de 
LONDRA ve MANÇE.STERDE 

MISIR. KIBRIS, YUNANlST AN. IRAN, lRAK, Flıl<;ı1N 
ve MAVERA Yl ERDÜN' de 

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

Filyalleri ve bütün Dünyada Acenta ve Muhabirleri vardll'. 

Her nevi Bank::ı Muameleleri yapar 
Hesabı cari ve mevduat hesapları küşadı. 
Ticari krediler v~ vesaikli krt"diler küşadı. 
Türkiye ve Ecnebi memleketlt"r üzerine keşide senedat İskontosu. 
Bors& emirleri. 
Esham ve tahvilat, altın ve cmtaa üzerine avans. 
Sencdat tahsilatı ve saire. 

En yüksek enuıiyet ~artlarını haiz kiralık 
Kasalar St"rvi:.ı: va:dır. 

Piyasanm en müsait {ll>tlarile (kumbaralı veya 
kum har asız) tas.uruf hesapları açılır. 3 - İmtihan 20/1/941 tarihine rastlıyan pazartesi saat 14,30 da Anka-J 

rada Vekalet binasında yapılacaktır. t.llb cl7b iıl••••••••••••••••••••••m••••li 

13 Kanunusani 1941 

Genç ve taze görünmek 
için bu kolay tedbiri 

tecrübe ediniz 

Beyaz renkte (yağsız) 
kreminin ihzarı jçin 20 seneden~ri 
kullanılmakta olan mşehur formül
de mevcut gizli diğer cevherler me· 
yanında takim ve tasfiye edilmiı 
süt kaymağı ve zeytinyağı da var
dır. Bu krem cildinizi serian besler 
ve gençleştirir. Tenin gayri saf 
maddelerini ve buruşukluklannı iza
le eder. Cildinizi taze, nermin ve 
genç gösterir. Ayni zamanda nefit 
bir koku ile tatir eder. Siyah benle
rin zuhuruna mani olur. 

Mütehassısların beyanatına göre 
cildde görülen bu ~ay,mı hayret te
beddül ve tekemmül, sırf Tokalon 
kreminin muntazaman istimaline 
medyundur. Hemen siz de bugün
den kullanmaya başlayınız ve her 
sabah daha genç görünürsünüz. 

Dr. IHSAN SAMİ -
BAKTERİYOLOJİ 

LA.BORA TIJARI 
Umumi kan tahlllt\tı. frengi 

noktai nn1.anndan cwasserman 
ve Kalın teamülleri) kan kürey
vntı sayılması. Ti!o ve sıtma 
hastalıkları teşhisi, idrar, ce-
rahat. balgam, kazurat ve suJ 
tahlllAtı ültra mikroskop!. hu
susi aşılar ıstıhzari, kanda üre, 
şeker, Klorür. Kollesterin mik
tarlarının tayini. 

Dlvanyolu No. 118. Tel: 20981 

I sf anbul Levazım 
an~irliği satın alma 
komisyonu ilanları 

11:15 No. lu çekirdeksiz üzümler
den 20 ton alınac:ıktır. Paza!'lıkla ek
siltmesi 14/ 1/941 salı gUnü s:ıat 15,30 
da 'l'ophanede Lv. Amirliği sıı.~ın alına 
komisyonunda yapılacaktır. Isteklıie
l'in belll saatte üzüm nümun:?lcrl ve 
kati teminatıarl!e komisyona gelmele
r!. (787-147) 

••• 
1450 kllo kadar hamur ve p~kslmet 

kınntısı satılacaktır. Pazarlıkla art
tırması 15/ 1/ 941 çarşamba günü saat 
15 de Tophanede Lv. Amlrllği satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 
'.I'ahmln bedeli 25 lira 38 kuruştur. Ta
llplerln belli vakitte komisyona gel-
meleri. (784 - 121) 

İstanbul asliye ikinci ticaret nıah· 
J..emesinden: 
İstanbul Sulto.nhamamında Havuz

lu Hanında 18 num:ırnda mukim tüc
cardan Mustafa Fahri tarafından 

imzalı 823 Ura 31 kuruş ve 30/ 11/ 039 
vadeli bir kıta emre muharrer senet 
Bursada müflis Salamon Moskona ta
rafından zayi edllmlş olduğundan bil
hassa. mlims Salnmon Moskona inaa 
idaresi vekill avukat Hilmi Rıza Gö
ner tara.tından mahkemeye müraca
atla sözü geçen senedin iptali talip 
edilmekle mahkemece keyfiyetin (45) 
gün müddetle ilanına ve iş bu senet 
ı!An müddeti içlnde mahkemeye ib-
raz edllmdiği takdirde iptaline karar 
~erlleceği ticaret kanununun 638 inci 
maddesi mucibince ilA.n olunur. (3893) 

Çocuk anaları 
Babalari! 

cYavruma ne hediye verece~. 
diye artık düşünmeyiniz. İşte 
emniyetle seçeblleceğlnlz güzel 

hediyeler 

Çocuklara Coğrafya 
kiraatleri 

Y:ı:ıan: Faik Sabri Duran 
50 kunış ----

Tarih öğreniyorum 
Ya2'an: Ahmed Refik 30 Kr. 

Tevzi yeri: AKŞAM matbaası 
Tel. 206lll 

Yüzde 20 tenzilat kupona 
Bu kuponu kestp ~tpariş mek
tubunuzla gönderırseniz kitap 
flatlertnden yüzde 20 tenzllAta 
hak kazanırsınız. Sipariş bede-

lini o sı.retle hesap ederek 
~bnderlnlzl 


