
Yeni ziraat senesi için 
bir proğram hazırlanması 

kabul edildi 
,.__ ___________________ J 

Türk • Fransız ticaret 
anlaşması bir müddet 

daha uzatılacak 
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s - Akşam matbaası 

Ba ikan Birliğinin 
zaruretini, buna 

taraftar olmamakta 
menfaat görenler bile 

acı tecrübelerle 
anhyorlar 

Bulgar D11şvekmnin nutku her 
tarafta iyi karşılandı. Bulgaris
tan, fırtına ortasında sakin ve 
serin kanlı durmayı fırsat arayıcı 
m aceralara tercih ediyor. Kendi 
t.akımından haksızlık saydığı va-
2iyetıer varsa bunların da ancak 
sulh ve anl:::..şma yolundan tami
rini bekliyor. F.mellerini gerçek
lf'ştirmek pahasına olsa dahi 
InE'mleketin yabancı nilluzlar ·il
tmda mar:eraya sürüklenerek 
ha111 basamağı haline gelme
sıni istemiyor. <ıSırf !'3ulgaris· 
tan ve B~·lgar menfaatleri için 
~alıştığımızı tamamen müdrik 
plarak, ya:nız arzularımızı değU PHcmedi • Tiran yolwıun bir Htisak noktasında Yunan nölıetçi1eri 
!fakat ayni zamanda imkftnlaı1- ======================================= 
rn1zı da he:;aba katmalıyız» diyen 
:Bulg:tr Ba~ vekili, dünyayı saran 
ın:yük badirede Bulgr.ristanın, 

maHk oldnğ'U imkanları aşan 

tehlikeli ro:ıer oyruyarak Bulgar 
menfaatlerinden başka emellere 
2Jet olamıyacağmı açıkç-a söyle
mistir. 

Dün de ~nlatmağa çalıştığımız 

ltalyanlar 
şimalde 

çekiliyorlar 
Yunanlılar büyük tazyik 

yapıyorlar 

Uçan kaleler \ 
lngiltereye 

geldi 

Tobruk 
istihkamları 
ateş altında 

Cirabolu!taki İtalyanlar 
muhasara alttnda 

gibi bu nutkun gayesi Blllgar ~f
~.f.rına muhtemel bir tehlikeyi 
lıaber vem:e:k, harice de Bulg-a
rJstanm lıcr türJü ahvfll içindı~ 
tıitaraf kalmaya k::ı.rar verdiğinl 
ilan ederek tehctitleri ve manev. 
raJ:ırı ~.çığa vurmaktır. 

Vatan "istiklalinde büyük bir 
d?min, dış politika bakımından 
takdire değfr bir cesaretin ifadesi 
olan bu nutkun neticesi ne ola· 

bilir? 

Yunanlılar Kilisuranin 
şimalinde de mühim · 

mUl'aflakıyetler elde etti 

Atina 14 (AA.) - Haber alın
dığına göre, Yunanlılar cephenin 
merkez mıntakasında pek çok harp 
malzemesi ele geçirmi§lerdir. Hava
lann fenci olmasına rağmen. )"unan
lılar İtalyanların şimal cephesindeki 
sol cenahları üzerine büyük tazyık 

Bul~aristan cesur fakat kii- yapıyorlar ve İtalyanlar burada 
çük bir devlettir. Maddi kuvvet- mevzilerini birer birer bırakmağa 
ler'Ie karşı koymava muktedir mecbur oluyorlar. 

1 
_ . • d l tl · Londra 14 (A.A.) ::_ Londran•n 

ol:ımadıg'ı. Mıhver ev e erme k A hfill . d b d'ld·v·· .. as erı ma enn e eyan e •ı ıgı-

nı::tnfVl borru da vardır. BU ·$llk· ne göre, Yunanlılar Arnavutlukt•ı 
ram nutkunda ifade edEn Bulga! Klisuranın şimali garbisinde küçük 
Br.şv€'kili, Bulgar milletinin, hür fakat. ehen~miyetl.i bir ilerleme k~y-
. t' l tid f t k · · asıl detmışlerdır. Bu ılerleme Yunanlı.a· r1ve ın m a aa e mc ıcın n . .. · B ·.. , - . , · rı Klısuranın epeyce otesıne ve e-

muc:>adele C',ti~ını de anlatmak- rat civarında da bir hayü öteıw! 
~an çekinmı:miştir. Fakat, btma eriştirecektir. Yunanhlar Tepedele· 
nığmen bu nutku, kü~ük bir mil- nin garp istikametinde dağlık arazi 
Jetin, kapıyH dayanmıs bvyük bir 1boyunca jJerlemelerine devam et
kuvvete mrvdan oku~1aşı seklin- mektedirler. 
• A • • - J Bu hareket neticesinde Tepedelen 
ôe tela:Y.kı e~mek dogru ol.m~- müşkül vaziyette kalmı~tır. Fakat 
Bu nutuk, bırçok konuşma, du- Tepedelenin artık sukut etmiş gibi 
şünme ve danısmalardan sonra telakki edileceğini söylemek henüz 
\•erilmiş bir kar~nn ilamdır. Nu- mevsimsizdir.. ~talyanlar bur~?~~i 
tukla beratH cıkan Tasg ajansı- kıtalarını y~nı hır fırkan~n en buY_uk 

· t k ·ı · .., .. t ad ·'f sayıla .1 kısmını gerırmek suretıle takvıye 
ıım e zı )1. dl PS ll • t . l d' e mış er ır. 

Ju&.z. Bu tekziple Sovy~t RttJya, !::=;;;:::;;;;;;;;:;;::;;;;;;;;;:::;;;;;;;;;;: 
Bulgaristana Alman askerlerinin 

gec:mesine muvafakat eaemive- Fikir ve San' at 
e:eğini bildit iyor. Tass aj::msınm. 
tekzibinden sonra Alman tebliği· 
ııjn neşrccrnmrsi de manalıdır. 
• .ı\iman rc.:-mi mahafili Scvyet 
tekzibine iştirfı k etmekte istical 
r<'steriyor. ·Bu suret.ı~. Bulgar 
Başvekilinin nutkuna, teskin 
edici bir cevap vermiş olny0r. Ş\ı 

Bütün tayyareler 
Atlantiği uçarak 

geçtiler 
a 

Londra 14 ( A.A.) - İngilte
reye tahsis edilen mUhtelif dört 
tip Amer~ boı]\hardı.ou!n tay
yareleri Atlas Okyanmuı\u ken• 
di vasıtalarile geçerek İngiltere
ye teslim edilmİftir. Bunlar fa· 
aliyet sahaları genQ olan Lock· 
bead • Hadaon bombardıman 
keşif tayyareleri ile uçan kale 
ismıle maruf Boeİng • B. 1 7 
tayyarelerinden ve uçan vapur 
ismi verilen iki motörlü Consoli
dated tayyareleri ile Lockhead -
Hadsonlardan daha büyük ve 
daha seri tipte olan Lockhead -
Vega • Ventura bombardıman 
tayyarelerinden ibarettir. 

İngiliz, Kanada ve Avwıtral
ya imalabnı takviye eden Ame
rikan tayyare tipleri kırkı bul
maktadar. 

\..~-------J 
Amerika - ltalya 

-----
Amerika ile Almanya 

harbederse İtalya 
karırmıyacak mı 

Londra f 4 (A.A.) - Romadan 
alınan haberlere göre, Amerika ile 
Almanya arasında harp çıktığı tak
dirde Amerika ile İtalyanın birbir
lerine ilam harp etmemeleri ihtimal 
dahilindedir. 

ltalyan cesedleri 
Bir çok üniformalı cesed 

Yugoslav sahillerine 
düştü 

h&lde ortana mesele k~lmamış, :ıeri sürüyorlar. Fakat bu izah 
aemektir! ... Bn neşriyat üç dev- tarzı, jandarmalık işinde vazife· 
~et arasında ör,ceden konuşulmuc}, nin ehemmiyeti ile gelen kuvve~· 
k;:ırar verilr:ıiş bir tertihin netice- ~er arasınd8ki nisbete bağlıdır. 
si midir, bllmiyoruz. Soryet Ru.~- ~u hususta doğru malO.mat ~ı- Be1grad 14 (AA.) - Havas 
ya, Bulgaristan istilasına he!'- madJkça Rc·manyada neler hazır- a~a~sı bildiriyor: Dü?. ~driyatik de
hangi şekilde tecavüze taraftar ?andığım anlamak mümkün de~ ruzı Yugoslav _sahilının muhtelif 
C•lmadığını Alm:myaya evvelden c:ldir. Ancak Bulgaristar.m cidci1 bn?ktaklar~n~f ve blılhaıtSa Dd ubrovnike 

. . . . .. b lfÇO um orma ı ceae atmıştır. 
lrldirmiş midir? Bu da meçhul. (:ndişesını gosteren nutuk da 0 · İtalyan konsolosu cesetleri teşhis 
'./.Jmanya ile Sovyet Rusya ara- ~una bir telaşın eseri olmasa 6e· için sahile gitmiştir. Bunların Ama· 
smda Balko.nlarda - .~ımany,l ıektir. vutluk açıklarında torpillenen bir 
lehine - t:ir anlaşma oımadığt Her ne •Jlursa olsun, İtalyanın askeri na~Jiye va!'uru~da öle?ler· 
kabul edilse de Almanva ansızın Yunanist~na tecavüzü, Bngi.1ıı den oldugu tahmin edılmektedır. 
Bu.lgaristar.a geçmek !stectiği tak- Bulgaristan istLltlalini tehdid Tu"rk -Fransız 
iiirde Sovyet Rusyanın ne dere- c>den tehlike, yarın Yugoslavyı· 

Ticaret anlaşrnasi bir 
müddet daha temdid 

olunacak 

ll1areşal Graziani c;ral
lrıstaki kıtaati M ısİ~a 
taarruz için toplamı.şti 

Kahire 14 (A.A.) - Haber alındığı
na göre, Tobrukun 250 kilometre ce
nubunda Clrablus vahasını tutan 
Italyan kuvvetlerinin gerisi kesilmiş 
ve bunlar muhasara. altına. alınmıştır. 
~a-~eşal Grazian1 bu kuvvetleri, garp 
çolunden Nil vadisine giden çetin yo
l:ı. hakim Siva. vahasından Mısıra ta
ar7uz için Cirablus'ta toplamı~tı. 
Italyanların Bardladan çekilmesi 

k~~~-tleri tehlikeli bir vaziyete düşür
ı:ıuştur.Bundan birakç gün evvel ingL. 
l:z tayyareleri Cirablus'un şimali gar
bisinde kafileleri bombardıman etmiş
tir. Fakat katilelerin Clrablus'tan çe
kilirken mi, yoksa buranın imdadına 
giderken mi bombalandığı blldlrJlme
.r;nıştlr. Cirablus•ta mahsur bulunan 
Italyan kuvvetlerinin mlktan belli de
ğildir. 

D!ğer taraftan İngiliz topçusu, Tob
ruk un dış istihkamlarını, kati taar
ruzu hazırlamak üzere, mütemadiyen 
)?ombardıman etmektedir. Tobrukta 
Italyanlarm ne kadar askeri olduğu 
bilinmiyorsa da Bardladaklnden da
ha az olduğu zannediliyor. 

Kahire 15 (AA.) - B. B. C.: 
Tobruk mıntakasında İngiliz askeri 
tahşidat devam ediyor. Ağır İngiliz 
bataryaları devamlı bir surettte 
faaliyette bulunuyorlar. 

Almanya, İspanyaya Rus 
buğdayı verecek 

Vaşington 15 (AA.) - B.B.C.: 
Kolumbia radyosu, Beri.indeki Ame
rikan muhabirlerinin işaratına gö
re Almanya, ticaret muahedesi mu
cibince Rusyadan alacağı buğdayın 
en büyük kısmını İspanyaya vere
cektiı-. 

Diğer taraftan Rusya, Yakın Şark· 
taki Alman ~hracatına şimendifer 1 

hatlarını tahsis etmiştir. 1 

.. l.kka. -aıer a 

Zincirsiz. tekerlekler ... 

Evvelki günün kanodan yirmi 
dört saat ıonra: 

- Şoför... Y oku4lu yere ıridece
gım... (Zaten •ehrimiz de yokut 
içindedir ••. ) Otomobilinizin teker
leklerine zuıcır takmamlfSJDJZ .•• 
Tehlikeli değil midir? 

- Tehlikelidir •.• Fakat takmıyan 
yalnJZ ben değilim... Hemen bü
tün arabalar zincirsiz ... 

Haydi lastik buhranını anladık. 

reye kadar fiill bir vaziyet alal'a- nm karşıla~aca~ı zorluklar, te· 
ğmı kestirmek mümkün değildir. ker teker :.:ırasile avlanmak ist•.?
'}. Jmanyanın Sovyet tekzibine h :ı.k 

1 
ı!en Balkan memleketleri arasın· 

'\'ermesi bu nün icin Bulrraristanm ,. da sıkı ve samimt birliğin ne l{a
m::ısun oldt~·ğu z~habınıı:.lıasıl c~se dar zaruri .:ılduğ"unu böyle bir it· 
ae ortada mül'.'im bir vrLka var: I tifaka taraftar ol~arr.:ıkta ~en· 
Romo.nyada Alman t~.hşidatı ar-ı f&.at arayar,Jara bıle acı ac1 ısbat 
tıyor. Buna sebep 0larak, Alır.~ı.n- etti. Kabahat bizde değil. 

. Fakat bu da mı ithalatın durmasile 
Ankan. 14 ~Telefonla) - Müddeti atak d ? 

ay başında biten Türk - Fransız tice.- a ar 
ret anlaşmasının muayyen blr müddet Yoksa seyrüsefer İşinin iyi ayar-
lçin teındld olunacağı haber verilmek- lanmamasile mi alakadar dersiniz? 
tedlr. - Galiba ikinci ıık doğru ... lar, Romanyadaki kargaşalıklanj Necmcddin Sadak 

BU SABAHKi 
TEL&RAFLAR 

Berat ve Av
lonya tahliye 

ediliyor 
İtalyan taarruzlari 

larrledildi 
Atina 15 (Radyo bu sabah saat do

kuzda.) - Cephede mahdud harekAt 
olm~tur. Düşmandan esirler alınmış
tır. 

Londra 15 (A.A.) - B.B.C.: Kolum
bla. :radyosunun akşamkl neşriyatına. 
eöre Berat ve Avlonya şehirleri kadın 
ve çocuklardan tabliye edilmektedir. 
Yunanlılar dün cephede megafon

larla. baş kumandanları general Sod
du'nun değiştirildiğinl İtalyan asker
lerine bildirmişlerdir. 

İki İtalyan taarruzu 
püıs"kürtiildü 

Londra 15 (A.A.) - B.B.C.: Dün ak
~.atn resmi bir Yunan sözcüsü. Yunan
lılar İtalyanların 1kl mevzil taarruzla
rını kolaylıkla. püskürttüklertnı söyle
miştir. Bilhassa. İtalyanlar, ikinci ta
attu~arında. ağır zayiata uğra~lar
dır. Italyanlard:ı.n 2 sı zabtt olmak 
üzere esirler ve dört tank alınmıştır. 
Yun~ar, bu dört tanktan üçünü 
derhal I~alyanlara karşı kullanmışlar
dır. Bir Italyan tayyaresi mitralyöz 
ateşile düşürülmüştür. Başlıca muha
tebe sahasını teşkil eden KUsuranın 
ötesinde muharebeler, Yunanlıların 
lehinde inki.~af ediyor. 

Sicilya cenubundaki 
muharebe tat si\atı 

İngiliz United Press mu· 
habiri muharebeyi nasıl 

tasvir ediyor? 

lngilterenin 
sulh gayeleri 
tesbit ediliyor 

Papanin mesajı manevi 
bir esas olacak 

B. Churehill'in ;yakında 
beyanatta bulunmasi 

maht~meldit 
Londra 15 (A.A.) - Reute.rtn dlp.. 

l~a.tik muhabiri. yazıyor: İngiltere 
hfikümetinden birçok defa harp gaye
lertnl blld1rm.esı istenmiştir. Yüksek 
nıahfillerde, bu hususta «sulh gayele
rb kelimelerinin kullanmak tercih 
edilmektedir. 
İmar ve sulh me3elelerinl tedklk et

mekte bulunan devlet nazın B Art
hur Green Woodun pek muhiemel 
c.la.ra.k, bu gayelerin tarifini tedkllı: 
~den nazırlar komitesinin rlyasetinl 
aeruhte etmesi mantıki olacaktır 

Hükiimetin «düşmanı 'mağlup ·et
n:.ek• ten ibaret bulunan harp gaye
leri basit ve tamam.ile malümdur. Fa
kat sulh gayeleri, yalnız Brltanya 
~ommo~wealthlni alakadar eden bü
tün :vazıyetıerin s~~anetint temln için 
domınyonlar ve mustemleke imp::ı.ra
to~luğtl: lle değil takat ayni zamanda 
muttefıkler ve Amerika birleşik dev
letleri ile de birçok istişareleri icap et
tirmektedir. 

Bu hususta aynı zamanda, manevl 
mahiyetteki meseleler üzerinde kllse
lerln görüşlerini de tamamUe nazun 
dikkate alm:ı.k lazım gelmektedir. Bu 
bahiste bazı mahfillerde düşünüldü
ğüne göre, Papanın muhasamat bida
yetinde ileri sürdüğü ve son noel 
nutkunda tekrarladığı sulhün beş 
şartı, manevi mahiyette yapılacak hi
tnb:n ~sas~ı .. teşkil edecektir. Ingiltc
renın uç buyuk ruhani mümessili olan 
Canter'bury başpeskoposu, kardinal 
Kinsley ve hür kliseler assambesi rebl 
bu şartların kendi noktai nazarların~ 
da esasını teşkil ettiği hususunda mu
tabıktır. 

Umumi prensiplerden başka, anav::ı.
tanda geniş ve mufassal imar davası 
d:ı. vardır ve milletin harbin daha tyt 
şeyler doğuracağı hakkındaki azmine 
cevaben bunu karşılamak lazımdır. 

Bu meseleyi tedkike memur komis
yon, meselenin her cephesinden ted;cl
kmde çok büyük terakkiler kaydet
miştir. Vakıa yapılması ic:ı.p eyliyen 
daha birçok şey kalmış olmakla bera
ber Başvekil B. Church1llln bu husus
ta. yakında iptidai beyanatta bulun
ması mümkündür. 

Londra 15 (A.A.} - B.B.C.: Amiral
Iığm tebUğine göre merkezi Akdenlzde 
bir vııpur kafilesini himaye etmekte o
lan İngiliz harp gemileri llo İtalyan 
gemUeri ve hava kuvvetleri arasında 
vuku bulan deniz ve hava muharebesi 
hakkında. yeni tafsilat alınmıştır. Bu ..... •.••.•••••••••••••••••••••••••••••••• 
muh.arebe neticesinde Spika tipinde mllerınm · binlerce güllesi karşıla-

mıştır. Ingiliz h.arp gcmileriı1 -
bir Italyan torpido muhrlbl batırılmış den h ı 
İngUlzlerln Galland torpido muhrlblle . ll:Ya anan IngUiz tayyare -
Illustrius tayyare gemisi ve Sout: ~~rı ~e d~~a.na hücum etmişler ve 
bampton kruvazörü hafif hasara uğ- .. r .~ım uşman tayyareler!ni dü
:ramışlardır. Düşmanın 12 tayyaresi de şurmuşlerdlr. Muhabir, İngiliz harp 
tahrip edilmiştir. ge-mUerlne isabet vaki olduğunu kay-

:Bu muharebede hazır bulunan Brl- d.~t~e~ekte, Yalnız bulunduğu kruvu
tisch United Pres muhabiri canlı ilir zorun cıvarına bir bomba düşerek ge
tasvirtı:ı.1 yapıyor. Bu muharebe esna- minin .boyasını sıyırdığını blldlrmek
suıda. Italyan torpido muhrlplerinden !edir. Inglliz tayyareleri Almanların 
biri In T kr - ~. olarak kullandı~an Katnnyaya 

gı ız uvazorlerinin yaylım hucum et. mişler ve 18.a.kal yerde Yun-
~ te~ine hedef olarak yanarken, bir k s t 
Inglliz torpidosu düşman gemisine s::~ t~~pin~e dok~ Alm:ı.n t:ı.yyare-
yakl~rak son ölüm darbesini indir- kılmış üı~a:c~~irerclirh . Ikl hangar ya.. 
nıi~tir . • " angara isabet ve 

Btra:z sonra ı cıvarda bir petrol deposunda infilak: 
lerl 2500 metre5 P;!~=~ taY!~e- vhuku ?ulmuştur. Almanlar iki günlük 

.. '
1 

gorun- arekatta laakal 21 tayyare k:ıyb t 

~~1e~~~~~:=~~~~~:~ft~ış~;:~ mtka~~:~·ş1!~~l~~r~f;12pA~t~ayi~ 
11111111111111111 

,, arp ge- arılmı.~tır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- «Saçlarıma ak düştü 
Sana ad bulamadım .. ~ 



Sahife 2 

arp tebliğleri 

lngiliz tebliği 

Dunkerque mıntakasin
da hedefler bombalandi 

Londra 14 (AA.) - Hava Ne
zaıetmin tebliği: Pnzartesiyi aalıya 
bağbyan gece, fena havaya rağmen 
sahil müdafaa servisine mensup tay
yarelerden mürekkep küçüle bir 
Jtuvvet, Lorient denizaltı ussune 
muvaffakiyctH bir hücum yapmıştır. 
Ağır bombaların fabrikalar, bahriye 
batarya mevzilerine, doklarda inp
at üzerine de infilak ettiği mü:ıahede 
olunmuştur. 

e 
1Fi o un nut u 

Berlinde 
beğenilmedi 

Bir İsviçre gazetesi 
nutkun Berlinde yapttği 

tesiri hah ediyor 
Beroe H {A.A.) - Havas ajanm 

bildiriyor: 
Isviçrede çıkan Dietnt gazctesln!n 

Berlln muhabiri, Bulgar Başveltlll F1-
lof tarafından söylenen nutkun ~r
llnde yaptığı teslratı ıu suretle izah 
etmektedir: 

Berllnde h!\ldm olan intiba, Filofun 
ayni zamanda. herkese hQIJ görünmek 
arzuslle her t:ıratta emniyet.sizlik tev
lid ettiği ve bu sebeple bu nutka rağ
men ve belki de bu nutuktan dola.yı 

AKŞAM 

Habeş i para
toru hudutta 

çalışıyor 

Geceleri çalan 44 
davul kendisinin 
yakında olduğunu 
Habeşlilere haber . 

verıyor 

Bombı.rdıman servisine mensup 
tayyarc!e1 de Dunkerque mıntalı:a
sında hedeflere hücumlar yapmışlar 
ve bir büyük yangınla müteaddit 
küçük yangınlar çıkarmışlardır. 

uzun müddet 1ktldar mevkllnde tal- __ 

Hartum 14 (A.A.) - Reuter 
ajansının hususi muhabirinden: Bu 
ııün Hartumda bulunduğunu ıöyle
mekte artık mahzur olmıyan Habc
ristan imparatoru Haile Selasie ha· 
na yaptıiı beyanatta ııunlıuı aöyle
miştir: cltalyanlar tarafından Adi
aababa meydanına dikilen heykeli 
yıkarak yerine Yuda aslanını tem
sil eden mermer heykeli diktirece
ğim,> 

m.ağa muvaffak olamıyacağı merte- An.karaya geldiğini ,·azdığımız Hava mnreşah Elmhurst'un 
zindedlr. istasyonda karşılanmasından bir intiba 

Bu harekata iştirak eden tayyare
lcrimizin hep!Iİ üslerine dönmüştür. 

Her halde bu nutuk Alman pl~nla- -============================ n fizcrtnde - Bu planlar neden ibaret "" 
Pazar günü gündüz saatlerinde 

tayyarelerimizden bir;, vir ke~if ha
reketi esnasında kaybolmuııtur. 

Kahire 14 (A.A.) - İngiliz ha
Ta kuvvetleri Orta Şark umumi ka
rargahının tebliği: Sicilyada Catania 
tayyare meydanına İngiliz hava 
kuvvetleri 12/ 1 3 kanunusani gecem 
ağır bir taarru7 yapmıştır. Buraya 
l:.ıfr seri hücum yapılmış ve çok bü
yük hasar vukua getirilmiştir. Tay
yare meydanının garp ve şark tara
hndan üç hangara tam isabetler 
kaydolunmuştur. Hangar yıblmış· 
tu. Bir petrol deposu ateşlenm~tir. 
Aııgari dokuz tayyare yalı:ılaralı:: 
tahrip edilmi~tir. 

Dığe: bombalar ~~h hareket 
pistlerine ve tayyare meydanının 
garp tarafında bulunan demiryolu 
üzerine düşmüııtür. Bu yangınlar ve 
infilaklar, 70 kilometreden daha 
azalt mesafede bulunan Passero bur
nundan görülmüştür. 

Ayni /ece, Libyada Berka ve Be
nina tayyare meydanlarına da taar
ruzlar yapılmıştır. Beninada büyük 
yangınla;: çıkarılmış ve yerde altı 
düşman tayyaresinin yanmakta ol
duğu görülmüştür. 

Bombalarla ve müteakiben mıt
ralyözle yapılan hücumlarla daha 
birçok tayyarenin işlemez bir hale 
getirilmi~ olduğu sanılmaktadır. 
Tayyarelerimiz buradan geri döner
ken büyük bir yangın hüküm ıür
meltk idi. Berkada hangarlar ve 
kışlalara tam isabetler kaydolunmuş 
ve infiltık vukua getirilmiştir. Binga
nde dcmiryoluna 'YC doklara hü
cumlaı yapılmış ve büyük infilaklar 
nıkua getirilmi§tİr. 

Derncde kışlalara 'Ye müdafaa 
mevzilerine de taarruzlar yapılmış 
ye kışlalarda yangınlar çıkanl~tır. 

Arnavutlukta: Berat da dün as• 
lc:ri tahll§Şütler bombardıman edil
miştir. 

Şarki İtalyan Afrilı:aaında, Aama
rada, Barentuda ve Agordat da tay
yare meıydanlanna taarruzlar yapıl-
mııtır. 

~~~~~~~~-

ltalyan tebli~i 

Bfr Yunan tahtelbabiri 
bir İtalyan şilebini 

hahrdı 

olursa olsun - hiçbir tesir 1cr:ı edecek 
mnhlyette de~dir. ' 

B Filofun nutku h~kinda 
bir İtalyan mütalaaıl 
Roma 14 (A.A.) - Stefanl ajansının 

sıyasl muhıırrlrl, Bulga~ Ba.şveklli B. 
Filof'un pazar g{lnil söylediği. nutuk 
hakkında şöyle yazıyor: 

Bulgaristan, her türlil ihtimale ka.r
~ı koymak 1çln bazı tedbirler almak 
isUyor. Bulgaı ordusu bugiin dünya 
hart>lnden evvelklne ntsbet"e daha iyi 
bazırla.nmış bulunuyor. ı.:u hu.susta. 
.şunu hatırlatmak gerektir: .kl, dilnya 
harbine teknddfi.m eden senelerde 
Bulgar ordusu en parlak zaferlerini 
kazanmı.ştı. 

B. Fllof'un nutku mlnalı bir ıa.v
z!hte bulunuyor: Alınacak kararlar 
mevs1msiz oimıyaca.ktır. Fa.kat bu ta
rarlar tehir de olunmıyacaktıt. ffte 
bunun 1çlndlr Jel, Bulgar Ba.şvekll!ıı1n 
dedltl gibl Bulgaristan, tatthlnln en 
katı Te en naz:tk anlarını yaşamakta
dır. 

Danimarkada İsyan 
Londra f .f (AA) - Danimar

ıt~mn .isyan etmekte olduğunu bildi
ren luocıı gazetesi diyor ki: Dani
marka, bir müddet fatihin arzulan• 
na tamamen riayet eder görünmüpe 
de timdi halkın weriyetinin Alman 
tah llürnüne kaqı pasif bir muka
vemet göstermeğe karar verdiğine 
§Üphe yoktur. 

Habeşistandaki . 
ltaiyanlar 

İngiltere, İtalyan kadin 
ve çocuklarının meml e· 

ketlerine gitmelerine 
i:zin verecek 

Loadra 1 <f (AA.) - Reuterin 
diplomatik muhabiri yazıyor: İtal
yanların Habqi.standan çıkan İtal
yan kadın Ye çocuklan için İngilte
re hülruınetinden ruhsatiye istedik
leri Ye İngiliz hükUıoetinin böyle bir 
tdtlifte bulunduğuna dair çıkan ha
Tadisler uılaızclu. Maamafih öiro
uildii:int: göre. eğer İtalyan bükQ
meti kendi.sini böyle bir talepte ba
lunmak mecbunyetini his.sederae, 
ha talep uygun bir aurette nazarı 
dikkate alınacak 'Ye lüzwnlu ruhsa· 
tiye nrilccektir. 

İtalyada bir mahal 1 .f (A.A.) - -----. • 
kalyan orduları umumi karargahı- Yuguslavya kabınesınd~ 
am 221 numaralı tebliği: Yunan yapılat"ak de-~İaiklik 
eep~csi?de ke~if kollan ve t~.pçu Belp&d 14 CA.A.) _ ~fani ajansı 
faalıyctı olmuştur. Hava tC§ekkulle· blldlrlyor· 

İnönü Ansiklopedisi 
10-16 cild olacak 

lmparator zinde görünüyordu. 
Gözleri parlayarak bana, hududu 
geçerek vatanperver Habeılilcrin 
ba~nda düşmana karıı harbedeceği 
günün uzak olmadığım aöyledi ve 
İtalyanlara kaqı HabC§istanda baş
layan isyanın inkişaf etmekte oldu
ğunu ilave etti. imparator •özlerine 
töyle devam etti: Maarif Vekaleti, hazırlık cMemleketime ihanet ed~n eski 
müttefik.terim ltalyanlann günleri 
sayılıdır. Onlar memleketimizde gü
zel yollar yapmışlardır. Fakat te-

bürolarını laaliyete geçirdi 
Ankara 14 (A.A.) - Maarif Vekllll

ğl., 1939 yılı mayıs a:J1 içinde Ankiıra
d.a toplanan cBlrlncl Türle netrlyat 
kongresi.• nce alınmış kararların tat
bikatından olmak tı.zere, cİ.<;lm An
.siklopedlsb nin dilimize tercüme etU
rllmeslne girl.şmlş ve buna. İstanbul 
ttnıversite.sı Edebiyat fakültesini me
mur e~tl. Öğrendiğimize göre, he
men bir buçuk yıla yaklaşan bir ça
lışma n hazırlıktan sonra. ve bazı 
maddeleri yeniden telif ettlrilmek su
retlle mühim la.mu ikmal edilen bu 
eserin birinci clldlnin ilk fas.ikülü 
neşredilmiş olup mütebaki fasl.küller 
de muntazam bir şeklide intişar eyll
yecektlr. 

Bu tecrübe va hazırlık, yoklueıınu 
her gün li!raz daha kuvvetle hissetti
ren ve Ne§riyat kongresi knrar ve te
mennileri arasında. büyük bir yer tu
tnn {Mllll ansiklopedi> nln vücude 
getirilmesi keytiycUnln bru;anl.masınn 
Maarif Vekllll~lnl teşvik ve davet et
m1ştil'. Maarif Vekllllği bugün mem
l~ket irfanı için büyük ehemmiyet ta
~yan bu J4e de ba§lama~a tarar ver
mlf ve hazırlık bürosunu faaliyete ge
çırmlş bulnmakta.d.ır. 

Türk llmlnln ve kültürüniln da.lmo. 
yüksek hlmayelerile gellşmestne ve 

büyümesine hız 'Ye lmkAn vermlf olan baamdan binlercesini öldürmü, ve 
çok sa.yın Mllll Şefimiz ve Re1s1cilm- ya esaret altına almıılardır. Fa~a~ 
hurumın: İsmet İnönü, yapılacak mil- bütün bunlar Habeı~ilerin cesaretını 
U anslklopedimlze yüksek adlannın kıramamıştır. Habeşıstamn kurtula
vertımesl l~tfunu ve oeretlni Cümhu- cağı ve adil ve me~ruti bir bükume· 
rtyet maarifine bahş bayunnuşlardır. tin kurulacağı gün yakındır. Gecele-
İnönü a.nslklopedlsi 14 - 16 clld ola- ri hususi bir aeıı çıkararak Gojjam 

caktır. Buna. altı clldllk cLarousse tepelerini inleten 44 davul benim 
de XX e. siecleı1 esas teşkil edecektir. tebaama yakın olduğumu bildir
Mllll tarih ve coğrafyamızla küitürü- mektedir. 
müze teallfık eden kelimeler hariç ol- Davullarımın acsini tanıyan ve 
mak üzere bütün has 1simlcr, 1llm l:)ugün İtalyanlarla birlikte harbet
mevzulan ve terlmler hakkındaki ~a- mek mecburiyetinde kalan eski as
l!imat eserden tercüme edilecek, Tür- lr.erlerimden yüzlercesi kıtalanndan 
klyeye, ıark ve lsllm klUUlr ve tar1h1- kaçarak aadık kumandanım Ras 
ne a.ıt kelimeler de muhafnr.ı. edllınek b c ·· · d"k. 
~artUc yeniden telif olunarak ııt.-.o ~~nbagas a~ın °

1 
unmktepcsıkntc d 1 

-
edilecektir. tıgı yragın a tına oşma a ır. 

İmparator, son günlerde Habeşis-
İnönü anslk.lopedls1n1n vücuda. getl- tan hududunda, hayatlarını tehlike· 

rtlmesinc emeklerini verecek olan sa.-
J.Ahlyetll rw.a.dan mürekkep heyetin te- ye koyarak kendisini cörmeğe ve 
isllğlnln Çı:uıkın mebusu Hüseyin ca.- hi~etlerin~ ar~etmeğe gel~n bi_r~ok 
hlt Yalçın ve umum! tAtlpllğlnl de Haöeı reıslerıne rnsladıgını ılave 
İı;tanbul mebusu İbrahlm AlA.eddln etti. 
Oövsa deruhte etm~lerdir. 

Maarif Vekili Hasım All Yücel'in 
:relsUğinde 11.k toplantısını yapan ha
zırlık heyeti çalışmaların tanzim ve 
tertibine ait esas kararlan vermlş ve 
bu kararlarına t:ı.tbtldne geçllmlştır. 

Soğuktan ölenler 
Fransada soğuk, insanca 
. zayiata sebep oldu 

Tütün piyasası açıldı Clemıont Ferrand l' (A.A.) - Ha
la-': Fransada. soğuk mütemadiyen 
artmakta. ve insanca da zayiata sebep 
olma.ktac:!ır. Selne nehri buzlarla. do
ludut. Parise hA.k.lm tepelerde kayak
çılar kaymaktadır. Fiatler 90 -115 ve 60 - 75 

kuruş arasındadır 

İsmh H (Telefonla> - Tütün piya
aa.31 mıntaka.nm her tarafında. bugün 
açı.lmıf n akşama ta.dar dört milyon 
kilodan fazla. tütiln satılmıştır. Fiat
ler birinci nevllerde 00, fevkalflde ne
Tllerde 115, lktnci kalitelerde 60-75 
kuru§tur. 

B'enfuı; mübayaa emri almıyan Glen 
tfttiln kumpanya.n hariç, diğer tütün 

Maarifte ıslahat 

tacirleri, Yerll ilr11nler, Türk tütün li
mited flrektlerl, İnhisarlar ldafesl, 
Amerikan tütün kumpanyalan piya-
sadan mübayaat yapmaktadu'lat'. Fi
atıer geçen senenin aynldl.r. 

Akhisar 14 {A.A.) - Tütün plyasa.sı 
açılmıştır. Fla.tler 85 - 115 arasında
dır. 

Yeni demiryollan 

Rhone tamamen donmuştur. Lyon 
ve Macon'da hararet derecesi. sıtınn 
altında. 17, verone'da 23 tü.r. 

Lolre bölgesinde soğuk haltltt bir 
fel.Aket tevlid etmiştir. Lolre'ın orta
sındaki adalat tamamen su altında. 
kalmıştır. Sak.inleri haltkında. endişe 
mevcuttur. İserc'de kar çığlan ı.ag. 
rave köyünü tecrid edilmiş bir hale 
koymuştur. Köy hallcnın 1aŞe8i hususi 
ekipler vasıtaslle temin eclllmektedlr. 

Camargne'da iki çoban ölmüştiit. 
Diğer bazı çobanlar da. kayıptır. 

Fransada fiatler yüksek 

rimiz bir düşman üssünü birkaç ke- Ortodoks yortul:ı.rından sonra YU-
re bombardıman etmiıılerdir. Kam- goolav kabinesinde bazı deği.,ıkllkler Muallimlik ile memuriyet 
yonlar ve kıtaların toplu ~~r hald; vukuu beklenmektedir. Ezc{i~e vefa.t ayni zatın üzerinde 

Bir komisyon hattın geçe
t"eği dağlarda tedkikat 

yapacak 

Paria 14 (A.A.) - Havas: Fi
atlerin yükselmesi bütün Fransada 
ıiddetli takibata uğramaktadır. Bil
haııa Pariste murakabe komitesi bü
yük bir faaliyet göstcrmelttedir. 

1\facaristanda şiddetli 
kış ve soğuklar 

Budapeşte 14 (A.A.) -Stefani: 
bulundukları yerler mıtralyoz atc,ı- eden Maarif Na.zın Koroscez'ın yert-
altına alınmıştır. ne blr yenl.!1 ta.y1n e<tııecektlr. Başve- toplanamıyac:ık 

B. ·d t kuvvetlerir.liz kil muavini Maçet'hı Belgrada. muTa-
ıngazı e opçu . s:ıkı.tı bu tadllltla. alakadardır 

faaliyete geçerek Tobruk cephcsın· · 
de düşmanın makineli vesaitine za-
yiat verdirmişlerdir. Carabub mınta· 
kasında kC§if kollan ve topçu faali
yeti olmuııtur. Bingazi sahilinde bu
lunan bazı mahaller düşmanın hava 
hücumuna maruz kalmış ise de in
aanca zayiat yoktur. 

Şarki A&iknda yukan Sudan' da 
ehemmiyetsiz hareketler olmuş ve 
Callabat mıntakasmda tcpçu faali
yeti kaydedilmiştir. Sudanda tayya
relerimiz düşman mevzilerini, istih
ltamlarını ve kıtalannı bombardı
man etmişlerdir. Düşman av tayya
relerinin to.arruzuna uğrayan bir 
bava teşekkülümüz muharebeyi ka
bul ederek Closter tipinde bir tay
yı:reyi düşürmüştür. 

Eritre semasında bir avcı tayyare
miz dü!lmanın bir ke!lif tnyynresinı 
düşürmüştür. Dü!lmanın bazı mahal
leri bombardıman neticesinde bir 
kaç kişi yaralanmıştır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
tahtelbahiri Yugoalavya kara ıula
nnda bulunan bir tilebimizi batır
mııtır. Bu tahtelbahir her türlü harp 
kaideleri hilafına tilebin tahlisiye 
sandalını top ateşine tutarak. kur
tulmağa munffak olan mürettebat
tan 1 O k~iyi öldürmüştür. 

Bir tayyare ile ıeri bir motör 9 
kanunusanide bir düşman tahtclba
hirine taarruz ederek batumııtır. 

Alman tebliği 
Berlin 14 (A.A.) - Bugünkü Alınrul 

tebliğinde orduya. mensup keşif tay
yarelerinin dört bin tonluk bir d{iş
ın:ın ttcarct vapuru batırdıklnn ve bir 
kruvnzöre de 1k1 bomba isabet ettir
dikleri bUdirllmektedlr. 

Bu gece, Plymouth'ta. mlihlm ha.tp 
hedefleri muva!!akıyetle bombardı
man edllmişUr. 

İnı;lllz llm.n.nlnn önünde mayn dö
külmesi devam etmiştir. 

Ankara 14 - Maarif VekAlett, ken
di ~dtında lslabat yapınağa ka
rar vermiş ve bu hususta bir program 
hazırlamıştır. Bu program ma.a.ıi.f te,ş
kllft.tında. vazife gören umum müdür, 
müdür mü!ettı.ş 'Ve emsalinin yalnız 
kendi n.zlfelerlle l§tlgaI ederek bmıun 
haricinde mua.ll!mllk: yapm:ı.lannı 
menetmesldlr. 

VekAlet bu karan Tcrtrken kendi 
bürolarında yüksek memuriyetler iş
gal ede.n ve asıl meslekleri mualllmlik 
olan zevatın mwı.lllmliğe avdetlerini 
daha. münasip görmüştür. Bu karar 
neticesi. olarak vekAlettc güzel aanat-
1.al: umum müdüril B. Kemal Suud 
Yetklnlc mUfettiolerden Ahmed Kudst 
Tezer muall!nıllğe avdet etmlflerdlr. 
Güzel sanatlar umum müdürlüğüne 
Galata.sa.ray eski idare Cunlrlcrlndcn 
B. Faik, yüksek tedrisat umum mU
dürlfiğline tallın ve terbiye heyeti aza
sından B. Reşad Fller tayin edllnılş
lerdlr. 

Şimali Macaristanda soğuklar ıon 
Ankara H <Telefonla) - Bugünle~- günlerde yeniden ıiddetlenmiş "H 

de Nafia Vekiletin~e. demiryolu In:ü- termometre aıfırdan a!lağı 30 dere-
tehassısla.nndnn murckkep bir komıs- d . . . "' 
yon teıkll olunacaktır Bu komisyon ceye ka ar mmı:tır. Budapeştede 
inşası hükilınet.çe tnsa~ edllen ye~ soğuk sıfırdan a,ağı 1 5 derecedir. 
n! demlryollarmın geç(!(:eği dağlara Zürih gölü dondu 
çıkarak tedkika.ttn. bulunacaktır. Zürih H {A.A.) _ Zürlh gölüntın 

Rasad ve teknik itlere 
dokwıan suçlar 

Ankara 14 (Telefonla) - De,ıet 
Meteoroloji ~klldtına. dahil memur 
ve müst.o.hdemlertn rasa.dlara ve tek
nik işlere dokuna.n suçlarının inzibati 
cezalarına dair blr nizamname hazır
lanmıştır. Muhtelif suçlara verilecek 
lnzibatl cezalan ayrı ayn g05teren bu 
nJzamn:une yarından (bugünden) iti
baren merlycte girecektir. -·-

yukan kısmı hemen hemen tamamUe 
donm~r. Buzun kalınlığı 1t1 sanU
metreyl bulmuştur. 

Tedavileri ayakta yap.ıla
cak h~uta memurlar 

Ankara 14 (Telefonla.) - Hastane
ye yabnıyarak ted:ı.vilert a.yakta yapı
lan memurlara. tedavi m:ısra.fı veril
memesi kararlaştırılmıştır. 

Ankaradaki talebelerin 
!thhi vaziyeti geçen 

senelerden iyi 

15 Kanunusani 1941 

" a, IKısa, 

., 
tar 

Türk hanendclerinin 
kusuru nedit? 

Bayar. Clarn Luzli lstanbul
daki Fransız kolonisinin pek 
dikkati calip bir sanatkar şah
siyetidir. Kendi gibi sesi de güzel · 
olan bu genç bayan, Avrupada 
alkışlanmıştır; önümüzdeki ay 
zarfında B. Statzcr'in refakatilc 
şehrimiz halkına bir musiki zİ· 
yafeti veımei!e hazırlanıyor. 

Kendisini Boğaz manzarasına 
hakim, çift piyanolu YC bir 
sahne intibamı veren stüdyokari 
evinde ziyaret ettim. Y cdi ay
dır İstanbuldo. bulunmasına ra~
men türkçeyi ve Türk adetlerini 
hayH öğrenmiş. Maamafih ken
disile fransızca konuşup ihtisa
sına daır bazı sualler sordum: 

- Alaturkayı nasıl buluyor
sunuz? 

- Henüz anlayamıyorum. 
Kulağıma tnmamile yabı:.ncı ge
liyor. l\'ağmelerini hıfzedemi· 
yorum. Buna rağmen sanırım ki, 
alaturka, benim ubem olan 
gına (=chant) cihetinden hayli 
fennileştirilmeğe. üzerinde emek 
sıırfedılmeğe muhtaç. Hanen
delcrinizden dinlediklerimin ses· 
leri yanlış kürelerde tees~üs et
miş. Yalnız Safiye"ninlcini doğru 
buldum. 

- Sesin yanlı~ kiirede te
essüsü ne demeh:r? izah eder 
misiniz? 

- cÇehre maskesi> dediği
miz vücud kısmı, insan sadasının 
inikaslannı temin eden bir alet 
mesabesindedir. Notalar, ağzın 
etrafındaki kemiklerden ta al
nın üzerine kadar ihtizazlar ha
sıl ederek çıkar. Yalnız burun 
kıtaııından ses çıkarmamalı. 
Çünkü bu takdirde c.cnfi>, hım· 
hım bir şarkı söylenmiş olur. 
Göğüsteki teneffüs cihazı, bu 
aletin motörü gibidir. Almnn· 
lar, soluğu daha ziyade (bülbü
lün şııkırkcn kursağını şi~irmcsi 
kabilinden) karın h mından 
vererek, cçehre maskesi> nm 
bilhassa alt tarafından istifade 
ederler. İtnlynn okulu ise, mo
lÖr olarak göğsü, alet olarak 
maskenin üstünü tercih eder. 
cCöğiis sesi> diye bir şt-y ta
savvur edilirse, yanlış bir tabir
dir. Ses ancak anlattığım çehre 
cihazından çıkar. Sizin tenkid 
ettiğim şarkıcılarınız, şayet cen
fb değilse, gırtlaktan söylüyor• 
lar... Bu, fr:ı. görmemiıı. tabii 
bir şekildir ... 

-Tabii mi~ 
- Yani hüdai nabit ... Onun 

içindir ki, yaşı ilerliycn şarkıcı· 
lnnnız artık mesleklerine devam 
edcrnezle... Halbuki sesleri an
lattığım şekilde tekarrür etse 
hem daha iyi bir sanat ~ticesi 
verir, hem de ihtiyarlayınca 
dahi mesleklerine devam eder
ler... Terbiye görmemjo ıesin 
hüdai nabitlikten yüzde <lok
aan l:urtulamıyacağını, çehre 
masJtesinden iatifade edemiye
ceğini unutmamalıdır. 

Yürük Çelebi 

Ziraat işleri 
Alınacak tedbirler Jlal(. 

kında bir program 
yapdacak_ 

Ankar& 14 (Telefonla.) - f.1raaı 
Veklll B. Muhlis Erkm.en bug1ln İZUl,ır.'.·ı 
den §e}ı.rlmlıe dönmtış ve tedkUClert 
neticMln.i umum mildürler .,. mlit.e
hassıslardan mürekkep blr komisyona 
anlatın.ıştır. 

Vekil, yeni zinı,n.t senem. lPn alına-
cak tedbirler bakJO.nda. blr ~ 
J&pılmasını a lfikadarlara. blldlrmi§th', 

B. Zeki Siderman 
Ankara H {Telefonla.) - MaliJe 

Veklleti Na.kld 1şlerl umum müdtır
lüğiine vekAleten B. zeki 81derman 
tayin cdllmt,tır. 

Re demeli 7 

nu.nıarda cmevlid> keümesi ..• 
Bu §ekil gerçi arabi nokta

ııodnn doğru amma, türkçenin 
teamülü cihetinden yanlı§. 

cMevlid> 
aernemeli; 

cMevliid> 
deu1eli! 

31 kununuevvel sabahı bir Yunan 
Düşman dün dört tayyare kaybet

ml§tir, 

lspartada zelzele 
İspartıı. 14 {A.A.) - Bu sabah 1,30 

da §e.hrlmlzde bir zelzele hlssedllmlş
Ur. Ha.sa.r ve 1n.sruıca zayiat 1oktur. 

Avustralyanın za.yiati 
Melbourne 1 5 (A.A) - Avus

tralya ordusu genci kurmayı, §im
diye kadıu Avwıtralya kayıplarının 
31 i aubay olmak üzere ceman 296 
k~iden ibaret bulunduğunu bildir
mektedir.· 

Ankara 14 (Telefonla) - Mnnr1f 
Vcltilletl Ankar:ı. mekteplerlnln sıhhi 
vnzlyetlnl tcdkik ettirmiştir. Bu sene 
talebe nrnsındo. gcç"n .. cnelere n1sbet-

1 le çok nz lıastolık olduğu nnlaşılmış- 1 tır. '5ıo==:s:ııc:~ı;raıll:lllla=m~=.::ımzcırl 
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1 ... J il ıa.. .l.r çırp da il 
"Tobruk düştü mü?,, '= 1 _ 

~~------------------------1~------~~ ms~me~~~ •.. Bazı kimseler güldürücü eserler
den, bazılan da facialan sahnede 
seyretmekten bo,Janır. Bu ikincile
rin arzusunu kesif bir surette tat· 
min etmek istiyen müellifler melo
dram denen çeşidi bulmuşlar. Me
lodram rağbet kazanınca daha aeri 
varılmak istenmiş. Yürekler @ÇW 

vakaları mübaliğalandırarak ard• 
arda sıralamışlar. Bk de bakmı~lar 
ki, artık elıali ağlamıyor, kahkaha
larla giilüyor. 

Belediyenin yeni lstanbul konservatuarı Talebe kasket- Bir ecnebi radyosu türkçe nCJri. 

sene proğramı siz gezmiyecek :~:;du. Biçare speakeri ök-

Fen ile yetinin bu sene 
içinde yapacaği İn§aat 

Beklenen faydaların temini için 500 1 -. Affedersiniz! •• diye dinleyici-
erınden özür diledi. Fakat biru 

bl·n )ı·ralık tahsı·sata lu··zu··m .. t ·ı· Kasketsiz talebeye paso sonra biçarenin bow ik' · b' gos erı ıyor bil . 1 "ks:~...:!t- gaı:ına ıncı a etı veri miyecek 0 
... ._ ~aha yaptfmca bu sefer: 

-------------- • - • Affedersiniz nezle olmuşum! .. 
· liw' fı d · 1 b alı aktır dıye ızabat da verdi. 

Belediye Fen heyeti müdürlüğü Be- Belediye re.ıs gı ~ara n ~n ve~~ e e nac • Şehrimizdeki l!.se ve ortamektep Ş 
1edlyen1n 941 btitçeslle yapa.cağı yeni len emir üzerine hır beledıye m~- RapoTda konservatua.T için belie- müdürleri dün saat 2,5 ta İstanbul kız u son giinlerde bakıyorum. Hc-
inşaat hakkında bir program hazırla.- fettişi İstanbul konservatuarıoın bu- mehal bir bina yapılması lüzumu da ~de bir tôplantı ya.pmışlardır. men henıen hangi Avrupa istasyo
mıştır. Bu programa. göre Sulta.nah- tün muamelatını ve şimdiye kadar ileri sürüldükten sonra eslafa ait Içtimada. talebenin bir mektepten dl- nunu açsanız öksürük sesile karşila
med ve Ayasofya meydanları asfalta geçirdiği .istihaleleri ted.kik. ederek klasik musiki iç.in teşkil edilen he-- ğer bll! mektebe nakli, talebenin mü- !.1~~s~uz. Lorr.dradaki speaker 
tahvil edilecek, eski Adliye sarıı:yı ar- bir rapoT vermiştir. Bu rapor, kon- yette şimdi meşhur bestekar Zekai ra.ka.besi, yardımcı muallimler mesele- ~~::· .... Kudüstelci öksürüyor, 
sasındaki enkaz kaldırılacak, Ishak- •ervatuann müstakbel inkişafı içtin dede zade Hafız Ahmed u~ doktoT lerl görüşülmüştür. H t A Mıso uruyor, Paris öksürüyor ... 

Bu hayret uyandırıcı tecrübeden 
ıöyl~ bir nazariye çıkardDllf: 

cTrajedinin ifratı mudhikedir.ıt 
Hakikaten de, çok ağlamakla 

mecnunane kahkalar atmak kardeş 
sayılmaz mı? Bunlann arasındaki 
kıldan ince, kılıçtan keskin hudud, 
belli belirsizdir. 

K b kal 1 ri 
.. S hi Verilen karara göre lkametgft.h de- a ta il' bil ··k .. paşa ve a asa. yangın yer e ye- b db' ı tavsiye etmektedir. up ' gibi iki mütehassısın kaldığı e 0 surüyor. 

il h l ak t i dil ktir Bu 
azı te ır er ği.ştiren talebenin bu değişikliği polis B" ·· 

ş sa a o ar anz m e ece · l'k tahsisatı ve bu iki zabn 400 senelik musiki- utün dünya speakerJ• .. ı' sanki meydanların tanzimi tramvay şirketi Konservatuann sene 1 .. • tahkikatile tesbit etmek şartlle ancak b" .. k b" ... 
tarafından yapılacaktır. elli bin liradır. Rapor, m;ı~~.serun mize ait eski musiki parçalarını ted- ık.inci imtihan sonuna, ya.nl marta uyu ır koro heyeti teşkil ebn' 

Lflleli _ Koska ca.ddesl de asfalta terakkisi için bu parayı kafı gorme- kik ederek notaya aldıklan k1"1'- kadar bir mektepten diğer bir mckte- ler ve hep bir ağızdan öksürme.:ie 
tahvil edilecek, Taksim kışlası tama- mekte ve konservatuardan bekle- dedilmektedir. Heyet ş.iıııdiye ka- be nakil yapılacak, bu aydan sonra meşguller •• Şu meşhur hikaye de, matemin 

hemen ötesinde neşe olduğunu an
labr: 

Zalim bir hükümdar, ehaliden 
vergi alınsın diye emirler verinnİ§. 
Ha almışlar, ha almışlar. 

mile yıktınlarak yeni inşa. edilen nen faydaların tama.mile elde edile- dar musikimizin eski ml'.Zisine rücu nakiller kabul edilmlyecektir. G:eç~n. sabah Ankara radyosun
mermer tribünlerden ~t!.J:ıaren ~la bilmesi .için 5 OO bin liraya ihtiyaç etmi~ ve en eski musiki parçasını Talebenin mektep haricindeki vazı- daki bızım speaker bayanın sesina 
~aha:ıd~il aç~~~ak (Inönü gezısl) göstermektedir. Fakat belediye büt- ikinci Beyazıt devrinde bulmuşh.tt. ~~~::k~an~~rı:Jı:~~:~e:t~;::k~~ dikkat ettim. Zavallı, 0 da burnuna 
a~~d:n .::k::ı. Kasımpaşa., Hasköy, çesile bu para temin ed.ilemediğin· Fakat bu da münhasıran bir şarkıya seyahat eden talebe kasketsiz olduğu henüz maotollu bir ili~ çekip mikru. 
Halıcıoğlu - Karaağaç yolları yapıl- den İstanbul konse~atuannm ya münhasır kalmı§br. Ondan sonra takdirde pasoyu da hil.mll olsalar pa- f~n başına gelm~ gibi nezleli nezle
nıak: suretlle mezbaha sahll yolu açı- devlet bütçesine baglanmasını, ya~ birkaç asra ait hiçbir eser buluna- so bileti verilmiyecektir. Kasketsiz ge- la, burnundan konuşuyordu. Tahsildarlar, rapor verirlermq: 

- Millet ağlamaklı oldu .•• 
Hükümdar: 

lac::ı.ktır. Bu yol Şişliden geçen şimdiki but bütün vilayetlerin bu masrafa mamıştır. Heyet, tesbit ettiği eski zen talebe üç gün müddetle mektep- Bugiin!erde radyolar musiki na•-
mezbaha yolundan iki buçuk kilomet- iştirak etmeleri zaruri görülmekte- eserlerin notalarını bakır plaklara ten tardedileaektir. melerinin ~erine öksürük ve hap~-

- Ehemmiyet vermeyin... Ne 
bulursanız alın ••. 

re daha kısa olacaktır. dir. Bu takdirde her vilayetten ta- almak için hazırlıyor. Mekteplerin daha 1y1 evsafta mual- rık nakledıyorlar. v 
lim bulabilmeleri 1çin yardımcı mu-

Ve nihayet gÜnÜn birinde şu ha
ber: 

- Efendimiz! Müjde... Halkın 
haleti ruhiyesi değişti! Teb'ai şaha
neniz artık gülüp oynuyor ..• 

- Eyvah!... Öyleyse sıkıştırma· 
nın arkasını kesin... Fazla vergi 
toplamağa kalkmayın ..• 

Harp zamanlarında cemiyette gö
rülen alabildiğine eğlenmek, kumar 
oynamak; ve sefil amele muhitle
rinde nazara çarpan mütemadiyen 
İçki İçmek meyilleri hep bu «traje
di - mudhike» biraderliğinin mı
salleridir. 

Münakalat Vekili 
Bugijn f zmire hareket 

~diyor 

Şehrlın1zde bulunan Münakalat Ve
kili B. Cevdet Kerim İncedayı dün öğ
leden sonra Limanlar umum mi.idür
lüğüııde liman işlerini tedklk etmiş
tir. B. Cevdet Kerim inccdayı bir mu
harrirlmizc şunlan söylemiştir: 

«-Limana ait işler etraCında meş
gul oluyorum. Yarın sabah saat 8,30 

~*"' da hareket eden vapurla Bandırmaya 
Hususi hayatımda bir vaka cere- gideceğim. Bir gün Bandırmada kala.

yan etti. Öyle bir trajedi ki, insanın cak, Uman vaziyetini ve Devlet Demir
dudaklannda tebessüm uyandırıyor. yolları Bandırma kısmını tedkik ede

ceğim.Ertesi günü Izmire gideceğim. 
Geçenlerde bir münasebetle bu İzmirde üç gün kalmam muhtemeldir. 

sütuna yazmıştım: Komşularımızdan İzmirde bulunduğum müddet zarfında 
biri hastalanmıştı. Sedyeyle hasta· iimanı, atelyeleri gezeceğim, Demir
neye kaldırttık. Meğer biçare tifo· yolları işletmesinde tedldk:at yapaca
ya yakalanmış. Ecnebi olduğu için 1 ğ~m. Müte~kii:>en Aziziyeye geçerek 
ve ecnebiler yerli mikroplara karşı tunellerl gozden geçireceğim. Burada
bi.zler gibi aşağı yukarı masuniyet ki işimi de ?it!rdlkten sonra her ista.s
kesbetmediklerinden, kaidei umu- yond~ tedkık:ıt yaparak Ankaraya dö-

• d 1 d y 1 d neceğım.ıı 
mıye en ayrı ama ı: uvar an ı, M .. ~,_ 1• t .. 
gitti. un~~ a Vekllının bu seyahatin-

de kendısıne Devlet limanları umum 
Bu. adam, Cekoslovakyada ban· müdürü B. Raufi Manyaslı, Devlet 

kermış. Huzuruna uzun beklemeler- ..Denizyollan umum müdürü B. İbra.
den sonra girilebilirmiş. Fakat mu· him Kema.l Baybora, Mıntaka. Liman 
sevi olduğundan Alman istilası üze- reisi B. Refik Ayantur refakat etmek-
. '-alkı A' A kt il tedir. 
rıne ıı; p, arı ır an zevces e 
birükt~ cenuba hicret etmiş. Bura- ""• • • • • • • •"' • • • • ••• • • ••• • ••••••• ••••• •• 
da ufak tefek ticaretler yapmağa, İnsanın: 
hayabm kazanrnağa. zevcesini bes- «- Be adam! _ diyeceği geli
lcmeğe uğraşırdı. Ellisinden sonra yor. - Sen kendi haline bak ... Diq
da türkçe öğrenmeğe çabalardı. mÜ$, düşmemiş •.• Sana ne? ••• Öyle 
Gayet halim selim, iyi huylu bir İn- bir yolun yolcususun ki, ve sana gö
&andı. Ahbap olmuştuk. re hadiseler artık öyle bir mevkide-

Şahsi mukadderatile de fazla ala· dir ki, ha Roma devrinde Kartaca
kadar olduğundan, siyaset haberle- nın sukutu, ha 1204 de Kostanta
rile meşguldü. Radyo başmda harp niyenin alınması, ha 1941 de Tob
tafsilatını muhtelif dillerden dinler, ruk! ... Bu alakanla ölümüne biraz 
beni ne zaman görse: da tuhaflık karışıyor. Dudaklarda 

- Son gelen ajans telgrafları teessürle birlikte tebessüm de yara· 
İçinde mühim bir şey var mı? - diye byorsun ••• » 
sorardı. Evet, tebessüm... Fakat eski-

Ben de işittiklerimi anlahrdun. ler buna: «Zebr band:t derlerdi. .• 
Birlikte muhakemeler yürütür, at- Adam, seksenlik annesile babasuu 
masyon erkanı harplik ederdik· kıtlık İçindeki Avrupada bıra.kmıt. 
Amerikanın harbe girip girmiyec~ Ka:-ısile burada sıkıntı içinde. Ca
ğine, İngilterenin istila olunup olun- ! nile ~~~tığ~ sı_r~d.a bile aklı fikri 
mıyacağma dair hayalhanemizi iş-ı son umıd :z:mcırının halkalarından 
letir, dururduk. Fransanın mağlübi- biri ol~ Tobruğ'a sıkı sıkı sanlmq •.• 
ye~i safhalanm. daJga dalga heye- Can verırken: 
can balin<le birlikte yaşadık. «- Dü,tü mü? ... » diye soruyor. 

Adamcağız canile uğraşırken de Eminim, Münkir Nekire: 
hastanede zevcesine mütemadiyen «- Sen ahret sualine ba.ıJlama
Amavutluk ve Afrika harekatını dan evvel şu dünya sualine cevap 
sorarmış meğer... Kaç zamandır ver bakalım... Tobruk düştü mü?» 
bitkin yatıyordu. Tifonun yirminci diyecektir. 
günü, yani tam öldüğü gün, vefatın· Şayet ölülerde hatıra baki kalır, 
dan yarım dakika evvel, asla ze- Lu dünyaya karşı alaka ve merak 
kasını kııvbetmiyen gözlerini açmış: da devam ederse, ebediyete kadar 

- T obruk düştü mü?... - diye mezarında sayıklıyacak gibi geliyor 
sormuş. bana: 

- Haber gelmedi. «- Acaba T obruk düştü mü?· .• > 

- Ah! Feci 'e komik .•• 
(Va - Nu) Ve bu «ah!» son nefesi olmllf. 

- Şu zıJ.:kım 

fibi durmHyoı· 

!.mca ... 

şişede durdu~u ! ... Zaten öyJe olma.sa Ycııilay

vesseJ~m bay (y<ılara hak veren olmaz ... 

Et fiatleri 
allimliğe tayin edilecek olanların Ede- Ses dalgalarının havada elekt:i'..t 
biyat ve Fen fakülteleri mezunları dalgalan gibi dolaştıklarını oku
~rasından tercih edilmeleri muvafık muştum. Zaten radyolar del, hu ha· 
görülmektedir. d ı va .al d~ aşan ses dalgalarını alıp 

Kasaplar kararlaştırılan 
lörmüle göre ,et satmıyorlar 

Mısır fiati 
verır etmış. Hemen bütün dün • 
rady?.larmdan öksürük sesi steldiii
ne gore havada, dalgalar halinde 
milyonlarca öksürük dolaşıyor de-

B • d b. 3 5 k mektir ır en ıre > uruştan ö :. .. . . 
6 k ık ksurük bızde bD'çokları için 

Belediye iktısad müdürlüğü mü
rakiplerile beledyie müfettişleri dün 
şehrimizdeki kasaplan umumi bir 
teftışten geçirmişler ve hayvan bor
sasında ayaktan satış fiatinin bir 
mislinden fazla fiatle et satan ka
saplar hakkında ceza zaptı tanzim 
etmişlerdir. 

Bu kasaplar, fiat mürakabe ko
misyonunun kararına muhalif hare
ket etmekle cezalandırılacaklardır. 

Maamafih kasaplar tanzim edilen 
bu zabıtlara itiraz etmışlerdir: Ka
saplar, toptancı kasapların peraken-
decilere terkedilecek kar miktarım 
kati olarak bildirmediklerini ve top
tancıların istedikleri fiati verdikleri 
ıçin eti kaça satacaklarını bilemedik
lerin•i ileri sürmüşlerdir. Yarın top
lanacak fiat mürakabe komisyonun
da bu mesele tedk.ik edilecektir. 

Kasaplar kararlaştırılan formüle 
göre et satmıyorlar. Son günlerde 
tekrar fiatleri de yükseltmeğe baş~ 

lamışlardır. Evvelki günkü hayvan 
borsası fiatleri bir hafta evveline 
nazaran üç dört kuruş fazladır. Ko
mısyoncular kar yağdığı için fiatle
rin yükseldiğini söylemişlerdir. 

İstanbulda iki gün kar yağmışsa 
da Karadeniz ve Akdenizde fırtına 
mevcut olmadığından vapurlar mu
tad zamanlarda seferlerine devam 
etmişlerdir. Evvelki gün hayvan 
borsasında yüksek fiatle satılan ko
yunlar on gün evvel İstanbula geti~ 
rilen ve o günlerdeki satlşlarda Hat
lar beğenilmediği için satılmıyan 
koyunlardır. 

Komisyoncular hiçbir sebep yok 
iken fire miktarını yüzde ondan yüz~ 
de altıya indirmişler, çıkma usulü~ 
nü, yani kasapLk hayvanların bü
yüklüklerine göre cinslere ayrılma
ları şekliD'i ortadan kaldırmışlardır. , 

İstihsal mıntakalarından gelen ha
berlere göre, bu seneki kasapLk 1 

hayvan miktarı geçen seneki yekun
lardan fazladır. 

'uruşa ç tı adeta bir fi.san haline gelmiştir. Ök-
sürükle konuşanlar vardır. Mesela 

T~k ~kmek çıkarmak lçln Ticaret öylelerini tanırım ki karşısındakilo 
Vekiletı t:ırafından tedkikler yapıldı- 1 tm k · • .. ks .. ük' • • 
ğı yazılmıştı. İstanbula gelen haberle- a ay ~ e ıçın ° ur ten ıstıfade 
re göre, şimdiki ekmek !!atinden da- eder. Esasen a:Ebem ehem» diye 
ha ucuza maledilmek istenen bu yeni öksünr.ek bizde bir nevi alay ifade
ckmeğin içine bir miktar da mısır unu sidir. Hatta «ehem ebem aman bo
karıştınlacaktır. ğazıma balık kılçığı kaçb. .. » tabiri 

Bu haberi duyan bazı fırsa~ılar he- pek meşhurdur. 
men faaliyete geçmiş, mısır fiatlerlnt 
hissolunacak derecede yükseltmişler
dir. Kilosu toptan 3.5 kuruşa satılan 
nusınn fiati birdenbire altı kuru.şa 
fırlamış, bakkallar kilosunu peraken
de on kuruşa sa tmağa başlamışlardır. 
Lüzumsuz yere meydana çıkanlan bu 
yükselme keyfiyeti tedkike değer bir 
mevzudur. Alaka.darlar bu hususta. 
~iat mürakabe bürosunun ve Belediye 
Iktisad işleri müdürlüğünün nazarı 
dikkatini celbetmişlerdir. 

Karilerimizin 
şikayetleri 

Bundan otuz sene evvelki mesire 
yerlerinde, Direklerarası piyasala
nnda çapkın erkekler öksürük de
nilen belagatli lisandan pek ziyade 
istifade ederlermiş ••• 

Güzel ve zarif vücutların. ipek 
eteklerin arkasından manidar ~
nidar öksürürlermiş. Eski «aşk iş. 
retleri» lugatında öksürüğün mühim 
bir mevkii. bin bir manası Vamılfe 
Tonuna göre bazı öksürükler: crSe
nin için bittim, verem oldum.•• 

1 bazdan: «Dikkat ben buradayım.• 
1 Yahut: er Ne o? Gönneme:z:liie mi 

1 

geliyorsun ?ı. Bir kısım öksürülder 
de: cBir saniye yüzüme bak!» de
mekmiş. 

KuÇuK HABERLER 
Şehir ortasında 

kargalar 
fuki aşıklar sevgililerini uzaktan 

gördükleri zaman öksürükten bpkı 
fransızca, İngilizce, almanca gibi bir 
dil halinde mükemmel surette istifa• 
de ederlermiş, Hatt.i bazan öksürük 
«lisan» denilen ,eyden de daha 
fazla ifade kabiliyeti gösteriyor. 

* Yumurtacılar Birliği reisi B. 
Hamdi Delı;:men Ankaraya gitmiştir. 
Birlik reisi Istanbulda Buzhane teda
riki ve iharacat lşlerl etrafında ala
kadar makamlarla temaslar yapacak
tır. * Dün İstanbula Basra yolile yağlı 
yün, kanaviçe, deri, pamuk ipliği, çay, 
çuval bezi ithal edilmiştir. Dünkü ih
racat yekünu iki yüz elli bin lirayı 
bulmuştur. * Ticaret Vekftlctl birlikler arasın
da bir anket açmıştır. Ankette birlik
lerin en iyl tarzda çalışabilmesi için 
ne gibi ıslah::ı.t yapılması hususları so
rulmaktadır. 

* Sümer B:ınk Yeril Mall::ı.r P:ız:ır
larınuı Samsun ve Diyarbakır şubele
ri bugün merasimle açılacaktır. 

* Gazi köprüsünün açılıp kapan
masında. kullanılan motör buz tuttu
ğundan, dün sabah lşliyemem1ş ve 
Gazi köprüsü. açılamamıştır. Haliçten 
dışarıya çıkacak yalnız iki mavna ol
duğundan, büyük bir ihtiyaç görülme
diği için, Galata köprüsü de açılma
mıştır. * Denizyollan kooper::ı.tifi ile Bele
diye kooperatifi müştereken İstanbul
<!a umumi mağaza açmağa karar ver
mLşlerdir. Bu hususta hazırlanan pro
je Ticaret Vekaletine gönderilmlştir. 

* İt;tatye için bir deniz motörü sa
tın alınması, Beşiktaş HamJdlye suyu 
çeşmelerile Kasımpaşa halk hamamı
r.ın tamirleri ve Belediye müesseseleri 
için pasif korunma tedbirleri sırasın
da olan 6 canavar düdüğünün satın 
alınması Daimi encümen tarafından 
ihale edilmiştir. 

* Beyazıt - Koska arasında ısttm
lii.k edilen sahanın te.:;viyeı türablyesl 
münakasaya çık:ırılmıştır. * Tramvaylarda kanapeler azaltü
dığı için ayakta. seyahat edenler faz
ladır. Ayakta dumıağa mecbur olan
ların tutacakları şeyler az olduğundan 
arabalardaki tutacak kayışlann art
tırılması kıa.rarlaştınlmıştır. 

. * Fatihte Şekerci hanında oturan 
Irnıall isminde biri, öğle yemeğinde 
kavurma yemiş, biraz sonra zehirlen
me alaiml gösterdlğinden, poUs tara
fında~ tedavi altına aldırılmıştır. za
bıta, I.smaUin yediği kavurmadan ala
rak tahlil için kimyahaneye gönder
miştir. 

* Şoför Hakkı ile şoför Alinin ida
relerindeki iki taksi Arnavutköyde 
Amerikan kız kolleji önünde mukabil 
istikametlerden gelmekte iken çarpış
mışlar, .her ikisi de hasara uğramı.ş
~ardır. _"!:sanca zayiat olmamış, polis 
ıkl şoforu de yak.nlıyarak haklarında 
tahkikata başlamıştır. 

Bay Amcaya göre ... 

',~----- --- _, ... 
' ' . 

İ.sta.nbulda. Galatasaray arkasın
da Fransız sefaret.ine alt bino.nın 
civarındn. oturan kılrilerimizden 
müşterek imzalı bir mektup aldık. 
Buradaki ağaçlarda pek çok karga 
olduğundan, şüphesiz zira.ate za
rar verecek olan bu hayvanların 
insanlara uyku uyutmadığından 
şlkt\yet etmektedirler. 
Şehir ortasında. kargalann imha 

edilmesi güç blr iş olma.sa gerek
tir. 

* Em.niyet müdürlüğünce yapılan 
beledi zabıta kontrolunda beş esnafın 
bir de şoförün sıhhi muayenesiz çalış~ 
tıkları, bir otobüs biletçisinin resmi 
eıbisesiz çalıştığı, yedi otobüs kondük
törünün yolcularda.o para alıp bilet 
vermedikleri, üç otobüs şoförünün 
haddi lstiab!sinden !azla yolcu aldık
ları görülmüş ve bunlar cezalandırıl
mı-ılardır. 

Mesela bir meclistesiniz. Arka .. 
daşlarmızdan biri sizin yüzünüze 
bakmadan mütemadiyen pot lan
yor. Onun na:z:an dikkatini kendini
ze celhebnek İçin lisandan istifade 
edemezsiniz. Burada yapacağınız 
.şey arkadaşınıza İşittirebilecek bir 
tarzda manidar manidar öksünnek
ten ibarettir. 

Öksürük muhakkak bir lisandır. 
Hikmet Feridun Es 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Buzdan kayanlar 

İsmatl Akgün isminde bir şoförun 
idaresindeld kamyon Güm üssuyu vo
kuşundo.n çıkarken patinaj yapı{ıış, 
geri geri giderek bir telgraf direüi:ıe 
çarpıp parçalamıştır. Şoför tcımy ınu 

Bundan başka tramv::ı.ylar yürürken bir duvara d:ıyatmnğa muvaffak o!a
binip inen 24 kişi de birer lira para rak facianın önünü almıştır. 
cezasile tecziye edilmiştir. T ks. ı 

* 
Gal . a ımde oturan Hilmi b"Jn ndc bl-

.· . atada Arap camisınde yol tes- ri de elindeki bir elm:ıyı çakısile soy:ı.
>ıye~ınd7 ça~tmlmakta olan silindir rEık Kalyonculrnlluğu caddesinden 
zr:akinesı, o ~ıva~da oturan B. Semihin geçmekte iken taşların buz tu•ma~ın
oglu Aydın ısınınde çocuğa çarparak dan ayakları kayar:ık düşmu.ş, çakısı 
yaralanmasına sebep olmuştur. Polis, ! vücuduna saplanarak yaralanmasına 
Aydın çocuğu Etf.ı! hastanesine ya- sebep olmuştur. Polis, Hilmiyi tedavi 
tırm~tır. 1 altına aldırmıştır. 

... HattA ayyaşları koruma kU· ... Meseli adamcağızın biri g·~·ı ... Nihayl't yakalamışlar 
rnmu bile a~ılırdı! ... ç~n ~ece nıeyhanede kafayı tüt- reyi_ beş lira l'eza! .•• 

rnleymce ~ıkmış masanın üstı..i-

ne, başlamış dansetmeğe! _ 

biı;.ı·ı B. B. - Gene ucuz kurtulınuşJ 

1 
Dansetmek için bir gazinoyn git
seydi eğleı'!ce daha pn.h~\Iıya mal 
olurdu! ... 
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ikirve an' at, 

PiERRE DE RONSARD 
Hayatına ve eserlerine seri bir 
bakış - Bir kaç şiirinin tercümesi 

Yazan: İZZET lUELİII 

Pierre de Ronsa.rd 1524 de, VendO
mols'dn, Potssonnl~re §atosunda doğ
muş. 1585 de ölmüştilr. RonBnrd, uzun 
U!Jleler, krnl ve kraliçeler ıcartnt, sa
rny ve salon ıısil.z§.desi olarak yaşamış, 
eğlenmiş ve birçok aşk mnceralan ge
ç!rm!ştlr. Bu parlak ve satht hayatın 
yanında Ronsnrd, memleketi lçin dö
vuşmek ces:ırct!nl ve mütemadiyen 
mm ve .sanatla uğrnşmnk azmini gös
termiştir. Ronsnrd, asnnın en büyük 
(alri, Pleiadc'ın b::u;ı sayıldı. sevildi ve 
alkışlandı. 

Mul(imdur ki on altıncı asırda 
Frnnsadn nazma. LA.tenlerle Yunanlı
lnrdiln mülhem yeni §eklller ve sami
mi bir selaset vermek: için topl:ınan 
yedı şair cPlealde• lsınlni almışlardı; 
nrnl:ırında Ronsard, du Bellay ve Balf 
gibi kuvveUi ~::ıhslyetıer vardı. CPleia
de tabiri, kadim Mısırın Yunanlı kral
L·mndan Ptol~mee Phlladelphe dev
rinde, tanılınış yedi şair zfünresınc 
ız. re olunmuştu.) 

R znns lmp:-rntorıununun çökmesi 
üzerine İt:ılynyn ve bahusus Floran
ı>aya giden Yunanlı şair ve lllozofl:ı
nn kuınetlend!rdlğ llim ve sanat te
ceddudü <Rönesans) Fransaya da .si
rayet ederek Ronsard, Rabelals, Mon
ttılgne, Jo:ıchlm du Ilellay ve Malher
be g bi dehnların yolunu aydınlntmış
tı. Henuz ipham, tasannu, haşiv, 
cümle düşüklükleri gibi ku urlarla do
hı, beceriksiz blr dil olan Fransızcayı 
işte bu adamlar t.emlzleyip düzeltmiş
ler ve kendilerinden sonrn, on yedine! 
ı:ısırdn, Bossuct, Rnc.ne ve Corneiile' 
tn rnrncakları mükemmeliyeti hazır
lamı'ilardı. 

Plerre de Ronuard'ın eserler! muhte
lif \C Z"ıtgindir: 

Neş'clcr ' 'e hicivler (1535); 
A"'kl:ır, hakiki \•eya muhayyel sev

gllllcre ithaf cdllmlş şaıkılar ve so
neler mccmunlnn; 

1550 ne 1553 arasında neşredilen 
beş mnnzume kitabı: (Odes); 

Mayısta gülün alda tık açıl~ ve 
tüzel ~ençllği 

rün dofu,ma.nun ,ös 7aşlan De su
lanırken, 

onuıı parl.:ık ren,inl 
sema. nasıl lusltanırsa, 

Japrafma aşk n letafet konarak 
lıah.,elcre ve &taçlara nasıl koku 

!';açarsa, 
fakat sonra o ayni gül yağmura ve

ya futa hararete çarpılarak 
DA.!ıl yaprak yaprak solar, dökülür 

ve ölürse, 

senl de, ilk ve ta:ı:e ycnlliğinde, 
1u Te rölı: hüsnü anını tes'id eder

ken, 
seni de kader Öldürdü Ye kül halin

de yatmaktasm. 

Tedlin ayini olarak ren yaşlarımı ve I 
hıçkınklarmıı, 

süne dolu şu kiscyt n tiçekle dolu 
şu sepeti kabul et, 

ta ki, diri ve ölü, vücudun !';ade g-fil 
olsun. 

Ah, ölum, beni şimdi ne hale koy
dun! 

Semayı zenpnleştlrmek, 
~öklerdckl ruhları ve melekleri şa- I 

detmek için, 
canımı besleyen gözleri beıulen al- 1 

dm
1 

ve yalnız beni fakir düşürdün. 
••• 

Şair, Genevre adlı bir Parl.s kızı ile 
ilk görii~melerinden bahsederken di
yor ki: 

Niha) et, bn.1 başa kalınca, ismimi ve 
başb kadın sevip sevmediğimi sor

dun. 
eften Uonsard"tm dedim ve bu, sa

na yel9n ! 
Ronsard ki onu Fransa tevkir, tak

dir ve terf"nnüm eder, 
ilhanı perlleriııiıı mahbubu Ronsard 

ki 
ner~ şiirleri ou vasi cihanda 
nam ve ~:ınımın de!ilidir ... 

B ALEMDAR -u 
MiLLi de G 

o 1941 yılm.uı ibretle EÖl'eceğİ 

N muazzam film 

Bugünkü medeniyetin kurulu

owıdaki müthiı fcdawlıkJar ••• 

ilk buhar makinesinin keşfi ... 
Mcden'iyet uğrundaki büyük. 

kahramanlıklar ... 

AUCE FA YE ve RİCHARD 
CREEN'in 

HER TÜRK CENCl BU 
FİLMİ GÖRMEı.JDIR 

Harikalı bir kudretle yapttıldan 

MEDENiYET 
KÖPRÜSÜ 

1 

1 

Bu film ıeref ine ı' 
Programa MİSTER MOTO'nun 

bütün dünyanın tüylerini ürperten 1 

CANAVAR ADA~/! 1 

~mı .. •il•a•v•e .. o•lunm .... u.şt•ur ... 11111 .. ..ı~ ı 
ı=-~-..:s---. 

BUCON Matinelerden itı'baren 
KADIKÖY 

OPERA 
Sinem.asmda 

Mevsimin en güzel filmi olan 

BiR KIŞ GECESi 
PİERRE BLANCHARD -

RENE S.-'JNR CYR 
İlave olarak: 

SEVEN KADIN 
ROBERT TA YLOR • EDDİE 

LAMAR'm en Kiizel filıni 

Ayni kız ile aynhşlannın sebepleri- NlK i:J-' MF.RA~İll:f İ 
ni tahlil eden §U P::!.rça ne kndar ince 1-\. ~ ' . ~ n · 
ve beşeridir: Trabzon Meb'usu Bay Hasan 

Mevsimin en çok beğeniJen filmi 

Gördüğü harikulade rağbet uzerine 

MELEK sinemasında 
Daha birkaç gün temdit edilmiıtir 

ŞARK (ESKİ EKLER) Si NEMASI 
Önümüzdeki CUMA ıuaresinden itı'baren. Mqbur Rus edibi Al.EK· 

SANDR PUSK.IN'in eserinden iktibas edilen 
MUAZZAM BiR FİLM ABİDF.Sl 

ARABACININ kızı DUNYAŞKA 
(Atk Te Hayal) 

filmini gösterecektir. Oyruyanları 

Heinrich George Hilde Krahl 
Bu, filme alınan bir ıaheser ... DehakP.r bir tenuil ... H~canlar ya
ratan kudretli bir faciadır ... 1940 Be)'11elmilel Füm kongr~indo 

birinci mükafatı kazanmıştır. 

Sinemuı: 
Bayramda Türk.i,.edc CmsaÜ 
Taki olmamış izdihe.ınlarla 
seyredilen yarım asırdan bod 

eti ~örülmemif 

B 
A 

L 
A 

L 
A 

Sinema dünyasının 
filmini 

y 
K 
A 

mucizeH 

İstanbul civar ııemtlerindeki 
sayın halkının da 

Türk.iyenin abidevi muhtcıcm 
salon.lannda seyretmek zevkini 

temin için 
Bugünden itibaren 
2 NCl HAFTA 

gösterileceği ilan olunur 
Matineler: Tam 1,30 - 4, - 6,.30 

Suare 9 da 

BUGÜN 
Matinelerden itibaren 

AL KAZAR 
Sineması 

Columbia Film Şirketinin 940/ 
941 senesi için yaptığı bir. 

şaheser olnn 

ZAFERE UÇUŞ 
1560 ile 1557 arasında çıkan yed! 

kıtap: CEglogues), çoban :;arkı ve şiir
leri; bunlarda Ronsa.rd. Virgıle'i tak
l!d ederek prensleri ve büyükleri ço
ban şeklinde konuşturur; 

D.n hıı.rpleı ile !clfı.kctc düşmüş 
Frnn. runn mım acılannı tasvir eden 
Nutuklar; 

İst~r bunu KAder Mnretmiş olsun, Sakanın oğlu Sami Saka •ile Arma
ister sizin ls~r benim k:ıbabatim törlerimizden Bay LutH Yelkencinin 

~A'8IBl&~• .... 4g•e-• BUGÜN Matinelc.:den itibaren 

La Franciade namındaki destan ki 
~k ik knldı ve pek beğcnılmed!; 
Bırçok kasideler, mersiyeler, liitl!e

ler ve saire ... Fakat Ronsard'ın, bugün 
yazılmış gibi c"nlı durnn, halıl ze' kle 
okunup ezber! nen eserleri, a~k şiirle
ri ile t"rkılnrıd:r. 

cTercüme» mecmuasının uçuncü sa
yısında ve cAkşamıda çıkan blr ma
kalemde: cAhcnk ve musikinin hiıkim 
bulunduğu manzum ş!.rl tercümeye 
teşebbüs etmek beyhudedir• dem!ş
tlm. Boyie düşuıımeme ra~en Ron
s:ırd'ın iki meşhur sonesini ve güzel 
bazı bryltlerlnl nesirle tercüme etmek 
heve ine düştilın. cMüşkühün kendi~ 
Alne h!ıs bir cazibesi olsa gerek; son
ra da, beşeriyetin nadir yetıştlrdl~l 
ölmez şairlerden biri olan Ronsard'm 
birkaç şllrlnl olsun türkçeye çevirmeğl 
nnsıl ihmal edebiliriz? Bu tercümele
rtm belki yukarda naklettiğim fikri 
teyid edecek, belkJ de hoşa gidecek
Ur ... 

••• 
Rons:ırd'a omrünün ilk \"C en lmv

vetlı aşkını llh:ı.m eden Cassandre 
Salv ati'den a;}nlırken şairin bir fer
Jndı: 

l\Iııdcm ki, endişe ve hlcldctle içim 
yanarak ayrılclığım zaman, 

yanında Vf"ya uzakta bıma heyecan 
veren 

g~zcl gö:ı:üme veda edcnıediın, 
!';İzi re: gül:, bava, rüzgarlar, dağlar 

\'e ovalar, 
a.,nçlar, ormanlar, sahiller, çeşme

Jrr, lnlf"r, ı..,rlar ve ı;:içeklcr, 
sizlere ynl\"nrırım, benim namıma 

ona söyleyiniz. 
(Bu Cassandre Jean de Pelgne'yc 

v:ırnıış ve bir kızını Gulllaumc de 
Musset ne evlendirmişti. Bu suretle 
Ronsard'ın .sevglllsl Cııssandrc, cGe
ce!er. şalrl Alfred de .Musset'nln bü
yük ninesi oluyor.) Ronsnrd Cass:ı.nd
re'! yirmi sene sonra tekrar görduğü 
zaman ona nyni harnretlc sevgisinden 
bnh .. eder: 

Ne ayrılı , ne unutnıa, ne z:ınıan, 
pek ,enç iken günlüme hakkettiğinı 
i"ıııl, letafetleri n &'Jkı silmedi: 
o a-;k ki beni enin yeni esirin et

mişti, ey güzel Cassandre; 
,fülerinıden, kanımdan, hayatım

dan daha kıymetli olan f"J 
Cass:ındre, 

ilham perim, uzun şiirlerle teren
nüm edecek 

ebedi mevzu olarak yalnız seni seç
mişti ... 

••• 
Aşağıdaki Sone ve be}1tler Ronsar

t!'ın, gençli(";!nde, Vendômols'daki aile 
f."ltosu ci\"annda. tanıyıp sevdiği Ma
rlc de Bourgueil'ün birl:aç sene sonra 
ölümünü haber nlınca ya1.ılmıştır: 

ol:oıun, lkızı Nesimenin nikuhlnrı evvelki 
ister tnlihsltlik TC)'a tesadüf eseri ı gün Beyoğlu niktlh mcmurluğunclıı 
ı ... -r lıe biri . 

1 
doıs1un, ,aktedilmiştir. Tarafeyne saadetler 

"'"" r mız, yen sel" a ara ı . . 
fazla meyyal nıizacıınızı ı_e_m_e_n_n_ı_e...;;..y_le_r_ız_. _______ _ 

t:ıkip etm1$ ol:ılun... TEŞEKKÜR 
ikimiz de, prip çılpnlıklar iptilası J -

ile Yavrumuz Enginin ameliyatını mu-
he\"eslerimlri başka tanırıara çevir- vnffakıyetle yaparak hayatını kurta-

• ran Şişli Et!nl hastanesi sertabibi k.ıy-
İkimlz de, fazla tahakkiimden :~~ meUi operatör bay Ömer Vastlye, ope

l:ınnuyarak ratör bay Zühtüye, a.o;lstıın doktor bay 
ahdımırı bozmakla zeTk duyduk, Envere asistan doktor bay Şahine, 
belki onu, daha ıız llyakatı olanlara hemşire bayan Samlmeye ve diğer 

hemşirelere ayn ayn candan te§ek
vennek i~in... kürlerlmlzl sunarız. ••• 

Yüksek: bir içtimai mevkll olan İsa
beııu de Llmeuil'ün vuslatına, uzun 
blr intizardan sonra nail olunca, Ron
snrd o şuh Te mağrur kadına ateşli, 
kıskanç bir hltaptıı bulunur: 
Korkarım: aşkınız zamanla silinme

sin, 
şüphelenirim: daha büyük bir aev'i 

Dtffııhnıza şayan olmasın, 
kork:ınm: bir ilih shl röklere ka

çırmasın; 

sl-&i kendimden, kalbimden, rö:ıle
rtmdcn, adımlanından, gölgemden 

kıskanırım, 
n ı;iz.inle bir~! konuşunca ruhum 

korkularla dolar ... 
••• 

Nihayet, saf, narin ve çekingen He
lene de Surgcres için yazdığı nefis so
ne: 

Pek ihtiyar olduğunuz zaman, ak
şam, mum ışı(ındn 

ocağm ya.ııına oturup ipliği yunıak 
y:ıp:ırken 

şiirlerimi terennüm edecek ve hay
ran h:ıyran diyeceksiniz: 

ciizcllik çatımda nons:ırd medhü 
senamda bull.i.Ilurda. 

O anda, bir balayıtınız tasavvur 
edilemes ki 

hizmetin yorp.nlufu ile yan uyuk
larken 

böyle bir müjdeyi duyunca, ismimin 
patırdlsUe uy:ı.nmasuı 

ve sizin n:ımmızı ebedi ı;itayişle 
takdis etnısein:' 

Ben, yer altında, kemiksiz bir ha
yalet olarak, 

mersin afaçlannın rötgcslnde isti
rahat ederken, 

sb, ocak başına çömelmiş bir ihti
yar kadın, 

a.şlw:u ö-.ıleyuek ve kibirli ~tilna
nrza teessüf edeceksiniz. 

&na lnanı..rsıuıu yaşayınız, Jarını 

beklemeden 
hemen burün bnyatın cüUerinl top

layınız. 
Ayn! genç kız:ı. Ronsard diyor ki: 
Ölümümden çok son.m, ben sizi ye

niden yaşatacatım; 

Bab:ı.sı: Annesi: 
Kerim Aydın Fikret Aydın 

ÖLÜM 
Eski mülkiye .taymakamlannda.n 

mlitekald merhum bay Ahmet Hamdi 
cğlu, Kemal Film aahiplerlnden Şa.k.lr 
Scden'in ve Tramvay ve Elektrik İda
resi mühendislerinden Süleyman Se
den'ln kardeşleri memlcketJmlzde llk 
mllli filmclll!P tesis eden kıdemli fll.ın 
tüccarlarından: 

KEMAL SEDE.."'I 
dün tını olarak vefat etmiştir. 

Cenazesi bugün saat 11,30 da Beyo~
lunda İstiklal caddesinde Karlaman 
karşısında 373 No. lu Banka hanınd.:l.
kl evinden kaldırılarak saat 12 de Ka
sımp~adan vapurla Eyübe nakledile
cek ve namazı Eyüpte kılındıktan son
ra med!enı mahsusuna defnedilecek-
tir. Mevll\ rahmet eylesin. 

Tepebaşı Dram kısmı IUJllııımm 
Gece saat 20,30 da 

u~ ~iil=••• ıııııı...11111 H de çocuk oyunu ı 

gece saat 20.30 da 111111111 
PAŞA BAZRE'l'L!!Rt (SON llA.fTA) 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Laure (1) ribi yaşayarak uametinh 
artacaktır, 

hiç olmazsa kalemler ve lr..ltap yaşa
dıtı müddetçe .• 

••• 
Ronsn.rd'ın Oen~vre ve Helcne'e 

mağrur hitaplıın §imdi bize gartp gö
rünebllir. Fakat bu glbl t.fahrlye.Ier 
eski şairlerin ldctl ldi. Yeter kl bu 
sözıer, onlan telA!fuz eden .san'atll
rın ağzına. yaraşsın ... Mesel~ bizde: 

M'.alümdur senin sühcnin, ınables 
istemez, 

Fehmeyler anı tebrinılı.in nükte-
danlarL 

ve: 
Hüsnün senin bahar rlbl maili

(iizir, 
Beytim benim hisar (l"bl kaimü _ 

~ fJC'Şiktaş 

1 
SU AD P ABK. Sinemasında ~ 

Jki Türkçe §aheser birden: 

metin. 
!ahrlyelert Nedlm'ln ve Yenlşchlrll 
Avni'nln knlemlerinc na.aıl 1'&1tı§ıyor
sa, Plerre de Ro~d'm yukardakllere 
benzer fahlr \'el aıırur aesleri de llahl 
~alrllğlnln cllvelerlcllr. İZZET MELiıl 1 - ZORLA TAYYARECİ f 2 - CÜNAHSIZ KATİLLER 

ERLİS tarafından Stı... VİA SIDNEY tarafından 
(1) Büyük İtal7an piri l'etra.rque'· 

ın sevgil.ls1. 

Gedikı>ata Şehzade batı 

K TURA 
Sinemalarında büyük GALA MÜSAMERF..Sl. Bu mevsimin en çok 

beğenilen n en ıüzel filmi olan 

KALP SIZILARI 
CARROL LOMBARDE. CARRY GRANT .... KAY FRANClS 

Seven 'f'• ıevilcnlerin fılmi baıtanha,a blr tiiı' olan bu film mli~teri
lerimize bühaua tavsiye ederiz. lıavc olarak: 

TURAN'da 
POLISAVCJ 

TABURU 
ROBERT LEVİNGTON 

AZAK'da · 
ŞiMAL KURTLARI 
RiCHARD 

ARLEN 
1 
1 

Büyük artist 

JACK HOL T'in 
En çok muvaffak olduğu ve 

baıtanbaşa heyecan ve sergüzeşt 
dolu harikalar filmi 

j \.~--.. ıaı:amwmwmıemz•sı:aml 

Şehzadebatı BUGÜN Matinelerden itibaren 

FERAH MASKELi12 LER 1 
Sinemada: Telefon: 21359 15 Sert Si kısım HEPSİ BİP.DEN 1 

Ayn.caz PARAMUNT (Havadisleri) TÜRKÇE (Celccek Prorıram) ASKIN ZAFERİ senenin şahc::cri 
~a ........ .-.-.. ._._ ..................... ._ ... _.ama.._mm~ 

TAKSiM Sinemasında BUGVN l\fatineıcrdt>n itibaren 

2 Büyük film birden: 
1 - Sark Sinepı.acılığuun 

büyük bir muvaffakiyeti olan 

BEYAZ 
ESiRE 

2- BORiS KARLOFF 
ve 

BASIL RATHBON'un 
Şaheseri 

LONDRA KALESi 
(Haliıne) 

Tilrkçe sözlü fılm :rariht Ye cinai bir film 
...................... Her iki filmi kaçıranlara ıon fıraat İııİİııliİiİİİİİİllliııll•••••m•lll 

Vııyana Valalar KraDan • 
JOHAN ŞTR ,\US :ve oğullari JOHAN ve JOZEF'in 

öLıVfEYENeyoilun\TALSLAR 
filmi b"ugün matinelerden itibaren ayni azamanda 

Ç E N BE R L i T A Ş sinemasında 
gösterilecektir. 

SAHA 
STOCKFELD 

Aynca: N E ş E L i 
LUCiEN BAROUX BETTY 

Programa lllvcten: Paramunt J umal yeni harp ..-e dünya haberleri. 



z ··ı 6EL.Şi______ Karagöz'e dair Tarihi vesikalar y u NAN Te<eümr-:.~.:.,!~iLALI 
Ç

ocukluguv n süslü aemisi Uc. yeni vesika A ::d.:j·~::'·~ .. 'hl:: Beyaz kita 1 rin~nnyanm mud·dnhnlesil,dmih~c; 
6 . ' . . ayC:lurulan haberleri tek.z.ip ederken, .uu uzvu arasın a evve en uir 

ün gece kar yağar, rüzglr pencerelerde ıslıI ,.alarken .-.. Karaa&a pahal o11.1nca Ciaımıı ha- büyij.1' Yunan ıenel kurmay heyeti ltalyanlarin Yunan a_nla§Hma mevcud olmadığını cöste-
a ır- tirlar Y• ı\lierim. Ealdden oyun de boı durmuyor, Arnavutlukta nr. atla Almanyanın bile, İtnlya-

cukhığunun kış gecelerini hatırladım. Bir daha rerf ceJ.mt· b'a,tamadan evvel yUk!aok perdeden yapılan tahaidat hakkında inceden Jlududundaki tahşida- nın cebir ve kuvvete başvuracak 
1'ecck olan lnş gecelerini... konutan ıeyircllerin n oyun baıla· inceye malOmat topluyordu. ~unan hna dair haberler kadar ileriye gitmek niyetinde bu-

Tıpkı huna bcıızer karlı ve riUgArlt gecelerde, çıtır çıtır ya- ıın diye çırpınan çocuklann ıe1lo- rencl kurmak heyeti, 22 aiustos alınlyor lunduğundar. şüphelenmili olduğunu 
nan sohmlın V!'lnJ b!'tanda rahmefU büyük annem, etrafnıı -vt- rinl lı:...mek içıin, kamıoın nzıltısı lci- tarihindo Yunan Baıvekilinc !tal- da h ~b;t eder. Fakat Almanyanın 

J- -ıı--· ..- fayet ebneyince, KaraglSzün eölıre- yan ıevkıyat ve tahıidatı hakkında -- mu 
11 

e eti, sağlam bir gnranti teslcil 
rrn bir siirii çocuğa peri padişahının lepiska saçlı kmnı müthiş ıln~ bile göstermeden Karagözcü- ıu gizli raporu vermi§tİ: Yunanistanın Roma ;~~mek ~ira bu, muayyen bir ı;azi· 
bir devin diıJ.den kurtarmaya ~aJJ~~ın Keloğlanın macerala- nünı cSus olun, yahu... İçinizde c 1 - J 8/8/940 tarihinden beri, • b as erıyeye bağlıdır ve ahvalin 
nnı :mlatmlı. Biivük annemin repntuvarmdakl en korkun,. mıt· •u "ocukları ıwturacak yok mu~> 131 inci xırhlı tümenin en b·u·yu··k sefiri /falyanın dıca ntın.ı göre saatten saate hüküm· v " ... en düaebilir. 
!'af bu jdi. Jln, en nğtr uykularından birini uyuduğu sırada Kel- tarzında bir ihtarı duyulurdu. Bü- kısmı, Tirana'dan ıu ıekilde hudu- "teminatina itimadı t ı 

kl d d h 
ta yn, mihverde d" • b k 

oğlan peri padişahının baygın kızımı omll%UJla alıp dışan fırla· yükler derbo.I ıusar, küçli erin er· umuza ta rik edilmiştir: olmndıg"" ını bildirdi m:ndan a~ğı bir meınak~ı~ 1 a ·ı· 
hal r...1i kesilirdi. A - 200 motosiklet ve 800 er· ki b ' ·ı 'Ş"a et-

ymca onu ılC\'İn bir kovalaytsı vardı ki htplmlz korkudan tiril Bugün de iş ayni. Ne zaman Ka· den mürekkep bir Berzagliyeri ta- --- :I'e e B e~abef, mihver için lüzumlu-
tiril titrcclıl<. ragözden bahsedilse hep çocukça buru, kamyonlara bindirilmi• 1,000 ilan dolaşıyor. ı · u.r. I.! ıse, talynn siyasetine bir .. y l ıstısmar zemini arz d" 

JlütHn kunetile koşan Kelo~Jan, tam yakal"'"'"Cağı r.-da ıesler duvuluyor. Ondan bahseden erden mürekkep bir tabur, 80 tank, uk.anki hususlardan talyanın l l e ıyor. E .....- .,..,... ,, 1 200 d b d d • ta ya zan ve t b . . d 
bir ihtiyar !:-İhirbazclan Aldığı taroğl ar"kagnn atar, yollar tarak büyüklerin ise meram anlatnma· , er en ve yedi buçukluk sah- . ~ku ~uzd eıvarınd~ başlıca Epir sürecek 'bir harbL ga· :nı~ın. enBuzun 
k ili d maktan şevkleri kırılır gibi oluyor. ra toplanndnn mürekkep altı ba- ısti amctm e ve talı olarak Make· . . d.d .rısmıştu. unun 
·es r, ev her tarafı kanlar içinde ve gözlerinden ateşler saça· Zavallı Knragö:ıün bile galiba tarya Avlonyadan Tepedclene tah- donya istikametinde taanuz.i tedbir- ~e 1 şım ı en avakıbini hissctmeğe 

rak bu diktı:li ahayı geçer, Kelo~Jam ensesinden yakalamak üze· sesi biraz kısılmı~. Bir türlü dile rik edilmi~tir. Görünü~e göra bu ler almakta bulunduğu istidlal edil- ~~ nmı~tır. "h ~aslı bir avantaja 
re iken, bu sefer öniinc, keskin bıçakfard<m mürekkep bir orman gelip de: cNc istediklerim ~ ne is• kuvvetler 20/ 8/940 tarihindo Te- mektedir. mustace.cn 

1 hyacı vardır. 
döşenirdi. 1\lasalı ilk defa dinlemediğimiz halde yı·n~ Kelog~lanın tiyeceklerini bilmiyen şu çocuk.lan pedelene varmışlardır. Bu kuvvet· İmza: Papagos Diğer taraftan İtalyan devlet 

w l ti b susturacak yok muh diye bağırmı- lerin ıevki 500 kamyonla yapılmııı Yunar Başvekili 23 al?ustos tn· ndnmları~ır. . duhiyane pl.nlnrınn 
yakalanncagını, ıat ir aralık riizglr p('ncerelerde uğuldama· olup kamyonlara bütün malzeme ve rihinde Berlin ve Roma Yunan sc- engel telakkı ettikleri Yu:ıanistana 
ya bahçede köpek havlamaya ba:şlayınca ptrl padişahının laz.t yo~ütün bu hallere rağmen mevzu erler bindirilmiştir. faretlerine şu telgrafı gönderiyordu: l~a1ı hbus~ır.e.ıl~: faı:;izmın b;da) e-
lle Keloğlan aramı7daynıış da de' in cınu alınak tçin ocl:ımızın ehemmiyetini kaybetmek §Öyle dur~ B - 250 motosildet ve 1,000 cArnavutluk civarındaki hududu· tın Aen y1 aşıkf r ve ezelidir. ltalya, 
pcnetrelr.rirıi zorla<lığtnt sanırdık. sun, her gün yeni bir alaka ile can• erden mürekkep bir BerzagJ;ycri ta· muza kar~ı yapılan tah~idat üzerine yegane ıısatı :açırmasındnn hor-

1 ak d Ç 
.. k .. · · ucunda buru ı"le 50 tank Elb c·· · b ·t b" "ht. db" · ı k kuyor. Amavutluktakı· asker· l N•t d .. 1.. k k t 1 anm tıı ır. un u ışın • asan • orıce ası ır ı ıyat te ırı 0 ma · ve . . ı tuv-ı rnyrt ev o ur, ız ur U ur, masal lıiter, fakat bizde kor· milli hanımı.: var. Bu sebepten ha· yolile Erscka'ya sevkedilmi§lerdir. ıetir kıtantımızı takviye etmek üze- \'ellennı durmadan tukviye etmek· 

ku bitmezdi Kapıdan dışarı na~ıJ çıkacağız? Na5ıl uyuyacağız? kiki alakadarlara yeni elde ettiğim Bunlar 19 ve 20 ağustosta mürettep re bu mıntakanın bazı ihtiynt sınıf· te bulunduğunu öğreniyorum. 
diye ilüşiiniir, yatağa girince biizinitp yorganı başımıza çeker birkaç malumatı da bildireyim: mahallerine varmışlardır. lannı de~.-il, bu sınıflnnn baz.ı knte· ltalya, doğru ve;m yanlıı:; 1 ürk • 
Çt'kme2'. uyurduk. cReeytü hayaliz.zılli ekberi ibre· 2 - 20/8/ 940 tarihinde üç ba- gorilerinı silah altına çağırmağa Sowvyet münasebetlerinin hi olma-

tin> mısraile ba~lnyan ve kimin ol· taryadan mürekkep ağır bir topçu mecbur olduk. Seferberlik degwil, hu- dıgıı.n ve bunun i .. e Türkiveuı· 
Fırtınalı, karlı bir kış gecesinin bana hatırlattıgı" bu masalı d·ı · Elb d d L b f •w · " " duğu kati olarak tayin e ı emıyen grupu · asandan Göriceye gel- u ıtU\'Vetlerimizin takviyesi mcv· ertara ettıgme immıyor. Ve belki 

biitün nıantıkı;ızlıklarile seviyor, lıüyük annemden onu tekrar m~ur arapça manzumeyi, kimin miştir. Göriceye takriben 400 ıü- zuu bahistir.~ de bundar. bazı Yunanistan kı ım-
dinlrmeği fc;tiyorum. Fakat heyhat! ~ocııkluk günlerini taşıyau hatınna gelir, Sahaflar Şeyhi zade vari de gelmiştir. Bu suretle Göri- İmza: Metaksas lannın sürı.tle İşgali herkesi b. 

b 
. k. k ır 

sUslii gemi, içinde büyük annem, dn ve peri nıasallarının giiıel E5ad efendi nazmen tercüme ve u cede süvari kuvveti bin kişiyi bııl· Roma siyasi mahfillerinde Yu- emrı va 
1 ·arşısında bulundurrıca-; 1 

çitkin, iyi rena biitiin kahramanlan ve çocukluğun bütiın batı· bah!'e dair güzel mülahazalarla mu~tur. nanistana hücum arifesinde bulu· neticesini çıkan~ or. 
ralan olduğu halde masmavi bir clt'nizin öt~lne doğru ağır ağtr cMüstazraf:t tercümesinde neşret· 3 - Sekizinci tümenin istihbara· nuluğu artık açıktan açığa söyleni· ltııh anları!" Yunani .. tanın dıyer 

. mi,. Alukamı bilen lutufkar bir zat tine gör• Tepedelen-Klisura mınta· yordu. ltal,·anı". h"u"cum haz~lıLları kısın.lannır lngili1.ler tarafından ay-
Mhüliiy >r. Onlara mahzun mahztııı mendil sallıyorum. neru ne h b d. s· ık k ı J •; " a; a er ver ı. ır i t•! o ·uya ım: kasında bulunan ve 7 piyade taburu, hakkır.dr Roma Yunan sef·ırı·n·ın ni zam.anda i$al ed:lmesi t .. h)ikA· 
uman sahilde bıra1ttılar". Şevket R~do V d.. h 1 · 11 b 12 '"" c e unyayı aya ızzı a enzet· hafif bataryadan mürekkep olan 23 ağustos ı 940 tr.rihinde Hariciye sine, lngilizler ile dcn:zdc boy öl-

miQler ve bu manada •u •İiri dahi 2 3 ·· ·· t•· E · p d. N ·· • · d"" ·· d"kl · -. .. y uncu umen, · rgerı- reme ınin ezareline çektiği ,u telgraf pek çuşmegı uşunme ı. er.ne ecre, ne 
bazı ~uata demiştir ki nazmı mer· cenubunda ileri sürülmü!ltÜr. manidardır: gi'Si Lir ehemmiyet atfettiklerini bil. 
kumu kalemi fakir bu bedihe ile 4 G k" · ~ · - ene se ızınci tümenin al- Ymıan Hariciye Nezaretine mıyonım. 
acizane tercüme etmiştir. dığı haberlere göre Ersekaya yu· cha1ya Hariciye Nazırı, Yuna· Yukarıda arz.ettiğim bütün bu sc-
Egerçl sur gehtc sureta bazlçed!r kanda zikredilen Berzı\gliyeri tn- nbte.na bir İtalyan ültimatomu ve- bt-pleıden dolayı. tan. ruz ~imdılik 
Hayallzzıl hakayıkblne rııa. ammn burile 5 O tanktan başka Görice rilmek üzere bulunduğu haberinin gayri muhtemel göı ünmekle bern

,~ ... ~·~~~~"iti~i 
Sporun kadınlara zararı var mı? 
Şimdi bütün dünyuda vücudfi çel~

le.~tlrmek için beden terbiyesine bu
) Ük ehemmiyet verllmektcdlr. Bu id
manların ıuzumu hakkında. llimler 
müttefiktJrler. Yalnız l;ndınlar için bu 
glbi idman ve hareketlerin faydalı ya
hud zararlı olduğunda ittifak yoktur. 
zararsız olduğWla kanaat şimdi çok 
kuvvet bulmuştur. On sene evvel ka
oınlar için erkek eğeri He ata binmek, 
jimnastik aletleri kullanmak ve ka
yıı.k yüzde yüz tehlikeli sayılıyordu. 
Kadın doktorlan ellerindeki istatls
\lklere dayanarak bu tehllke)1 isbat 
etmcğe çalışıyorlardı. 

cayı ibretnr mıntakasında bulunan kuYvctlerden doğru oiup olmadığını &oran büyük her, işlerimiz.i taarruz. her saat 'u· 
l!lakta zorluk çektikleri hakkında dü- B" h .. de bir p;yade taburu nelm·ıctı·r. b. d l 1 k b ) k · · ·b· ne kadar mütehassıs etıbba arasında ıraz eş asu esvat ile eşkôll görür· e. v ır ev et mümessi ine meselenin ·u u aca ımı gı ı tanzim ctınemiz. 

sünkim 5 - Henüz tahakkuk etmiyen gazetelerin mütnlüat ve neıriynt ~a- müreccahtır. Hareketin kolay olmı· 
!ttlfak vardı. Fakat şlmdl İnnsbrück- Gelürler hem giderler lşlert makrunu bir habere göre Elbnsan - Librasdı· h • w h d de toplanan konferansta Hans üniver- _,, ası oahilinde kaldığı cevabını ver· )'acııgı mü~a c esi, diğer her ~ey· 
sıtesl spor tebabetl enstitüsü "eti pro- nevbettlr mıntakasında bulunan 19 uncu tii· mi, VL ıulhan hn1ledilebileceği den daha ziyade İtalyan hamle ini 

y Olurlar serteser ifna knı·!n hiç gelme- · b b. J"kJ · b ık· d ı_ d kb ld ı d d k tesör Knoll ebe doktoru olarak yirmi menın azı ır ı erı ve e ·ı e noıdasın !l ni in o uğunu i ave ur uraca ·tır.> 

b 
m!ş gibi bütün birlikleri Go00 rice istı

0

kametı"n· tm" tı" 
eş senelik faallyetı esnasında spo- Veli tedbir eden baki olur fikret ne e ış r. nın kadınlnnn doğurmasını güçleş-ı hô.lettir de hareket halindedir. Ültimatom verilip verilmiyceeği Ayni tarihte Görice Yunan ,~is 

tırdiğlne delô.let eden bir vaknya tesa- Hayalizzıl Rumda ihtira olunma· 6 - 19/ 8/ 940 tarihinde Göri· suali, C"-zetecilerin bugünkü toplan- konsolost: dı: lıükumt'lınc şu tclg-rafı 
düt etmediğini söylemiştir. yıp belki lubu kad~m olduğu teşbih ceye git.mekte olan 400 Alp erinin tısında bir ecnebi muhabir tarafın· çekiyordu: 

ı d 
.. f otomobıllerle Tiranadan gerer k da l t k · d"l · t" G A Doğum zorlukları ya trsı yahud ke-ıve nazmı mer ~ı.;m cı.n muste attır.> .. . . " e n ıoru muş ve c 7.ıp e ı mış ır. < eçen pa1.artesi rna\utluk nd-

mlk veremi glbl Cınznlardnn havsaln- Esııd efendi bu .suretle hem bizo 1 Gorıceye gıttikleri görülmüştür. Yukarıki hususatı arzederken tah· }iye Nazırı Cafer Upi bura} a gel-

İmza: Politis 

Spor He meşgul kadınların do~u::-

dak1 darlıklardn11 neşet eylcd!~lnl ,.e bu mevzuda ı;üzd bir ~iir knzandır· ı Bunlurdnn 200 Ü Göriceye vararak rike ıebehiyet vermeksizin müm- miştir. Mevsuk bir membadan öğ
sporun bu lş~e blr dahli bulunmadır,rı-ı mı§, hem d(' hayalin iddiamız \'eÇ· I Ersebı.~:a gitmişler, mütebaki 200 kün mertebe müteyakkız davranıl· rendiğime göre gelişinin sebebi, 
nı 1sbat etml,.tlr. hile yurdumuza hariçten gelen eski er hen uz ~asıl .ol~amı§lardı~: masını tavsiye ede.rim. Esas. itibari- memleketi olan Erse· mıntakası 

- ---------- bir oyun olduğu fikrine iştirakini 7 - Tumenın ışaratına gore Ar· le ltalyanın temınatına itımadım §erir uusurlarındar. çeteler te!!kil 
Bir bina lngiltereden Avustr~ly aya taşındı! 'öğretmiş oluyor. n~vutlukta yakında ve ~atta 23-25 yoktur. Zira istilad~n b~rkaç sa~t ederek Koniçe ve Görice mıntnka· 

_ Elde ettiğim ikinci yeni malumat a~u~to.s. arasın.da. Yunanısta,?a ka~şı 1 evvel d.e . A_rnavutluga boy le temı- lan dahilinde tedhiş fnaliyetinde hu-

şu sırada Avustralyada kO.çük bir mek O.Zere sl:>kturerek 1100 sandığa Karagözün tasavvufi manasını ifa- hır ıstıh, hare"etı yapılacagı ıayıa· nat venlmıştir. lunmaktır.> 
binanın kurulmasına çalışılıyor. Bu yerleştırmlşU. l55 bin kilo ıı.l';ırlık tu- do iı;in ya7.ılan ve bugün de okunan ============================================== 
blna meşhur İnglllz k~if ve seyyahı tan bu sandıklar Avustralyaya mü- perde gazellerinin on sekiz.inci nsır-

j GüNüN ANSiKLOPEDiSi 1 Jam~ Cook'un İnglltcrcdek.1 evidir. teveccihen yola çıkanimıııtı. danbe · t ld • d B .. cuttur. ı 
James Cook 1728 de İngUterede rı mc\'CU o ugu ur. ugun s·· 1 b. ıh.o. A tral sandıklar geçen sene Avustralyaya I okunanların hemen hepsi on dok • oy e ır mevcut ise tecelli ıırrı-
Yorkshire'de dOaauUŞ, vus yaya vasıl olmu, ve açılmı§lır. Şimdi her zuncu asrın sonlarına aı·t oldugwuun· n.a .mazhdr olu.:ken, h.ak_iki bir ferd 
hm Yorkshire'de kllçük bir evi vardı. tuğla, her pencere yerine kfnac:ı.k, dan mevlevi şairlerden Birri"nin ·~ı _1 • 1 ~~e, ·emııo:e ve sınıre muhtaç birçok seyahatler yapmıştı. Seyya- 1 b k -

Harp başlamazdan evvel Avustralya kapılar takılacak, bu suretle ngllte- elde ettiğimiz bu kıtası K:ıra~ö:ı egı ır. 
hükfunetl bu evi 800 İngillz lirasına redeki blna Avustralyad:ı. kurula- bahsini derinleştirmek istiyecekl~rin .Bu~da. lsa, hatta Şekspir gibi 
atın almış ve Avustralyayıı. nakledll- caktır. işine yarıyabilir: ma,erı mevcutların şahsı da!ma mü· 

Kıl nazar çe~ınl hakikat lle ey ehli dil nakaşa mevzuu olmuştur. Fakat, bu 

Ahtapotların mu
··rekkep salı verdikleri Gör semnvatı kurulmuş haymei zıllü yokluk iddiasından, bunların hiç 

_ hayal birinin kıymeti ve ehemmiyeti azal· 
dog" ru deg" i( Vnhdetu kesret nedir gösterdi Şeyh mamıştır. Karagöz de renkli bir de· 

Tü~tcrl ve derisine bürünerek teceMÜm et-

i 
~ kl bul ht ti .... adıklan ve mürekkep çıknrmadıkla- B.rrlya seyret hayali zıllı andan t•V• h k.k d h 1 b. B rçoa. ayn an unan a ııpo a- ... lb ıgı zaman a:ı atten a a can ı ır 

mı dentzlerln dibinde dehşet saldıjp n görülmüştür. Şu kadar vnr ki (Za- Bu şiirden bir . .f d ~et adı. hayal şeklinded;r. Ezeli ve ebedi 

blk
"ye edlllr Hakikatte bunıann o ra)nın cenubundakl ahtapotlar hayli ıstı a emız e b. 1 .. . • ·r·· k K .... b l u • cTu··rk t dl . . d ır ıuvıyet.tır. ur·, nrngozu u • 

tadar korkunç olmndığı Ye mürekkep tehllkelldlr. emaşası• a ı eserımız o 1 O d h d 
Ü k d 

•W• • .b. K ma:nı~. a mnmış: nu c asın un 
glbl bir mayl .salıvererek şilt nnın Ahtapotlardan b:ızılan dlrl yaka- ay ettıgımız gı ı ·agözün bizde k d" .. ·· d ··ı 

bir h 1 
t1 dlğl in .d. l yaratmış ve onR ·en ı ozun en o -

gözUnü görmez :ı e ge r n ı:mmış ve Viyana tnrihl tabii müzesi mucı ı sayı an ~eyhin isminin Küş· b. · t. 
bir ef~""'e oldu"u Adrl"'·at1k denlzl . d w.1 y·· . w mez ır cnn vermış ır. 

.,..., ti ., tı.kvaryomuna götıirülmüstür. Burada ten egı usterı olduvunu o"'g·ren o h" f • f k b. oıırk sahlllC'rinde son yapılan tecrübe- • . 0 
• ııu ır anı nrzctme . ona ır 

lerden anlaşılmıştır. hnyatı tcdklk edildı{;l zaman avı.nı mektır. rr:ezar dü§ünmek; onu küçültmek, 
(Zara)nın ıılmal!ndekı ahtapotların, )alrnlnmnk için kull:mdığı zannolunan Sadettin Nüzhet f. r unun lutfile onu öldürmektir. 

oltaya bağlamın ve denizin sa_thmdn mürckkebln yenl dcı1slntn meydana dde ettif,:ın iiçiincii , eııika da pek Karagöz bir hayal olnınsa, bir 
yüzdürülen kınnızı balıkların uzer!ne gelnrnslne hizmet eden bir maddeden mühime.lir. Manisalı Deruni°yi hicv hakikat olsaydı asırlardarıbcri tallı 
hOcum ettikler! zaman ko!larını uzat- ibaret bulunduğu "'te~blt edl!mlstlr. için ynzılmış olnn bu manzumeyi tatlı onu kim seyrederdi? ı lerkes 
llnnnungı1eınıuunıuuınıuın1111111111111111111111111111111111111111 iptida b'.r okuyalım: ondan bıkardı. Ey deruni kabahatin vasfın 

Eylcmkte ukul kasırdır Biz bugün ondan bıkmak şöyle Sakôrya koşusu Taşovada deranbar 
ha2ırlıkfa.rı sona ermek 

iizere 

Sazını seyreden behey nasnz dursun onu daha benimsemek, onu 
İstanbul bölgesi Atletizm njnnlığın- ~eni sanur ki saım kndlrdlr. daha ziyade malımız yapmak istiyo-

d:ı.n: Sakarya koşusu l9/l/1941 pazar Durmn sen ,.al ça"ır bakın belll \' b · ki d" k ~"b:ı.hı saat 10,30 da Ş~l! sırtlarında .. 6 ruz. e u tste e ır ·i onun rem1i ..,.. !:ski pabuç yanınd:ı. hazırdır h .. · t. · · b J 

3 
.. 
00 

\'e 6500 metre fizerlnde yapıla- uvıyc mı ıs ata ça ışıyo~uz. Fikri· ., Neden oldu hasım sana Karagöz · · k d caktır. Atletlerin saat 9,30 da numara Çene çalmakta ol da mahirdir mızı te ·i içın bir misal daha \'ere· 
aım~k fızere Şişli tramvay deposunda S:ı.nmnnız kim o mfılhldl pikin lim. Moliere·ir. «Avare> ı üç yüz 
bazı~ bulunmaları lazımdır. Vaktinde ı:albi nnpakl pfik \'e tahirdlr senedenberi hem Fransada hem 
mürnc:ıat etmiyenler müsabakaya Zahiri gerçi l:lm müslumandır dünyanın bütün memleketlerinde 
girmek hakkındtm m:ıhrum knlırlar. Şiiphe yoktur derum küflrdlr. oynanmaktadır. Onu seyredenler 

Çar ·amb~Ü ~stadında Kaili meçhul olan bu hicviye ırk, seciye ve kültür farklarına rağ-
y:ıı}ll:ıcal; maçlar Topkapı saray ı kütüphaııesi:-rin He- men onu hemcinsleri g;bi tanırlar, 

İstanbul Erkek mektepleri Futbol van mecmualarının hiı inde mev- bilirler, o.nun hemcinsleri gibi bütün 
Llg heyetinden: cuttur. hislerini duyarlar. Ve bu suretle on· 

Ticaret L. - Şişli Terakki L.: Saat C.? altıncı as~rda .> aşamı.ş . olan dan ibret alırlar. Evet bizde de 

Nizamülmülkün ve Hasan Sabbahın arkl\claşı 
•• 

Şair Om er Hayyaın 

Şarkın me~bur .siyastsı Nlzamill,:
rcülk'ten ve tar1knt bantsı Hasım Sab
b:ıh'tan bu sütunda baluederken 
bunlann şair Ömer Hayynm1n ders 
ıırluıd~ı olduklarını yazdık. 

Gerçi Ömer Hayyam, tilballerlle 
nıemlcketlmlzde meşhurdur. Fakat 
t.elkl de tcrcumelhall bllinmez. Bu 
rnaru! İran şairi, rlyazlyecU!ğl lle ve 
heyetteki b!lgller11c tnnınmı~tır. Ayni 
zamanda mozor ve mütefekkirdir. 

Horasanda Nlşapur şehrinde doğdu 
ve orada yaşadı. Bazı seyahatlerde bu
lundu. 1123 te gene nynt memlekette 
ö!dü. Bubasmm adı lbrahlmdlr. 

Rüballerine dair şarkta ve garpte 
h:ıyll eserler yazı!mı,,sa dn hayatı 
nıiiphemdlr. İmam Mu\'affak islml! 
bir hocadan (lsml yukarıda geçen lkl 
arkadaşı gibi) ders aldı. Nlzamülmülk 
ona Nlşapur civarında bir takım crazl 
tahsis etti derler. 

Blr aralık H!c:ıza glttl. B:ıf:dad ve 
Rclh gibi zamanının medeniyet.le 
meşhur şehirlerinde bulundu. Mehlsti 
isimli soyca Türk bir şalreye aşık ol
duğtı ela hikaye edilir. Büyük zeklı ve 
eşsiz hafızası sayesinde 2aman111ın 
bütün lllmlerlni elde ctm~ emsalsiz 
bir ilim sayılırdı. Fakat ders vermek
ten ve kll9.p yazmıı.kt:m hoşlnnm:ız-
mış. 

Arapta olarak cebre dalr bir kitabı, 
heyete, tabilyata, mcta!izl~e alt risa-

leleri, halt!\ kuyumculu~a nıt blr bro
§Ürfi, me\·slmlere ve muhtelit mentle
l:etlerdekl ıklimlerc muteallik dlğet 
bir kitabı mevcuttur. Fakat asıl şohre
tlnl rüb:ıller!ne medyundur. 

Bu dört mısradan 1b:ı.ret şlırlerl 
kendine has bir fels .. !cyi ihtiva eder: 
Bunlardan birkaç yüz t::.ne yazmL<ı dl
ğer şairlerin yazdır,ri birçok rub .. ller 
de ona ntfcdılmlştlr. 

Ruballcrlııde ekseriya z. mamnın 
köhne iUkadlarllc al:ıy eder. Bu ltl
barla kendisi !leri zlhnlyelt"' s:ıyılı'". 

Tiüballerlnclen birinin m n::ı..:ı . u
dur: 
eGfü~ yüzünde blı" okuz \ar ki adı 

ÜU~erdlr. B:ışk:ı blr okliz de yrıln al
tında saklıdır. Sen zeka ı;ozünu aç na 
bu iki okuzun arnsmd:ı k:ıç eş k bu
lunduğtınu gor.ıı 

Hayyam rub:ı!lerlndc ahrete ve ru
hun ebediliğine inanmaz. H. yntt. n 
zc\'k almağı tavsiye eder. 

Eserleri bütun medeni dıllcre tC'rcıi
me edllm!ş, mükemmel şekilde basıl
m!itır. B!llıassa son asırda ço~ r. l:bct 
coımü.ştür. Muallim :Feyzi efendi, 
Abdıill:ıh Ce\~et, Huseyin Rlf:ıt, Miı<;
tecn.bt zade Ismet, Ahmed Bayyat, 
Ibr:ıhlm Allıeddin bu şairin eserlerini 
tiırkçeye çevirmişlerdir. Riza Tevflkle 
l!l.iseyln Daniş de Hnryamn dair eser 
yazmışlardır. 

Erbn (Akşam) - Öğrendiğime 
göre Tı:şovı. (Erbaa, Niksar, To· 
kat) mır.takalarında deranbar l şu· 
bat 94 l dıo: başlıyaca!,tır. İnhisar· 
lar i<laresince bu hu!!ustaki hazırlık
lar ıleı lemi!'ltİr. Tütün mıntakaların· 
da >en: ına·h .. ulJn demet ve denk 
işleri iizerınde tedkikatta bulunan 
ekspl!rler ınerkezlcı ine dönmüşler
dir. Taşovada mahsul eşsiz bir ne· 
lasettedit. 

Türk • lngili:ı. ticarec anlaşmaları
nın şiınıul 'e ehemmiyeti tütün sa
tışları üzer::nde büyük te.mler icra 
edeceğinden şimdiden Taşova tÜ· 

tünler!nin istikbalini iyi göreceğimizi 
ümit ediyoruz. 

H. Hakem: ş, Tezc!ln. Manısalı De;unı ~ok. kud.~e.tlı bır sa- cAzarya> olan «Avare• bir hasnin 
Taksim L. - Işık L.: saat 15,15. Ha- zende ve hır. şnırmış. Şıırı yazanın değil hasisliğin timsalidir. Onda bir u 1 d b. Ed 

kem: Ş. Tezcan. da kudreti bılhnssa son mmala a~i- İnsanda toplu olarak bulunması im· zunn.öprü e ır orta - irne - Karaağaç hattı 
Eminönü uaık~\'i salonunda yapı· kar olarak görüliiyor. kanı olmıyan bütiin hisset şekilleri okul kurulacak kaldırılacak mı? 

Yüksek Ticaret mektebi· 
nin 58 ind yıldönümü 
Yüksek Ticaret mektebinin 58 !ncl 

yıldonümü münasebeUle yann mek
tepte mer:ıs!m yapılacnktır. Meraslm-
cic bulunmnk uzcre M:ınrl! Vekili B. 
Hasan AH Yücel'ir. yarın ı;abah An
kımı.clnn şchrıml.ze gelmesi bcklen
mektcdır. 

lacak "'.?le)·bol mac:l:ırı: . Karngözü yaşamı~ bir insan farz- m~vcuttur. Onun ;çin herkes onda Ed. ( \\t Kız Oğretmen O. - Şişli Terakki. edenler burada ismi geçen Karaı::ö· kendinden bir parça gorur ve onu Uzunk5prü (Akşnm) - 0rta ırnc ı şam) - Son seylap 
Saat 14. Hakem.: S. Açıköney. zün on altıncı asırda yaşadığına bu. anlar, anladığı için de beğenir. okul kurma ve koruma kurumunun, dolayısilc c:ulann tamamlle boz.du-

Ç:ımlıca L. - Ist. Kız L.: Saat 14·30· I .:iiri bir vesikn olarnk almağa kalk~ Karagöz de öyle değil mi? .. O, müfettişi, maarif müsnviri •;e mü· gt-·ruen Edirne • K_ar~ağac a~asmd.n_ki 
Hakem: S. Açıköney. " k hattının "enıd t t 1 ) te rar edel" • ) w d T.. d .. ·· ·· d · · ~k· 1 J en amır et .rı -

2 
masın ar... ·ı k b h k"" b .... ım, rfelmzı var ıdgı~ ~. u~- urul nun e ıştıra ıy e )'aptığı son lmiyerek kaldırılncnwı söylenmekte· 

eytinya§"ı ve S':\bUn _ Onl~r~. ven.ece_· ceva ım ~zır: ~~- urun ~ası .. ~nnı.t~şı. ıgı ıçın?'.r topanhda Uzunköprüde bir orta dir. 

f
• tl . dk'k d'l• Karngozun \arlıgını, yokhıgunu lkı olmez bır 1 urk tıpıd.r. Onu bır okulun kurulma" · · k k H l ıa erı le 1 e l ıyor hars noktai nazarından layık olduwu insan örneği haline indirmek onu:ı 1rarlan l •. ı ı~ın .. gere ·en . a-ı e:, sene su :ırın ta nıasından za-

Beledlye lktl~ad mildürlüğü zeytln-ı h . 1 ı-· ·· ·· k f ı ··k krw• · k k .. ı a mış 'l:e bu ıs ıçın 5500 lıra- rar goren bu hat irin bircok m s· 
yağı ve sabun f[at!erhıdeki temevvüç- e. eb~mıret e t( uşlunudrs~ • ı~nbunl at- y~lıse ·kıgınıı Ço(' ·emhemı·e . bonku ki •ı· lık bir taahhüd temin etm~ştir. raflar :,ap·

1
m ı.w. idi. eöyle oldl gu 

leri tedklke başl:ı ·t L - " - _ nı ır mevcu o ma ıgını .a u c - 1 çu me o ur. nu a ıne ıra a ım 1 . . . . mk l" d b d 1 
_ 

Jürse bu lkl mad~~~:rdc ~~~~ n~~~~- mek dah!l mnkul olur. O şahsi yok· ki bundan evvel olduğu gibi bundan Okul ıçın bır pıyango tertip edil· '~- e • a e:nn1 COtirudr.n do· u-
kabe 'komisyonu tarafından fızaıni n-1 luğuna rağmen remzi bir varlıkla \sonra da ayni kudretle ruhumu7.u ınesi kanırlaştırılmış ve işe lıemen ya ar "a'"1"• ~·t"be'", : esy::ı \ C'I 'ol· 

t k kt 
1 

1 T
. k h d y·· k . k S 1· N h . ı ru o:-. - e ır~ aı;: ,.ı. vasıt.ı ı c c· 

a onac:ı . ır. asır arca ıı ru un a, ur · vıc· o ~asın. e ım üı: et Gerc;ek lla~ıanmışt.u, 1 .. 
• danında ya~amı§ maşeri bir me~- l tırı t:.:c •• Lı. 



Sahife G 

Mevsimler 
Bundan üç dört sene evvel, gene ı -Nedir bu hal? ... diye soruyordum. 

böyle bir kış günü ldl. LApa. IApa. kar O da hep ayni cevabı veriyordu: 
yağıyordu. Yaparklan dökülmtlş ağ'llç- - Ne yaparsın mevsim! ... Kabahat 
ıann dallarında kargalar acı acı ötü- hep onda ... 
şüyorlardı. Akşama doğru hava bils- Krş böylece geçip gittl. Hay
tütün so~umuştu. Saçaklarda uzun dar işini gücünll de ihmal etmiş, 
uzun buz sütunlan bellrm~tl. İşimden kendisini kış mevsiminin tesirine ka
çıktım. Trnmvay istasyonuna doğru pıp koyuvermişti. 
yürüyordum. Bir aralık arkamdan bir Nihayet ~.ahar geldi. Ağaçlar çiçek
ı:esin ismimi çağırdığını işittim. Dö- lenmişti. RuzgA.rd:ı. blle bir çiçek ko-
nüp baktım. Fakat kardan birdenbire kusu vardı. _ . 
görememiştim. Neden sonra farkettlm. Güneşll bir gund~ Şişllden Hürr~yet 
Haydardı. Gülerek koluma ;;lrdl: t~peslne do~ru !'l~llyordum. Böyle 

_Ne kadar hızlı vürüyorsun .•. Hem gunlerde insan yurumeğe doyamıyor. 
yüzünü gözünü 0 kndar fazla sarıp Dlrdenblre yanımdan bir araba geçti. 
sarmal:ımışsın ki tu. yanımdan geçti- Şlşll lle KAğıthane arasında işleyen 
[;in halde beni görmedin... Arkandan fayton arabalarından biri ... 
t:ımam üç kere seslendim. Baktım, yanımdan geçen bu araba-

Cevap verdim: nın içinde Haydarla bir genç kadın ... 
_Ne yapayım? DehşetU üşüyorum. Kendi kendime: cı~~rt?incl asırda 

Rem kasabaya yağ:ın kardan gö7.gözil srab~. s~ydası!• diye gulümsedlm. Ak-
görmüyor. Ne hava!.- Ne hava!... şam .üstu Haydara ras geldiğim za-

Ha dar· man. 
_~undan daha mükemmel hava - Büt~n kış kırmadığın ceviz ı:aı-

1 u? Bayılırım ben böyle kar'ı madı ... Butün kabahatı mevsime yuk-
~~;~ı mha~~ya... Eskl sözdür... Bilm~~ Iedin. Kış geçti. Bahar geldi. Halbu
misin? ... cKurd dumanlı havadan hoş- ki sen gene eski maceralı hayat~na 
ıanır ... • derler. Beyoğluna çıkıyorsan devam, ediyorsun. Bu serer kaba at 
~eni otomobille götüreyim... Benim kimde· 
pek acele bir randevum var da_. Haydar kaşlarını kaldırdı: 

- Buda sorulacak ~ey mi? dedi, ka-
Arkadasım böyle söy!lyerek yanı- · 

mızdan geçen bir taksiyi durdurttu. bahat _gene mevsi~de tabi!... Dkba
Otomoblle girdik. Açık camları kapat- h:ı.nn ınsan ~·uhu ~zerindeki tesirlerl-

k .. k- · - d k ne dair clddı, ilmı yazılar okumasan 
tı. Kara oy 0 ?ru:un en geçer en bil b d lr hikayelerde romanlar-
nrkndnşımın o gilnku fevkalade şıklı- . e una 11 •• •• • 
~1 dikkatime çarptı . Kravatının bağ- aa geçen bahisler gozun~_ilL5miştlr sa
l k d h ,.1 d büyük bir nırım. Azlzim llkbahnr aunya kuruldu 
atınışın~ n ar erşde' .n e kurulalı insanlar için bir aşk mevsimi 

l ına goze çarpıyor u. 1 t y 1 in ı i ı 1 ? 
- Bu ne şıklık? ... diye sordum. 0 !111;1§ ur. anız san ar ç n m yn . . 
G - 1- "dl . Butfin tabiat için ... Ağnçlard:ın, kedl-

u ums · !erden tut da kanncalara ve Balina 
- Yirmi dakika sonra pek he!e- balıklarına kadar herkes bu mevsimde 

c:mlı, tatl! bir randevum var ..• dedıis. eevlşlr._ Rica ederim ben tabiatın ha-
- Tnb!ı bir kadın randevusu de.,,U rlclnde bir mevcudiyet miyim? Ben 

mi? HC'rhalde kırkını geç~!~ dC'!;U m.~? aya bir dünyada mı yaşıyorum? Ha
HPm de çoktan ... Fakat hala böyle go- yır değil mi? ... o h:ılde ilkbaharın be
ı~ül işlerinden, maceralı ha~at~nn bık- nim iızerlmde tesiri olacağı gayet tn
madın. ~er dem tnze bir gonlun vnr ... b!id!r dcğU mi? ... 
B.r tilrlu de uslanacağın yok senin... o sene blzlm arknd:ışın üzerinde 

Haydnr cebinden p:ıketlnl çıkara- ilkbaharın tesiri hakikaten pek buyük 
rnk bir sigura ynktı. oldu. 

- Kabahat bende değil... Yok.sa Nihayet yaz geldi. Ağır sıcaklur blş-
b~n haddi zatındn çok uslu bir erke- lndı. Haydar değişti mi dersiniz? Ne 
cım... gezer!. .. Ne gezer!. .. Onu kıih pllıjlar

- o mek senin bu hallnden, müte- da, kah mesire yerlerinde yanında blr 
madlyen macera peşınde koşnıandan takım senç ve güzel kadınlarla bera
lıaşkaları mesul ha ... Mükemmel blr ber görüyordum. Bir kere kendisolne 

s sordum: 
n.tidafaa! Merak ettim doğrusu... e- _ Hi\H\ kendini llkb:ıharda mı sanı-
nın bu halinden kim rnesul? Kab:ıhat 
kimde öyle ise? ... yorsun? Senin bu halinden gene ml 

l:nbahatlı olan cımevsim»dlr? 
- Elbette ... Kabahat gene mevslm

ce ... Yazın, şldetli sıcakların insanları 
ne hale get.lrdiklerlni bilir misin 1 Yaz 
insanların damarlarındaki kanlan 
kaynatır. Hem bilmez misin? Bu mev
sım her.şeyin kemale geldiği, olgun
lnştığı, tatlılaştığı zamandır. Yaz tıp
kı meyvalan olduğu glbl aşkı da ol
gunlaştınr, tatlılaştırır. Hem sıcağın 
da aşk üzerindeki tesiri pek mühim
dir. Bilmez misin düny:ının sıcak 
memleketlerinde ve iki medar hattı 
nrasındakl insanlar şimal memleket
lerinde, soğuk yerlerde yaşıyanlardan 
çok daha ateşli kimselerdir. Aşk hu
susunda çok daha hararetlidir. Düşiin 
kl Mekslknda cinayetlerin yüzde sek
sen yedisi aşk yüzündenmiş. Norveçte 
ise ~k yiizlinden cinayet vakalan pek 
nadlrmlş ... Sıcağın aşk tızerlndekl te
sirini görüyor musun? Uzağa gltmeğe 
ı:e hacet? Arabistnnda bile kızlar, de
likanlılar Adeta çocuk denilecek yaş
tn evlenmezler mi? Sıcnk aylarda b!z 
de birer cenup insanı gibi aşk husu
sunda fazla hararetli oluyoruz. 

Yaz da böyle geçti... 

Bayram _günlerinde Bursa 
Borsada gençlerden başka 

jandarmalar, köylüler de kayak 
kullanmağı öğreniyorlar 

13 KAnunusanı 19 u 

1 ORDULARI DURDURAN ~ADIN 1 
Tefrika No. 9 Yazan: İSKEI\'DER F. SERTELLt 

- Peki amma, ben bu dertten na- blr yelek vermlştl. At gibi onu sırtı
sıl kurtulnyım, Hüsrev bey? İçim ya- ma. geçirdim ... Arkam kalın. Şimdi d& 
nıyor. Gönlümde onun sevg!.sl. var. Pa- lçlm üşüyor. Bazen efendimizin kar
dlşah onu bana çırak edemez mi? şısında soğuktan çenelerim blrlblrlna 

- Bu olmaz blr 1, değil. Fakat, bu çarpıyor ... Vallahillazlm ne söyled!ğl-
Bursadan Uludağa çıkarken Kiraz- Yanımızda yürüyen bir köyl!l söze nun için de beklemen lazım. Belki gü- mi, ne yaptığımı bllmlycrum. 

lıyayladan otele dog"ru uzananlar kanştı: nün birinde Nilüfer padişahın gözün- Kasım, mangalın kenarında kayna-
yollarda. sık sık kayakçı kafllelert gö- «- Daıt köylülerinden hemen hep- den düşer. o zaman sen istersin. Çe- yan bir güğümü aldı: 
rürler. Yukarıya çıkıldıkça kar taba- s! ka.ynk kaymasını öğ'rendi. Ayağımı- lebl Mehmedin de eşref saatine ras- _ Gel seninle birer ada çayı içe-
kası kalınlaştığından yaya yürümek za bunları geçirince kolayca her tara- lar, sana çırak eder. Böyle olabilir lim ... için çabuk ısınır. 
imkansız hal alır. Ayağına hiç ski fa gldeblllyoruz. Bu işler çıkmadan ::ı.ma, bu, dediğim gibi zam:ın mesele- Fincanlara boşalttı. .. 
geçirmeyenler bile kara bakmamak önce Bursada hamallık yapardık. sıdir. İçmeğe başladılar. 
için çarnaçar koca lk.l tahtayı aydı- Uludağda otel kurulunca köylerimize _ Beklerim, Hüsrev beyi Padişah Pencerenin kenarından, dışardakl 
na. geçiriyor ve düşe kalka yola koyu- döndük. Hamallığı bu tarzda yapma- ondan nefret edinceye kadar bekle- uğultular lşltlllyordu. Sarayda. herkes 
luyor. ğa. ba.şladık. Çok kArlı bir iştir.-. rırn. Elverir ki, hergün onu uzaktan odasına çekilmişti. Derin blr sessizlik: 

Yol epeyce uzun. Bilhassa tipHl ha- - Hamallık ücreti kaç kuruş alıyor- göreyim. v-ardı. 
'\'alarda bu yolu katetmek çok güçleşl- sunuz? Haremağalarından birl odaya girin- Bu saatte Cevher ağa acaba Kasım 
yor. Bize yol gösteren köylülerden biri - Kayak klübünün eşyasını kilo ce, lafı kestiler. Kasım bey gözlerinin beyin odasına neden uğramıştı? 
şu izahatı verdi: başına otuz paraya. taşırız. Yolcuların yaşını silerek, kendi odasına gitti. Kasım mAnalı bakışlarlle harem-
•- On iki kilometreyi yokuş yukan yüklerini ise ne tutturursak... Kasım, Nilüfer padlşahın-gö~ ağasını tecessüs ediyordu. cevher ağa 

kann üstünde katedeceğiz. Yola hiç - Yorucu bir iş değil mi? düşünceye kadar nasıl bekllyeceğlnl ada çayından birkaç yudum içtikten 
sığınak yapmamışlar. Yalnız otelin - Alıştıktan sonra hiç de yorucu bir düşünüyordu. Bu, Kat dağının arka- sonra, fincanı mangalın kenarına bı-
pek yakınında metruk bir sığınak ı.ı değil. Bize bu iş yorgunluktan ziya- sındakl hazineye malik olmaktan da- raktı : 
var.• de keyif veriyor.Evvelce Bursaya inin- ha güç blr lştl. Kasım kendl kendine: _ Sana. sevlnçU bir haber versem, 

Köylünün yanık, yanık derd yandı- ce köye çıkamazdık. Köyden şehre - Hele bir kere de derdlml Nllüfe- bana ne verirsin, beyzadem? 
ğını gören bir Bursalı kayakçı: ı.ıemezdik. Şimdl ise canımızın istedi- 1 l d 

c- Kayak klübünün 3500 lira bor- ğl zaman köyde veya şehirdeyiz. re açayım, dedi, bakalım o ne cevap Kasım bey blrde&ıblre şnşa a ı: 
cu var. Bu y{izden yeni inşaat yapıla- Biraz ötede 2 erkekle 1 kadına ras- verecek?! 1 - Benl cldden sev1ndlrccek blr ha-

••• ber getlrdinse, sana inclll tesblhlm-
mıyor. Uludağdakl otelin varl<!~ Iadık. Ecnebi oldukları hallerinden •• .• den bir tane koparıp veririm, Cevher-
dahn fazla blrşey yapmak imkanı bu- belli olan bu üç yolcunun ayağında ne Kasım, Nilüferi gorunc-e ciğiml Başka verecek blrşeylm yok. 
lunamıyor.• dedl. kayak kundurası, ne de ski vardı. He- Kasım. padişahın gözdesini bir tür- Biliyorsun k,l burada bir sığıntı halln-

Blz.im gibi hiç karda kaymamış 1n- le birinin ayağındaki kunduralar pek lü göremiyordu. de oturuyorum. 
sanların ski Ue yola çıkması mü~kiil, ince bir şeydi. Omuzlarına paketleri- Havalar karlı fırtınalı gidiyor, sa- cevher ağa: 
Adeta gülünç blrşey. Sklnin üstünde nI yüklenmişler, b:ıta çıka yol alıyor- rayın bahçesine' hiç kimse inmiyordu. _ Hacet yok, dedi - O tesbih bir 
düşmemek için muv:ı.zcne teminine !ardı. Yanımızdaki köylüler bunlara Yaz mevsiminde Nilüfer sık sık sa- kÜn sann lazım olacak. Ben seııln ne 
çalışırken yol alamıyor, yanımızdan acımış olacaklar ki, bizimle beraber rayın bahçesine iner, çiçek toplar, ve kadar .eli açık bir çocuk olduğunu bl
sıyrılıp geçen kayakçılara hayran yürümelerini işaret ettiler. Kar yığını ıaışlara yem atarak vakit geçirirdi. lirim. Inşallah memleketine döner, 
ı-.ayran bakıyorduk. Uludağ yolu tek üstünde böyle alellıde !skarp!nle yol Aksi gibl, kış gellnce, Kasımın da der- servetine kavuşursun da, o za~n ora
cldu(':u halde kayakçılar geçmek lçlt1 katetmek imkansız olduğundan, biraz eli büyümüş, derinleşmiş. sevgilisinin , dan bana değerli b!r hedlye gonderlr
b!rçok yol bulmu~lar. İki metre irtifa- ctede tipi altında kendilerini gözden yiizünü görmez olnıuı;tu. 1 sın! .. • . 
ındakl karın üstünde nereye isterse- kaybettik. Tıpiyl müşkülil.tl:ı. ynrmağa o yıl Edlrnedc görülmemiş bir kış Ve gulerck ilave etti. 
ı~lz geçebilirsiniz. Yalnız ayakta kn- çalışırken yanımızdan yıldırım g\bl vardı. Her taraf karla örtülmüştü. Ya 1 - Şimdi beni iyi dinle, yavrum! 
yak olmnk şartlle ... Sıra sıra çamların süratle dağa doğru iki kayaklı köylü ~oğuk ... Balkanlardan kopup gelen Ben, Nilüferin yanı~dan geliyorum. 
gövdelerlne kadar yükselen kar, çam- geçti. Yol burada inişe tehavvül etti- dondurucu rüzgarlar in sanı açık yer- Kasım sevinçle gözlerini açarak ba-
tara. b:ı.şka bir giil:ellik veriyor. İkl ğlnden, köylüler sllratı arttırmışlardı. de dolaştırmıyacak kad:ır şlddeUl esi- !);ırmak istedi. 
metre karın üstünde çam ağaçlarının Her iki köylünün de elleri dolu idi. Bi- yordu. Tuncanın bütün kaynaklan Cc\her n(':a dellkanlının ağzını ellle 
dallnrını ok~ya, ok~aya geçiyor, dal- rinin bir elinde kocaman bir şişe, dl- clonmuş, nehir sahlllnl buz tnb:ıkal:ırı l:r..pattı: 
lnra yaslannrak dl11lenebiliyorsunuz. ğer elinde bir ufak sandık vnl'dı. Musa ııarmıştı. - Sus ... Yerlıı kulağı vardır derler. 

K 11 • d l ~~aş k.~ylüıe:"in arkasından gülerek Kasım küçiik odasında günde iki 1 Ben ıreni çok severim. Şimdiye kadar 
aya i 1 jan arma ar şoyle soyledl. . kere dolup boşalnn büyük pirinç man- sana yaptığım lylllkleri elbette unut-

Karabelen'd•n ayaklarımıza kayak- - Bu kocaman şişe viski şışcsl. Bu galın b:ışından ayrılamıyordu. Hilsrev mnmışsındır. Fakat, bugünlerde sa.-
lıı.rı takıp ayrıldığımız esnada refaka- sandıkta da kon.r~.k var. Otel kalab~- teyln yanından pek ümldsiz dönme- rayda birkaç düşmanın var. Bunlar
Umlze lkl j:ınd:ırma vermlşlerdl. İki !ık. Ecneb~ler bu~un içkileri bltlrmış. mişti. Fakat. Hüsrev bey ona. nasıl aan korunmalısın! 
metre kann üstünde, omzundaki tü- Dağa vlsk~ yetıştırmeğe mecbur kal- ardım edebll!rdi? Kasım, Hüsrev be- Kasım hayretle .~ordu: 
fekle bu jandarmaların nasıl yürüye- dık. Konyak da insana sıcaklık verl- ~in elinde hlç bir kuvvet o~madığını, _ Kimmiş bu duşmanlarım? ... Val-
ceklerlnl merak etmiştik. Fakat blraz yor.• onun bütün sözlerinin birer teselllden , ıahl ben farkında değlllm. Demek ki, 
ötede bu iki jandarmanın ayaklarına Söze karıştım: ibaret olduğunu bl.llyordu. Maamafth, Edirne sar:ıyında benim de düşmanım 
skllerl takmak üzere hazırlandıklannı _ Kony:ık içenler ısındığına göre, Kasımın bu teselliye de ihtiyacı var- varmı.~ ... Oyle ~~? 
görünce bu merakımız hayrete taba:- yollarda içerek mi gidilir? cıı. 0 kimseye derdini :ı.çamnzken, - Oyle ya. Duşr.ı:ınsız insan olur 
vill etti. Dönüp jandarmaları seyretti- B. Fazıl Erman ce\·ap verdl: şimdi Hüsrev bey gibi temiz yürekli mu? En büyük diişmanın padişahın 
ğimlzl gören B. Halük Şaman şu lza- - Yolda lçkl içilmesini ynsak ettik. bir adamcağıza bütiin sırlarını açmış , kaynı ... 
hatı verdi: Esn.se:ı sporcular içki içmezler. Sizin ve ondan teselli bulmuştu. - Ne diyorsun, Cevher n(':a ... Sellm 

c- Dağdaki jandarmaların hepsi üe blrnz sonra öğreneceğiniz gibi, ka- Kasım ne zamana kadar bekllyecek- bcyde!1 mi b:ı.hsed!yorsun? 
kayak bilir. Vilayet hepsine birer ski yakçılığın şartları vardır. Biz bu şart- ti? Har~mağar,ı başım önüne e~crek: 
vermiştir. Jandarmalar köyden köye larn riayet edilmesini temin ederiz. _ Evet, dedi, 0 ~amnn nltmdan su 
bu kayaklarla gider ve vazi!e görür- Yola geç çıktı~ımız için hava ka- Blrdnnblrc kapının nçıldı1tını gören yürüten sinslden bahsediyorum. 
ler.» r~rmış. fakat bir turlü otele varama- Kasım, başını çevirdi... ve yerinden - Peki ammıı, o benimle çok saml-

Vall B. Refik Koraltan burada mil- nuştık. Neden sonra uzaktan insan hopl:ıdı: ı' mi görüşürdü. Benim ona hlçı bk fe-
kemmel bir kayaklı jandarma teşkila- sesleri duymağa başladık. Köylüler: _ Kimdir o? r.:ılığım dokunmamıştır. Neden bana 
tı vücude getlnnlş. Gittikçe sayısı ço- - İşte geldik ... dediler. _ Korkma ... Benim. 1 ctiişman oluyor? 
j';alan kayaklı jandarmalarla yakında Takatimiz kesllmlştl. Bu haber he- Diyen bir ses ışıttı ve geceler ka- _ Bunu ben de bilmiyorum. Biraz 
bölükler teşkili kabil olacakmış. En·el- pimlzde bir sevinç havası yarattı. Bi- dar karanlık çehreslnl göstererek ka- I ence Nllüfe

1

rln odasına gündüzde.~ .si
ce kar b:ısan köyler arasındaki muva- raz sonra bir inişe girdik. Ve daha pıdan ıcerlye giren padişahın s:ıdık p:ırlş edilm.ş ol:ın bir kumaş gotur
sal:ı kesilir, bir köyden diğer köye gl- r.onra ·kendimiz! otelln kapısıııda bul- :ığal:ırından Cevher ağa: ı müştüm. Nllüfel', efendimizin yanın
crncmezrnlş. Dağ k:ıyakçıları sayesinde duk. Hemen içeriye girdik, sobanın • _ Ne yapıyorsun oğul, dedi .. HiilO. can yeni çıkmıştı. Kumaşı verirken, 
ş?mdi bu mahzur tamamen ortadan başına töktük. İzzet Kol:ıy yatmadın mı? yavaşça kulağıma eğildi: cKuzum 
kaldırılmış. 1 Kasım haremağasını görünce ;e- cevher ağa! Sen lyl!lğl seversin ... Şu 
İkl Jandarmadan biri kafilenin ba- 1 AN KARA RADYOSU vinmlştı.' Kasım beye gl<lllce söyle de padişahın 

ş~na geçti. Diğer! kafilenin sonunda . . Cevher ağnya yer gösterdi: kRynından sakınsın. Onun dostluğuna 
kaldı. Arasıra b!rlb!rleri He konuşm:ık k _ Otur b"kalım, Cevhercııı.ımı. He- ı·.anmasın. Selim onu kahbece ''ur-
is l J ı ·· k""l .. t lri ikincikiınun çarşamb:ı öğle, a şam ... ı;. 

t yen bu lk\ andarma h ç muş u u nüz yatmadım ... Hava çok soğuk. Fır- maktan çektn:ntyecek!,. dedi. 
çekmeden kar üstünde kayarak biri 12,30 Program, 12,35 Ş:ırkıl:ır, 12,50 tına şiddetli ... PcnccrC'leri sert bir Kasım bu sozleri dinlerken titredi: 
{l iıı.erlnln yanına ~okutuyor konuşu Ajans haberlcr1, 13,05 II:ılk türküleri, 0 ~ • ' - riizrrfır kamçılıyor. Boyle havıııl:ı. in- - Tuhar şey! Snna da Nilüfere de Yor Ve tek..,.,r ayrılıyor 13,20 Salon orkestrası, 18,03 Dans mü- b 

..,, · sanın gözüne uyku glrer ml? teşekkii.r ederim ıı.mma ... Bunun sebe-
Kayc:ı.krı köv. lü1er ziğl CPl.) • 18•3° Konuşma <Dış politika Haremnğası mangalın başına 'ltur-1 b;ni de sormalıydm, Cevher ağacığıml 

~ h:ldlseleril, 18,45 Çocuk saati, 19,30 

- Kabahat havada ... Karda_, Mev
simde ... Sen galiba l111vaların, mev
sımlerin insan ruhu üzerindeki tesir
lerine aid hiç blrşey okumamışsın . 
Eğer okusaydın bana böyle sormazdın. 
Azizim yeryüzündeki bütün insanları 
birer kUçiik oyuncak gibi oynatnn dört 
dev vardır: Yaz, sonbahar, kış. ilkba
har ... Biz bu dört devin parmakları 
arasında mlnlmlnl birer kuklayız. Bak 
hen sana kendi hikô.yeml anlatnyun. 
Kış gelip, havalar böyle çok soğuyunca 
Adeta içimde- bir üşüme. birisine so
kulmak, yakınlaşmak ihtiyacı hisse
lerim. Bu karlı, tipili havada {Lşık ol
rnnk kabiliyetim birdenbire dehşetll 
fıı.:llnln~ır. Isterim ki nvuçlarımın Jçln
ae sıcak blr el bulunsun, ve bu soğuk 
h:ıvada bu avucumdaki sıcak elin ha
rareti biıtün vücudümde dolaş.sın. 
Dikkat et. Kışın birçok memle:Cetlerde 
evlenme vakaları çoğalır... Sebep? 
Çunkü böyle kış gunlerlnde bekô.rlar 
ynnlızlıklnrını büsbütün hissederler. 
t-ürler ve birisine sokulmak lhtlyacı
ııı duyarlar ... Soğuk, kar tipisi insan 
aerisi üzerinde Meta bir mas:ıj tesi
rini gösterlr. Kanın hnreketl başkala
~ır. Dikkat ettim. Ben bütün haya
tımda. böyle karlı günlerde, büyük 
kışlarda mutlaka birisine Aşık olmu
~umdur. Ne yapayım? insan denilen 
nıahlük dalma tabiatın eslrldlr. Gö
ruyorsun yn. Kabahat hep bu kış mev
siminde ... Kard:ı. ve havada". Tabiata 
karşı durecak değlllm ya ... Neteklm bu 
serer de ftşığım. İşte şimdi gene ran
devuya gidiyorum ... • 

B. Refik Koralt:ın ayni usulü dağ Ajans haberleri, 19,45 Geçit konseri, du: - Sebebini sordum. Nilüfer de faz-
Sonbahar geldi. Haydar gene eski köylülerine de tatbik etmiş. Eşyala- 20,15 Radyo gazetesi, 20,45 Fasıl heye- - Sahiden çok so{tuk var, beyza- la blrşey bllmiyormuş... Sadece bir 

Haydar ... Gene bin bir macera peşin- rımızı sırtlarına alan köylüler ski'Ierle ti, 21,10 Konuşma, 21 ,25 Beste ,.e se- dem! Ben Bur.safa iken bu kadar kıskançlık meselesi olduğunu söyledi 
de ... Meğer bu sefer de kabahat mev- gayet kolay mesafe alıyorlardı. Ka- mailer, 21,45 Rlyasetlcümhur bando- tişümezdim . Edirne çok soğuk oluyor. ve bunu bu gece mutlaka sana haber 
simde imiş ... Çünkü sonbahar birçok yak klübü idare heyetl A.zasından B. su, 22,30 Ajans ve borsa haberleri, F.tendimiz Bursayı bırakıp ne diye ı-ermekllğlml rica. etti. 

Ben evimin önünde Haydarın oto
mobilinden indim. O kış kendisini de
ğişik değişik birkaç kadınla beraber 
gordüm. Bunların kimi sarışın, klml 
tsmer, kimi kumral, kimi yeşil gözlü, 
kimi uzun boylu, kimi ufak tefek, kl
mı Jrl yan idi. 

Znman zam:ın ona: 

§eylerden ayrılış mevsimi ~-- In- tur ya geldi bil K d- - ıı. başladı Fazıl Erman'a sordum: 22,45 Müzik: Dans müziği (Pl.l a mem... asım uşunme.,e · 
sanlar bile ömürlerinin sonbaharında, - Kayakçı köylü sayısı bu gördüğü- 16 iklncikanun peııembe sabahı - Ey, Cevher a~ncı~ım! Osmanlı - Demek ki, Nllü!er benim haya. 
gençlikten ayrılırken hayattan müm- müz kadar mı? 8 Program, 8,03 Ajans haberleri, ülkesinin sınırları yıllar geçtikçe tımla da aliıkadar oluyor! Buna cld-
kün olduğu kadar kAm almağa. bakar- Muhatabım bana. şu cevabı verdi: 8 ,18 Hafit program (Pl.), 8,45 Ev ka- ~enlşliyor ... Büyüyor. Tunanın ağzını den sevindim. Fakat, Selimle aramız-
lannış ... ÇUnkü insan kaybetmek üze- «- Dağ otelinde ~er gün misafir dını. tutmak için, payıtahtı Edlrneye getir- da şimdiye kadar hlç bir hftdlse geç-
re bulunduğu birşeyden azamı derece- eksik olmaz. Dağda Iuzumlu olan ku-

1 

ınek lazımdı. Bu soğuklara. alışmalı- memlştir. Bu kıskançlık nerden do~u-
de istifade etmek istermiş. ru sebzeyi ve hububatı yaz aylarında * İstiklal lisesinden yetişenler ı.ın! JOr ... Kimi kıskanıyor? Bunu anlıya-

Dört mevsimde A.şık olan Haydar: kar yokken kamyonlarla çıkarırız. Yaş I cemiyeti reisliğinden: ı 5/ı/1941 - Balkanlar bur::ıdan daha soğuk l madım, Cevherclğlm' 
- Ah şu mevsimler ... diyordu, beni sebze ve etle meyvaları da zamanı.nda çar~amba günü akşamı saat 20. 30 -oluyormuş diyorlar. Yarın öbürgün Cevher ağa biraz daha nçıidı: 

mahvedecekler... çıkarmağa mecburuz. Elimizde yırml • d E . .. .. H Ik . d t tip etti ;layı tahtı Edlrnedcn o tarafa nakle- - Bnna kalırsa, Selim beyin sana 
Evet ah şu mevsimler... İnsanları otuz kadar kayaklı köylü vardır. Bun- a mınonu a evın e er : derlerse, ben oralard:ı taş gibi donup düşmanlığının iki sebebı vardır: Blrl-

kendi hareketlerinin esbabı mucibesi- lar her gün kayak.larlle otelle Karabe- ğimiz müsamereye arkadaş~arın aı· ıcalınm. Soğukların bundan fazlasına 161 kız kardeşini korumak için Nllü.fert 
n! bulmak hususunda. ne kadar üstat- len arasında. mekik dokurlar. A~ğıya lelerile birlikte te§riflerini rıca ede-

1 
tahammülüm yok. Sırtım hiç ısınmı- padişahın gözünden düşünnek istiyor. 

tırlar... Hikmet Feridun Es bo~ iner, yükle çıkarlar.• riz. · yor. Ge~en yıl yerlllr.rden bir! keçeden (Ark:ısı var) 

Tefrika No. 43 - Öyle mi düşünüyorsunuzi' miyim? 

Kad1.n1.n Zaferi 
- Tabii. .• Bu dü§Ünceyi besle-

memin de esaslı bir sebebi var. 
Bayan Verga' nın gözünden bir 

şey kaçmadığı için Doranın şaşkın
lığını derhal sezdi. 

bilmiyor muydunuz sanki? ... - di
ye sordu. - T eesşüf ettiğim bir şey 
varsa, o sözler bir karnaval balo
sunda söylendi. Ve civardaki saç
masapan laflara karıştı. Fakat bü
tün söylediklerim hakikatin ta ken· 
disiydiler. Sizi seviyorum. 

Dora 
rak: 

- Buna hacet kalmadı... Bay 
bu tevazudan mahçup ola- Ascott perşemb!" sabahı gelip ayni 

- Hl.'yır, hayır!. .. - dedi. 
- Geçen akşam konuşuyorduk; 

günür. akşamı Romadan hareket 
etti. 

- Nişan yüzüğünü geri mi ver
diniz? l\lüellifi: P. de Coulevain Tercüme eden: (Va • N1l) 

~~~~---... ~~~~--
Bütün bu entrikalar neticesi, kos

koca kadın, zavallı· bir kuş gibi tu
zağa düşüverdi. Dostunun teselüye 
ihtiyacı olduğunu sandı. fztıraplan
nı dindirerek karşısındakine cesa
ret vermeğe kalktı. -

Ve ertesi gün, matmazel Carroll' -
la kont Sant' Anna başlarından ge· 
çen hadiseler dolnyısile büsbütün 
coşkunln§arak karşılaştılar. 

Günlerden cumaydı. O mevsim· 
de cumaları. Romanın yüksek sos
yetesı Panfili villasının bahçelerin
<l.. biribirlerine randevu vermiş gİ
bıdirler. 

Dora, yanında markiz Verga'yla 
gitmişt'İ. Hava güzeldi. llkbahnr, 
bütün lc:tafetile hissolunuyordu. Bu 
yüksek tepeden, Roma, ışık ve ha
vasile büsbütün latif görünmektey-

di. Don·, ilk defa olarak bu muhi
tin tesiri altında kaldı. Latif bir 
hüznün zebunu olmuştu. Ruhuna bir 
aükun yayıldı. Bu his onun için 

öyle yepyeniydi ki, guya nereden 
geldiğini anlamak üzere etrafına 
bakındı. Ve birdenbire kalbi şid
detle çarpmağa başladı. 

Sant' Anna, arkada~ dük de 
Rossano ile birlikte ona doğru yü
rüyordu. 

Erkek elini uzath. Bakışları kar
şılaştı. Kız son derece kızardı. Bu 
ha}ilc gülünç olmutan korktu. 

Kont, Dora'nın kendine gelmesi
ni temin etmek İçin fırsat verir gibi, 
markize döndü: 

- Salıdan beri kimseyi görme
dim. Tuhaf şeyi Maskeli balodan 
sonra kadınlar ailind·i gibi ••• 

- Daha doğrusu yorulmuşlar
dır... Delice sözler ve yalanlar işit
mekten ... 

- Yalan mı i' • • . Bence, maske, 
ekseriya en samimt hislerin söylen
mesine yardım eder ... 

Erkek bunu söylerken matmazel 
Carroll' a ~aktı. 

Gülümsiyerek: 
- Demek ki maskeli baloda sa· 

mimi hislerinizi itiraf etmek fırsatını 
buldunuz~... Bunları dinliyen ka· 
dına ne mutlu! 

Bu sözleri söyledikten sonra, mar
kiz yürümeğc başladı. Dük de 
Rossano, sırdaş olduğu için üzerine 
düşen vazifeyi biliyordu. Hemen 
markizin yanına katılarak onu oya
lamağa ba~ladı. 

Fırsattan istifade ederek Lelo da 
Amerikalı genç kızla alakadar ol
du. Birlikte Y eşilmeşeler yoluna 
doğru yürüdüler. 

Aralarında bir sükut hüküm sü· 
rüyordu. Ebediyete kadar devam 
etmesi arzu olunan sükutlardan bi
ri... Biribirlerina doğru o ilahi 
seyyale akıyordu. 

Matmazel Carroll' da deminki o 
dalgın, hazin halden eaer kalma
mıştı. 

Birdenbire Lelo ı 
- Geçen iCCe aaınimi olduğumu 

Dora, şaşkınlığını yenmek tecrü· 
besinde bulundu. Kendini toplıya
rak, alaycı alaycı: 

- Bu sözleri şimd·iye kadar kaç 
kadına söylediniz? 

Erkek, şa§alamaksızın: 
- İtiraf ederim ... Çok kadınlara 

söyledim... Fakat içlerinden hiç bi
rine evlenmek teklifinde bulunma· 
dım... İşte size evlenelim diyorum. 
Z-ira bana derin bir hürmet, itimad 
ve muhabbet telkin ediyorsunuz ... 
Sizin de beni sevdiğinizi biliyorum. 

Matmazel Carroll bu cüretc şa
şırdı. Erkeğe döndü. Dudaklarının 
ucuna kadar: cHayır 1 > demek gel
mişti. Fakat bu parlak gözlerle kar
şılaşınca büyülenm1ş gibi durdu. 
Kekeledi: 

- Ben ... Hiç bir zaman ... 
- Bu derece cüretkar bir iddiada 

bulunmama şaşmı§sınızdtr ..• Böyle 
bir iddiayı kimseden işitmemişsiniz· 
dir... Acaba sevilmeğe layık değil 

birdenbire kayboldunuz... Kendi 
hissiyatınızı dinHycceğinize dair ba-
na sö:: verin ... 

Matmazel Carroll: 
- Hissiyatımı dinledim! - dedi. 
LelC>, bu cevabı aldıktan sonra 

sustu. 
iki genç biribirlerine baktt. 
Bir heyecan dalgası içindeydiler. 
Sant' Anna, yürümeğe başladı. 
- Böyle bir haleti ruhiyedcyken 

baıy Ascott'la evlenebileceğinizi sa· 
nır mısınız~ 

- Hayır. 
- Öyleyse~ 
- Esasen ni§anı bozdum. 
Kont, gözlerinde bir neşe 

siyle: 
ışıltı-

- Sahi mi i' • .. Şimdi hürsünüz 
demek? ... 

- Hürrüm ..• 
- 1. .• 
- Fakat kalbimde nahoı bir 

utanç da duymuyor değilim. 
- Vadin-izden döndüğünüzü 

mektuplti mı bildirdiniz? ••• 

Genç kız, yavaş bir hareketle el
divenini çıkardı. Parmağının yüzük
süz olduğunu gösterdi. 

- Bakınız! - dedi. 
- Ah, Dora... Beni sevinçten 

çılgın bil hale getiriyorsunuz ... Şim
di söyleyin: Karım olmak ister mi
siniz? 

- Söyleyin, gayet modern, ah
lakça gayet serbes ve birçok ku
surları olan bir kızla evlenmek sizi 
korkutmuyoı mu? 

- He.yır, korkutmuyor ..• Oldu
ğunuz şekilde ııızı seviyorum ... 
Bende bulunmıyan bütün meziyet· 
ler siı.de var... Birlikte emsalsiz bir 
aile teşkil edebiliriz. 

- Öyleyse? ... 
- Ôyleyııe razı oluyorsunuz ... 
Dora, konta doğru ba§ını çevirdi. 
Kızardı. 
Ve omuzlarını kaldırdı. 
- Sizin ve benim tarafımdan bu 

işin reddedilmesi sebebini nasıl bul-
malı).' (Arkası var) 
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""" 

ınoi ltere harp 
gayretini arrtıracak 

Japonyada mühim 
bir toplanf r 

Siam krt aat ı 
yeniden u~rıemiş 

l._G""""'ü_n ...... ı u"'"""· k~Bma:ııo_ı_,"s ..... a-=j 
ESH:1l'ıl ve l'AH\.İLAT - KA~IBİYO 

ve NCliUD FİATL":nI 

B u L I"1 A c Io\. 1\1 I z 1 

1 2' 3 4 5 6 7 8 9 10 ı 
Askerlik işleri 

Fatih askerlik ~ubesin
den~ 

Bunun i~in parlamentoya 
yeni te-klifle:rde 

bulunacak 

Londra 14 (AA) - Reuter 
ajansının parlamento muhabiri, hü
kumet tarafından harp gayretlerini 
teksif etmek .için jJeri sürülmüş olan 
yeni tekliflerin ıiyasi mahfillerce 
lıararetle münakaşa edilmekte ol
auğunu bildirmektedir. Birçok me
buslar asker mevcudu meselesi ile 
aa.na.yi ve istihsal meselelerinin da
lla ~iddetli davranmak euretile hal
ledilmesi lazım geldiği mütalaasın
dadırlar. Bu noktai nazarın, hüku
metin harp işlerine ait yeni teklifle
ri müzakere edilirken açıkça ileri 
ıü.rüleceği söylenmektedir. 

Parlamento mezkur teklifleri mü
ı:akere için yakında toplanacaktır. 
Ten kitlerin daha ziyade istihsal 
ye asker mevcudu meseleleri üzerin~ 
de yapılacağı tahmin olunmaktadır. 
Başlangıçta müzakerelerin gizli bir 
celsede yapılmaeı düşünülmüştü. 
Fakat şimdi münakaşaların aleni 

- celsede yapılmasını istiyenler çoğal
mı~tır. 

İstihsal komitesi reisliğine tayin 
olunan iş nazın B. Bevin hükumet 
aamına söz söyliyecek başlıca hatip
lerden biri olacaktır. Başvekil B. 
Oıurchillin de müzakerelere bizzat 
müdahale etmesi mümkündür. 

B ulgaristanın 
tekzibi 

14 İkincikinun 1941 

DEVi.ET BOR~'LARI Başvekil~ içtimada bir 
nutuk söyledi 

Fransı'l. kıtaatı hiı çok 
ölü ve malzeme 

bırakmış 
Lira Kr. 

Tokyo 14 (AA) _ O.N.B. - % 7,50 933 Tiirl.: borcu I. II. III. 
• > > 1938 Jl:r:ı.m!yeli 

nıansınm hususi muhabiri bildiriyor: Bangkok 14 (AA.) - Bir Sıam • > rn33 ikr:ımlyeli Ergani 
Kabine azası ile ordu erkanı, me· tebliğinde, Hind-içini arazisinde A. B. c. 
buaan meclisi mümessilleri, iktısad Kamboçun şark bölgesinde yeni 11 7 1934 Sivas-Erzurum 1 
ve maliye aleminin mümessilleri ve ilerleme kaydedildiğini ve <lüşma· Kupon kesik 
gazeteciler arasında yapılacağı ha- nın müdafaa hatları ile birlikte bir " > 1934 Sh·as-Erzunım 2-7 
hm verliea içtima bugün e.kdedil- çok ölü ve malzeme bıraktığını bil- > 2 1932 Hazine bonoları 
ıniftir. Müzakerelere Başvekilin, or- dirmektedir. > 

11 19
3
4 ıı 11 

S
. > ) 1935 > ) 

du yüksek kumanda heyeti azaları, mgapur 1 4 (A.A.) - Siam 11 1938 • • 
muavinleri ve Harbiye Nezareti şu- konsolosunun Reuter muhabirıne A. Dem!ryolu tahYill I-II 
bo müdürleri ile yaptığı uzun bir söylediğine göre, Fransanın Siam J 11 .. III 
konuıma ile başlanmıştır. hükumeti nezdindeki siyasi mümes- 1 A. Demiryolu mümessU senet 

Matbuat bu toplantılara büyük 1 ~ili çekilrr.ış olduğundan Siam hü- Haydarpaşa llmam 
bir ehemmiyet vermektedir. Japon lkumeti Fransızlarla müzakerelerde H. limanı mümessil senedi 
siyasi mahfilleri meclis devresi bit- bulunamamaktadır. Frarİsanın miı- • HİSSE SENETLERİ 
meden hükumetin bazı teklifleri bil- messili geçen mayısta Venezuella'ya 
hassa bütçeyi meclisten geçirmeğe nakledilmi!! ve yerine l {indiçinili bir T. C. Merkez bankası 
ıayret edccegwi kanaatindedirler. memur tayin olunmu .. tu. Halbuki T. İş bankası namn muharrer " T. İş bankası <hamile altl 

19.:::5 
19.72 

19.17 
19.32 
60.50 
15.50 
29.50 
62.62 
4:1.
~--
39.-
43.-
41.-

109.-
9.65 
9.95 

101.-

22.10 

Hazırlanmakta olan yeni intihap Hindiçini Siamın kcndi~ile müzake- T. Iş b:ınkası mümessil hi~. 
kanununa da büyi.ik bir ehemmiyet re edebileceği müstakil bir memle· A. Demiryolları ~lrketl (% GO) 
atfedılmektedir. Bundan sonra yapı- 1 ket değildir. Kupon kesik 
lacak toplantılarda Başvekil B. Ko- 1 Vaşingtonda bir gi.irüsme A, Demiryolları ~lrketı (% 100) 

noyc hükumetin muhtemel mukave- Vaşington 14 (AA.) _ Ame· Kupon kesik 36.50 
metl w d h" J d EskiRehlr çimenfo şirketi 7.90 

. e~e r~g?1en a ı apo~ya a rika Har~ciye Nazırı B. Hull, Siam Şirketi Hayriye 
yenı sıyası nızamı tahakkuk ettırmek elçisini davet ederek görüşmüştiir Sirketi Hayriye temettü ~~:= 
hususundaki azmin~ bir defa daha Mülakatın Siam ile Fransız Hindi- --------
ı.•aret ed kti. d ECNEBİ TARVI.LL.ERİ " ece r. çinisi arasın aki muhasamat etra· 
Japon Başvekilinin nutku fında "cereyan ettiği zannedilmekte- Kredi Fonsiye 1903 

Tokyo 14 (AA.) - D.N.B. dirB. H il ·1 v b • • Aml9lı 
113.50 
107.50 
57.-bl.ldı·r·y B k·ı K ' . u gazetecı ere yaptıgı eya- " • ortı 

ı or: a§Ve l prens onoye s· .. ·ı· ·ı " > K 
b 

·· t l 
1
• ikt d natta, ıam mumessı ı ı e umumi _______ t..:.ıp_o_n ____ ~•!.._.:.l.=30 

ugun op anan par amento, ısa h. h b l · · · ı· ·ı · b .. ·ıı · k ma ıyette a er er tealı ettıklerın NCKUT 

tiı. Suriye ve Liibnanda 

a emı ve mat uat mumessı erı on- ·· k" I· t · l · 1 · · 
f 

. . d ·,re muş u a ın ıza esı çare erını gö-
eransında memelket ıçmde ve ı- ·· d'kl · · ·· 1 ki "k ·f d d h"d' I · · ruşme ı erını soy eme - e 1 tı a et-

şın a cereyan e en a ıse erın ın- miştir. 
lcifafı hakkında bir nutuk söylemiş-

Türk altını 
Külçe altın bir grumı 
Osmanlı bankası (banknot) 

KAMBİYO 

23.45 
2.77 
2.35 

Japon B~vekili, Bilhassa üçlü pak 
tın imzasından ıonra tahaddüs eden vaziyet 
beynelmilel vaziyeti ve Japonya ile Londra 14 (A.A.) - Afi ajan- Londra üzerlne 1 sterlin 

Türk llrası 
5.24 

132.20 Sovyetler Birliği, İngiltere ve Ame- sının hususi muhabiri bildiriyor: Nevyork üzerine 100 dolar 
AJman kıtalarının Bulga- r.ika arasındaki münuebetleri teba- On beş gündenberi, yani yeni yük- Paris üzerine 100 frank 

• _ı •kl • rüz ettfrmi.t ve bu münasebetle A- sek komiserin geldiği zamandanberı Milano üzerine 100 liret 
rıstanoan geçtı erı merikanın İnailtere ve Çine muave- Suriye ve Lübnandaki Fransız ve Cenevre üzerine 100 frank 

h b ı 
• A b Atina üzerine 100 drahmi 

hakkuıdaki a er fl'r net etmek ıuretile aldığı muhasım rap mat uatı sarahaten daha geniş Sofya üzerine 100 leva 
do;Tru dev_" ildir vaziyete işaret etmiıtir. bir serbeslikten istifade etmektedir. Marid üzerine 100 pezata 

'"' B~velcil bundan ıonra Nankin Gazetelerin başmakaleleri müte- Budapeşte üzerine 100 pengö 

29.6875 
' 0.9975 

U225 
12.9375 

hökllınetine, Fransız Hindiçinisine a~dit beyaz sansür yerlerine rağmen Bükreş fuerine 100 ley 
Sofya 14 (AA) - Bulgar ajan- ve Hollanda Hindistaruna ait meııe- mıhver düşmanlarının muvaffaki- Belgrad üzer1ne 100 dinar 3.1'75 

11, Alınan kıtalarınm Bulgadstandan lelerden ve müteakiben de yeni ile- yetlerinden müsait bir şekilde hah- Yokohama üzerine 100 yen 31.1375 
ıeçt-:klerine ve bu hususta diploma· hsadi bünye He alakadar Japonya setmekte, fngiliz ve Yunan tebliğleri Stokholm üzerine 100 kuron 31.005 

tik bir teşebbüs yapıldığına dair ya· iktıııadi meselelerinden bahsetmiş- daha büyük harflerle neşredilmekte· ! J b f L 1 hancı memleketlerde yayılmış olan tir. dir. stan u evazım 
ızıyiaları tekzibe salahiyettardır. Harbiye ve Bahriye Nazırları da Bütün gazeteler Amerikanın tarzı anıirliği satın alma 

«Alm<tn kıtalar:mın Çindeld asker? vaziyeti ve A·nupa hareketi hakkındaki haberleri göze komisyonu ilanları 
B 

Ik l d • harbi hakkında İ7alııat verm•işlerdir. çarpacak bir surette neşretmekte-
a an ar an geçmesı ----- dirler. General Derıtz Suriye ve 1,900,000 adet bir numara, 2.aao.000 

müşküldür» f spany;.ı. 750 lokomotif Lübnandaki Fransızları Pctain tara- ı adet iki numara. 61,000 adet dört nu-
Stokbolm 14 (AA) _ Oagblsı- fır.elan kurulan Fransız lejyonuna mara mıh alınacaktır. Pazarlıkla ek-

b 
yaptırıyor yazılmağa davet eden bir beyann siltmcsi 2211 941 çarşamba günü 

det gazelesının askeri muha iri Madrid l4 (A.A.) _ D. N. B.: Na~ıa a- saat 15 de Tophanede İs. Lv. Amirliği 
1 l 1 k ld 

~ VlAb .ı. me neşretmiştir. ta yan arın maruz a ıgı mag u ı· Neaa.reti 1939 mayısında her gene satın alma komisyonunda y:ı.pılıı.cak-
yetlerin kısmen gayri müsait vazı- 150 al teslim edilmek üzere İspanyol Diğer cihetten Lübnan ia~e daire- tır. Tahmin bedeli 48,293 lira 40 ku-

Soldan sağa ve yuk:ırıdan aşağı: 
1 - Takım - Bir nevi pamuk. 
2 - Azıcık harekr-t etmek. 
3 - Tersi isimlerdir - Nota. 
4 - Beceriksiz. 
5 - Cemi edatı - Tersi ahlak de-

mektir. 
6 - İsim - Tersi ta.harri etmeli. 
7 - Yerinden hareket edemiyor. 
8 - Kör - Koku. 
9 - Nota - Tersi erkek tavuktur. 
10 - Eski bir Türk kumandanı -

Kavga. 
Geçen bulmacamızın halli 

Soldan saağ ve yukarıdan aşafı: 
1 - Uyurken, Ma, 2 - Yanaeğilen, 

S - Un, Kremalı, 4 - Raksecliyor, 5 -
Kere, Ekin, 6 - Egede, Eleş!, 7 - Nl
mikeh, 8 - Layik, İpi, 9 - Melonşap
ka, 10 - Anır, İklar. 

Sizi Saadete Götüren 

PUDRA 
RENGiNiZ 
HANGiSiDiR? 

.On kadında 

EN SON 

MOl.JA 

RENKLERi 

yetlere ve ~ıın~ızlığa atfedilebileceği endüstrisine 750 lokomotif sip:ırif et- sine mensup be'.} Fransız memuru- ruş ilk teminatı 3620 liradır. Nümu
fikrindedir. Mihvere göre bu me- ml§tı. İlk Parti yalr.ında teslim edile- nun rü~vet aldıkları için i~ten el çek- nesi komisyonda görülür. İsteklilerin 
yanda, Yunanistanda vaktinden ev- cektlr. Lokomotifler sert halinde ve en tirildikleri ve mahkemeye ııevkedi- belli saatte komisyona gelmeleri. fena renkte 
vel h:ırekata başlanılmış alınası, modem tarzda lmal edilmektedir. lecekleri haber verilmektedir. ••• (1!ll - 214) kullanır 
Mısırda sürprizle karşılanılmı~ bu- Yugoslavyada altın Pariste altın kaçakçılığı Raycmrpa.şadan Balat. Ayvaııs.aray 1-enb. renkte bir pud-lunması, fena hava şartları vesaire- p • ı 4 (A A ) TE' Beşiktaş fabrikalarına 10,000 ton ra, yüzünüze <makyaj-
yi saymak mümkünse de karşıların· istihsa)İ artıyor dans p · . H . --1 Sltcfdani ajan kadar buğday nakil ctt1rllecektlr. Pa- lanmış> ve çirkin hfr 

N 
sın an: arıs po :11 e e. tın an satı- zarlıkla ek..'llıt.mesi 17/1/ 941 günü 83.at manzara verir ve sızı 

daki muhasım kuvvetlerin meziyet· Belgrad 14 (A.A.) - D. · B.: lan tak.r1·ben l-ıir mı'lyon f kl k 1 15 d T h d L A .._ ran ı a - e op ane e v. m1rliğl aatın daha yaşlı gösterir. En 
lerin~ sahip olmadıkları da a.nla~ıl· Orman ve madenler nezaretinin bn para müsadere etmiştir. Yirm alma komisyonunda y:ıpılııcaktır. muvafılı: rengi bulm~nın 
snaktadı.. bildirdiğine göre 1937 senesinde franklık. eıkkeler 600 franga kadar Tahmin bedeli 4000 llra ilk teminatı • . . ..... 

Alman hava kuvvetlerinin de şim- 2 724 kilo olan Yugoslavyanın altın satılmakta idi. Birk<.:ç h k' 300 lir:ıdır. Şartnamesi komisyonda y~gane. ç.aresı, yuzun~-
b 

mu te ır ya görüfür. Deniz vesaltl olaı1lo.rın bellı· zun hır tarafına hır 
Jiki vaziyette Arnavutlukta ve istihsaH bu 9ene tahminen dört in kalanmıştır '- d ·------ saatte komisyona gelmeleri. ren.ıt ve iğer tarafına 
Trablusta bir §ey yapamıyacaklanıu kilo arasındadır. (792 _ 215) ba§ka renk pudra tec-
ıöyliyen muharrir, Alman kıtaabnın Mevcut on. on beı kadar altın Japon • Fransız müzake- ••• rübe etmektir. Bu tec-
ltalyadan geçerek İtalyanların yar- maden ve altın i~leme imalathanesi resi hen;jz neticelenmedi 100,000 adet cam matra alınacak-! rübeyi T okalon pudra-
dımına gitmesinin melhuz bulunma• i§letilmek. prtlle istihsali.tın eencde tn. Paı,arl~l~ eksiltmesi 22/1/941 lsının yeni ve cazip renk 
ciığını. çünkü böyle bir hareketin S,.500 ill 6,000 kiloyu bulacağı Tokyo 14 (AA) - (Havas): çarşamba gunu sa::ı.t 14,30 da Toph:ı.- 1 ril B . 
İtalyan nüfuz ve itibarını rencide tümin edilmektedir. Dmei ajansına göre, kabinenin söz- nede İst. Lv. Am1rllğl satın :ı.lma. ko- e e yapınız. u yem 
edebileceğini, ayni zamanda denız cüsü B. İşii. gazeteciler toplantısında misyonunda yapılacaktır. Tahmin be- renkler gayet modern 
yollarının da emniyette olmad1ğını Sovyet • Bulgar tİ<."aret yaptığı beyanatta, Hindiçini hakkın- deli 35,000 lira ilk teminatı 2625 ıı- cChromoscope> maki-
tıave eylemektedir. aörüo.melerİ daki Fransız - Japon müzakereleri- radır: Nümunesl komisyonda görü- nesi sayesinde karıştı-

Muharrir, Balkanlardan seçecek • '.I!' nin henüz bir neticeye varmadığını lür. Isteklllcrin belli saatte komi.syo- nlilllfb.r. Sihramiz bir ' 
Alman kuvvetlerinin Balk.an}ayda bn.:::• (A.A.) - D. N. B. a.Jansı ve fakat seyrini takip etmekte oldu- Da gelmeleri. ••• (798 - 216) gböz. hemen kusursuz 

bilhassa mukavemet için Türkiyenin fitn7et _ Bulcar tıcaret görn'"""el--' ğunu bildirmiştir. T h ir itina ile renkleri in-

ld 
v takd" _....._._ w.ı.ou C'u B J •• k op anede lki No. lu dikim evinin tihap eder ve artıl... 

müzı:ıhereti de vaki o uau ır- h-.a..ı.ud.a. a.bnan ma.lfu:D..at.a. göıe, ez- • · şıı, müza erelere mevzu teş· altmdakl 24 adet düklt!'..n tarnlr ve .... 
de, müşkül vaziyete d~eceğini bil- eibnle b.ıııJılılı!lı kontenjanların arttı- kıl eden meselelerin birbiri ardınca inşa ettirilecektir. Pazarlıkla eksilt- «makyajlanmış> man-
dirmekt~dir. nlnıası m~ müza.kere edllm•kte- müzakere edilmekte olduiunu ilave mesl 22/1/941 çar~amba günü .saat zaraya nihayet verir. Cilt ile gayet 

l ı .. dU'. eıylemiştir. H de Tophanede Is. Lv Amirlitl sa- güzel bir tarzda imtizaç eden bu 
.ondra mahfil erine gore tm _alma komlsyonunda. yapılacaktır. pudra, adeta tabii gib-i gösterir. To-

Tass ajansının tekzibi 11 1 D -ı ~eşif bedeli 
22

,663 lira O kuruştur. kalon pudrası hususi bir usul dahi-Dev et emiryollari ve Limanlari ı,ıetme llk teminatı 1999 lira 72 kurll§tur. !inde <Krema köpüğü> ile karıştı· 
Londn 14 CA.A.> - Londra. resmi Umum idare•ı" ilan" ları· K~.lf v.e şartnamesi komisyonda gö- nlrruştır. Bu sayede bütün gün sabit 

mahfilleri Tass ajansının tekzibi hak- ., rfilur. Isteklilerin belli saatte komis-
klnda hiçbir tefsl.ratta bulıınma.makta. =====::s:ııa1ı:mı:::=a:::=:a:ıı====-===ı::ıı::=========-========~ yona gelmeler1. (794 _ 217) kalır ve ne yağmur ve rüzgardan, 
•-.. eler de bitaraf mtı.A,...itler ._,__.bin ne de fazla terlemeden kat·ı·vven 
"" ~ ..,..,,.. .MW:ı.u:ımen bedell 175000 Um ~ 50 adet sarnıç vagonu 28/2/941 cuma J J 

pek tabll olarak menfi bir haber oldu- &'ftna u.at 
11 

te kapalı nrl uulil llo Ankara.da. idare b1na.sında. satın ah- müte~i; olm:ız Hemen bugün T o-

ı - Bu yıl ask rl ç ına gır ş 

1 

~37 •• doğumlulann ilk yok aınasmn 15/ 
.... kanun 941 çar.şamba ı;u iı başlan -
caktır. 2 - 3-ı7 de, umluların ilk yo'" 

1
1::.ma.sı a§a~ daki °Şekilde na.hl) e n -
hlye yapılac. l:fır. A ı 15 2. kanun 941 
den 28/ 2. Kanun / 941 kadar 

1 

~;tın nahiyesi 337 doll-umlul::ı.rı. m 
uv/ 2· Kanun / 941 denll/Şu-

1 ~:~ 94~ e kadar S.:ımaty:ı. nahlyesln.11 
dogıımlu!arı. CJ 12 Şubat 041 d n 

25 Şubat/941 !:adar Şehremini nahi
yesi 337 lilcrı. D) 26 Şubat S • ı den 
31/Mar_tl941 kadar Ka:ngtimriık na
lılye~l .137 illeri, E) 12/3 941 den 25 'J/ 
941 kadar Fener nahiyesı 337 l'lerl F) 

:6 3/941. deı:ı 8 4/911 kadar Eyup n;~r
kez nahıyesı 337 ıııeri K } !) 41941 d 
22/ 41941 kndar Rami ~·e Kumkapı 11 

hlyclerl 3_37 liler. 3 _ N:>hiyeJere m~n: 
sup 337 illerin günlerinde şubeye mli
racaatıı:_rı mecburidir. 4 _ Getirecek
leri vesııtalar hakkında f:ızla tafsiiat 
şube kap:s.!nd:ı.kl ilanlard~n bğrerılle 
rek yoklama esnasmcla 1,esika' rı tn 

ı k t· 'ı. m 0.::ıra ge. lrt.Cekleridil'. 5 - rı }ilerin 
y_oklamasilc beraber do(,uııı do;.,um ıh
t.yat erat rokfaması da ara~ıd .. ki ~"
~ilde yapılac:aktır A ı J 5 2. kanun/ 911 
cıen 1712. kamm/941 k:ıdn,. 312 do
ğum_lular, ~ ı 20 2. kanım 941 tlrn 221 
2. kiuıun/9 _l kad:ır 313 ,,0 11 uıniu'a 
~) ?n/ 2 ı.· 9 ı;, " r, v ~" . ~ .. nun . 41 elen 27 2 kfwu 
9~1 kadar 314 doğumlular, D 2:: 2. 
kanun 941 den 3iJ 2. kanun !141 ksd r 
315 doğurelular. Eı 31 2. k" ınm 041 
den 5/Ş~b!'t C~l kadar 316 doğumlu
lar. 6- ,,ı, - 3.>~ dogumlulann yokla
maları aynr:ı. llaıı edlleccktır. 7 _ 
Gerek 337 l~e!·in ve ı:;eıe::...,e iht.:yat 
era~ yoklamaları curr.at te .j güıııe::i 
h:ırıç her gu~. sabahtar. oğlen~ kadar 
devam eder. Oğleden sonra müracaat 
kabul_ edil~1ez. 8 - IhUynt erat111 grtl
receğı ves;kalar ve murac::ıat yolu su
be kapısındaki ilünd:ı. yazılıdır. V~k
tile öğrenilmesi. ... 

Bakırköy Askerlilc Şubesindc.ı: 
1 - Bakırhöy a~kerlik ~uLcqinde 

kayıtlı 3 3 7 doğumlu mükelleflerle 
312 ila 332 (dahil) doğumlu bil-

i umum ihtiyat eratın senelik yokla
malarına 16 lkinc·~kanun 941 gü
nünden itibaren ba~lanarak 15 3/. 
94 1 tarihinde nihayet verilecektir. 

2 - Yoklamalar her gün sabah
leyin saat 9 dan 1 2 ye kadar de
vam edecektir. Köylere ait yokla
malar tayin edilecek yerde alakadar 
memurlar tarafından yapılacaktır. 

3 - 3 3 7 doğumlular yoklama
nın bidayetinde11 nihayetine kadar 
şubeye müracaat edebileceklerdir. 
İhtiyat eratın yoklama günleri de 
aşağıda gösterilmiı:tir. 

4 - Yoklamaya gelecekler nüfus 
hüviyet cüzdanlarilc gelı.ıdidirler. 
Tahsilde bulunanlar tahsil durumu
nu tevsik edecek her er meşguliye
tini gösterir muteber ... -esaikle mü
racaat e2ecek::-:r. 

5 - Yoklama müddeti ;:arfında 
kanuni mazereti olmadan ) oklama
ya gelnllycnlerle, mümessil, muh
tarlar ve resmi, hususi daire ve mu
esseselerle fabrika, şirketler ve ~ai
rede müs~ahdem olanları )'oklama
ya göndermeyen amirler hal,,kında 
kanunun ceza ahkamı tatbik oluna
caktır . 

Yoklamanın yapılacağı günleı: 
3 1 2. 31 3 doğumlular 16 - 18, 

314, 315 doğumlular 20 - 22, 316, 
31? doğumlular 23 - 25, 318, 319 
dogumlular 2 7 - 31 kanunuııani, 
320, 321 doğumlular 1 - 7, 322, 
323 doğumlular 8 - 13. 324, 325 
doğumlular 15 - 20, 326, 327 do
ğumlular 21 - 25, 328, 329 doğum
lular 26 -. 28 şubat, 330, 331 do
ğumlular 1 - 6, 332 doğumlular 
7 - 15 mart. 

Şimali Amerikadaki 
f rlandahların bir telgrafı 

Ottawa 14 (A.A.) - E~ki milli mu
haf:::.zakar partisi resi B. Man!on Ka
nadadakl bütün İrlandalıl::ı.r ııumın::ı 
İrlanda hükumetine şu telgrafı gön
dermiştir: 
İrlandanın mihvere karsı ynpılnııık

ta olan harpte göstereceği her türlü 
iş birliğlni Şimali Anıerikııdakl n 11-
yonlarca Irfandalı ~ül:ranla karşılıy:ı
caktır. 

Yugoslavyada bir tren 
kazası 

tunu, bununla beraber bu teblpten enl rln <ı-s ) "-lık kk kalon pudrasını tecrübe ediniz. Te-
••-aret muahede ... -ln !kitleri a- .. ·- nacaktır. Bu 1fe girmek !steyı e ..,, O ......... mun at teminat ne ...., ~ •-.uu -- ........ .o.MjlM --'kala *etllflerlni &""""' ...n .. saat ı~ .... . ninizin lt.inzelleıtiğini görecekıriniz. 

Belgrad J 4 (AA.) - Stefani 
ajanıımdan: Prahovo - Ni~ hattında 

Emni:yet Sandlfı Mödörltiğünden: bir trenin üçüncü mevki vagonların
ltulmpaşa Tab::ıkho.nc .sokak No. 18 dan birinin yoldan çıkması netice
de :msim !!ay Mehmet .kıar ~0/1/939 sinde dfüt yolcu ölmüş, birçok yol-
1ıa:riStnAe 1ı&nd.ığırruza. bırakbğı para cular yaralanmıştır. 

da çok sıkı ı.stişarelerln idame edil- &anunun _,, ... "'"" &• ""'" rı " • .1·~ ..... "' • .... dar 
nıekte olmadılP, mA.nasının çıka.nlma- komalyoo relslliJne vermeleri lhım.dır. ır:ıı mümkün olacaıı...,.,ı kaydeylemekte- Şartnameler (500) kurw;a Ankara ,.. Ha.ydarpap nznclerlnde aatıl-

.,..... maktadır. (1 .... ) 
dlrler. ..., 

* ltlsı V~en 46363 ttUm:lraJ.ı bonoyu za- ;D;ılJi)ttilİ41İİİuıwuırnnwmiiiııiiiıııITT'mmnrnm;;;ııı,;;;n~ııır.":urr.nı""'ııı"'ıı""ın"°'ıı""m""ıtr-11-,,1-ı,-,,11i'rn'rr 
Rumen Başvekilinin seya· 

halinden Berlinin 
malumab yok 

Berlin 14 CA.A.> - Yan resmi blr 
taynaktan tebliğ edilmiştir: RO:m&Il
ya BaşvekUI general Antonesco'nun 
yakında Berllne geleceğine dair ola
rak yabancı memleketlerde çıkan şa.
yial:ır üzerine Berlin siyasi mahfilleri 
böyle bir tasavvurdan malümatlan ol
madığını beyan etmektedirler. 

Tiirk - f sveç ticaret ve 
klirin~ anlaşmaları 

.Muhammen bedel1 16700 (on altı bin yed! )'ÜZ) Ura olan DO ton benzin 
!O/l/1141 Pertembe güntı. .saat lli te kapalı mrf n.sullle Ankara.da idare bin&
sında. satın alınacaktır. 

Bu 14• girmek ıstıyenlerin 125:.1,50 <l>in ı.ıt1 yil.z eW. ll'.l llra euı kur:.uf) 11-
nlık nıuva.Jcka.t temlna.t ile :t:anunun tayin ettiği ,,_.wları ve teklirıerin1 
~ gün 1aat lf e kadar tömı.syon relsll'line 1'el"meleri l!z:ımdır. 

eartnameler para.sız olarak Ankara.dil. Ma:lzeme dairulnden, Bqd.Mw 
patadıt. Te.ııelltlm Te sevk oefllğlnden dağıtılacaktır. (164) 

Sümer Bank Birleşik yün ipliği ve dokuma ve 
Sun'i ipek fabrika1ari müessesesinden: 

J.1 dijini söylemiştir. Yerılsi verilece- · · · 
tmderı eskisinin hükmü olmadığı nan YE.ı~I NESRIY4.1.' 

Satılık 
Saç Pı91ları 

İkiyiizer ldloluk bpabıs de
mir saçtan mamul hçılar lalı
lddır. AJqam pzeteai idaıwiae 
müracaat. Tel: 20681. 

* Çocuk Esirgeme Kurumu eyoğ
lu kaza. kolundan: Qocuk E[fl.rceme 
Kurumu Beyotıu ka:uı. kolu !Hl ,.u.ı 

oltmur. 

* Türlciye eczacılan cemiyetin
den: C!emiyetimizin umumi heyet 
içtimaı. 21 Ununusani 1941 salı 
günü o.at l .f de İstanbul Etibba 
odası salonunda akdcdilecektir. Ce
miyet hasının mezkur gün ve eaatte 
tef!ifleri rica olunur. 

10,SO da. Beyoğlu İst1k1M cadd!Mil 69 Dr. İHJ!A.~ surt 
numaralı merkezinde yapılactü:tır. İstreptokok, 1stıe.filokok, pnö-
K&~ koluna aylık ve yıllık sutetlle mokok, koll, plyosiyanlklerin 

~.a.hhütte bwunan sayın tznmlZUl o yaptığı çıban, ynra akıntı \e 
gun, o saatte bulunmıı.larını ldate cild hastallklaıına kar 1 c· k 

Tarihte 
Yeni ve yakm. zareanl:ır 

Yeni ve yakın zaııınnlarda Osmanlı 
imp~ratorluğu lle Avrupayı asır asır 
tetkik eden bu klt:ı.p devletler arası 
meseleleriyle ve her asırda her mil~ 
letln tar1hlnl hülasa etmekte \'e meş~ 
gul olmaktadır. 

Samlli Nafiz Tansunun bu eserini 
oku:, ucı.rl~rımıza tavsıye ederiz. 

Garp tarilıi 
Değerli tarih muharrirlerimizden 

Kabata.ş - Boğaziçi liseleri öğıetmen
lr.rlnden Samih Nnflz Tnn .u yeni 
yazdı1ı garp tarihl hü1fı.saS1 gerek lise 
'e gerek mii ıcvvcr gencliğlmiz için 
tav ıvcvc de«er bir kıymettedir. 

Ank:ırn. 11 (Telc!onl:ı) - tsveçle 
hiikümet!mlz ::mısında yapılacak tica
rC't ve klir!ııg anlaşmalnrı roüzakere
aine yakıııda başlanacaktır. 

Bursa.da tAln Merinos fa.brika.mlZ e:üıtttımda bir: muhavvile merke.zt bs.
nnsı inşa •ttırllecektlr. Xeşlf bedeli 1988,S7 liradır. JJ.aton aımne demh1ei1. 
mfteaseseee ~ edilecek ve bedelden tenzil edilecektir. Bu ~aata. ait 
tapalı ıarfia ek.sil.tme 27/1/941 par.ı,rtesl gilnü mat 15 te ın\lc.sse.re xııtım~ 
zinde toplan&eak eksiltme tomLsyonunca. 7aopfiacaktır. Kaııa.Iı 1:3.rflar ayni 
ıün &aat Hı • kadar müessese merkezine tevdi olunnuılıdır. Muvakkat temi
nat miktan 298,29 liradır. Şartnameyi alı:nl\k için her ıiln öR'leden sonra 
müessese veznesine müracaat edilir. iştl.rak edeceklerin Katırcıotlu hanın-
da ri lncl ka.tta müessese merkezi.ne müracaatları. (208) 

kmlgres1 26/1/lMl pazar g11n11 saat ~ ANAPİYOJEN 

heyeti kendilerinden rica eder. tesirli taze asıdır. ~·-~.; Çı~ır Ki,apcv inde s:ıtılınaktadır. 
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FİKRi T. KARDEŞ 
Otomobil ve Makinist Okulu 

Bomonti tramvay durağı, Ebekızı 
sokak No. 1 Ş~li, Tel: 80259 

Şoförlere yeni ders devresi 20 
lkincikanun 941 de baDlnyacaktır. 

rogram ve talimatnamede, deği
tiklik yoktur. Kayıt muamelesine 
paşlanmıştır. İsteyenlere program 
gönderilir. 

l\matörler her .zaman lıabul olunur. 

~.~~.~.~'.~·"~ f iuys·r üfü1 Ksiıi·~TinAoın l 
Yastık :-organları da pek ucuzdur. Adres : Istanbul Çakmakçılar ı 

Kus Tüyü Fabrikası. Telefon: 23027. 

Sümer Bank hirk:şik pamuk ipliği ve dokuma 
fabrikaları müessese!İ Freğli bez 

fabrikasından 
100 santimlik alle hassası Mtr. fiatı 45 Krş. 
140 santlmllk aile hassası Mtr. fiatı 60 Krş. 
150 santimlik aile hassası Mtr. tiatı 64 Krş. 

Satış ve flatlarımız fabrika teslimidir. Anbalaj masrafı aynca 
alınır. sipariş vermek isteyenlerin 1izami 5 balyayı geçmemek şnrtlle 
siparişlerini kaydettirmek ve bedelin! tediye eylemek üzere 1 inci 
Vakıf hanında 1 inci katta Sümer Bank birleşik pamuk lpll~ ve 
dokuma fabrlk:ıları mıiesseseslne müracaatları reca. olunur. 

İplik mü~te~iJ~rine 
Ere~ll 

2-1 düz 750 Krş. 
No. 24 sert 875 11 

No. 30 820 11 

No. 36 890 11 

Kayseri 
No. 12 565 Krş. 

No. 16 650 11 

Nazım 
No. 20 655 Krş. 
No. 24 750 11 

lste~n miiş~rilerln fııbrlkalura müracaattan 
(10632) 

Harp Akademisi Satmalma komisyonundan: ı' 
Harp Akademisinde mevcud 42 adet e~er takımı tnmlr etUrllecektlr. 

Acık e~lltmesl 18 İklnclk!mun 941 Cumartesi günü saat dokuzda Akademi , 
Sa tın:ı.lm3. komisyonunda yapılacaktır. 1 

E(:er takımları her gün Akademi debboyunda görülebllir. Eksiltme mil- 1 
n aknsa..qnn iştirak edeceklerin mi.ınknsadan evvel Beşiktaş malmüdilrlüğil- ı 
n" yatırılmış yirmi dört llrntı:c makbuzhı mczkiır günde komisyonumuza 
muracnatıan. (209) 

Hoşa gidecek en makul hediye: 
Bir S 1 N G E R saatidir. 

Meşhur S i N G E R saatleri biç bir zaro 
görmeksizin eski fiatıarla satılmak~adır. 

S i N G E R saatinin kalitesi yuksek, 
mübayaa şeraiti faydalıdır. 

Cep saatl Kromdan n.rkası fantazl 22 Llra 
Cep saati Çelikten arkası fantazl 28 Lira 
Cep saati Kromdan arkası tantazl çok ince 25 Lira 
Cep saati Gümüş arkası fantazt 30 Lira 
Ucuz saatler hakiki tasarrufu temin etmez. Saatin 
kalitesi yüksek, mübayaa şeraiti faydalı olmalıdır.

1 Türkiyede evsafının yüksekllğlle şöhret bulan 
s İ N G E R Saatleri bütün faydalan camidir. 
Çünkü: Diğer marka saatlerden ucuzdur. Tasarrufu 
temin eder. 
Çünkü: Hayatınızda. sızı başka. saate muhtaç etmez. 

Çünkü; on beş sene zarfında tamlr parası vermezsiniz. 
Bu fırsattan istifade etmek lstlyen taşra müşterilerimiz bedelini posta 

vasıta.sile pegin gönderdiklerinde posta ücreti tarafınıza aid olmak üzere 
sa:ıt gönderiliyor. 

DİKKAT: Singer saatleri İstanbulda yalnız Emlnönü merkezindeki 
nınğuzamızda satılır. - Istanbulda şubemiz yoktur. 

SINGER SAATLERİ Mağazası, İstanbul, Eminönü caddesi No. 8 

Tasfiye Halinde 

Kozlu Kömür işleri 
Türk Anonim Şirketinden: 

Şirketimiz 1 /1 /941 tarihinden itibaren tasfiye haline girmiş ve 
tasfiye merkezi olarak: (tstanbulda Calatada Perşembe pazarında 
İş handalci dairei mahsusa) tesbit olunmuı, ve tasfiye memurları da 
fevkalade umumi heyetçe tasrih ve ticaret siciline tescil olunan sala
hiyetlerile faaliyete geçmişlerdir. 

3867 sayılı kanunun Şirketimiz ocakları hakkında da tatbiki 
üzerine, Şirketimiz memur ve müstahdemleri, Zonguldakta (Mah
dut mcsuliyetli Ereğli kömürleri işletmesi) ne devrolunmuşlardır. 

Yukarıda yazılı tarihten itibaren Şirketimize ait muamelat ve 
tasarrufatta, salahiyetli tasfiye memurlarına ai inıza sirküleri, alaka
lılara tevdi ve tevzi olunmuştur. 

Binaeıırleyh. Bundan böyle Şirketimiz namına münhasıran bu 
sirkülerdeki salahiyetler dairesinde ve gösterilen imzalarla muame
le ve tasarruflarda bulunulması icap edeceği ilan olunur. 

Tasfiye Halinde 

Kozlu Kömür işleri 
Türk Anonim Şirkdinden: 

1 - Şirketimiz, usulü dairesinde tescil ve ilan olunmuş bulu
nan 25/12/940 tarihli fevkalade hey" eti umumiY• kararile kati mu
amele, fesih ve tasfiyeye karar vermiı bulunmaktadır. 

15 Kanum-ıs:mı W41 

Tasfiye Halinde 

Maden Kömürü işleri 
Türk Anonim Sirketinden: 

Şirketimiz 1/ 1/ 941 tarihinden itibaren tasfiye haline girmiş ve 
tasfiye merkezi olarak: (İstanbulda Calatada Perşembe pazarında 
lıı hr.ndaki dairci mahsusa) tcsbit olunmut vı... tasfiye memurları da 
fevkalade umumi heyetçe tasrih ve ticaret siciline tescil olunan salii.
hiyetlerile faaliyete geçmişlerdir. 

3867 sayılı kanunun Şirketimiz ocakları hakkında da tatbiki 
üzerine, Şirketimiz memur ve müstahdemleri, Zonguldakta (Mah
dut mesuliyetli Ereğli kömürleri işletmesi) ne devrolunmuşlardır. 

Yukarıda yazılı tarihten itibaren Şirketimize ait muamelat ve 
tasarrufatta, 'salahiyetli tasfiye memurlarına ait imza sirküleri, alaka
lılara tevdi ve tevzi olunmuştur. 

Binaenaleyh, Bundan böyle Şirketimiz namına münhasıran bu 
sirkülerdeki salahiyetler dairesind..: ve gösterilen imzalarla muame
le Vt tasarruflarda bulunulması icap edeceği ilan olunur. 

Tasfiye Halinde 

Maden Kömürü işleri 
Türk Anonim Şirketinden: 

- Şirketimiz, usulü dairesinde tescil ve ilan olunmuş bulu
nr 25/12 / 940 tarihli fevkalade hey' eti umumiye kararile kati mu
amele, fesih ve tasfiyeye karar vermiş bulunmaktadır. 

2 - Bu itibarla Şirketimizden alacaklı bulunan hakiki ve hükmi 
eşhasın, işbu ilanın üçüncü defa neşrinden itibaren bir sene içinde, 
tasfiye halinde bulunan (Maden Kömürü işleri T. A. Ş.) nin, 
İstanbulda Calatada Perşembe pazarında Oı Han) daki dairei 
mahsusada bulunan Tasfiye merkez.ine müracaatla, alacaklarını ta
lep eylemeleri, aksi halde bir g\ına mesuliy~ kabul olunmıyacnğı 
il~n olunur. 

Ereğli Havzası Kömürleri 
Birliğinden : Satış 

3780 numaralı kanwıa müsteniden n~redilen 2/12899 numaralı 
kararnamenin 3 sayılı kararına göre teşekkül eden Ereğli Havzası 
Kömürleri sahf birliği, ahiren mevkü meriyete konulan 3867 numa
ralı kanun ve 2/14547 sayılı kararname hükümlerinin tatbiki neti
cesi olarak 1 Kanunusani 1941 tarihinden itibaren tasfiye haline 
konmuştur. 

Sat" birli.iil~ ,imdiye kadar aldedilrniş olan mul.:avelelerin kömür 
teslimine müteallik vecibeleri ve ltbu vecibelerden doğacak haklan 
Ereğli Kömürleri itlebnesi tarafından kabul olunarak kömür tesli
matı itbu mukaveleler hükümlerine göre yapılacağından bu husus 
için alakadarlann Ereğli kömürleri ifletmeaine ve tasfiye tarihinden 
evvelki muameleler için dahi merkezi Zonguldakta bulunan, Hali 
tasfiyede Ereili Havzası kömürleri aahf birliğine münıcaat etmeleri 

Sümer Bank birleşik pamuk İpliği ve dokuma 
fabrikaları :nıüe~ssesesinden: 

2 - Bu itibarla Şirketimizden alacaklı bulunan hakiki ve hükmi 
eşhasın, i~bu ilanın üçüncü defa neşrinden itibaren bir sene içinde, 
taafiye hailnde bulunan· (Kozlu Kömür madenleri T. A. Ş.) nin, 
İstanbuldı Calatada Per§embe pazarında (İş Han) daki dairei 
mahsusada bulunan Tasfiye merkezine müracaatla, alacaklarını ta
lep eylemeleri. aksi halde bir guna mesuliyet kabul olunmıyacağı 
ilan olunur. 

ill•••••••••1m ilan olunur. •••••••ım••mi 
'~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 

1 Gümrük ve inhisarlar Vekaletinden: Kt'ıı.POT FfATLARI 
Bakırköy G. Tipi 75 cm. llk topu 800 kuruş 

90 cm. llk topu 902 kuruş 
Kayseri D. Tipi 75 cm. llk topu 775 kurut 

85 cm. llk topu 843 kuru' 
90 cm. llk topu 887 kunı~ 

iPLİK FfA TLARI 
EREÖLİ 

No. 24 düz 750 Krş. 
No: 24 sert 875 Krş. 
No: 30 820 Krş. 
No: 36 890 Krş. 

KAYSERİ 
No: 12 565 Krş. 
No. 16 620 Krş. 

NAZİLLİ 
No: 20 655 Krş. 
No: 24 70S Krş. 

fiatlan fabrika teslim!dlr. Anb:ılaj 

Elektrik Fen Memuru Aranıyo 
Maden kazası clvannda bulunan Güleman'dat.l 1şıetmem.lzde 

ça.hştınlmıık üzere bir Elektrik Fen memuru alınaca.lttır. Tallplerln 
nsgart Sa.n'at Okulu mezunu olmala.n ve a.akerlikle alA.kalan bulun
maması şarttır. Tenvir, teshln ve ibate !$etmece temın edilecektir. 
İsteklilerin kendi el yazılarlle yazıl~ mufassal tercümelballerini, 
bonservislerini varsa birer suretini ve bir de fotoğraflarını 

«Eti Bank Şark ~romları İşletmesi. Maden» 
cöndernıclerl ve istedikleri asgart maa.şı bildirmeleri Il-

Tasfiye Halin do 

Kireçlik Kömür Madenleri 
Türk Anonim Şirketindenı 

Şirketimiz 1 /1 /941 tarihinden itibaren tnsfiye halino girmiıı ve 
tasfiye me.rkc~ ~larak: (lstanbulda Cdatada Perşembe pazarında 
İt handakı daıreı mahsuŞa) tcabit olunmuş ve tasfiye memurları da 
fevkalade umumi heyetçe tasrill va ticaret siciline tescil olunan sala
hiyetlerile faaliyete geçmişlerdir. 

3867 sayılı kanunun Şirketimiz ocaklan hakkında da tatbiki 
üzerine, Şirketimiz memur ve müstahdemleri. Zonguldakta (Mah
dut mesuliyetli Ereğli kömürleri işletmesi) ne devrolunmuşlardır. 

Yukarıda yazılı tarihten itibaren Şirketimin ait muamelat ve 
tasarrufatta, ıalahiyetli tasfiye memurlarına ait imza sirküleri, alaka
lılara tevd: ve tevzi olunmuştur. 

Binaenaleyh, Bundan böyle Şirketimiz namına münhasıran bu 
sirkülerdeki salahiyetler dairesinde ve gösterilen imzalarla muame
le ve tasarruflarda bulunulması icap "deceği ilan olunur. 

Tasfiye Halinde 

Kireçlik Kömür Madenleri 
Türk Anonim Şirketinden: 

1 - Şirketimiz, usulü dairesinde tescil ve ilan olunmu, bulu
nan 21/ 12/ 940 tarihli fevkalade hey" eti umumiye kararile kati mu
amele. fesih ve tasfiyeye knrar vermiş bulunmaktadır. 

2 - Bu itibarla Şirketimizden alacaklı bulunan hakiki ve hükmi 
eşhasın, işbu ilfının üçüncü defa neşrinden itibaren bir sene içinde, 
tasfiye halind~ bulunan (Kireçlik Kömiir madenler. T. A. Ş.) nin, 
İstnnbulda Calatada Perşembe pnzarında (iş Han) daki dairei 
mahsusada bulunan Tasfiye merkez.ine müracaatla, alacaklarını ta
lep eylemeleri aksi halde bir guna mesuliyet kabul olunmıyacağı 
ilan olunur. 

Ereğli Kömürleri 
işletmesinden : 

3780 numarala kanuna müsteniden neşredilen 2/12899 nwnara
lı kar4J'Damenin 3 sayılı kararına ıöre teşekkül eden Ereğli Hav· 
zası Kömürleri sahf birliği, 3867 numaralı kanun ve 2/14547 sayı· 
lı kararnamenin tatbiki neticesi olarak 1 Kanunusani 1941 tarihin· 
den itibaren tasfiye haline konmuş olma.sına binaen sözü geçen bir· 
lilde tasfiye tarihine kadar akdedilmİ$ o~an mukavelelerin kömür 

teslimi vecibeleri ve işbu vecibelerden doğacak haklar iflebnemiz 
tarafından devren ve naklen ka'.>ul edi.lnıittli. Binaenaleyh 1 Kinu· 
nuaani 1941 tarihinden itibaren kömür teslimine müteallik talep· 
ler için Zongu}dak'ta mahdut mes'uliyetli Ereğli Kömürleri İf)etme· 

••••• si müessesesine müracaat edilmesi ilin olunur. 

Tilrkiye Ottmhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluf tarihi: 1888. - Sermayesi: ıoo.000.000 Türk llrası. Şube ve 

ajans adedi: 265 
Zirai ve ticari iter nevi banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Zlraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en 
az 50 llr:l.c;ı bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşa~ıdakl plana. 
ı?Öre lkranılye dağıtılacaktır: 

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

40 • 100 • 4,000 • 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşaRı 

düşm!ycr.lere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlaslle verilecektir. 
Kur'lar senede 4 defa 1 eyliU, 1 birinciknnun, 1 mart ve 

ı haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Türk Yüksek Mühendi sleri Birliğinden: 
Ankarada Atatürk Bulvarında Türk yüksek mühendisleri birliğinin 2, 3 

üncü ka.tiarlle, bodrum katında havi olmak üzere zemin katında elyevm ga-

1 

zino ve lokanta olarak kullanılmakta bulunan kısımlan 15/ 2/941 tarlhinden 
itibaren toptan veya nyrı, ayrı kiraya verllecektır. 

Talip olanların bayram günleri müstesna olmak üzere gezmek ve ma
lümnt almak için her gün saat 18 den Hl za kadar ve cumartesi, pazar gün
len saat 14,30 dnn 19 za kad:ır binanın birinci katındaki Türk yüksek mü-
hend!sl erl birliği idare heyetine müracaat etmeleri. <9060) <12522) 

İnhisarlar Umum Mii dürlüğü Cibali Tütün 
Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamızın memurin ve işçi lolcantnsını işleten aşçının mukavele mild
' dcti bitmiştir. Lokanta 21/1/941 tarihine müsıu:lit sah giinü saat 16 da yeni 
tolıbine ihale olunacaktır. Bu L~e istekli olanların mevcut şartnameyi gör
mek üzere yukarda bildirilen güne kadar fabrika müdürlüğüne müracaat 

j eylcnıeıerl lltiıı olunur. (102) 

1 - Gümrükler Umum Müdürlüğü 70 lira maaşlı Neşir İşler! şubesi 
miidürliiğü için müsabaka. açılmıştır. Aşağıda yazılı şartlan haiz olanlar 
bu müsabakaya kabul olunurlar. 

A - Memurin kanununun 4 iincU maddesinde ynzılı şartlan haiz bu
lunmak, 

B - Hukuk, İktisat Fakülteleri, Siyasal Bilgiler Oku!u ·veya Yüksek İk
ı tisat ve 'l'lcaret mekteplerinden ve yahut bunlara muadll ccnebl fakülte ve 
yüksek mektepten mezun olmak, 

c - Fransızca, İngilizce veya Almanca dlllerlnden bir! ne yazılmış ik
tisadi. mnll veya gümrüğe müteallik bir mevzuu Türkçeye tercümeye hak
kile muktedir olmak ve yine Türkçeden bu lisanlardan blrlslne tercüme 
yapabilmek. cTahrir ve ifade kabiliyeti üstün olanlar ile yukarıda yazılı 
:ratancı dillerden birden fazlnsına vakır bulunanlar tercih cdUlr ... 

2 - Yukarıdaki şartlan haiz isteklilerin 18/1/941 cumartesi günü saat 
13 e kadar dilekçe ve vesikalarını Vekalet Znt ve Slcll İşleri Müdürlüğüne 
vermeJerı Jdzımdır. 

Bundan önceki müsabakaya girmiş olanlar bu mUS3.bakaya da girebi
lirler. 

3 - İmtihan 20/1/941 tarihine tastlıyan pazartesi sn.at 14,30 da Anka-
rada VekA.let binasında yapılacaktır. ,, cll4• cııı. 

Tornacı, 
tezgahı 

Frezeci, 
• • • 

Pulanyacı; Zımpara 
Ruvelver tezgahı 
alınacak 

ışcısı ve 
tornacısı 

Askeri Fabrikalar umum müdürlüğünden: 
Anknrada ıstlhd::ım edilmek üzere yukarda yazılı sanatkfı.rlar alınacak

tır. Askerli~ yapmış olmak şarttır. Taliplerin umum müdürlüğe müra.-
cantlan. (12454) 

Tasfiye Halinde 

Kilimli Kömür madenleri 
Türk Anonim Şirketindeıu 

Şirketimiz 1/1 /941 tarihinden itibaren tasfiye halino girmiş ve 
tasfiye merkez.i olarak: (İstanbulda Calatada Per~embe pazarında 
İş handaki dairei mahsusa) tesbit olunmuı va tasfiye memurları da 
fevkalade umumi heyetçe tasrih ve ticaret siciline tescil olunan sala
hiyetlerile faaliyete geçmi~lerdir. 

386 7 sayılı kanunun Şirk.etimiz ocakları hakkında da tatbiki 
üzerine, Şirketimiz memur ve müstahdemleri, Zonguldnkta (Mah
dut mesuliyetli Ereğli kömürleri iıletmesi) ne devrolunmuşlardır. 

Yukarıda yazılı tarihten itibaren Şirketimize ait muamelat ve 
taaarrufatta, salahiyetli tasfiye memurlarına ait imza sirküleri, alaka-
lılt .. rı.. tevdi ve tevzi olunmuştur. t 

Binaenaleyh, Bundan böyle Şirketimiz namına münhasıran bu 
sirkülerdeki salahiyetler dairesinde ve gösterilen imzalarla muame
le \'e tasarruflarda bulunulması icap edeceği ilan olunur. 

Tasfiye Halinde 

· Kilimli kömür Madenleri 
Türk Anonim Şirk:.:.!nden: 

1 - Şirketimiz, usulü dairesinde tescil ve ilan olunmuş bulu
nan 24/ 12/ 940 tarihli fevkalade hey" eti umumiye karnrile kati mu· 
amele, fesih ve tasfiyeye karar vermiş bulunmaktadır. 

2 - Bu itibarla Şirketimizden alacaklı bulunan hakiki ve hükmi 
eşhasın, işbu ilanın üçüncü defa neşrinden itibaren bir sene içinde, 
tasfiye halindebulunan (Kilimli Kömür maden:eri T. A. Ş.) nin, 
İstanbulda Calatada Per§embe pazarında (İş Han) daki dairei 
mahsusada bulun:ın Tasfiye merkezine müracaatla, alacaklarını ta
lep eylemeleri, aksi halde bir guna mesuliyet kı:tbul olunmıyacnğı 
ilan olunur. 

.. rit?Mijtş 


