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Maarif Vekaletinin takdire! 

değer bir teşebbüsii: Ansiklopedi 

. 
ı 

1 1 BU SABAHKi 
TELGRAFLAR 

Afrikada 
ltalyanların 

Inönü ansiklopedisi taşıdığı büyük isme 
hakikaten layık bir eser olmak 
mecburiyetindedir. 

Maarif Vekaletinin, irfan ha- dan tam sekiz defa tashihten geç
yatımız bakımından yüksek de- miştir. 

Yunanlılar 

mühim bir 
tepeyi aldılar 

mağlubiyeti 

ı Sovyet ordusunun organı buna 
İngilizlerin deniz hakimiyeti 

sebep gösteriyor 

~erde bir teşebbüse giriştiğini de- Bu usullerin tatbikine bilhassa 
~::in bir hazla öğreniyoruz. Teşkil bizde lüzum vardır. Zira terceme, 
~ilen heyet, 14. 16 ciltlik türkçe dil, iml~ glbl üç yeni unsur işe 
bir ansiklopedi vücuda getirecek- karışıyor. 
tir. Tercemelerln bizde maalesef 

Bir İngiliz ağır bombardıman tayyaresi ve tayyareciler 
harekete hazırlanıyorlar 

Bir millet için ansiklopedinin nasıl çalakalem, dikkatsiz yapıl
'üzumunu münak~a etmek, bu dığı birçok tecrübelerle sabittir. 
asırda maarifin faydasını anlat- Şimdiye kadar çıkan yüzlerce ter· 
maya çalışmak gibidir. Bütün ceme eserler arasında hem mü
medeni milletlerin ansiklopedileri ellüin fikrine temamen sadık kal
~ardır. Bunların evsafı, milli kül- mış, hem türkçesi okuyanlarca 
türün hususiyetlerine göre deği- anl~lır kaç tanesi vardır? Bu
ısir. Büyük ansiklopediler arasın- nun için ansiklopediye terceme 
~a. en yenisi, en mükemmeli İta!- edilecek bahislerin en cldcil bir 
yada Mussolini'nin yaptırdığıdır. şekilde kontrol edilmesi ve ica... 
Faşist idarenin cidden iftihar hında iyi türkçe yazanlar tara.
edebileceği müstesna bir kültür tından düzeltilmesi şarttır. :An· • 
Abidesi olan bu eser 36 cilttir, on siklopedide her bahsin - mevzuuıt -
Eenede bitmiştir. Bu ansiklopedi- ne kadar çetrefil ve çetin olursa r•=-=========================== 
~hazırlamak için İtalyanın bü- olsun-herkes ta.rafından kolay- ltalyada SUih ltalyanlar 
itün fikir ve sanat alemi seferber ca anla.şılır şekilde, açık, berrakt 

edilmiş, 2500 den fazla insan ça- birüsluplayazılmasıesastn'.Bun cereyanı Tepedelende 
iJ.ıştınlmıstır. dan dolayı, her makaleyi yazılış 

Burad~ bir ansiklopedinin nasıl bakımından gözd~ geçirecek sa.- kuvvetlenm•ış çok sıkıştılar 
lıazırlandığını anlatmak iddia- lı\hiyetıl tahrir büroları blroe de 

d d v·ı· n· .. h k ki Necmeddin Sadak 
sın a egı ız. ıç şup e yo D 

7 
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Maarif Veka.IetLrıin bu işle meş- ( evamı nca sahifede) Büyük faşist meclisi 
azasından büyük bir 
kısmı buna taraftarmış 

Italyanlar Berat 
istikametinde ricat 

ediyorlar 

gul olan mutahassısları bu uzun 
:ve müşkil işin teknik usullerini 
her bakımdan tedkik etmişler ve 
ediyorlardır. Bahusus bizde hazır
lanacak ansiklopedi şimdiki hal
{ie baştan başa bizde hazırlanıp 
yazılmıyacak, fransızcadan terce
ıne edilecektir. Bu usul, işimizi 

eeniş ölçüde kolaylaştırır. Fakat, 
milli hayatımıza ait birçok yeni 
helimcler ilave roilcceği gibi, di
ğer bahislerin büyük bir kısmını 
da - terceme etmekle beraber -
milli görüş, milli düşünüş, milli 
tarih zaviyesinden değiştirmek 
kah edecektir. Bu da ansiklope
cliyi kısmen yazmak demektir. 

Bu mühim işe başlarken, diğer 
milletle ·in tecrübelerinden istifa
Cle edebilmek kolaylığına mali
kiz. İtalyan ansiklopedisi hazırla
ıurken bilhassa üç noh"i:aya dik· 
kat edilmiştir: Tahrir, koordinas
yon, tashih. En büyük ilim adam
larından mürekkep hazırlık bü
ı·oıan, yazılacak bahislerin mahi-

Kenya hududunda 
vaziyet 

Londra 15 (A.A.) - İtalya sulh Londra 15 (A.A.) -Time9 ~a· 

ltalyanlar bir mevzii 
tahliye ·ederek 

çekildiler 

.i.tiyor mu) NCW1 Chronide gazete· zetesi Atina muhabirinden aldığı fU 
sinin Lizbon muhabiri bu hususa makaleyi neşretmektedir: Klisura· 
dair h.ir telgraf göndermiştir. Tel- nın zaptından sonra İtalyanlara ne· 
grafta deniliyor ki: cUzbona gelen fes aldırmıyan Yunanlılar bilhassa 
haberlere göre büyük fa§ist meclisi Klisura - T epedelen mıntakasında 
azasından büyük bir kısmı sulh le- ilerlemeğe devam etmektedirle!'. Bir 
hinde bir harekete taraftar bulun· çok noktalardan kovulan düşmanın 

Londra 15 (AA) _ Time.in maktadır.> Bu haberler Londrada 're d l d . t' 'tti''- .. ' · 'h · 1 M " pe e en e vazıye ı gı ... çe guç· 
askeri muhabiri Kenya vaziyetini ı tıyat a karşılanmaktadır. aama· ı.... kt d' y l l f d 

• w w ...,..me e ır. unan ı ar za er en 
tedkik etmekte ve şöyle yazmakta· fıh dogru oldugu tahakkuk ederse 
dır: büyük hayret uyandırmıyacaktır. 

C .. .. lt l l B Ayni haberlere göre faşist meclisi 
eçen

1
.cuma ~ulnud' a Kyan ar u- azalarının büyük bir kısmı İngiltere 

nayı tah ıye etmış er ır. enya ve ·ı b' Ih kd d'I . f ll' ·ı ı e ayn ır au a e ı mesı tara -
Habeşistan hududunun e ı mı ce· tandırlar. Mussoüninin şimdiye ka-
nubunda bulunan Buna geçen. 30 dar bu harekete muhalefet ettiği, 
ağustosta küçük İngiliz garnızon.ı fakat nüfuzunun gittikçe azaldığı 
tarafından muharebesiz düşmana ilave edilmektedir. 
terkedilmişti. Ayni günlerde düşma· Gizli müzakerelere girişildiği tak· 
nın eline geçmiş ol~n El~ak 1 7 ka · dirde }ngiltereye karşı harp açılma· 
nunuevvelde cenubı Afrika kıtalan a daima muhalefet etmi, olan 

fı d • · d dil · b' k sın l · tara n an ıstır at e mış ve ırço Grandinin bu yoldaki müzakere erın 
esir alınmıştır. idaresine memur edileceği tahmin 

edilmektedir. 

azami derecede istifade etmektedir~ 
ler. Düşman kıtalan Berat istikame
tinde ricat etmektedir. Klisura -
Tepedelen hattı Beratı muhafaza 
etmekte ise de Tepedelen de Av
lonyayı muhafaza etmektedir. 

Maden ocaklan 

.. :l.kka ~Ier a Newı Chroniclc'in diplomatik 
yetini, uzunluğunu ve ikmal müd- muharriri Bartlett veliahdin kraldan 

Hükumetçe vazıyed 
olunacaklara kıymet 

takdir edilecek 

Mahalli çarpışmalarda 
birçok muvaffakıyet-
1er elde ettiler, esir 

ve levazım aldılar 

Nevyork 16 (A.A.) - (Colom
bia radyosu) İtalyanlar Avlonya
ya doğnı ricata devam ediyorlar. 

Atin& 16 (A.A.) - (B.B.C.l Dlln ge
ce neşredilen Yunan tebliğidir: Yu
nanlılar mahalli çarpışmalarda mu
vaffak olarak birçok harp malzemesi 
ele geçirmişler, 4 top zaptetml.şler ve 
esirler almışlardır. 

Atina 16 CA.A.l - CBB.C.> Resml 
Yunan sözcüsü dün gece vaziyet hak
kında şu beyanatta bulunmuştur: Yu
nan askerleri kar fırtınasına rağmen 
dün birçok mahalll muvaffakıyetler 
kazandılar. Evvelki günkü taarruzda 
tanklar ve 3 top zaptedllmişUr. Dün 
sabah Yunanlılar müstnhkem bir te
peye baskın yapmışlar, mltralyözlet, 
havan toplan, ganaim ele geçirmişler
dir. İtnlyanlann mukabil taarruzu 
püskürt film üş tür. 

Reuter muhabirinin 
telgrafı 

Londra 16 (A.A.l - Rcuter ajansı
nın Yugoslav - Arnnvutluk hududun
da bulunan muhabiri şu mo.10.matı ve
riyor: Şimal cephesinde dün top ateşl 
teati edilmiştir. Yunnn top ateşi bll
hassa şiddetli oldu. İngiliz ve Yunan 
tayyareleri Elbasan ve L\n etnıfındald 
İtalyan mevzilerini şiddetle bombardı
man etmiştir. 

italya.nlann son lkl Arnavut ta.buru 
efradını, itaat etmediklerinden, terhts 
ettikleri haberi teeyyüd ediyor. Be
ratla Elb:ısan arasında Arnavutlar is
yan halindedir. 

B. Hull'ün mü
him beyanatı 

o.İngiltere mağlup olursa onun 
yaptığını Amerika yapm.ıığa 

mecbur olacaktın 

Londra 16 (A.A.) - (B.B.C.) Ameri
kanın demokrat devletlere yardım ıa.
yihasını dün Amerika mebusan mecll
sı. Hariciye encümeni tedk\k etmcğe 
başlallll§tır. Bu münasebetle Hariciye 
Nazın B. Hull şu beyanatta. bulun· 
muştur: 

•- Amerikanın emniyet ve seırune. 
cJetini tayin ederek bunları mu't~ Pasif korunma ziyade Mussoliniye itiraz ettiğini te-
lıassıslara dagıtmışlar, gelen ya- min etmektedir. Kuzeni Dük d'Aos· Bu

... tı, mümkün olan süratJe demokmslle-
Ankara 15 (Telefonla) - re yardımı zarurl kılı:ruı.kta.dır. Brltnn-

:;.ılan evvela müdür, umuml ba- tecrübesine hazırlık te'a gelince birçok taraftarları olan 
kımdan tedkik etmiş, sonra bir bu zatın sulh müzakerelerile aynı za-

manda rejim değişikliklerilc uğraş· 
salahiyet sahibi bunları yazılış Gazetelerde her .nn. aynı hava· d · ~ .. ~ mak üzere Habeşistan an gerı çag· 
bakımından iyice elden geçirmiş- dialer: Pasif korunma tecriibe.i için rılm ... .:a ihtimalden uzak değildir. 
hr. Bu yazılar, en sonra, koordi- yapılan hazırlıklar ilerliyor... Tec- O k d' B l . .. rübe filin giin yapılacak... Hazır- Ü Aoste, art ett e gore ma· 
nasyon bürosuna verilmiş, orada lıklar henüz ikmal edilmedi.. Bazı reşal Badoglionun, birçok yüksek 
muhtcm bahislerin imtizacı te- nokaanlann tamamlannuuına karar rütbeli İtalyan zabitlerinin yardımı· 
min olunmuştur. Yazılar dizildik- verildi... na mazhar olacaktıt. 
ten sonra tashih işi başlıyor. Biz- Puif korunma tecrübesi ani ola· B. l\lussolini ile mareşal Gra:ziani 
de cskidenberi hiç ehemmlyet ve- rak yapılmalıdır ki nobanlaı: m~- arasında münakaşa 
·ım t hlh meselesi Avrupa. d!'°8 çıkım; memurlann vazifelen· 

yük Millet Meclisinden çıkan ıon ya mağlUp olursa. Amerlkıı onuı:ı. yap
bir kanunla Havzada bulunan husu· tı.Auıı yapmn~a. mecbur olacaktır. Bu 
si şahıslara ait kömür ocaklarına hususta. hazır bulunmazsa. Almanya 
bükumetçe vaz'ıyed edilmişti. lktı· atla.ntiğl aşacaktll'. Süratlt ho.reket 
sad Vekaleti maadin umum müdü- etm~k lazımdır. İngUtere denizlere 
.. B C I ·ı b üh' d. B H haklın olmalıdır., ru · ema 1 e aşm en 11 • a· Hariciye nazınndan sonra Maliye 

lil ~ekler yarın Zonguldağa giderek ~zın Brltanyanın AmerikaJa stp~ 
uz ıyed olunacak. maden ocakla.u· h.ert için 755 milyon İngiliz llrnsına 
na kıymet takdir edeceklerdir. ihtiyacı olacağını söylem.tştl.r. Bu 1d

Tütün sat.şiarı 
~a. ve dellller Vaşingtonda. bilyttk alA· 
Jii& uyandırmıştır. 

Amiral Conningham 
terfi etti 

Lonclra 16 CA.A.) - CB.B.C.) Sovyet 
ordusunun organı olan Trud gazetesi 
İtalyanlann A!rlkadakl ciddi hezime
tine dnir uzun bir mnkale neşrctm* 
tir. Trud diyor ki: 

cıİtalyan kuvvetleri Brltanya. kuv
vetlerine nazaran hemen iki misli de
recesinde olduğu halde mağliib!yet.e 
uğramıştır. Şimali Afrlkada hadisatın 
inkişafı beklenmektedir. Bidayette 
İtaıy..nla.r tanrruz etmişlerdi. Fakat 
İnglllzlerln denizleri kontrolu dolayı
slle İtalyan hava kuvvetlerinin faali
yeti klitı gelmemiştir. İtalyan donan
mıısının müzaheret etmemesi Grazln
nl'nln Mısırda ilerlemesine mani ol
muş, ş:ırki İtalyan Afrlkası tecrld cdll
ml.ştlr. 

İtalya, Akdenlzln şarkında üsler el
de etmek için Arnavutluğa. taarruz et
miştir. Fakat neticede Amnvutıur;un 
içerilerine çekllmeğe mecbur olmuş ve 
İJ.ıgillzler ş:ı.rkl Akdenlzde yeni fisler 
t:lde etmişlerdir.~ 

400 küçük gemi 
Amerika tersaneleri huftada 

72 saat çalışacak 

Londra 16 (A.A.) - (B.B.C.) Am.e
rlka 280 1 hücumbotu mayn tıı.rruna 
gemisi, motörlü genıi oımak üzere 400 
küçük gemi inşası için tahslsnt iste
miştir. Gemiler bu sene içinde yapıla
caktır. Tersaneler hafta.da 72 saat ça
lışacaktır. 

Yugoslavyada 
Enflasyo.1 şayiaları 

tekzip ediliyor 

Londra 16 (A.A.) - CB.B.C.) Yugoş.. 
lavya Maliye Nazın B. Soteç, Yugos
lavyada enflasyon (karşılıksız kAğıd 

para çıkarmak) yapılaca~ınn d:ılr çı
kıı.n şayialara inanılmamasını söyle· 
miş, prop:ıgnnda kAğ:ıdlan dağıtarak 
pahalılık çıkarmak isteyen polltikacı
ıa.n takbih etmiş ve hükumetin tedblı 
ruacağını söylemiştir. Nazır: cıHayatın 
pahalılaşmasına. ba§lıca sebep harp
tir. Spekült\syona karşı tedblr alına
caktır.• demiştir. 

Romanya hayvan 
ihracını yasak etti 

Londra 16 CA.A.) - (BB.C.) Bclg
raddan bildirildiğine göre halkın ve 
ordunun et ihtiyacını temin etmek 
için Romanyadan hayvan ihracı yasat 
edllmlştir. Buna mukabil ışıklann 
sôndürülmesı mecburiyeti kaldınlmış
tır, 

Feci bir kaza 
Tramvaya ters tarafından binen 

bir sarhoş iki tramvay 
arasında ezildi 

n eyen as 
1 0 

be nı ne dereceye kadar yapabildik- Londra 15 (A.A.) - News 
da çok dikkatle yap: ır. . n ş, leri. halkın naad hareket ettiği an- Chronicle gazeteainin bildirdiğine 
yirmi bin sahifelik bır ansiklope- latılauı ve görülen noksanlarla ha- göre mareşal Craziani, Sidi-Barrani 
rude bir tek dizgi yanlışı olmamak talarm batka bir lec"!ib~de tekrar mağlubiyetinden son~a Roma~a gi· 
lazımdır. Mesela italyan Treçcani b~I anala meydan verilmıyecek ted- derek yükıekbha:p !udrasındkal ızahat 

İzmir 15 (Telefonla) - Tütün 
mıntakalannda mübayaata devam 
olunmaktadır. En hararetli eatıılar 
Akhisarda oleyor. Burada fiatler 
80-100 kuruş arasındadır. ~ltaiac; 
ve Akpınarda piyasa 70-8S kurut 
arasında açılmıı iken birka9 eaat 
sonra 5 0-60 kuruıa düşmilftür. Pi
yasa Ayvalıkta 75, Muğlada 80 ku-
ruştan açılmı:ıtır. 

Dün gece yansı Tophanede feci bil' 
tramvay kazası olmuştur: Otuz Y~la.
nnd& Ali Said isminde blrl. son dere
ce sarhOf olduğu baldo Kara.köyden 
btanbula geçecek blı: tramvaya tcra 
tarafından asıımıı. bu sıra.da mukabil 
cihetten de blr trnmvay geldiğinden 
vatman, öbfir tramvayın tersinde asılı 
duran adamı farkedememlş ve her 1kl 

Londra 18 (A.A.> - (B.B.C?ft.Akden.19 trnmvay da bu şekilde seyir hallnde 
filosu k'umandatıı antiraı ConnlJ:ı.a'lıam iken Ali Said bnşından ve vücudü
tedl etmiftir. Bu tııo, İt.aıyaıı~ nün muhtelir yerlerinden ezlltnlştlr 
~endi dcnJzi oldu)unu iddl& el.d ~- H!clliıenin neden sonra farkına v~-. 1 sırasile ır er ınsm. vermek mec urıyetın e a mıştır. 

ansıklopcdisindeki yazı ar, . Nokıanlann ikmalinden ıonra Bu ~çtimada Musaolini ile Graziani 
nıüelli!, düzeltici muharrır, ve tecrübe değil, tecrübeden ıonra arasında şiddetli münakaşalar ol-
mutahassıs musahhihler taarfın- noksanlann ikmaline ga)'ftt. muştur. 

Bir temizlik meraklısının baıına gelenler 1. .. 

Alidenizde muvattak:ıyctler e e .,.,.. 
m1~1r. Hafif bir filo ile Adrifatiğe gl- rılarak tramvaylar durdurulmtl.1 ve 
ren ikinci am.1ral vartpol da tertl et- Ali çı.ka.rılarak Beyoğlu hasta.n.~s~"ll 
miştJ.r. naklolunmuştur. Hayatı tehllkedndlr. 

)'APILAN MUAYE/'IEDE: 

LOKANTA AÇLll<TAN ÔlD~GÜ 
ANlA~ILDI 
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Tobrukçem
beri gittikçe 
daralıyor 

Şehrin zapb 
ihtimam& bir surette 

hazırlanıyor 

ltalyan 
esirleri 

çoğalıyor 

Çölde bar paera1 ve 
bir çok zabitler 

• 
AKŞAM 
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ve 
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Baberler ] 
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deniz harbi· 
• 

nin tafsilib 
Alman tanarelerile 

çarpııma çok 
ılddetli oldu 
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lenle. Jobatalarcle. hillıla bii
liin mmaml yermcle barka ken· 
di murafuu ademe1idir ... Tabia
dle metler mu.tema... Zira 
•••;..a,.eae.--.yıy ... 
.. iGeceii Wr ~ ....... ce-.... ..,.., ...... ~ 
Mgtleka dört laet mWiai ciiscla
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ki kapıdan aJıhaplar atsriinUr: 
meemz ~ diye, &dett 
1-We: c8'i»w•I a.,.-ı. 
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Hlkmü karak ... .- 1ra--.. 
Wr .... 1... Bilhe- mi_,.. 
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rel: sanonlann herkese ayn ayn 
..._.., ~anaalan malinil tatla 
.niımeliclir&.., Ali. 18rtaı. 
---dılai ~ ....... .u..a. 
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Wri otuıwb EadipWe ortaya 
--.,..ı. ... WS71• bir &delin 

~---. .-- ..... •.. ... -.~. 
AIV• 

çekilmeyen aal1 ar 
ticaret vekiletince 
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dali•ı*Mr•tlrtila-... 
olarak 41ilr•> di7• ,...-.. 

cSüre> 

dememeli; 
.S-0 di.r• 7.-rak. te'Wfuzu 

noktasından caOııe:. 
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AKŞAI\1DAN AKŞAI\1A 

Bay ve Bayana 
dair 

Muhterem Refik Haild, dünkü 
yazısında, bay ve bayan elkabı ol
maksızın vatandaş isimlerini gazete 
sütunlarana geçirmememizi, resmi 
makamlarda da ayni suretle hareket 
etmemizi tavsiye ediyor. 

AskerailelerinejY ağ ve peynir fiatlerit 
yardım 

Elektrik 
şebekesi 

verilecek, her taı ~,ı 
pişecek 

Dün Valinin reisliği 
altında bir toplantı 

yapıldı 

Satışların Belediye tarafından 
Kendisile tamamile mutabıkım. 

Bi,;fön dünyadan aynlmamak için 
bir takım yeni adetler edindik. 
Prensip bu olduğuna göre beynelmi
lel usullere uymalı, bid'atlerden çe
kinmeli. Bunu göz önünde tutarsak 
yanılmayız. 

yapılması teklif ediliyor 

(Refik Halid yalnız vatandaş de. 
ğil, ayni zamanda meşhur bir edip 
olduğu için adının başına Bay işa
re:ini koymamak, mesleki bir ta
zimdir. Her kaidenin istisnası olur
muş.) 

Üstadın e3as dü~ünc~ini nakle
diyorum: 

Örnek aldığımız demokrat mil· 
letleri.1 matbuatı mademki bizim 
kabul ettiğimiz <ı:Bay> ve <ı:Bayan> 
mukabili <ı:MösyÖ> ve «Madam» 
payesi vermt!den insan ismi zikret
miyorlar, aynı yola gitmekteki mah
zur nedir ;ı ... Hem neden dolayı 

hususi mahiyette bir mektup zarfı
nın üstüne «Bay> ve «Bayan> ı 

kondurmadan adresi yazmıyoruz da 
umumi mahiyetteki gazetelerde bu 
nezaketi -hakkında nas varmış gi
bi- inatla, ısrarla ihmal ediyoruz? 
Bir küçük memur amirine, içinden: 
4.Bak gazeteye! sen de Bay değilsin, 
ben de b diyeceğine: «Sen de Bay
sın, ber de> dese daha yaraşıklı 
olmaz mı? Bir katilin hakime: «Oku 
gazeteyi, senin adını da Baysız yaz
mışlar benimkini de ... > diye aklınca 
teselli bulması mı iyidir, yoksa ara
daki farkı görerek vaziyetini anla
ması mı? Hem, mesela «İhsan> 
nev'inden bazı isimler vardır ki hem 
kadına, hem erkeğe ait olabilir: 
cinsiyeti göstermek itibariyle olsun 
cBy.>. cBn .. > lüzumlu değil midir? 
Cem.ileri mesela cByr.> cBnr.> şek
linde bir listen·in başına konulamaz 
mı ;ı Ve bu işaretler cinayet erbabı 
müstesna -Frenk gazetelerindeki 
gibi- arabacı, temizlik hademesi 
hastabakıcı, kapıcı, bahçıvan, me
mur, amir, hülasa namusuyla geçi· 
nen her vatandaş hakkında kullanı
lamaz mı? 

Hakiki demokratlık insanlık pa· 
yesindeki müsavattadır: yoksa ka
tiller, sabıkalılar, utandırıcı zenaat 
yapanlarla ayni şekilde muamele 
görmekte değil 1 

Ufak bi.: itirazım: Bay İşareti ola
rak her yerde «B.» kullanılıyor. 
Böyle taammüm etmi, şeyleri de
ğiştırmeğe kalkmak, içinden çıkıla
maz ikiliklere sebebiyet verir. Onun 
İçin, müfredde yine «B. » bırakmalı. 
Cemide ise Refik Halidin teklifi 
üzerine bir «r» ilave olunur. 

••• 
Baska bir nokta: Türk hayatında 

«Madam - Matmazel» farkı gözetil
mez. Fakat e(:ncb'i şahsiyetlerini ta· 
yin İçin buna lüzum var. Bundan 
dolayı türkcede de matmazel mu
kabili bir tabire ihtiyaç duyuluyor. 

Tercüme yapanlar şöyle demek 
mecburiyetinde kalıyorlar. 

B. Roosevelt; Bn. Roosevelt; ( kı· 

Asker ailelerine yapılan yardun ve Fiat mürakabe bürosunun yağ ve 
~~kelleflerin itirazı~ hakkında. dün peynir fiatlerini tesbit için yapbğı 
vilayette Vail Dr. Lutfi Kırdann re- tedkikler devam etmektedir. Büro, 
isliğl altında bir toplantı yapılmış- . · ı · b 1 d. 
t T 1 t d h •-'"d ki kayma- buzhanelerdeki peynır enn e e ıye 
ır. op an ı a şe rıuu... e . .1 · · b d 

kamlarla. belediye muhasebe müdürü emrıne v~rı mesıru ve un a_n son-
B. Muhtar Acar hazır bulunmuşlar- ralci peynır satışlarının beledıye ta
öır. rafından yapılmasını komisyona tek-

İçtima.ı işgal eden mevzular şun- lif etmektedir. Bugün toplanacak 
lardır: Yardıma muht~ ailelerin olan komisyon büronun teklifini 
şart ve vasıflan, yardım talebinin tedkik edecek, belediye iktısad işleri 
nasıl yapılaca~. yardım talebinde .. d.. .. ün b h t v • • 

bulunanların bu şart ve vasıfları ha- mu ur.un. u . usus a verecegı ıza-
iz olup olmadıklarının nasıl tedklk hah dmlıyecektir. 
Edileceği, tahkikattan sonra yapıla- İstanbuldaki peynirlerden bir kıs· 
cak muamele yardım göreceklerle bu mmın fırsat buldukça başka vilayet-
yardımının başlangıç ve sonu yardım ld v 1 l K 

makl 
"k ll f lanların tayini lere kaçın ıgı an aşı mıştır. ırklar-

yap a mu e e o • . ak .. t 
yardım mükellefiyetinden müstesna elınden sabim uzere stanbula ge-
oianların tesbiti. belediye hududu tirilen iki yüz teneke peynirin tek
dahil ve haricinde oturan yardıma rar Kırklareline kaçılrıldığı görül
muhtaç aileler hakkındaki mali tah- müş, peynirleri kaçıran hakkınd11. 
kikat, bu tahkikatın ne su:etle ve kanuni takibata geçilmiştir. 
kimler tarafından yapılacagı, tah-
kikatta yapılaeak itirazların nasıl Peynir fiatlerini komi3}'onun tes
tedkik edileceği, yanlış V? müke~rer bit etmiş olduğu fiatten yükseğe 
tahak.kukatın suretl terkini, takıbat satmak istiyenler sıkı surette takip 
ve tahsilat işleri. dT 1 y · · · d İçtimada bütün bu mevzulara te- e. 1 ıyor ~r ... orgı 'lsmırı e toptancı 
mas edilmiştir. Alınacak yeni ted- bır peyrur tuccarının perakende fiat 
birlerle görülen noksanlar ortadan üzerinden toptan peynir sattığı an
kalkacaktır. laşılmış, kendisi cümhuriyet müd-

30 sene hapis 
Metresini öldüren 

lbrahimin muhake
mesi dün bitti 

Birinci Ağırceza. mahkemesinde 
dün bir katil 30 sene hapis cezasına 
mahkftm edilmiştir. Elli yaşlarında 
İbrahim namında. biri, Fatihte Hay
darda Kadıçeşmeslnde oturan Mus
tafa namında birinin yanında eski 
metresi Fatma: Binnazın oturduğunu 
haber almış, eski metre.Sine buluş
mak üzere haber göndermiş, fakat 
kadın reddetmiştir. Bunun üzerine 
İbrahim bir gün kadını sokağa çı
karken beklemiş, elindeki jilet bıça
ğıyle Fatma Binnazı gırtlağından ve 
muhtelif yerlerinden yaralamak su
retue öldürmüştür. 

Cereyan eden muhakemede İbra
himln Fatma Binnazı kasden ve ta
ıımmüden öldürdüğü görüldüğünden 
450 nci maddeye göre idamına, fa
kat kadının kendisinden ayrılmasın
c'an muğber olan İbrahimln sonunda 
cezasını tahrıt edici sebeb görüldü
ğünden idam cezasının 30 s~ne hap
se tahviline karar '"crilm!ştl!'. 

Belediyenin 941 vari
dat bütçesi hazırlandı 

Belediyenin 941 varidat bütçesi 
hazırlanmış ve dalnıi encümene ve
.rilmlştir. Dal.mi encümen yeni büt
çeyi tedkik etmeğe başlamıştır. Mas
raf bütçesi de belediyece hazırlan
maktadır. 

Çocukları kurtarc a 
yurdu genişletilecek 

Muayeneden geçiril· 
mi yen asansörler 

işleyemiyece~c 
Şehrimizdeki han ve apartıman

lardakl asansörler tescil edilmedi
ğinden bunların fenni vaziyetleri be
lediye fen heyetince tedklk edilme
miştir. 

Bu yüzden stk sık kazalar olmak
tadır. Belediye, bu ay sonuna kadar 
t.escil ettirilmeyen ve fenni muaye
neden geçirilmeyen asansörlerin iş
letilmesine müsaade edilmemesini bü· 
tün belediye şubeleıine bildirmiştir. 

Iktisa t Vekili 
Ankaraya döndü 

İktlsad Vekili B. Hüsnü Çakır An
karaya dönmüştür. Vekil İstanbulda 
culunduğu müddet zarfında Vekale
t<' bağlı müessesele:le meşgul olmuş, 
Sümerbank Yerll Mallar pazarlarında 
tedkikler yapmıştır. Sümerbank u-

1 
mum müdürlüğü İstanbul şubesinde! 
yünlü ve pamuklu dokuma grupları 

1 
müdürlerini kabul eden Vekil bazı 
direktifler vermiştir. 

Takunya yüzünden 
ölüm 

Arna~ utköyünde oturan fıO yaşla

rında Emin oğlu Nuri isminde biri ı 
evinin antresinde takunyelerle dola-
~:ırken düşmüş, başından ağır surette 
yaralanmıştır. Beyoğlu hastanesine j 
nakledilen adamcağız bir müddet 

1 

wnra ölmüştür. ------
zından bahsederken:) Matmazel Çocukları kurtarma yurdu istişare 
Roosevelt. beyeti dün maarif müdürlüğünde bir 

Beş~ktaş cinayeti 1 

fai ıi henüz tutulmadı 
Altı kaval üstü şeşhane elkab. toplantı yapmıştır. Bu müessesede 

... bulunan anormal çocukların vazl-
Sonuncu bir nokta: İnşallah bu _yetleri tedklk_ ed.i!m!ş v_e.müessesenin 

. • . ıslahı ve yenı bır teşkılat kurulması 
yazılar tesır ede~.; resmı daD"eler~e kararlaştırılmıştır. Bu itibarla Ye-
vatanda!lar8: .< dunyanın her yer.ın- ~ilköydekl müessese genişletilecektir. 
de oldugu gıbı) Bay ve Bayan dıye Müesseseye yalnız kimsesiz ve 
hitab edilmek usulü konulur ve terkedilmlş anormal çocukların de
( ölü AbmEd'in kansı Ayşeee) diye ğil, aile çocuklarından gayri tabll 
adeta tahkir edilmek fecaati kalkar. e\safta olanların da ayda 12 lira 
Bu meya."lda yapılacak ıslahat da ücret mukabilinde kabul edilmeleri 

Dün bir gazete bayramda y:ı.pılan 
Beşiktaş cinayeti failinin bulundu-! 
ğunu yazmakta idi. Polis tarafmdan 
yakalanıp zan altın~~ bulu:ıan .ıs 1 
kişi mevcuddur. IIenuz katilın kim 
veyahut kimler olduğu belli değildir. 

Dördüncü kitap 
sergisi buglın açılıyor 

deiumumiliğine teslim edilmigtir. 

Lüks mağazala~ 
kaldırılacai!: mı? 

Fiat mürakabe komisyonu mani
fatura mağazalan arasında lüks ma-
ğazalar sınıfı jhdas etmişti. Lüks 
mağazalarda yüzde elli, diğer ma-
ğazaalrda yüzde yirmi beş karla 
satış yapılacakbr. 

Yüzde elli kardan ~stifade etmek 
istiyen mağaza sahiplerinden birço· 
ğu komi3}'ona müteaddit müracaat• 
lar yaparak, lüks mağaza sınıfına 
aynlmalannı istemişlerdir. Komis
yon şimdiye kadar dört mağazayı 
lüks mağaza olarak ayırmıştır. Her 
müracaat eden mağazayı lüks mağa
za halinde kabul edince İstanbulda
ki bütün manifatura eşyası satan 
mağazalar lüks olacaktır . .... 

Fiat mürakabe bürosu, fiat müra
kabe komisyonuna bir müracaat ya
parak lüks mağaza, usulünün kaldı· 
nlmasını teklif etmişt'İr. Komisyon 
toplantılarında bu hususu konuşa· 
caktır. 

Sütçülerin temiz1iğ~ 
dikkat etme 1 er\ 

lazımdır 
Sütçülerden bazılarının süt kapla.

una etiket yapıştırmadıkları ve 
mandıralarda. klrll su kullandıkları 
görülüyor. Süt satanlardan bir Ç<)

tımun ruhsatiyelerı yoktur. Beledi-
ye, halkın pis ve muzır süt içmeme
leri için süt tevzi, toplama. ve istih
sal mahallerinin sıkı surette kontrol 
edilmesini ve noksanları bulunan 
sütçülerin çalışmalarına mani olun
masını blldirmlştlr. 

Karilerim izin 
mektuplan 

__.,. __ 
Suadiye plajına 

giden yol karanlık 

Son zamanlarda Kadıköy bele
diyesi hududu dahilinde bazı 
semtlere ve bu arada Suadiye ci
hetine bir mtkdar elektrik lamba
ları il!ve ve busurctle oraların 
biraz daha fazla aydınlanması te
min ed!lmlştlr. O semtlerde otu
ranlar belediyenin bu himmetine 
müteşekklrdirler . 

Ancak bir noktaya. §imdiden 
n'"zarı dik.kati celbederek bu nok
sı...1ın da yaz mevsiminden evvel 
ikmaline delaletlnlzi rica edece
ğim: Suad.iye semtinin yazın ne 
kadar rağbet gördüğü malümdur. 
Bilhassa oradaki pla1 ve gazino 
o civar halkının yegane eğlence 
yzri sayılır. Plaj civarındaki ten
ha, evden ari sokaklara lambalar 
konduğu halde plaja giden ve esa
sen pek karanlık olan kısa yol 
eski vaziyette bır::ıkılmıştır. 

* AKŞAM - Okuyucumuzun işa
ret ettiğl veçhlh plaja giden 0 
kısa soka~n iki tarafında müte
:ıddit evler bulunduğu gibi yazın 
binlerle halk plaja ve geceleyin 
gazinoya, otele hep o yoldan gidip 
gelir. Geçen yaz o sokak hakika-d Kıl ~ k .ı. ah d t kararlaştırılmıştır. 

şu ur : ıgı pe şm, y u or a 

ali l d 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

h i veya dü~künce o an vatan aş· 
ların hepsine birden resmi ağızlar- retleri). {beyefendi), (bey). (efen
dan «Sİz» diye hitab etmek. •. Bu da di), (ağa), (merkum) tabirlerine 
medeni milletlerin teaınülüdür. Ki- tekabül ediyor. 

Bugün saat 11 de Beyoğlu Halke- ten karanlık denecek derecede az 
vinin Tepebaşı salonunda dördüncü tenvir edilmişti. Belediyenin bu 
kitap sergisi açılacaktır. Bir hafta haklı dileği nazarı itibara alarak 

.. . . t yaz gelmeden evvel oraya müm-

mine (zati.iliniz). kimine (siz), ki· Vekaletler!n tamimleril~ pekala 
mine (sen), hatta kimine (sen yoluna girebılecek şeylerdir. 
be) ! ... Bunlar. kaldırdığım12 (haz-1 {Va - Nu) 

wrecek olan bu sergıden sonra bır kun·· oldu"u k ..... f 1 • 

1 
k ·k t" ı · ı k o a=.r az a lamba arı a ur serg Sl açı aca tır. Bu ser- koyduracaın~ı ·· id d i 

. 11 k .k t'· ı t ' . . l 6~"' um e er z. 
gıye arı a ur s ımlz ıştırak ede- J 
cektir. J - 1 

Ba.:v Amcaya, göre ... 

Bir İsviçre şirketi 
malzeme verecek · 

Elektrik şebekeslnl ıslah etmek 
için icab eden malzeme hakkında bir 
İsviçre ~irketlle anlaşma yap~tır. 
Şirket, Isviçreden beş tane transfor
matör lle kablo ve lüzumlu diğer 
malzeme gönderecektir. 

Elektrik idaresi, bu husustaki an
laşmayı dalml encümene bll~
tir. Daiml encümen anlaşmayı tas
vib ederse bu malzeme ve makineler 
getirilecek ve muhavvile merkezleri 
genlşletilece_k_ti_r_. ___ _ 

Mekteplilere yeni 
şarkılar ha.ıırlanacak 

Maarl! Vekılletl, şehlr ve köy mek
tepleri lçln yeni mektep şarkıları 
tertibine karar vermiş, program ha
zırlamak üzere bir heyet teşkil et
miştir. Heyette musiki mütehassıs
lcrı bulunacak, milli kültüre, çocuk 
terbiyesine a!d yeni şarkılar yazılıp 
testelenecektir. Bu şarkılar, Maarif 
Vekaletinin tasvibine arzed!ldl.kten 
sonra bütün mekteplerde çocuklara 
öğretilecektir. 

lı 

Bundan başka her mektepte musi
ki salonları tesis edilecek, talebeden 
ist!yenlere ayrıca muslkl dersleri ve
rilecektir. 

Kahve siparişi 
Hazırlanan liste 

Ticaret Vekaletine 
gönderildi 

Bayramdan bir hafta evvel İstanbul 
gümrüklerinden piyasaya on bin çu
val kahve çıkarılmı~tı. Derhal taksi
me uğrıyan l>u kahveler ortadan 
kaybolmuştur. Bazı kuru kahveciler 
kendilerine müracaat edenlere ikl 
yüz gramdan fazla kahve verm~k is
temiyorlar. Maamatih ortalıkta bir 
kahve sıkıntısı yoktur. 
İstanbulda gümrüklerde bekletilen 

1486 çuval kahvenin piyasaya çıka
rılmasına dair henüz alakadarlara 
emir verilmemiştir. Yolda bulunan 
25 bin çuval kahveden henüz haber 
alınamamıştır. 

15 Kanunuevvelden itibaren blr 
senelik ihtiyacı karşılayacak kahve
lerin hangi ithalat tacir! tarafından 
ne mikdar getirileceğine dair bir
likler umumi katipliği tarafından 

hazırlanan liste henüz Ticaret Veka.
lctine gönderilmlştir. Liste Ticaret 
Vekaleti tarafından tedklk edilecek, 
tüccarlara ithalat müsaadesi verile
cektir. Tüccarlar bu tarihten sonra 
siparişlere başlıyabileceklerdir. 

Macam Atina 

Fırınların çık.ardıklan ekmekler 
ço~ çift ve birbirine yapışık olar 
fınna. verillyor. Bu ekmeklerin . 
p~miyerek hamur kaldıklan göri 
mliştür. Belediye, ekmeklerin p~ 
olması için her ekmeğin teker te 
olarak pişirilmesini bütün fırın 
tebliğ etmiştir. 

KÜÇÜK HABERLE 

* Belediye fen müdürlilğıi ~ 
atelyeleri için alınacak levazı 
s?ratıe alınabilmesi için daimi eı 
rumenden geçmejen muhaseben 
fen ve makine şubeleri ve da!mi encı 
men mümessllliğinden mürekkep ti 
heyet tarafından satın alınmas!nı 
temiş, fakat bu t:ıleb daimi enr = 
tarafından reddedilmiştir. 

* Et nakline mahsus deniz nnk 
ye motörlerinln Ü'.:Ü tamamlııımı 
tır. Ik.isinin muvakka~ kabulleri y 
pılmıştır. 

* AflşuJ talimatnameslne ayk 
olarak tertip edilen bazı ııfışle 
asılması belediye tarafından me 
dilmiştir. 

* Yeşlldire!':t\; Foti adında • 
kadın ölü bir çocuk dcğurrnu t 
B:ıed!ye doktoru tu hlldiseyi şüph 
gormuş ve cesedi morga kaldırın. 
tlr. 

* Yiiksek tic:ırct mektebinin 
iı:ıci yıldönümü miinasebetlle bufl' 
sa:ıt 14,30 da mekLcple bir m ra.> 
yapılacaktır. MerMiın mektep m 
dürü B. Nihad Sayar t:ırafından ıı 
mcaktır. 

* Ayın 22 sinde inhis!lrl:ıra m 
.tabaka imtihanı ile memur aıınsca 
tır. Lise mezunlarının gır bll c, 
imtihan sonunda derece al:ınlar m 
nasip memuriyetlere tayin edllec" 
lerdir. An tahsil görmü} ola:-lar i. 
tihansız bu vazifelere t,:ıyln edil 
ceklerdir. 

Sipahi oca_?ında 
verilen çay ziyafeti 
Dün sipahi ocağı<lda ccağm fa 

b!nicilik hocası bayan :Melahat Ak 
tarafından hocalığının yıldônü 
münasebetile bir çay 'liy::ı.fnt ı ver 
ıııiştir. Ziyafette, son zamanda or. 
ğın binicileri meyanına dahil ol 
Pricesse Pierre de Grece de bulun 
yordu. Yunan prensesine bu vesile 
atcılık hayatımız göste!"H!rıi~ vı> k 
dısl binicilerirıhzle tanıştırıİnuştır. 

Bu toplantı Yunan - Tiırk dost! 
tunun bir tezahürü olmuştur. 

Erlerimize kışlık 
hediye 

Konya Aksarayından bıldiriliyo 
Kahraman erlerimize hediye olı.>r 
1350 ?ift ~ün, 108 çift iplik çora 
2 79 çıft yun eldiven ve 1 1 O par 

~adam Atina hakkında. birlnci ~n fanila Konya mıntaka komut 
aslıye mahkemesince randevuculuk lıgma teslim edilmek .. 
ve fuhşa teşvik suı;undan verilen 28 ık im · uzere 

1 
ç arı ıstır 

ay hapis kararı temyiz mahkeme- ~ · 
since bozulduğundan muhakemenin, Yukarıdaki mikdarlara, bund 
yakında tekrar bakılmasına başla- başka m•ıhtelif köylerden b' · 
nacaktır t · .. 1.. ını · ecavız yun u eşya ge1miştir. 

Topkapı Pıkaraperver cenıiJetinin fakir 
tevıi ettiğini yazmıştık. Yukarıdaki resimde 
eşyabn evlerine götürenler görünmektedir. 

' 

- Pisboğaz degilim amma dol.maya ... Hele çocukluğumdaki 
karşı her nedense bir saygı ve sevgim safalarının ... 
vardı bay Amca ... 

Kağıthane! ... Kuçük~u seyranlaımın bu dolma
severliğimdeki rolü büyüktür!. .. ~a.zı_rladığı ~olmalar o günlerin sür- ccrelerden alıp teneke k~t:ı~;~ ~~~; 

... Bacı kalfanın bti~ün ustahğiyle 1 ... Fakat konservecilik d 1 

ı:rm olurdu .. " ettikten sonra dolm:ıd ıs- d ı an soou um .... 

B. A. - Senı dolmadan soğutan 
olmasa gerek! ... 

- Ya ne olabilir? ... 
B. A. - Siyasi dolmaları_ 
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Bir nazari vazifeyi Bardia tarzında halleden 
bir Harp okulu talebesi sıfır alır. 

Sidi Barrani mevziindeki til • 
menlerden kimsenin kurtulduğu
nu pek zannetmiyoruz. Fakat 
Bugbug'dakl iki siyah gömlekli 
tümeninden kurtulan bir miktar 
bekaya ile esasen Bardia - Ka
puzzo mevziindeki diğer iki tü
men birincikanunun 17 nci gü
nüne doğru derlenip toplanarak 
Bardia müstahkem mevziine tı· 
kılmışlardı. 

AK 
. 

DEN 1 Z 

Caıole Lombard ineği ve ineğinin yavrusu ile meşgul oluyor 

Müstahkem mevzi, bir ileri 
mevzi il~ bunun gerisir,de beton 
kazarnatlar, mahfuz mahaller ve 
bunların ilerisindeki tank mani 

ı r 
l ı 

·vı ve sevilen bir kocanın bir kadı 
ltn hayatında. ne ka.d&r büyük değ1 
tıkllk yapacağına misal aranırsa Ca
role Lombard'm hayatı gösterlleblllr. 
Carole bir zamanlar Holl1vutun en şı
marık, en garlb m1zaclı kadını 1di. 
Gençliği, güzelliği, pek erken yıldızlar 
masına girmesi ve filimlerinln gördü
~ü büyük rağbet artisti şaşırtmıştı. 
Carale muvazenesiz bir hayat yaşıyor
du. !sml ~dcta gar!b şeyler yapma~a 
alem olmuştu. 

Filhakika 2 sene evveline k::ı.dar Ca
role'nln yaptığı şeyler kimsenin aklı
,... ge1mlyecek kadar garipti, A.deta 
,,ılgınca idi. Bu yüzden bütün gazete 
muharrirleri, meraklılar peşini bırak
Jniyorlar, yeni bir çı.lgınlığını öğren
mek için artisti adını adını takip edi
;rorlardı. Carole'nin gittiği yerde yap
~ garbetıer halk arasında en büyük 
dedikodu mevzuu oluyordu. Klınl bu
n& güli\yor, Jı:.lmlsl parmak ısırıyordu. 

Flörtleri yanı erkeklerle 11.şıktaşlık
la.n sayısızdı. Dünkü füiründen barue
derken bugün yeni bir tlörtü duyulu

rında San Fernando Valley'de bir çif-
:Ut satın aldı. kan koca burada yer- hendeklerinden terekki.ir ediyor-
leştller ve sakin blr hay:ıt geçınneğe du. MeYzlin tahkimine daha 1936 
başladılar. da bRşlanınış ve bu tahkL'lıat dört 

Evleri çok büyük değildir, altı oda
lıar~l/rr : 

lıdır. Altı oda ancak ıcend1lerine kafi seneden beri tekemmül ettiril-
gelmektedir. Bu sebeple misafir oda- mişti. Aynca deni7.e k::ı.rşı da sa
lan yoktur. Evin küçük olmasına mu- hil müdafaa bataryalarına ma

t lnJıh.z 11111A.:uar• lo!f:uSu 
fi: A11uslra/~/de1Nn 1.:ıarruz /.Jl//c;uneli 
13 /n~ıhz /Jfiy11I liime~i 

................. .-... mz==ı...,..._,ım.::.:.,... ..... ..,,,...._.~~ 
kabil arıı.zlsl, kümesleri, ahırlan bü
yüktür. Kümesler tavuklar, tavşanlar- likti. Müstahkem mevziin yega.."'le Yazan 

M. Şevki Yazman 
la doludur. Ahırlo.rdn atlar ve lnck- zaafı. uzunluğunnn ancak 15 ki
ler val'clır. Bundan bnşkıı. garajda da u- · · d k 7 
ild otomobil, bir motosiklet, birkaç bl- lometrc derin gmm e anca 
slklet vardır. Çifliğln bir tarafında te- kiJometreden ibaret olm&.sıy:k O rak kendisine verilen bir vazifeyi 
nls ·yeri yapılmıştır. derecede ki müstah...l{em m!'?vzii bu tarzda hallederse, hemen sıfır 
Karı koca burada yerleştikten son- ~ I. ·ı· t 

muhasara euen ng:ı ız opçusu alır \'e sınıfta kalır. Grazı·anı··rur.· • ra Carole tamamen değişmiştir. Her-
gün sabahleyin erkeı:den kalkıyor, kü- bunun üzerind~~ a~ı:arak rahat askerlik bilgisinin bu kadar zayıl 
me~lerl, ahırları ge1.ıycr, tarlaları do- r~hat limanı dovebılıyordu. 1 ld - in b 1 ..:ı - mı 
JaSlyor. Ahırdaki Bessle adında ineği · . . askumandanlı-'ı.nm 0 uguııa. e>m u uıur.auıg! -
kendisi saıtıyor, bu bitince sıra Sally Jn~ıli~ b - . ~ . j za nazaran, hangi siyası veya 
adınd::ı.ki keçiye geliyor. Caroıe bunla- ı kaleyı bır Avustralya ve bır Ingı- 1 idari düsüncenin buna sajk oldu-
rın yavrularile şakalaşıyor, sonra 

1 

liz trnrnyile devamlı muhasarada - k ... ı· . . 
Clark'ın çok sevdiği P:ı.lomino adında- - ri . d b. 1 gunu es ııemeyız. 

. · tutarak bunların ge sın e ır 1 kl atını okşuyor, Mıke ve Ike ad- .. . . . , İngiliz ordusu 17 birinciktı.nun-
lannı koydu~u iki kaza yiyecek veri- tumen kadar ihtıyat pıyadesi bu- . . ,. . 

tralya piyadesi ve İngiliz tar.k
lan da görünüyor. İlk hücum bir 
buçuk saat ~ürüyor ve 51k esir 
kafilesinin GOOO rak8.mmı buldu-
ğt;mu ajansı~u haber veriyor. Ak· 
şama doğıu kalenin şimalyarı.:;ı, 

ertesi sabah da tamamı istirdaı.l 
ediliyor. 

İtalyan kayıbı 30,000 esir ve 
bir sürü ölü ve yaralı. İngiliz ,-e 
Avustralyalı kıtalaıın kayıbı ise 
600 ölü ve yaralı 

JOr ve arkasından yarmkl flörtü hak- ~"' 
tında tahminler yapılıyordu. Evine ~~ 
mJsafir da.vet ettiği zaman en garib 
feylert yapardı. Bunun için bir kısım 
uuııdıklan veba mlkrobu gibi kendi
sinden kaçardı. 

Yor köpekleri ve kediyi ziyaret edi- l d rd v 1 1ı or Z1rl"' :ı 1 dan 2 ikmcıkanuna kadar getı-, un u ugu an aşı y . u • • ~. v • (bunl 
}or. Bu lş bittik.ten sonra bir müddet b. l"kl .· b" kıS'ITU aiYlebi ihti- rEbildigı agır t.opçu ılc arın 
tarlada çalışıyor, toprağı belllyor, seb- ır 1 enn ır ' 0 .. 15 Ukten fazla olaca!hnı tahmin 
ze topluyor. mal bir tugayla ba7.l mufrezelcr ı f. • ı:.. 

C , tam N~· · ~· A ti ,1 h b" . "k" n 20 sı·nden e~rmyoruz) fasıla.sız bır bombar-ıı.roje amen e....,ış:mışwr. r s- ua a ırL"lCJ anunn . ,. 
tın eski şimarıklığından eser kalma- itibaren Bardianm g:ırblne geçe- dımana tabi tuttu. 3 birincikn.
mıştır. Kendlslle görüşenlere diyor ki: nun sabahı ise İngiliz deruz filo

Bardiayı ele geçiren kıtalar 

Tobruk hakkında da ayni mua
meleyi tatbik etmek üzere garha 
ve İtalyan esirleri şark:ı doğru 
harekete geçiyorlar. işte Bardia· 
mn hikayesi. 

Ca.role bir gün evine davet ettiği ml
rafirleri boyacı kıyafetine rokmuş, 
• ----.a.~ıı e:s1 birer rır~a. b1rer kova. 

x bunlara bahçcsln!n par
F""' . ..cıı boyatmıştı. Blr 'başka 
~flrlert ahçı kılığına sokmuş, 

• birer yemeğe nezaret etmeğe 
.ır etmişti. Bir gün mlsa!lrlerint 

..a etek ve dekolte elbise Ue kabul 
Jerken blr başka. Cin bahçıvan kıya

fetlle kal'§llıyordu. Bazen bir cambaz.. 
ban~ veya bir yUzme havuzunu k1ra-

Yeni bir filim: 

Carole toprağı belli)'or 

ilyara.k burada. e~lence tertip ediyor
du. 
Şimdi bunların hepsi bitmlştır. Ca

tole uslu akıllı, çok makul bir kadın 
olmU§tur. Bunun sebebl Clark Gable 
ile evlenmesi ve o zamandanberl ge-
9irdlt1 hayattır. Clark Oable, evlen
diklerinin ertesi günü Hollivut cıva-

«-Çok memnun ve çok mesudum. 
Clark artık filim çevirmekten vaz geç
memi isterse hiç tereddüd etmeden 
tunu yapacağım. Bundan sonra bütün 
vaktimi evime hasretmek istiyorum.)') 

Carole Lombard tllhakika henüz fi
lim çevirmektedir. Fakat btt faaliyeti 
eskisine nazaran dörtte bir derecesln
dedir. Artistin ilk fırsatta stüdyolarla 
alil.kasını tamamen keseceği anlaşılı
yor. 

rclt Bnrdla - Tobnık yolnnu kes-
mişlerdi. su müstahkem mevziedı muhte- 1 ANKARA RADYOSU 1 

Askerlik bııkımından Bardia ~em bir çelik duş yaptır lar. Ka
müdafaası Hd maksad güdebi- lenin önünden bir kere garbe ve 
,. d"· tekrar bir kHe de şarka geçen fi-
.ır 1

· . ~onun zırhlılan sıra ile 38 lik 
1 - ~ngi~iz ordusun~ ~!alıya- mermilerini kaleye gönderdiler . 

rak gerıdekı İtalyan bu)lük kıs- Bidayette susan kalenin sahil ba
mımn hazırlanmasına imk~n 

k 1 tarya.lan, İngiliz :filosunun uzak-

16 İkincikiinun perşembe öğle, nkşaı.1 

verme ' ! l t ğ ~ .. te b 1 d 
2 - İnoiUz ordusur1u bu hlza- ı aş 1 ını gorunce a şe aşa ı. 

Posta m U•• d u" • ru• • ı Tepebaşı Dram kısmı llllll(llJlllll 1 "' tam bu esn"da Alma"l"nn (dar 
Gece saat 20,30 da 'da tutarak Tobruktan fü.rliyecek 1 a "' . ~'""' . 

A P T A L 1111 asıl ordunun sol yanına desteklik a~a:ı mlzaı:ı) .d.edikle.ıi bır şaka 

12,30 Program, 12,33 Fasıl heyeti, 
12,50 Ajans haberleri, 13,05 Fasıl he
yeti, 13,20 Karışık program (Pl.), 18,03 
Caz orkestrası, 18,40 Türkçe karışık 
program, 19,15 Muslki kaleydoskopü 
<Pl.), 19,30 Ajans haberleri, 19,45 Rad
yo ince saz heyeti, 20,15 Radyo gazete
si, 20,45 Piyano ile caz parçaları (Pl.), 
21 Dinleyicl istekleri, 21,30 Konu~ma 
(Sıhhat saati), 21,45 Radyo orkestrası, 
22,30 Ajans ve borsa haberleri, 22,45 
Cazband CPU (SON HAFrA) yaptırmak ve fazla ileri cıkmış goruyoruz. Ingiliz amırau, zırhll· 

İstiklal caddesi 111 İngiliz birliklerini iki kuvv~t ara- !arına değil de de.stroyerlerin_e 
17 İkincikanun cunıa sab:ı.hı 

8 Program, 8,03 Ajans haberleri, 8,18 
Hafif program (Pl), ll,45 Ev kadını. komedi kısnıt d b k k k en ufak çaplı toplarıle bu sahil 

sın a ıra ara ezme . 
gece saat 20.30 de 111111111 . . da bata.ryalannı susturmasını em- I 

PAŞA HAZRETLERİ (SON HAFTA) lkinci maksad için Bar~a . rediyor ve bataryalar derhal SUS· Ask erlik İŞ eri 
ıutmssiF nm İRTİHAL büyük birlikler bır~kmak caız~~· turuluyor. Beyoğlu Yerli As. Ş. den: Şubemlz-

Eskl Berut vaıısı merhum All pa- Fakat Tobruktaki üç İtuJyan tu· O anda kalenin şimali garbi 1 de kayıtlı beşinci dereceden nıalill 
şanın kızı ve eski Trablusgarp valisi meninin kendisL11i toparlıyabil· . ki k t .. .: - yüzbaşı Bedrettin Güç~anın §ubeye 
merhum Rasim paşanın gelini mer- mesi icin Bardiada iki buçuk tti- sınde azama !ar onunde Avus- müracaatı. 
hum .mıralay Mehmet ~urad'ın eşi meni feda etmek akla sığar sey- ,,, te+aezt 
<'meklı general Mehmet Ali ve Fuad"ın - , ş A R K s • 
büyük hemşireleri .~v:~kat Suat, Ni- !erden değildi. McselA c~nla baş- ı ıneması 
hat ve Vedat Bengun'un halaları sa- ta harbeden bir veya iki alay bu 1 

Uhntı nlsvandan . . b' d 1 (Eskı" Ekler BAYAN ADİLE AREL mevzıde ilerlıyen !f or uyu 
ırtihal eylemiştir. Cenazesi 17. K~- pekala yirmi beş gün tutabilirdi. 
ııunu.~ani cuma günü Erenköyündc- Gr:ıziani ne birinci, ne de ikin-
ki koşklerlnden kaldınlarak nam::ı.zı .. ..:ı •• •• ..:ı •• B 
Z.ihnlpa~a camu şerifinde kılındık- ci maksadı gulıer gorunuu. u- ! 
tan sonra. Sahrayı Cedit alle ka.bris- raya zaten azalmış olan kuvvet- ı 
tnnma defnedilecektir. !erinden 30 000 kişiyi kapadı, 

Allah rahmet eylesin. ' 

ıw 

Yarın ak~ suareden itibaren bir sinema abidesi olan 

ARABACININ Kili DUNYAŞKA 
Posta müdürü falminden bir sahne 

Kederdlre ailesine beyanı taziyet sonra da bunlara yardım etmel< I 
tylcrlz. veya bunlar.n sol yanını uzata- . 

"(Atk vo Hayal) 
filmini gö. terecektir. 

Metbur R .. Edibi ALEKSANDR PUŞKİN'in J'omanmclan 
ayrılmak lstemlyen Dlna, eskl lşı~ı o· . L u· . M rak muhasaradan kurtulmalarını 1 
Minsklnln yanına gider ve ihtlynr ba- ı hl bir h 1 
basını aldatması şartile metrcsı olma- temJn eylemek iç n ç are· ı 
ğı tekli! eder. . Romancı ve muharrir arkadaıı- ket göstermedi. tek bir mukabil 

M1nst1 buna razı olur ve yalandan mız lskender Fahreddin Sertelli'nin taarruz yapmadı. Halbuki Bar
blr dlltün ziya!etı tertib eder. Dü#ün- vo Denizyollan kutasiye a mbar dia muharebesi zamanında bile 
de Dl.n&nın ha.kiti bır 14ıR'ı olan mii- ba~ memuru Naci Sertelr nin babası Grazia:rUnin elinde ve garp çölün-
lbım Mitay& kıza lzdivll.i) tekll! eder. k: ı f b ·· d .. ı 
Bunu haber alan yüzbaşı müldziml es 1 posta ve te gra a§ mu ur e- de adeden İngilizlerden üstün 
kovar. Geceyt geçirmek ıçlıı Minski lle rinden. bay Ali Ramiz SerteUi' nin 
beraber otele ilden Dina intihar eder kısa bı: h~talıiı müteakip vefat et- kuvvet vardı. Bardia mademki 
Te baba.sına hast::ı.l:ıktan öldüğünn tiiini duyduk. Arkadaşımıza ve kendi haline terkeclllecekU, bura-, 
yazmasını rica eder. ailesi erkanına taziyelerimizi sunarız. daki kesif kuvvetlerden bir lo.s· 

1 

mmı olsun, vaktile gerl çekmesi 1 
Büyük bir muıiki riyafeti ... Sonsuz bir ne§' e hayra- icab ederdi. Onu da yapmadı. Fu 

1 mı... İçli bir qk aerenadı... Kuvvetli bir heyecan hareketler strateji kalde-lerine o ·, 
fırtınası olan kadar aykırıdır ki, mesela Harp 

okulundaki bir talebe nazari ola, l 

Oynayanlar: BEJNIUOB GEOBGE ve Bİi.DE KaABL 
Bu fılm bizi, Ru.qanın 16beiindeki •ız Beıv-banlarda bulunan bir 
konak yerinden, posta aürücüaünün kıza dilber DUNYAŞKA'nın ha
yatına nihayet vennekl• hitıen, muaildııi, clanalan, hazin ıa.ifölariıe 
Çarlık Rusyaaının muhte,em aarayJannm haYMı· içinde ya~amlık\adır. ..-.. 

Bugün SAKARYA Sinema~sında 
KUYRUKLU YILOIZ Eğri ayakll haydut 
F ranaızca sözlü cnip hir komedi ilk defa olarak esrarengiz ve 
ROBERT YOUNG - FLOREH· kuvvetli blı dram. Sibiryanın 
CE RICE MARY ASTOR ıasız çöllerinde geçen hllşt n 

tarafından müessir mevzu 
.tlaveten: Görülınemit canlı bir reaimc KEDiNiN EVİNDE 

de Şeref geceai 
olacakhr. 

Halkımızdan gördüğü fevkalade rağbet üzerine 

Bu AJqam 

ilaveten: En ıon gelen Türkçe 

kolbıldan nvelden aldırınız. Tela 43595 

I p E K ve s A R A y sin~maıarınd~ da~a .bi~ kaç 
temdıt edılm1ştır. 

gün 



SOZON &EliŞi __ 
Ne günlere 

" 
kaldık! 

Fransada 
kömürsüzlük 
Bir çok tren seferleri 

kaldırıldı N e günlere kaldık! Belki bugiin dünyanın bütün sakinleri 
ayni .azu tekrarlıyor. «Ne ı:flnlere kaldık!> ve UAve ediyor .. 

lar: cSaııld dünyaya dofduğmnuzdan elli sene evvel ıeJseycllk de 
bu karmakarışık günleri, harpleri, clarplerl gönneden. mantılara Vkhy JS '(A.A.Y - Stnf&ni 
katJanmadan 9('kfllp gitseydik ne olurdu! Tanı dünyaya gelecek ajansındanı Haber verildiğin" göre 
unıam bulmuşuz. Bizdeki de ne talih, ne talih! bugünden lti'baren i§gal altınd'l bu-

lunmıyan Franaada yolcu oimendifeT 
Fakat hiç merak etmeyin! Şimdi kendilerini t.alihslz bulanlar- servisleri btiyük hatlarda günde bit 

dan elli sene evve] doğanJar da böyle diyordu. Onlardan yür; sene, trene indirilmiş ve ikinci derece hat· 
iki yüz sene evvel gelenler de, yaşadiklan. devh'lerde cereyan eden tarda tamam.ile lı:aldırılmııtır. Bu 
hadiselere bakarak ayni sözleri rnmldanıp dünyaya gellşlerlnin takyidat kömlirsüzlükten il~ri gel
hiç de münasip bir zamana raslamadığma esef ettiler. 17 ncl asır- mektedir. 

ela büyük Fransız devlet adamı Rlchelieu beşeriye.tin P~~.fen~ d~· İşgal altındaki Fran-
virler yasadığım ve tarihte böyle bir devir kaydedilmediği gıöı bır d . r b. t 
daha da kaydedilmiyeceğinl teessüfle beyan ediyordu. sa a gız 1 ır gaze e 

Daha gerilere} istediğimiz ka~ar gerilere gide!lın: Hayvan çı~uyor 
postlarına sannmşı, her türlii tabii afetlere, bhı bir tehlikeye ma- Londra t 5 (A.A.) _ Newr 
ruz bir halde ağ'aç kütüklerinde, taş kovuklarda barınan iptidai Chronicle, · cPantagruel gizli Ftan!ı:ı. 
hısanfar: «İste dünyaya münasip bir 7.amanda geldik!» diyebilirler havadis gazetesi> başlığı altında bir 
miydi? ' makale neşretmektedir. Makalenin 

• A li Id ğıı ·bı ebedidir de Bugün dünyam en fena, muharriri Pantagruel'in Frnnsanın 
Şıkayet eze O • u gı v • rlnJn bu işgs.1 altında bulunan kısmında neş· 

en sıkıntılı dcvirlermi yaşadıgında, tarihln hfç bir dev . reclilmekte olduğunu yazmakta ve 
kadar huzur kaçıncı olmadığında herkes müttefiktir n böyle bır Almanya aleyhinde fakat de C:ıulle 
cfevrin bir daha gelmiyeceği kuvvetle sanılıyor. Fakat 20.00 seneshı- ün lehinde olan bu gazeteyi ne~17e · 
de yaşıyacak müstakbel Ademoğullarının: cNerede o 1940 sene- denleri~ cesaretin1 tebarüz ettir· 

Pi! Dünyanın ne günlerine kaldık!» diye şlkiyetlerde, teessüf- mektedır. 
Ier bulunmalan pek muhtemeldir. YugosJavyada sabun 

Her devir, o devirde yaı,ayan insanlar için dünyanın e~ fe- da vesika ile verilecek 
na devridir ve hiç kimse dünyaya tam zamanında gelip vaktınde 
gidememiştir. şevket Rado BelgTad 15 (AA.) - Stefani 

ajansından: Yugoslavya'nın bir kaç 
eyaletinde un ve ekmek vesika ile 
verilmektedir. Bir kaç güne kadar 
da sabun vesika ile her aile;re haf
tada bir kilo hesabiyle verilecektir. 

İngiliz propaganda 
nazırının bir nutku 

Tarihi vesikalar y u N A N ( Tmfunl'!~~' !.~lLI 
B • JDüddet .. ,hnda Amavut- Beyaz kitabı !uğun i>tikliline ve ,iyasi hudud~ 

ça '.I'omori aazeteai Yuna· rına riayet etmiyor. Polonyalılar• 
aistana karıı iftiralarına devam edi· aan daha az halapervaz olmıyan 
yordu. :romori aazoteıi İtalyanlar İtalyan ga7etelerile Yunanlılar, Arnavutluk toprakla· 
ve İtalyan aleti olan 1clmseler tara· Roma radyosunun rında bir Yunan askerinin on hal-
fından çıkarılıyordu. :A.tina ajansı, yan askerine bedel olduğunu işaa 
İtalyan Stefani ajansı tarafından jk. Y unanistana hücumlari ediyorla;. 
tibas ve neşredilen bu iftiraları, .3 - Çamlıkta ve Yunan hakimi-
tekzip ile uğraşıyordu. Fakat ıonu yeti altında bulunan diğer Arna-
bulunmıyan bu çok fasıllı roman ele· Davud hoca hadisesi vutluk topraklarında Arnavutlar 
vam ediyordu. münasebetile Jtalyan• ekalliyet değil, ekseriyet teşkil edi

Hariciye müsteşarı, 27 ağustos lar bir takim iddialarda yorlar. 
tarihinde ltalyan sefirini davet ede- 4 - İtalya, Yunan:st.ının dostlu· 
rek Yunan hükumetinin Davud Ho- bulunuyorlar ğ~nu ve teşriki mesaisini ve yahut 
canın katillerini iade etmeğe hazır ---<>-- hıç olmaz!!a mesul hükumet .adam· 
bulunduğunu tebliğ etmiş vo bu iki haçlı seferinin muhtelif p_fha1arıni larırun akıU. davranmalarını arzu 
maznun, kanun mucibince hakların- haçlı ııeefrinin muhtelif ıafhalarını etmiştir. Fakat Yunan hükumeti, 
da tevkif müzekkeresi kesilmeksizin tarih ıırasile ve günü gününe tafsi- İtalyanın bu sarrıim; hissiyatına mu· 
mevkuf tutulduklarına göre iadeleri latileı bildiriyordu. Rom~. Yunan kabele etmek fatememiş, bilakis 
hakkındaki talebin ne zaman vaki sefirinin bu mufassal raporunun en ~t:ıJyanın harbe girdiğl ilk gün~en 
olacağını sefirden sormuştur. canlı kısımlannı naklediyoruz: ıtıbaren B. Mussolininin teminat \'e 

B. Graçi iki güne kadar kendisine 1 1 ağustos Roma radyosu akşam beyanatına rağmen Arnavuüuk hn· 
Romadan bir i.şar vaki olmaz.sa hü- neşriyatında Stefani ajan.sının Tira· dud~nd~ süikasd faaliyetini eidclet
kumetine re' sen bfr telgraf çeke· nadan aldığı mahud tebliği neşret· lendımıış ve limanlarile sahillerinin 
rek malumat istiyeceği cevabını ver- mek 11uretile bu hücum parolasmi istiı:ı.aJine müsaade etmek sureti!e 
miştir. verrniıtir. Tebliğde: «Büyük Arna- İ~gılız ku.vvetlber;ne yardım etmeğe 

Tariht bir hakikati tenvir etmek vut vatanperverinin'> Yunan ajanları şıtap etmı~ ve u sayede lngiltercnin 
için şunu da kaydetmek icap eder tarafından katl-i takbih ediliyor, bu aç.'.kta~w.açığa şeriki cürmü, sessiz 
ki, Davud Hocanın katillerini iade cinayet Yunanistanın hak.imiyel'i .:ı.1- mullefıgı ve tahrikimiz biT ajanı 
için ,Yunanistana hiç bir müracaat tında tuttuğu Arnavutluk toprakia- olmuştur. 
vaki olmamııtır. nnı Yunanlılaştırmak ıçın tatbik 5 - İngiliz kuvvetlerinin tüken· 

R<>ma Yunan sefiri, Çamlık mm- ettiği katliamların ve diğer işitil- miyeceğine inanan Yunanistan iki 
takasında ya~ayan Arnavut unsu- memoif vasıtalann bir hadisesi diye yü.zlü ""{ tehlikeli bir oyuna ~iriş
runun gUya mezalime maruz kaldıiı- tavsif ediliyor, mevzuu bahis Ar- mış ve u O}un ArnavJ!tl~ ve Ar
na dair olan haberlerin ne ııuret!e navut topraklarının: cBugünkü Yu- navutluk halkına yapılan suikast ile 
uydurulduğu hakkında hükumeliııe nan • Arnavutluk hududu ile Yu- en son mertebes.ine vardınlmıştır. 
2 7 ağustos 1940 tarihinde su telıra. nan denizi sahilleri arasında Preve- Avr.upa tarihinin bu kati döniim 
fı çekiyordu: ~ k d d dakıkasında mesul hükumet adam-

ze kazasıle Yan;. aya a ar uza ı- l f d 
«Arnavutluk isleri mÜslesan B. an tara ın an i":lenen bu hatalara • • <>u ilave ediliyordu. h ··1 _, ı 

Benini ile 7 ağustosta, vani İtalyan " 1 l ta ammu eai emez. ,., 12 ağustos günü, bütün ta yan 14 w l 
gazeteleri, Yunanistana hu··cumlara d H hA d' · · agustos günü talyan oazete-gaze.teleri, Davu oca a ısesını l · · y .. 
başlamazdan dört "Ün evvel go··ru""· l ld w ermın unanistana hücumlan en 

.. "' Stefani ajıı.nsı tarafından an alı ıgı 'dd ı· d ' 
tüğümü bildirmegw e )üzum go··ru'"yo- l kl 1 ~ı et ı erece3 e vardı. Hemen 1-ıe-şekilde, göze çarpan baş ı ara b 
rum. Salahiyettar müstesarın ltal· men ütün gazeteler, B. Gaydanın 

- ne.,rediyorlardı. Roma radyosu o ·ı · ·· d... d 11 yan - Yunan münasebatının nazik ,.. ı en sur ugü e i !eri daha "iddetli 
gün yaptıg· ı bütün yayımlarda Ste- L= ı· 1 k • bir safhaya girdiğini bildirirken, sa- °'r ısan a tc ·~arlıyorlardı. Yuna-
fani ajansının teblig7ini aynen tek- · d · I 1 lahiyeti dahilinde bulunduğu halde nıstan, &una ta ya aleyhınde bir (Holllvut> kuyumcuları yeni bir mo

da çıkarmışlardır. Bu moda bilhassa 
filim yıldızlan arasında fevkalade 

tc.m. ortasında. bulunuyor. Yüzüğün 
şekli hUrrlyet remzi bulunuyor. Nl,'ian 
yüzüğü içi gibi ayrılık yüzü~ün ün de 
ıçlnde yazı vardır. U.ld.n blr farkla: 

rar edi-..·ordu. · 1 · k l Arnavutluk - Yunanistan münaseb'\- " myaset ta.:.lp etme·. taly anın kuv-
Londra 15 (A A ) ı g·ı·z pro AYnı· zan1anda ltalvan propa,.an- · · A l · · - n 1 1 

- tından hiç bahsetmemesi, hatta bu " "' vetını ve rnavul ara zulüm yap-
paaanda n-zırı D ff C oper du··n dasmm başında bıılunanlar, Yuna- k tağmet bulmuştur. Şlnıdl mım 

ınerkezi mücevherat mağazaları vıt
rlıılerlnde nlşan ve lzdivaç yüzükleri 
Ue birlikte talak yt\zUkler1 ~hır edil
sncktedlr. 
Nişan yüzükler! altındır. TalA.k ve 

ayrılık yüzüğü ise p1A.t1nd1r. 
Asıl halka altındır. Plft.tln taş g1bl 

Nl$n ve izdlvaç yüz!lğli 1ç~~e evlile
rin 1sm1 yazılıdır. Ayrılık yuzuğü için-
de 1Se kadının eski kocasının lsmi ya
zılıdır. Eğer birkaç kocadan ayrılmış 
1ae bu kocalardan herblrlnln ismi ya
zılıdır. Holilvutun bu modası şimdi 
bütün A:ıncrlkaya yayılınıştır. 

0 
" u 0 mevzuda Yunanistan aleyh-inde her ma zamanının geçtiğini anlama-

ak.,am radyoda yaptıgıw musahabede nistanı Arr.avutlu~u ı·şgal etmek .ı. ·ı · ı 1 
-s hangı' bir şikayetin mevcudiyetini 0 m...x. ı e ıLtınm o.unuyor, talyanm 

F a d h• ı h ·· t akt emelini beslemek "e bu emel·;nı' ta- bu ı. 1 r nsa a a en er gun ar m a bile ihsaa etmemi~ olması manidar· h • • artık na İn devamına tahammül 
Ola ı ·ı· d ti w d b h t akkuk ettirmek ı·rı·n İngiltere ı·te an-n ngı ız os ugun an a se • dır. Müsteşar, bundan sarfınazar I " edemiytceğı ve muaheclelerin cra· 

· t' G t · b l d aşmış olmakla itham e•.megwe uma- ll k h mış ır. aye emın mem a ar an kont Cianonun Arnavutluğa yaptığı l .,. ziye mütea i ükümlerini deği,::tir-
alınan haberler F a d nevml.dı' şıyor ar, ayni zamanda Yunan mil- k ·1 A l ' r nsa a seyahat müddetince Arnavutlar ta- 1 · · l me · suretı e rnavuL uğa adalet 

· .. 'd k · 1 w b l d y etını, ıi.ikumetine karq.ı alevhdar yenne umı aım 0 maga aş a ıgı- rafından yapılan kurtulu" tezahüra- • " tevzii zamanının geldiği -ilave edili-
1 ·ı 1 h. d ki k" " göstermcğe çalışıyorlar ve bu mak· nı ve ngı tere a ey ın e garaz ar- tından kendis-ine bahsettiğihı zaman dla S f yordu. 

1 - ·1 1 k · '-1 ı· · sa te ani ajan!ı tarafından 

1 t ıgın zaı o ara yerme aK. ı se ımm bu nümayi .. leri Çamlıktaki hattı ha- d"l . 1 Hatta l\les~agero gazetesi daha 

O "" a büyu" 1 k pır an aSI •Y• • b'ld. k d' B C -s neşre ı m.ş o an tebHğin guya Yu- ' u ny n 1 n en geçtıgını 1 ırme te ır. . ooper reketimizle alakadar gösterereit fkA ileri giderek Arnavutluğun miilki 
·· 1 · ·· ı d · · nan e arı umumiyesinde uyandır-

Nevyork cihan meşherlnde Brezilya lacaıtını ve daha. kolay müşte1·i bula- soz ~me ş~y e ~-va~·1etmışt~.'. b" haklı göetermeğe te~ebbüs etmediği dığı dehşetli tesir hakkında Atina- bi.itünlüğlinürı bir an evvel tatmin 
.... t.esinde dünyanın en b}lyük pırlan- cağını öğrenmi~ olduğundan taşı her F « ransızlar, ·ı~ustaf ı . ve u~ dır gibi, «talebe yapmacıkları> diye dan uydurma bir telgraf nes.retliri- edilm~i lüzumunu ileri sürüyordu. 
;:; teşhir edllmiştl. Brezilya.nın şlm- blrt 200 yahud 150 kırat olmak üzere ra~sanm ngı ızw za erı sayesın e tavsif ederek takbih etmiş ve bun- yorlardı. Tever :. gazetesi, Yunanistan için 
dlld Cilmhur reisi namına izafet ile dört parçaya ayırmağa karar vermiş- :yenıden kurulacagını anlamış bulun- lan takip eden 4tekziplerden> hah- cmeşum akıbetler> haber veriyor· 
•Getulln verga.sa a.dt verilen bu pır- tır. !maktadırlar. Size genç bir Fransızın setmiştir. Bu telgrafta, fngilterenin Yuna- du. Popolo d'İtalia gazete<1i j~ ı .• _ 

lan tam 700 kır t ikl t.ınded1r Ser Bu glbi büyük pırlantaları parçala- yaptıgvım anıtıtacagvım. Bir ahırda nistana karşı garantiyi vcrdigyi za· V d"kl'' d ~ 
..ı zama.nuıda İngillz ııra...o:mın kam.bi- mak ve tıraı etmekte en büy\ık ma- gizlice bir tayyare imal eden bir man Ep-irde ArnP.vutluğu da ihtiva ,_.atik denizine ve Korfuya ,.6 .o/1; 

ta 11. 8 e · - 1 Ar.ıavutluk işleri için söz ııövle- nın ene 1 • ı.er zamanın a :; C:.. 

..- b 1 d ~ akit b ha.ret •"hlbi Hollanda fabrikalarıdır F d ıneğe salahiyettar olan bir müste- d k b y d 1 ,,_ 1 J ., yosu çok yüksek U un Uı;U V u- .,... · ransız genci fırtınalı bir hava an l e ece· ir unan ev eti ıç.uru ma- medenivette bahsedi-..·or ve 
... A ıco.ooo İnglllz Ura.sı paha blçll- Faka.t böyle harp zamanında. bu ka- . if d d k h 1 Al- şann, talyanın dört gün sonra ga- · .v. ·dd' d·ı· y ı J " .., d t"-- blr t d-"' , ·· ısl' a e e ere ava anm•• ve l smı vaaettıgı ı ıa e ı ıyor ve u- Avrupanın t~nzı·mı"ne Adı·ry 
-•~~· Bu pırlanta bu-tün dÜ"° pırlan- ar kıyme ._. Ml -..nız aşın gQn- . .. .,, zete eri vasıtasile - ııenderden be- hfi 1 ~ 
MA>'ilw. ,,_ ,;;erm ... k tehlikeli o1acaım...dan Brezil- man tayyarelerıne tesaduf etmeden nan ma ·ı erinin Metaksas kabine- Karadenizc kadar uza~·an 1 ta ıstlhsalatının yüzde on bl.1n1 temin >A " "''"' l ri g-Uya Yunanistan tarafından de- k' b flık " 
eden Brezilya. Pırlant" m· .. enlerlnde ya hükfunetl Avrupada.n gayet muk- sağ ve salim ngiltereye inmiştir. sının ta ıp ettiği İtara siyaseti- dahil olduğunu haber Yeriy 

.... ~ B F · d' h.. vam ettirilen tazyikler, Çamlık Ar- • h. d 'b ı l bulunmuştur. tedlr elmast.ıraşlan Amerlkaya celbet- u ransız tayyarecisi. ııım ı ur n~ zava n. en ı .are.t o.up o rüa- B. Farinaci, Regine Faşiıta g:ı-
dört meğe karar verml5t1r. O ~amana ka- Fransız kuvvet1eri safında müttefik· navutlannı ümidsizli~e sürüldecliği d,gını kendı kendılenne ııordukla- zetesinde, Davud H~~onın kelle·;-

BrezUya hükiimetı bu taşı par- bahanesile - tahammülfersa ve ln I j ~ ~-
p.ya ayırarak piyasay:ı. arzedlldl~ za- dar ta~ blr Amerikan bankasında mu- lerin davası uğrunda çarpışmakta- n, gi iz ajanlarının Arnavutluk nin köyden köye dolaştırılması ba"-
tııan deg-erlnden daha pahalıya. satı- he.faza. edllecektlr. dır.> devam edemiyecek, diye tav- hududunda faaliyetine bir nihayet ka memleketlerde dehşet ve fecaat 

1 
aif ettiği bir vazi)·etten 7 ağus- ven1mediği ve Yunan karasularile uyandırıyorsa da Yunan~standa mu-

1 Gu. ·Nu· .N ANSı· KLOPEoı·sı· U lu dag" da yapılan tosta hah~rdar bulunmamasını akıl adalarında lngiliz harp gemil_~rine tad bir ha] ve man. zara te~kil etti-
ve mantık kabul edemez. b · k ~ J I enzm ve mazot verme .. uzere j gini ve n.gi izler ile F ransızlann 

1..---------------------------..ıı kayak mÜsabakala- Bu vaziyetin lta1yan müsteşarın- Schetle kumpanyasının 200 u.s bu- Çamlık mmtakasını 1talyaya karşı 
netl.ce'er·l ca bilınmemesi böyle bir vaziyetin lundurduğu ilave olunuyordu. stratejik aebeplerden dolayı Yuna-

sl•çı·ıyanın tarihçesi rıntn 1 mevcud olmadığına ve lta1yan dev- 13 ağustosta ltalyan '%imamdarla- nistana vermiş olduklarını yazıyor 
Dağalık ajanlığından: 10/ 1 /941 let adamlannın itiraf edilmedik ııi- rı, Yunan .zı:illetile Yu~an ordusu 1ve 1.talyanın e~ki ve yeni hesapları 

1 
ıf ı'drl 1 ,saraya tarihinde Uludagw da yapılan mu-sa- yasi hedeflerine hizmet etmt:k arasında ıLtılaf bulundugu hakkın- «radıkal tedbırlerle> hıılletm~-

tngillz bava kuvvetıerl Slç.Uyaya. Bunlar arasında Şer s . h d ._. 1 d ,,,~ 
..tddetu bir hücumda bulmunuşlar, alınmış, kendisine cog-rafyaya müte- bakalarda aşağıdaki dereceler elde maksadile Yunanistan aley in e~ı daki safdilanle iddia arın a ısrar 1 hazır bulunduğunu Yunamstana ha-
., ..,._,.entzln en bilyük ve en meskı1n aJllk bir §a.heser yazdırılmışbr. edilmiştir: ithamları ııon dakikada acemice ediyorlardı. talyan gazeteleri ile tırlatıyordu . 

.D.AU ...,, t tasni ettıklerine diğer bir delil teş- radyo fatasyo·n·la·n 2 5 o, z. ahit.in Y.u-. ı B. Ga.,,·da da "ene ay·nı· m~e]n,_•e adası Ü" köşelldir. 28.665 AUOı;?-e re Normandlar Napoll tarafını da zap- 1 l . .. b k 1 d E J .., ......, "" 

-"-bb~ı mesa.basındadır. Nüfusu ı · i - nış musa a ·a arın a: r- kil eder.> nan Başvekılmın hancı ıııyaset.nı uzun bir n.akale tuhsb ctmis " 
.... w... tederek Si.çllyeteyn ısmııe tarih crml • kekler: 1 inci Ekrem Karay 2,23, l B p ı· · d k.b h · kı · · 'h · 1 ~ e 
.(..-030.000 ki~!dir. İtaıyaya ballı bulu- ze geç.en devlet kuruldu. Hanedan iz- (lst.), 2 nci Enver Tabul 2•30.4 Roma Yunan sefiyri . oHıt~ ~e- reaf v_e dta · ı ettı der~~lı ve mf ı . ...-ednn 

1 
malum iddia!arı:ıı daha ş;ddctli bir 

mm bu kara parçasının epeyce ha.re- dlvaçları seb~!>~e Slçilye Aln;,an {İst.), 3 üncü Mukbil Aykut 2, 3 3 ne 2 7 ağustosta un an arıcıyc z erın en sonn'. egı , za enn en lisanla tekrarladıktan sonra Camlık-
htu bir tarihi vardır. Hohenstofn sulalcsine geçtl. 1 .. 66 (l ) Nezaretine gönderdiği uzun bir ra- evvel mihvere iltihak etme-İnin ta YunanlJarı. casusluk ya:;>ma -;

1 Siçilyadıı, pek eski zaman.larda İs- Anju prensler! adaya. hükmettiler.! st. porda da İtalyan gazellerinin ve Yunanistana. da~a. faydalı olac.ağını !reddettiklerinden dola;·ı birçok A::-
panyadan gelıne Sikam ve Italyad:ın Fransızlar ahatlyi tahkir ett.ik!erin- 2 - Slalom müsabakalannda: radyo ista~yonlarının Yunanista!l beyan .e!ledı~lerını mutan.tan bı.r.su-,navut1ann te-çk.if edildi-ini Tomori 
ueçme Sikol kavimleri "aşarlardı. Pek den 1282 de bir isyan çıktı. H:ı.lk bü- Erkekler: 1 inci Ekrem Karay 54. 1 aleyhinde o:iduetli hücumlarını bil· rette ıla 1 edıyo I d G A .. ' GO ı " :. . r ar 1• uya tma- gaze-etsinden nakledi) orüu. 
ınu:ı.yyen olmıyan devirlerde Flnikell- tün Fransızları kesti. Anju'lar ancak (lst.), 2 nci Mukbil Aykut • diriyoT ve şöyle devam ediyordu: dan çekılmış olan bu telgrafı uydu- l 5 agw ustosta Elli k··uvl\,.:_~,.;; 
lcr şimalde 1ki şeh1r tesis ettiler. Ml- Napoll cihctlnl muhafaza edebildiler. (İst.), 3 üncü Turgut Karay. c:Da·vud Iloca hadisesinden bir ranl y B l ·1 f d 1 l ev,.._ 

!Addan 800 sene evvel de burada şe- Ada Aragon'lara. intikal etti. 1435 de 3 - İn•iş bayanla:: ( 1500) 1 inci kaç gün evvel İtalyanın en nafiz .. tı, unan aşve "' i tara ın an Tinos'ta torpillenmişti. talyan gu-

bı·rıer kurmağa giriştiler·. Bunların en be ln l Ali N 11 cihetini de 15 (l ) 2 . HA 1 l G l d' i l soy enen nutkun, muhalif fikirde zeteleri yortu münaııcbetile ~·alnız 
Ş c ons 2.po . Jale Taylan 3, st. , ncı a e iki organı o ;:.ın ioma e ıta ia ve b 1 y b 1 1 J 

meşhuru Sirakuza'dır. Bunlardan her z:ı.ptettiğinden Siçilyctcyn devı~t~ Taylan 3,52 (lst.), 3 üncü Meliha Popolo d'İtalia gazeteleri, İngiliz- İ u ~~an luhn.and za ;1 eri tarafından sabahları intışar ettiklerinden Ar-
~ .... müstakil hükumetler halini aldı. kuruldu. Fakat devlette bir 1kilık ) İ ngı ere e ın e telakki edildiğini navutluk meselesi hakkında '-'eni 
:auu • tl i ı dl 4 44 (Bursa !erin talyaya karşı hareketlerinde ·ddia ed lııe J Bu küçük Ywıan hükume er ara a- husule gcldL 1504 de katollk Fer - ' ·--- y 

1
. l d . .f d k ı et n hiç bir delil iler! mütalaalar dermeyan etmiyodar 

rmda mütemadiyen muharebe eder- uımd 1k1 parçayı yeniden birleştirdi. unan ıman arın an ıstı a e etti - süremiyorlar sadece B. Metaksasm yalnız Yunanistanın mesuliyeti ec-
lerdl, Ekseriya zayıfları hariçten ls- Bir hanedan lzdlva~ sebebile ada bu Şeref Stadının tribün"" }erini •ima etmi~lerdi. <uzun sürecek bir harpl'C> bita- ı:ıebi memleketlerde de tasdik edil· 
timdad ederdi. Bu suretle imdtı.da .ça- sefer ile İspanyaya tabi oldu. l • k ld Fakat İtalyan gazeteleri, hu fi.ip- raflılttan ıhahsetmi~ olduiwrn ve melr.te bulunduğu intibamı yarat-
tınıan Kactacalılar MilAdd.an • 12 1713 de muahedeyle ada. Savois en a p atı ı lıelerine r.ığmen bize karşl nisheten Atina ajansının B. Metaksası Yakın mağ;:, çalışıyorlar, Arnavutluk 
sene evvel adanın garp cihetini •e b h · · b · · h f d ş -'-.....c-.. a hanedanına verildi Fakat u ane- Beqı'l·.ta« klu"bu··nün sahibi bulun- ıyı tr vazıyet mu a aza e iyor, AIIlll en maruf ıiyasllerinden biri Yunanistan meselesinde Alman-..·a 
71-\'aş yavaş her tar~i'ını i!lkı.ı..ı~ ge- y y • fi l .. '- ı l l " 
c!~r. Bunlarla Romalılı.r arasında dan dolayı Sardenya lle mübadele duğo Şeref stadında yeniden bazı ın ~w g~.a~er171ea.ten ve ngiliz resmi olduğunu yazan ngiliz gazeteleri- ile Macaristanı talya ile mütesanid 

etti. 1720 de Slçilya yeniden Napoll . t l ıqtır Bu me'-·anda açık teblıglermı bıle neşretınemesini trı- nin maka.lelerini nakil ve iktibas gösteriyor-lıı.r. Bulgar ga:ıetelerinin 
muharebeler olup Mll.8.ddan evvel 212 t m§aa yapım.., · ~ l •Y• y l 
d .. Sı'çlly" Romalılara g~çti ve bu Ue birleş~l. 1721 de ~v:ıs ury~nın l tr.b .. le ·n üıtii kamilen ka- cp ettigı ugoı avyaşa kartı yap· etmif olduğunu ileı-i sürüyorlardı. t~cciihk.aT vaziyetine ve İtalyan 

"' ... •• 3 d I da huküm suren -o an ı un rı t ki 'b. b. k k . R 
devletin bir eyaleti hükmüne girdi. 17 5 e spany:ı bl üç bin ııeyircinm mahfuz: 1 an gı 1 ıze ar~ı müddeiyat Ayni zamanda Arnavutça Tomo- n_o taı ~-az~rının. umen gazetele-

:E\urbonıann bir şubesine \'erlldi. 'pa mıı ve 1 ileri ıümıekt · · d. · • k d d b k b 
Romada sar!olmıan buğday bu ada- U!'06 ya kadar Jlurbonlarda kaldı., bir mahatden mü.saba.kalan takip k. • Yen ı~tmap e ıyor. Bıla.· ri gazetesinin, Arnavutluğun ıu a- :•n e mu~aı tr nıa es ulduğuna 
dan geUr111Tdl. 1806 - 1803 a.m.smda büyük Napolyo- etmesi temin editmiştir. Çalışkan ıs re~rı:ı unanıstan v~ Yunan ga- sında. İt.tlyanın hulundu~n_u ve fn-1 ışar~t edıyorlardı. Hyadise?-in Yu· 
MUfldın 440 nCl yılında mahlyetle- nun blradtrl Jos<!ph hüküm sürdü. idareciler elinde bulunan Beşikta~ zelıele~~n.1:° •. hattı hareket:ıınde~ me~- giliz donanmasının nama~lup oldu- nanmtanda uyandndıgı akıslere ge· 

rtnı bu sntunda vnktlle yazdığımız Tekrar Burbonlara geçti. 182'.l de klübünün evvela takımını düzelt- n:ın gorı.ınuyor ve Yunan ııyasetı- ğun-a inanmamasını Yunan milletine lince, g-Uya B. Metaksas ile Alman 
VandeUer 493 de Oot'lar, 535 de Şark Nopollyi de Uhak eltL F:ı.kat netice- mekle başladığı memnuniyet verici nın, f--lnıanya ile ltalyanın büyük tavsiye eden bir maka?esi de nakle- ve İtalyan sefirleri arasında müla· 
!tmpnratorhığu ad::ı.ya. hakim oldu. de Palenno'da karı~~khklar zuhur faaliyet bu aefer de stadm imanna a:ı~erı muvaffakıyetl~rinden .sonra diliyord". katlar vukubulduğunu ve Yunan ga-

Yedlnci asırda Atrikanın şimalinl edip Avusturyamn ınudahaleslle te:- hasredilmiştir. Yakında bu stadda gun geçtikçe, dahaz ıyade mihvere Tomori gazetesi, arnk dnayetlere :zetelerinin itidat ve İtalya ile mü· 
fetheden müsliimar.lar birkaç defa kJn edilcblldl. mr:nc1 Fransua d ": bir de atlet·izm pisti yap1lacaktn dönmekte bu1unduiu intibamı !tal- tahammül edilemiyeceğini ve de- nasebatın tanzim ve tesviyesi arzu· 
81çllyaya hücum etti. 220 Hicri tar!- j)t'inc1 Ferdmand, Avusturyay:ı a

50 
· yan efkan umumiyesinde yaratma- vamiı bir sulhü temin edecek olan sunu gösteımeğe çalıcıtıklarını --·azı-

hinde adanın bliyük bir kısmı arap- yana-,, zalinı!ne hükmcttHer. 13 11111111111
•••••••••••••••••••••••••••., w w 1 d b-L d ı tin" • d · ı. • b" k ., ı d -. " 1

1
•·..,.. ııı·yet"lsi GarlbalAi ga ugra•ıyor ar ı. llA Te • a e ıa eaıne nıç ır uv- Jor ar ı. laza intikal etmiş bulunuyordu.. Bııra- d tal n m ı r,... • .... -s l 1 

da devir devir hanedanlar koru~up 70~0 kişiiı~ tara!t:ırla.rile Siçilyııya. . ~talya~ gazetele~~· b~ iyi niyetle- vetiıı mini 0 amıyacağını da kayde- 6 ağustos günü, İtaly:ın gazete· 
a.raplar barınablldller. Beni Kelb ha- girdi. Bütün ahall o~~ taraft;_ar oldu. rıru 4 agustos yıld?~~. (B. ~etak- diyordu. Ieri, pazar tatili yüzünden anca1

• 

nedanı hicri 464 tarihine kadar bük- Siçily.a da, Napoli gıbı, Italy,.n kral- sasın reaikara geçtıgı gun) muna.se- Diğer taraftan İtalyan Hariciye pazarte;;i günü öğle zamanı intiıoar 
metmiştir. lığına g1rd1. betile daha açık bir ııurette göa~r- Nezaretiniı> fikirlerine tercüman etmişler ve Yunan balını Yunanlı 

13u tarihte Nonn:ı.ndlar ad:ıyı aldı- mişlerdi. Bununla benber, yedi gün olan B. Gayda da: <Arnavutluğa olmaktan Z:yacle İngiliz göste:en ye 
la.r. Yurdda bir büyük kontluk kurdu- Di~ tabipleri cemiyetinden: gün sonra Davud Hoca hadisesi ve adalet> serlavhasile yazdığı bir ma- majeste kralın ~:ıhsına dokunan 
Jar. İslAmlar kovulmarlı. Bil~kis ken- senelik kougremiz 21 ikinci kanmı Yunanistanın İngiliz dostu ıiyaseti lllede şu iddiayı ileri ıüıüyordu: Tomori gc..zctesindcn iktibaslaı d:ı 
d.llerinln ilim ve :fenninden istifade 941 sah günü yapıl:t<'ngından dişta- bahane edilerek Yunanistana karşı l - Davud Hocanın katli, vatan- bulunuyorldrdı. 
edllmek lçtn orada yaşamaları siya- bi arlt:ıduJ:ırm o ıı;\in saat ıs ele tC· şiddetli hücumlara bqlamışlıudır. perverane faali.yetinden dolayı Ati- Popo) d' İtal!a gazclesi, kral Jorj 
setl 'akib edildi. Hntta sırf müslan· miyd merkeı:ini t~r!fleri ı·ica olu-1 r taş sa bun u B. Politis, b:.J mukaddemeden nada kararlaştırılmış ve hazırlan- ile hükumetinin İnriltere ile flörtleri 
fardan mürekkep bir sınıf asker bile nur. Ru:mame: 1 -- idare. he)·eti ra- ı l al l . . h"" t:ı 

'

, ki la ı sonra t yan gazete ermın ucum-, mış r. tamamen _\·e .• :4 ve tehlikelt oldu-tesJs olundu. Hıristh an kontlar, müs- )loı-u, 2 - erme ve ımıra ı> rapor rı 
lüman itlimlerc hÜrmct cderlerru. l 3 - Yeni idare heyeti intlhabı. j larıru hülasa ederek l;ı_y fa§ist 2 - )'unan hükumeti, Arnavut-ığunu }azı)oı<lu. 
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" :: ,~~~ 1 Tarihte meşhur kadınlar ~111u·,MJ~fSIRl8fftl 1 1 
Klüp değiştiren tutboıcuıar . ORDULARI DURDURAN KADIN 

osmanlıı kansı Şnziye blzlm semte ı pek mühim bit ifl. .. 
tnşındıklnn zaman Meta sevinmiş- Çaresiz saat on lk.lye .kadnr bekledik. 
tim Çünkü lldsl de iyt insanlardı. SOfadakl saat romanlarda. olduğu g1-
Ynl~ız Şaziye biraz mütehakkim, oku- b!. tam on iki defa çal.~nca Şaziye: 
duğu romanların çok tesiri aıt:nda ka- - Haydi, dedi, dllş onUmel .. 
Jan, lfizumundan fn~la hassas, bayaU Birlikte aşağıya lndlk. Mutfağa gir
ı;on derecede geniş blr kadındı. Fazla dik. Karım burada iki meşale hazırla.
knprlsll idi. Kocasını manikürlü par- mıştı. Benim hayretll bakı~lanm kar
ınaklarının ucunda oynatıp dururdu. şısında bunla~ı ateşledi. Bırlni benim 
Yeni taşındıkları evi onlara ben bul- elime verdi. Ötekini de kendi aldı ve: 
;rr.uştum. Bu bahçcll, balkonlu, güzel - Arkamdan gel! ... emrlnl Y.er~I. 
bir köşktü Bizim evden de görünü- Birlikte bahçeye çıktık. Senin gordu
yordu. · ğün gibi tamam dokuz kere köşkün 

Bir gece geç vakit evime dönmüş- etrafında dolaştık. Ondan sonra içerl
tüm. Soyundum. Yatmağa hazırlanı- ye girdik. 
yordum. Bir aralık gözüm pencereye Karıma bu aca~.b" h:ıreketlmlzln se-
Jllştl. Dışarıda güz"! mehtaplı bir ge- bebinl sordum. Gülumsedi: 
ce vardı. Birdenbire' hııyretıe durala- - Bu çok mühim blrşey ... dedi, Kle
C.ım. Ay ışığında hayal meyal seçilen opatra ile aşıkı Antuan gece tam saııt 
osmanın bahçesinde iki meşale ışığı 12 de ellerindeki meşalelerle sarayla
görmüştum. Yüzlerini seçemediğim iki rının etrafında dokuz kere oldaşırlar
klşl bu meşalelerl taşıyorlardı. Biri mı_ş! 
önde ötekl arkada idi. Dikkat ettim. Işte o zaman anladım. Demek bütün 
Ellerlndr. meşaleler olduğu halde bu günün yorgunluğundan sonra. bana 
iki klşl osmanlnnn oturduğu köşkün bu oyunu oynayan Kleopatra idi ha!. 
t.t.rafındn tamam dokuz kere dolaştı- Ben içimden Kleopatraya sövüp sa-
lnr. S.:>nrn içeriye, kö~ke girdiler. yarken karım karşımda: 

Bu ne demekti? Tam gece yarısı - Şu Klcopatra. tarihin en dik.kate 
mesaleler yakar~k bahçede dolaşma- de~er simalarından biri... Ne kadın! ... 
mn", köşkün ctrafındıı dokuz kere Ne müthiş kadın!... Sanki onu kendi 
dönmenin manası ne idi? içimde sanıyorum. Ruhunu kendi ru-
Yatağıma girdiğim halde hala. bu huma o kadar benzetiyorum ki... 

e.arlb manzaranın tesiri altında idim. - Kleopatranın ruhunu nereden bl
Düşünüyor, düşünüyor, gördüğüm şe- l!yorsun ki? ... diye sordum. Kestirme 
yr- bir türlii mana veremiyordum. bir cevap verdi: 

Eı tesl gece evimde geç vakte kadar :- Hareketlerinden... İcraatından ... 
ı· tap okudum. Bir arnlık saate bak- Işte üç gecedir ki saat tam on ikide 
tım. On iki olmuştu. Yatmak lçln Kleopatra He :işıkını taklid edip du
ı· ... ıktım . Odamın penceresini açarak ruyoruz. Blrşey değil, bir gece meşa
blrnz temiz hava almak istiyordum. lelerle köşkü tutuşturmaktan korku
Gene gözüm Osmanın evine 111.ştl. Ga- yorum. 
rlb şey!. .. Dün akşamki manzaranın Her akşam eve giderken beni müthiş 
nyntı ... Bu gece de saat tnm on ikide bir heyecandır alıyor ... Acaba bugün 
c.rkadaşımın bahçesinde hani harıl karım tarihin meşhur kadınlarından 
yannn iki mP.şale vardı. Bunları bir l':anı;lslnin hayatını okumuştur?.ıı diye 
gece evvelki gibi gene lki kişi taşıyor- kendi kendime soruyorum. Hele Şazl
du. Mcşalcler köşkün etrafında dokuz ye ömürleri bin bir gara.bet içinde 
kere dolaştıl:ı.r. Ondan sonra bunları geçmiş k:ıdınlardan birinin hayatını 
taşıyan iki gölge içeriye, köşke girdi. okuduğu zaman bizim evin manzarası 

Ertesl günü artık dayanamadım. küçük mikyasta bir tımarhaneyi andı
İ1k !;!m Osmanı bir kenara çekip iki rıyor ... :t 
gecedenbert gördüklerimin sebebini Osm:ı.nın bu izahatı üzerine gülüm-
sormak oldu. Arkadaşım derdll derdll sedim: 
başını iki tarafa salladı: - Öyle lse karına hayatı pek garlb 

- Sorma, dedi, hiç sornuı ... Tarihte- geçmiş bir kadına dair bir eser tav
ki meşhur kadınların bana ne büyük siye edeyim. Bahsettiğim meşhur ka
ıenalıklarının dokunduğunu dünyada dın her gece kocasına 57 çimdik atar
tnhmln edemezsin. Tarlhtekl her meş- mış! ... 
hur kadının benim hayatım üzerinde Osman dehşet içinde: 
t.üyük bir roliı olmuştur. - Aman.dedi, sakın hcı ... Slkın ha! 

- Amma yaptın ha... Hikmet Feridun Es 
- Seni temin ederim ki ... Mesela , ... ............ . ...................... , 

Kleopatmnın elinden çektiğimi bir 
ben bilirim, bir de Allah ... Büyük Ka
terin benim hayatımı allak bullak et
miştir. Napoleon Bonapartın karısı 
Jozctlnln yüziiııden başıma gelenleri 
1ıana anlatsam bir roman olur. Büyük 
Katerin bana ettiği fenalığı belki de 
bütün hayatında hiç kimseye reva 
görmemiştir. Hele o Lukres Borjla! ... 
Hele o!... 

- Pekl amma yüzlerce sene evvel 
yaşamış ol!\n bu kadınların sana nasıl 
fcnalı~ dokunuyor? 

- Efendim sen karımı billrsln: Ş:ı.
zlycnin ne kndar hayali geniş \'e kap
rislerine düşkün blr kadın olduğunu 
ıana anlatmağa lüzum yoktur sanı
rım. Onun en büyük merakı tarihte 
ır.şehur kadınların hayatlarına ald 
eserleri okumakttr. Okudn~u şeyle
r .n de dehşetll tesiri altında kalır ... 
Tarihteki meşhur kadınları taklide 
1 a lkıır. Mesela bundan bir harta ev
vel akşam yemeğinden kalktım. Biraz 
radyo dinledim. Gündüzden dehşetli 
yorulmuştum. Daha Londr& radyosu 
türkçe havadisleri okurken esnemeğe 
haşlamıştım. Yatmağa hazırlanıyor
dum. Birdenbire Şaziye: 

Yeni hakem kursu 
Her hafta. yapılan beş birinci kü

me, altı ikinci küme ve iki B takımı 
müsabakası olmak Üzere 1 3 lig ma
çını idare etmek için 1 3 orta ha.
kemi ve 26 yan hakemme ihtiyaç 
olduğu halde şehrimizde bu miktar
da hakem bulunmamakta ve bazı 
hakemlerimize günde iki maç idare
si tevdi edilrr.ektedir. 

Bunu göz önünde bulunduran İs
tanbul bölgesi hakem yel'iştirmek 
üzere yeniden bir kurs açmaga ka
rar vermiş ve keyfiyeti gerek gaze
telet!e ve gerek klüplere gönderdiği 
tebliğlerle ilan etmiştir. 

Gelecek haf tadan itibaren tedıi
sata başlayacak olan yeni hakem 
kursuna yazılacaklardan aranıian 
evsaf birinci kümenin birinci takım
larında oynamış olmaktır. 

Voleybol 
müsabakaları 

Sporcu ruhu ile klüp sevgisini ortadan 
kaldıran bu hareketlere müsaade 

edilmemelidir 
Lig maçları bidayetinde spor teş- mesini temenni etmekteıyiz. 

kilatı tarafından, klüp değiitirdikleri Mesela A klübünün bu hafta mü
takdirde sporculara verilen bir sene hiın bir maçı var. Derhal B klübü
- bekleme ceza - müddeti kal- nün en iyi oyuncuları A klübüne 
dırılmıı:ı ve sporcuların klüp değiş- tescil edilmektedir. Bu oyuncuyu 
tirme işi serbes bırakılmıı:ıtı. Yeniden alan A klübü B klübüne maçtan 
tar.zim edile::-ek tescil nizamnamesi- sonra kullanılmak üzere bu oyuncu
nin tatbikinden evvel b ir nevi ted- nun bonservisile birlikte bir miktar 
kik mahiyetinde olduğunu tahmin da para vermektedir. Ve bu oyuncu 
ettiğimiz bu kararın fena neticeler A klübüne olan vazifesini ödedikten 
verdiği görülmeğe başlanmı:ıtır. sonra bu bonservisten ist-ifade ede-

Sporcuların muayyen ceza müd- rek derhal ikinci hafta kendi klü
detini beklemeden elbise değiştirir bünde oynayabilmektedir. 
gibi klüp değişl'irmede serbes bırakıl- Bazı klüpbr daha ~imdiden milli 
maları bilhassa lig maçları dolayısi- kümeye girecek dört İstanbul takı
le son günlerde şehrimizde belli ı mının takviyesi iç'İn çalı,makta ve 
başlı spor dedikodusu haline gelmiş , milli kümeye giremiyecek diğer 1s
ve muhtelif fena itiyatlara yol aç- I tan bul klüplerinin en iyi oyuncula
mıştır. j rını lig maçlarını müteakip kendi 

Eskiden beri iddia ettiğimiz gibi 
1 
klü~lerinde oynamak üzere angaje 

zaten klüplerinden gizlice nakdi etmış bulunmaktadırlar. 
yardım gören futbolcular bu kar:ır-ı Bütün bu haller zaten tedenni et
dan sonra işi aleniyete dökmüşler mekte olduğu muhakkak olan Türk 
ve para hususunda klüp idarccileri- ı futbolünün daha aşağıya gitmesine 
le pazarlık yapmaktan çekinmez bir l sebep olmakta ve gençlikten bekledi 
hale gelmişlerdir. ğimiz spor..:u ruhu ile klüp ve cemi-

Bu hareket futbolümüzün teden- yet sevgisini ortadan kaldırmak-
niye gitme!l':nde büyük bir rol oy- ı tadır:. . . . .. .. 
nadığı gibi spocuların ahlaki üzerin- ! .. Kluplerımızı~ b~h~sus futb~lum•ı
de de fena akisler bıraktığı şüphe- 1 zun bu .se~~~stı yuzunden hır çık
sizdir. Bugün jkinci planda gelen ~ maz~ g~rdıgı mu?akk·~-hr. Beden 
bir klüpte sivrilmiş bir oyuncu gö- ı terbıyesı g_enel dırektoru ~~yın. ge
rüldüğü takdirde diğer klüpler he- neral ~.e~ıl Tanerden .?u ışı~ bıran 
men faaliyete geçmekte ve bu fut- evvel onun~ geçmek uzere ıcraata 
bolcuyu kendi klüplerine alabilmek başlamasını ıstemek sporu seven her 
ıçın spor bakımından çirkin telakki Türk vatandaşının hakkıdır. 
edilebilecek bir şekilde pazarlığa 
geçilmektedir. 

Bu hal o kadar alm:ş yürümüş ve 
klüpler arasındaki rekabeti o kadar 
fena bir vaziyete sokmuştur ki ha

Futbol hakemleri 
mecburi idman 

yapacaklar 
zan idarecilerin bile oyuncu alım sa- Yeniden futbol ajanlığına ta~{in 
bmı yüzünden kavgaya tutuşmaları edilen B. Nuri Bosut devam etmekte 
vukuatı adiye meyanına girmiştir. ! olan lig maçlarında yaptığı tedki
Bu yüzden ikinci planda bulunan kat neticesinde bilumum hakemlerin 
bir klüpten d·iğer klüplere alınmak ' nefessiz olduğu kanaatıne varmış 
istenen futbolcu değerinden çok ve hakemlerin idman yapmalarını 
fazla ihtimam görmekte ve haklı 1 mecburi kılmıştır. 
olarak şımarmaktadır. 1 Verilen bir karar m~cibince ba-

İşte bu hareket sporcunun istik- I dema futbol hakemlerı çarşamba 
halini körletmeye vesile teşkil et· \akşamları Beyoğlu Halk~vi sab
mf:kte ve klüplerden gördüğü yük- nunda yapılmakta olan ıdmanlara 
sek yardım üzerine eskiden müteva-: iştirak etmek n:ıecbur~ctinde ~ıra
zı bir ücretle çalıştığı ;şini terkedip kılacak ve bu ıdmanlara gelmıyen 
- buradıı.n kazandığım para bana : hak~lere maç idaresi verilmiye
Hfidir - düşünce!ile kendini fut- coktır. 
bole vermektedir. Bu sakim dü~ün
ce cemiyet mefhumunu lekelemek
ten ve gençliğin hayatını zehirle
mekten başka bir şey değildir. 

Kız me k epleri vo!ey
bol karşılaşma ları 

Filvaki bu yanlış düşünceye sap-
1 

Dün Eminönü Halkevinde kız 
la.nan sporcular şimdilik fazla bir mektepleri voleybol maçlarına de
yekun tutmamaktadır. Fakat bunun 1vam ed·ildi. Günün ilk karşılaşması 
ilerde bütün Türk gençliğine sirayet Kız muallim ile Şişli Terakki arasın
edeceğini düşünerek tedbir almakta da oldu. Kız muallimin hakimiyeti 
kusur etmemek lazımdır. 'altında geçen bu maçı 15-7, 15-1 1 

Son günlerde sporcuları serbes Kız muallim kazandı. 
bırakmak yüzünden öyle vakalara j Takımlar: 
tesadüf ed·ilmektedir ki burada hep- ı Kız muallim: Melahat, Hayriye, 
sini ayrı, avırı kaydetmeğe kalkı1- Mediha, Nevzat, Ümran. Neriınalt. 
mak gazete sütunlarını baştanbaşa 1 Şişli T erakki: Selma, Necla, Tür
işgal etmek demektir. Yalnız bu kan, Emel, Sıdıka, Refhan. 

- Snkın yatmağa niyetlenme ... de-
di, bu gece işimiz var ... 

Sordum: 
- Ne gibi? 
O esrarengiz bir tavırla sa.atı işaret 

etti: 

V oleybol ajanlığından: yakınlard:ı oyunculardan klüplerimi- Günün ikinci karşılaşması senenin 
1 - Voleybol müsabakaları Ga- ze intikal eden bir hareketi kaydet- şampiyon lakımı ile gene mekteple

latasaray spor klübü salonunda oy- meden geçemiyeceğiz. rimizin kıymetli takımlarından İs
nanacaktır. Klüp:er de birbir!erinden aldıkları tanbul kız lisesi arasında idi. Çok 

2 - iştirak edecek klüp ve ta- oyuncular -için yekdiğerine para ve- : helecanlı ve zevkli dakikalar geçir
kımların 2/ 1 / 94) pazartesi gunu riyorlarmış. Yani oyuncular bir elir ten bu müsabaka 15-9, 13, 15, 17, 15 
akşamı sant 18 e kadar Galatasaray gibi muamele görerek satılıyormuş. 1 Çamlıcanın galebesile nihayet bul
spor klübünde bay Turguda ikişer Spor tarihinde eşine tesadüf etme-

1
1 muştur. 

- Şlmdl söylemem! ... dedl, ~ant tam 
on iki olsun. O zaman lşlmlzfn ne ol
du~unu sana anlatırım ... 

• Uzun bir esnemeden sonra Şazlyeye: 
- Aman yavrum, dedim, dediğin l.şl 

yarın geceye bırak... Ben pek yorgu
ııunı. Uyku gözlerimden akıyor ... 

o ısrar etti: 
- Olmı:ız! .. dünyada olmaz... Bu 

fotoğraf ve oyuncu listelerile müra- diğimiz bu hareketi kaydı ihtiyatla Takımlar: • .. 
caat etmeleri lazımdır. telakki etmekle beraber her şüyu Çamlıca: Süheyla, Necla, Nurun· 

3 - 20/ l /941 pazartesi günün-' bulan işin zamanla hakikat olduğu- nisa, Hayrünnisa, Fabrinnisa, Necla. 
den sonra kayıt muamelcıai yapılmı-1 nu gördüğümüzden çok üzülmekle 1 İstanbul kız lisesi: Selma, Ülker, 
yacaktır. ' ve bunun biran evvel önüne geçil- Semahat, Güzin, Refia, Nedi. 

Tefıika No. 44 na geçti ve şampanya umarladı. reketi Y• ptı. 

Kad1.:n.1:n. Zaferi 
Bayan Ronald ve halası, o gün 

Albano'ya başka Amerikalılarla bir
likte gezmeğe gitmişlerdi. Yemek 
yerken gördüklerini ve yaptıklarını 
anlattılar. 

Sophie hala: 
Yoksa doğduğunuz gün 

mü} - diye sordu. 
- Hayır! 

l\lüellifi: P. de Coulevain Tercüme eden: (VA • Ntl) _______ .....,,._ ____ __ 
Lelo, bu umumi yerde kend'İne 

uzatılan hayat arkadaşlığı elini öpe
nıiyordu. 

Şapkasını çıkardı. 
Ciddi bir ıesle: 
- Mersi Dora ... Beni mesud et

tiniz, Kalbinizin sesini dinlediğiniz 
İçin ash. pişmanlık duymıyacaksı
nız . . . Bundan eminim ... 

Bu esnada bayan Verga yanında
kine balo int-:balarını anlatmış bu
lunuyordu. Etrafına bakındı ve 
Yeşilmeşelerın zirvesinden hazin bir 
ı •ğın sızdığını gördü. 

a• - Şu alleden çıkalım ... - diye 
ı b~ykır?ı. - Burası ancak aşıklara 

gore bır yer . . . 
Lelo, markize dönerek: 
- Bizlerin aşık olmadığımızı si

ı:e kim siiyledi? 

- Öyle ya? .. . N:çin olmayası
nız? .. . İnsan hayatta daha imkansız 
ıeylere bile raslıyor. _ 

Dört ahbap, loı yoldan meydana 

çıktılar. Dük de Rossano, Dora'nın 
yüzüne baktı. Gözlerinin parladığı
nı, yanakların. bir pembelik kap~ 
ladığını farkedinco Leto·nun mu
vaffakıyetine emin oldu. 

Otele döndüğü zaman, Oora oda
sına kapandı. 

lki günden beri annesi, Helene 
v~ Sophie hala Jack'tan ayrıldığı 
için onı.. surat asıyorlar, soğuk d.av• 
ranıyorlardı. Gayet hoş bir Ameri
kalı ihtiyar kadın tipi olan annesi 
evladına karşı pek zayıftı. Genç kız, 
onu nasıl olsa kısa bir zaman için-
de mağlup edeceğini bilirdi. Hem 
de bir asilzadeyle evlenmesi, anne
ırini,ı fena.sına gitmezdi elbette ... 
Bununla beraber, ikinci defa nişan• 
lanrr.ası kolay bir İş de değildi Bu
nu aleme bu kadar süratle nasıl 
ilan edebileceğini düşünüyordu. 

O akşamki yemek lçin gayet tık 
bir tuvalet i'iydi. Sonra, ıofra pqı· 

Dora zihnen meşgul olduğu için 
konuşulanların ancak bir kısmını 
işitehıilirordu. Mutadı hilafına ıü
k\ıtiydi. 

Helene, yan gözle onu süzüyor
du. 

Yemişleri d.e getirdikten sonra, 
adet mucibince garsonlar çekildiler. 

Matmazel CarroJI tabağına çilek 
aldı. Şeker tozuna buladığı bu ye
mişle. i, ağzını& götürmeden evvel, 
tabağınd.-. mütemadiyen yuvarlayıp 
duncyy, bu suretle sanlci eğleniyor
du. 

Birdenbire ba,ını kaldırdı. Sof
radakilerin yüzüne baktı. 

Sonra, ıampanya dolu kadehini 
eline aldı. 

Yüzil neşeyle parlıyarakı 

- Benim ıerefime, saadetime! -
dedi. 
Soplıie hala Ue annesi d.e derhal 

onu taklid ettiler. Kadd:Jerlnıl kal
dırdılar. 
Hel~ne, mihanikt • urette ayn( ha-

- } 
- ... Fakat nişanlandığım gün. 
Bu sözler, bayan Ronald'ın di

mağına kurşun gibi isabet etti Par
maklan gerildi. Elindeki tampanya 
kadehi yere düşerek kırıldı. 

Sapsan kesilmişti. Parçalanan 
billur ve dökülen şaraba baktı. 

Bı=, nasıl o]muştu} 
Dehşet içinde kaldı. 
Dora, gülmeğe başladı. 
- A ... Doğrusu bu derece sizi 

şaşırtacağımı ummazdım. 
Sonra, azıcık endİ§eyleı 
- Umarım ki, şarabın böyle dö

külrr.esi bana felaket getirmez. 
Annesıı 

- Peki amma kızım, böyle bir 
şaka yapmağa neden lüzum hisset
tin? 

- Şaka bunun • neresinde} ... 
Ciddtl ... Bugün öğleden sonra kont 
Sant' Aona bana hiuiyatını ikinci 
defa olarak anlattı. Evlenmeğe talip 
oldu ... Gayet basit şekilde... Ve 
ben de gene gayet basit oekilde bu 

Tefrika No. 10 Yazan: İSKENDER F. SERTELLi 

Çünkü, Selimln a.blası son gtınlerde vardı: Acaba. Cevher atanın ııetırdlll 
Nilüferi fena halde Jaskanmağa. baş- haberler doğru muydu? 
lamıştır. Kasını, meseleyi padlp.ha a.çDlUo' 

- Eh ... Olut ya. Bundan bana. ne? dan evvel Nilüferi g!>rmeRe karar ver. 
Padişah onun ablasını ihmal ediyor- miştı. Aksi gibi Nllllfert görmek cMI 
sa, talihine küssün ... Yahud, dili var- mümkün olmuyordu. 
sa., kocasına hesap sorsun. o gün Çelebl Mehmed Edlmedetı 

- Aman yavrum, kadın efendiler köprüleri gezmeğe gidecekti. Padl.şa.h 
padişaha karşı ağız açabillr mi? teftişe çıktığı zaman saraya geç va-

- O halde bunda benim suçum ne? ı kit dönerdi. Kasım bu fırsattan isti· 
- Lafı ağzıma tıkma da anlatayım: fade ederek, ne yapıp yapacak Nllü-

Sellm bey ııyni zamanda 'Nilüferi feri görmeğe çalışacaktı. 
- saraya geldi~! gündenberl - sev- Kasım o gün kuşçubaşının odasına 
mekted!r. Fakat, bunu benden başka gidiyordu. Birdenbire ümid etmeditl 
Jı'Jmse sezmemlştlr. bir tesadüfle karşılaştı: Merdiven ba-

- Bu da oln.blllr. Nilüfer herkes ta- şında Kasımın önüne çıkan Sellm 
rafından sevllmeğe lftyık bir çiçektir. ııyakta duruyordu. 
Fakat, onu ancak padişah koklayabll- Kasım her zamanki glbl samlnıl bir 
dl. Bu da bir talihtir. Eğer o, padlşa- tavırla, padişahın kaynını selflmladı: 
hın kokladığı bu ne!ls ve zarlf çlçe- - Merhaba, Selim bey! Kaç gündill! 
ge göz koyduysa, Çelebi .Mehmed onun nerelerdesin? ... 
gözlerini çıkartır. Selim, Kasımdan be.ç altı yaş büyük-

- Selim bey bunları bllmlyccck, tü. Fakat, bünyece zayıf, cılız bir 
düşünmiyecck kaJar ııptal bir adam gençti. Kasım onun yanında pehllvaıa 
değildir, beyzadem! Sen onun ne kur- gibi cüsseli görünüyordu. Selim zayı!, 
naz ve sinsi bir tilki olduğunu bil- çelimsiz olmakla beraber. atılgan, sa.
mezsln. Bana. öyle geliyor ki, Selim, kar bir gençti. 
Nilüferi padişahın gözünden d~ür- - Bent neden soruyorsun? Nerde 
ınek için, sana bir iftira atacak. clduğumu anlamak mı istedin? 
Kasım bey: Dedi. Güldü ve llılve et.ti: 
- Ne dedin? dedi - iftira mı ata- - Senin elde edemediğin çiçeği da-

cak? lından koparmakla meşgulüm! 
Haremağası şüphelerini açıkça söy- Kasım blrşey anlamamış gibi görün-

lemekten c;ckinmiyordu: eü: 
- Evet, dedi, ben Nllüferin sözlerin- - Ben hiç bir çiçeği dalından ko-

dcn bunu anladım. Nilüfer bu suretle fnrmak fikrinde değillm. Bilhassa 
gözden düşerse, Selim onu ele geçir- !::öyle kı.ş mevsiminde çiçek koparmak 
mekte güçlük çekmez. O zaman ne hoşuma gitmez. 
olursa, sana olur. Senin başın yanar, - Ben çok severim. 
yavrucuğum! - Olabllir ya. Güle güle kopar ve 

- Sarayda neler dönüyor de habe- ı:okla! Ben mevshnslz çiçek koklama
rimiz yok, Cevher nğa ! Selim bu al- .ı.ını sevmem. 
çaklığı yapar mı dersin? - Fırsat bulsan, bir dakika bllc ge-

- Insan oğlu bu ... Kavun değil ki, r:kme~in! Güzel bir çiçeği koklamak 
koklayıp da ne yapacağını anlıyalım. icin mevsim aranmaz. Kasım! Sen sa.
Nilüferi çok seviyorsa, bence bunu dece fırsat kollayan ve bu fırsatı ele 
yapmakta gecikmez. Hem de bu su- geçiremediğin için kendi kendini yt. 
retle ablasının arzusunu da yerine ge- yen bir budalasın! 
tJrmlş olur. Nilüfer padişahın y:ının- Kasım soğukkanlılığını muhafaza 
can uzaklaşırsa. Selimin ablası gene ediyordu. 
esklsl gibl padişahın yanında şeref ve Selim, belliydi ki, Kasıma çatmak 
nüfuzuna sahip olur. için bahane arıyordu :Kasım bunu an-

- Desen e, bir taşla iki kuş vurmak !ayınca fazla konuşmak istemedi; yü. 
istiyorlar! ... rüdü. 

- Ben de böyle sanıyorum, beyza- Selim sert bir se31e: 
dem! Şimdi sen neler düşünüyorsun _Dur ... Nereye bçıyorsun? 
bakayım? Diye bağırdı. 
Kasım bey bu vaziyet karşısında 

Cevher ağaya fazla açılmaktan çekin
di. Ona! cBen de Nilüferi seviyo
rum .• diyemedi. 

- Bana bu haberi getirdiğine bir 
bakımdan memnun oldum, dedi, bun
dan sonra dostumu, düşmanımı daha 

Kasım durdu: 
- Korkaklar kaçar. Ben korkak de

ğilim ... Ne istiyorsun benden? 
- Seninle konuşmıık lstlyorum. 
Selim merdivenden indi. Kasımın 

önünde durdu: 
lyi anlamış olacağım. Nllüfer tehlikeyi _ Ne zaman defolup gideceksin 
sezmemiş olsaydı, bunu sana söyle- Edlrneden? 
mezdl. Demek ki, Selim bugünlerde 
bu oyunu oyııayaeı>.k. 

- Ben de öyle sanıyorum, beyza
c!em! Selimin çok kurnaz blr tilki ol
duğunu bir daha hatırlatmak isterim. 

- Peki... Bu tilkiden nasıl sakınma
lı? ... Eğer itti rayı hazırlamışsa, Çele
bi Mehmedle aramız bozulacak de
mektir. 

- Şüphesiz ... 
- Halbuki benim yeryüzünde b!r 

\cllnlmetlm varsa, o da Çelebi sultan 
Mehmettir. Memleketimde şeref ve ltı
carımı bana lade edecek odur. Böyle 
l:ıir zamanda Selim bu oyunu b:ına oy
narsa, benden göreceği karşılığın ne 
olabileceğini sen de .pekliHi tahmin 
edersin, Cevher ağa! 

- Ne demek istiyorsun ... Onu öldü~ 
recek ml~ln? 

- Evet. Sen benim yerimde olsan, 
tundan başka ne y:ıpabllirstn? 

- Hayır. Bu, en sonra. düşünelecek 
bir t~dblrdlr. Bundan evvel senin içln 
yapılacak bir iş var. 

- Nedir o? 
- Pad~aha gidip, keudlslnden blr-

nn evvel memleketine gitmeni iste
mek. 

- Bundan ne cıkar? ... 
- Ne mi çıkar? Hcrşeydcn evvel Ni-

lüferle hiç bir alılk:ın olmadığını isbat 
etmiş olursun! 

- Ben Edlmede kendi arzumla o
turmuyorum. Padişah ne zaman mü
saade ederse, o zaman giderim. 

Selim, Kasımın göğsünden tutup 
çekti: 

- Sen, bir kara yılan gibi, sarayın 
içinde herkzsin rahatını kaçınyorsunl 
Kız kardeşim st!nln yüzünden bedbaht 
oldu! 
Kıısım, Selimin elini şiddetle tutup 

s!lktl: 
- Çek elini! Ve söylediğin sözlere 

dikkat et! Ben, senin glbl başkalarının 
saadetine göz diken bir mahliik de{tl
llm. Yapmak istediğin melAnetl bili
yorum. Çürük tahtaya baM.ığını unut
ma! Kazdığın çukura kendin dı.işecek
sin ! 

Selim, Kasımın üzerine saldırmak 
istiyordu. Fakat, Kasımı kendinden 
kuvvetli bulunca buna cesaret edeme
di; halnane blr bakışla : 

- Alacağın olsun alçak! 
Diye söylenerek, kaçarcasına çeklllp 

gitti. 
Kasım, padişahın kaynının sözlerin

den hAla blrşey anl::ıyamamakla be
raber bütün maksadını kavramış ve 
Cevher ağanın sözlerinde yalan ve 
mübalıiga olmadığını anlamıştı. 

Kasım bey, SeUmden ayrılır ayrıl~ 
maz kuşçubaşının odasına glttl. 

İki canbaz bir ipte .. Kasını çok heyecanlıydı. O, Osman
lı snrayında ilk defa böyle bir hakaret 

Kasım bey, padl,ahı gömıck için ve tecavüze maruz kalmıştı. Sellmln 
fırsat kolluyordu. Aradan iki gün geç- nrkasından: 
mişti. Kasımın bir noktada tereddüdü (Arkası ur) 

teklifi kabul ettim.. . Bu neticeden nı.ı da bana hased edeceklerinden 
memnun olmıyanlar kendileri bilir- eminim. 
ler... Bana gel-ince, pek bahtiya- Annesi: 
rıml - Dora ... Kendinizi bu derece 

Annesi: gurura kapbrmayml 
- Peki, zavallı Jack... - Korkmayın, anne... Bu izdi-
- Ah, Allah a~kına anne ... Saa- vaçta amil olan sevgidir. . . Yoksa 

detime: engel olan biricık maniayı gurur hisleri mevzuu bahis değil 
aklıma getirmeyin... Sophie hala: 

Sophie hala kuru bir ifadeyle: - Huylarınızı biHyorum da Av· 
- Bu flörtün ne netice vCTece- rupalı asil bir koc"'1 naaıl tatm.ia 

ğini zaterı tahmin ed·iyordum. edece~iniz.:: şaşıyorum. 
- Allah Allah ... Benden daha Dora, dirseklerini masaya daya• 

iyi bilsyormu!jsunuz demek .. , Zira dı. Çenesini avuçları içine aldı. Sert 
böyle bir ızdivacın olabileceğini ben nazarlarile karşıs:ndaki ihtiyar lr.m 
bile aklımdan geçirmemiştim. süzdü. 

- Bir kontla evlenebileceğiniz Gaye. c;ddi bir tavırla: 
için pek sevinçlisiniz ... iftihar duyu- - Siz hiç hayatınızda. kim9e7'1 
yorsunuz ... Sizin bu derece sonra- sevdiniz mi~ • diye sordu. 
dan görm~ huylu olabileceğ:nizi ak- Sophi.e hala, bu cüretkar suale 
lımdan geçirmezdim. maruz kaldığı için kıpkırmızı keail· 

Dora kızardı. di. Dudaklarını ısırdı. 
Bayan Ronald ve halası kadar Kız devamla: 

asil değildi. Bunun kendisine ihtar - Şayet sevdinizse bilmeniz la· 
edilmesi hoşuna gitmemişti. Bunun- zımdır ki aşk her teyi kolaylqtınr, 
la beraber hiddetine hakim oldu. mümkün kılar. Eğer bu hususta 

Mutad cesaret-ile: şahsi tecrübeniz yoksa benim fik· 
- Evet... - dedi. - Kont 1 rimden istifade edin. Doğruıu bu· 

Sant' Anna'yla evleneceğim için if- nun böyle old~ğu~u ıon zamana 
tihar ediyorum .. , Birinci sınıf say-ı kadar ben de bılmıyorduın. 
dığınız kızlar arasında pek çokları- (Arkası var) 
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Çölde bir İngiliz devriyesi 

L. K. 
·" UO 933 Tilık borcu I. n. m lUG 
> • 1931 JkramlYell 111.'12 
• • ım İtraızıjyeli Erpnl 

A. B. O. 
• , 19" Slvas--Ermnmı ı 

Kupon ke&lk 
:. > 1934 Slva.s-Ersu?llm 2-ı 
• ı 11132 Hazin& bonola.n 
» > lSIH • • 
• • 1935 > • 
• 1~8 > > 

A. Demlryolu tahvlll I-ll 
> • m 

A. Demlıyolu miimeml. ıenet 
Ha7darpap. llnıa.nı 
H. Umanı mfunesstl eened1 

HİSSE SENETLERİ 

T. c. Merkez bankuı 
T. İt bankası nama muharrer 
T. it bankuı (hamile alt) 
T. İş bankası mümesaıı hls. 
A. Dem1ryolları ılrketı ( % 80) 

19.85 

19.25 
lUO 
80.M 
1'-50 
ID.50 
12.62 
tL-
40.-
H.-
43.-
41.-

109.50 
D.65 
us 

101.-

Frans~da jigolo kalmamış! M 'f v k'I' • Kupon kesik aan e ı ının A. Demlryollan şlrketl (% 100) 
Kupon kesik 

!2.10 

36.50 
'1.85 

26.-
21.-Herkes kendi başının çaresine bakıyormuş! 

f k d 
1 d ... er b ,. r Eskişehir çimento şirketi a rre en :~:::~ ~!~~;: temettü 

teşebbüsü ~NEBİ TAllVİLLEltt 
Avruparun birçok yerlerinde, BirgUn ks.dınla sevgilisini ba- Kredi Fonsiye 1903 ıH.-

(Baştarafı 1 inci sahifede) • ı9ı 
bilhassa Fransada jigolo denilen kara manıası başında. gördük. • ; Am;rtı ıos.-
bir sınıf va1dır. Bu sınıfa men- Kadın kazanıyor, jigolosu ise rnzımdır. Bahusus bizde henüz > , Kupon 

67
·-

ıup insanlar hlç bir iş gönnezler,lkaybediyor<'lu. o kaybettikç·~ halledilmemiş blr dil, ve bir de --------=-~----=-1·=30 
i d ~Kın 

t-ar.ıııl::ı.rdan aldıkları para ile gtnç kadın masanın altından imlA meseles var ır. Ansiklopedi =~-----------
"· a~arl::ı.r. Jigololar umumiy!!tle blner frank!ıklan delikanlıya ve- lisan itibarile de bir müracaat ye- Türk altını 23.35 Külçe altın bir gramı 2..'15 
yakışıklı gençlerdir. İyi yerler, rfyordu. Bir aralık jigolo: rl olmalıdır. Türkçe, orada en Osmanlı bankası (banknot) 
fyi içerler, Jyi g'iyinirler. Jigolola· - Şansım yok, ben artık JY- saf, en temiz, en az anarşill şekli-

2
·
35 

ra p.trn yediren kadınların çogu 1 namıyacağım... dedi. K~dın der- ni bulı_nalı2!.r.:~Ap~ptl?pedi yazılır- B U L M A C A M I Z 
vaslJ<lır. Maamafüı. bunların idn- hal: ken clısanda birlıb, «imlada bir-
de gc:ınç ve pek güzel olanları- d:ı I - Sakın czülme, oyuna de· lik> bu muazzam kültür bina.s~ I . ~ -~ '!. ,~-6 7 8 9 IO 
v&ı dır. Bn gibiler ihtiyar koca o18ID et. Ben kazanıyomm ... ce- temeli olmalıdır. Her bahsi yazan. 1 I 1 - r 
Teya dostlarından para çekerler, vabını verdi ve bu defa delikan- lar, aynı mefhumlara karşılık 2 - -- - - - - -,-
bu p'.\rayı jigololanna yedirir- hya bir l~ti~ geçmiş on bin\ ayru türkçe kelimelerl, aynı im
ler ... Bazen bir kadın beğendiği ıranklık küçük bir paket uzattı. layı kullanmalıdırlar. Bu suretle, 3 - - - - - -
t-lr jigolo~'tı başkasının elinden Fakat bu para da çabuk iridi, ay-1 türkçenin en fazla muztarip ol- 4 
ıılmak i\;in bi~yü_l{ fedak:\r1ıklara ni zamanda kadın da kaybetmeğe I duğu c.karşılık) anarşisinin iza- 5 _ 1 

katlanır, delikanlıya birçok he- bsşladı. Blr müddet sonra kadı- ~lesine doğru ilk adım atılmış olur, 6 - - ,.-- -
diyele:r verir. Bu yüz1en iki ka· nın çantası tamamen boşalmıştı. tir mefhum bh'blıinden !arklı bir 7 --.-,- - -L 
dın Hasında hadiseler çıktığı da Kadın mas.ıdan kalktı, göğsün- çok kelimelerle ifade edilmekten 8 ı-ı- - - ı--
vaıddir. de duran gül dalı şeklinde çok gü- kurtulur, türk diline saralı.at ve - - - - - - - - -
Fransız gazeteleıi, harbin ne- 2t>l pırlantalı bir elması bu gilıt katiyet, imlaya yeknasaklık girer. g __ • _I_ - _j 10 , • . 

1Jcc>si oh.rak, şimdi Fransada ji- ~~az1nolann kumar salonlarınd·.ı. Bundan dolayı da hem lisan, hem 
go~o kalmactığmı yazıyorla!'. H~r k~lepir pC'şindc koşan .elmas aıı-1 imla bakımından koordinasyon 
kes kendi b'.\şmın ça __ resine bak- <'Jlanndan .Pirine sa~tı, sanki bir 1ı bürolarının vazifesi çok mühim 
m:tld a meşgul oldug·undan hiç ~ey olmamış gibi gulerek jl5ol0- olacaktır. Bilha&a ansiklopedl
bir kadın artık jigolo rlüşüneml- :ıunun yanına koştu: nln umumi seciyesinde birlik 
yormuş .. - Epeyce yoruldlık, haydi b~: itibarile de koordinasyona ehem-

Bu haber bize birkaç sene ev- şampanya Jçelim... dedi. Birlikte miyet vermek IAzımdır, çünkü 
vel Vichy gazinosunda gördü~\- lıar kısmına geçtiler. böyle bir eser, bütün bahisleri ih
müz blr rr.:ınzarayı lnhrlattı: Sonradan öğrendik k1 bu genç tiva etmekle beraber, her yerin
Grnç ve çok sevimli blr kadın, kadın Pmisin en meşhur elma~- de lbeliımlş tek bir ~iyetin 
~.Jlmda jigolosu olduğu halde ~lanndan birinin nıetresiymiı. damgasını taşımalı, aykı~ telAk
gaziI:onun salonlarında sık ~ Elmasçı yaz tatilini geçirmek' kilerin karmakaıı.ş~~ halıtası ol
görünüyorrlu. Delikanlı daima üzere ailestle birlikte Dcvil'e git- ~nan~ı~r. Bu reJıınin çıkardığı 
Jı:1yattan bezmiş bir ·ıazlyet~e. miş metresini de büyük bir pa- ılk buyük ansiklopedi her bah-

• -uı ' •· d ı sindeki ruh ile inkılabın ileri he-
neşe~fz dun~yordu. Bazen 10.tfen ra vererek . vıchy'ye gc.n erm ş. el n in .. t ih t ~~~ 
kadım dar.sa kaldırı or kadın Tabil kadın bu fırsattan 1stifa'1e e er e mu ev~c • ecanı..u> 
. y ' da arzedcn birllk fikir mecmuası 
lıgol<.•sunu eğlendirmek için bü· ederek sevgill jigolosunu ya- .. ter lid' 

Soldan ve snğa ve yukardan aş-atı: 
1 - Bltiyor. 
2 - Omuzunun üstüne. 
3 - Sayı. 
4 - Büyüklük taslıyan. 
5 - Başına. cC» gelirse zorla demek

tir - Bir sinir rahatsızlıRJ. 
6 - Gök gürültüsü - Müessese mar

ka.sı. 

7 - Meşguliyet - Ba§ına .:Gıı geJ.lrse 
alıp gelmektir. 

8 - Korkutmak. 
9 - Bir sayı - Ekmek satan. 

10 - Eski bir Mısır mabudu - Be
yaz - AlAmet. 

Geçeri bulmacanın halli 
Soldan sağa. ve yukardan aşalı ı 
1 - Ekip, Akala, 2 - Kımıldamak 

3 - İnıase, La, 4 - PısU'lk 5 - ı.er' 
Larom, 6 - Ad, tıamara, 7 '- Kalka~ 
mıyor, 8 - Ama, Raylha, 9 - La 
Z-0roh, 10 - Aka. Maraza. ' 

KOCOK iLANLAR 
FevksJAde ahvalin d"'-DU 

müddetınce gayri muayyen rün
lerde haftada Ud veya 11.ç defa 
n~tedllecektlr. 

1 - iŞ ARIY ANLAR 
BAYAN AŞÇI İŞ A.IUYOU - Ala

franga., alaturka yemek p]ftrmeshıi 
fevkaIA.de bUen elinde bonsenls1 bu
lunan dışanya gider. İstenilen keflll 
göstereblllr. Beyoğlu Taksim Tatlaba
şı ÇiçekleylA.k &>kak • No. madam 
müracaat. 

tş ARIYOR - Re.smt n hususi 
mtı~ese, mektep ve fabrikalarda. ça
J.ıomal:: üzere bl.r doktot ~ a.nyor. Ak
şamda Doktor T. H. rüm11%UD& yazı lle 
müracaat.. - 4 

BiB BAYAN İŞ ARIYOR - Fransız
ca, ttkkçe biraz muha.sebe ve 1ngillzce 
bilen bir bayan bürolarda. ve ya.hud 
altı yaşından yukarı çocuklAra mü
rebbiyelik 1şl arıyor. Ders te verebillr. 
Akşamda A. A. rümuzun& mektupla 
müracaat. - 1 

tş ARIYORUM - Yirmi beş y~m
da Türk kızıyım. Yeni ve eski, daktılo, 
rusça blllrim. Hususl hastanelerde 
hemşire olarak çalıştım. Tt raya. gl
deblllrlm. Akşamda Z. rümuzuna mek-
tupla müracaat. - 1 

2 - 1ŞÇ1 ARIY ANLAR 

DAKTİLO BAYAN .ı\RAPUYOR -
Eskl har!lerl okuyan, ve ingllizce ter
cüme ve seri yazan bir daktilo aranı
~or. Adresini , isteyeceği aylığı da ya
zarak posta kutusu (2128) e müra
ca.at. 

BAYAN ABANIYOR - İyt t:ıhsll 
gön:nllş ev idareslle çocukların terbi
yeslle meşgul olacak. Türk olması 
§arttır. Ortaköy şl!a yurdu doktor Ah
med Asım vıı.sıtaslle müracaat. 

DLTQÖRAF İŞLERİNDEN A}l,'J,AR
Saniitk'ar bir ı.wıu_ .~~i,!<lrdır, ay· 
nca ta.b işlerinde yetışiiiIŞ'Olr de {~ı 
derece ve isteklerinl mektupla blldlr
&lnler. Adres: Foto Kemal, Singer ya
nında: Zonrıuldak. - o 

YALNIZ BİR BAYIN - Yemek ve 
temizlik 1şler1nl kendi evinde veya gl
deceğl evde yapacak bir bayan ara
nılmakta~r. Akşamda Süleyınan'a şe
ra.lt ve adresin yazılması. - 1 

EBE - H::ı.:;tabakıcı ve hademe ka
dın aranıyor, isteyenlerin h emen Ca
ğaloğlu Sıhhat yurduna müracaat. -1 

BİR BAYAN ARANIYOR - Bir ya
zıhanenin kayıd ve dosya işlerini ya
pacak bir Türk veya Rum bayana ih
tiyaç vardır. Galata. Blllür sokak Tab
tas han 4üncü kat mühendis müteah
hl~ Asım Yolaça hergün saat 12-13 ve 
l'l-18 arası şahsen müracut. - 3 

Mt1REBBİYE ARANIYOR - Blrl 10 
dlğeri 4 yaşında iki Türk kız çocuğu 
için bir mürebbiye aranıyor. Fı"S.Ilsızca 
ve plyano bilenler tercih edilecek mü
racaat mahal: Taksim Abdülhak Ha
mit caddesi Ayyıldız palas No. 4 tele
fon: 44432 - 3 

İŞ9İ KIZ ARANIYOB - İsteyenle
rin Istanbul Yenlpostane karşısında 
Mimar Vedat caddesi 26 numaraya 
müracaatları. - 2 

Sahife 7 

SATILIK BVFE - Kadıköy Opera 
ılnelll4R bütesl acele satılıktır. Slne
ına b1lfec.lstne ıPürac:ıat edilmesi. - ı 

4 - Kiralık - Satılık 
U800 LİRAYA ACELE SATIL~ 

APAllTJ:MAN - Kurtuluş Çifte tırın 
Gahln. sıkak No. 18 tramvay lstasyo· 
nu CU'te fırınların hemen yanında 
)"en! en .:ıon slstem gömme banyoları 
her tilrlu konforu havı üç katlı üçer 
oda bir salon iradı lOSO lira. 

KİRALIK KAT - Tünel civannda. 
Şahkuli mahallesinde 20 No. lı evin 
birinci katı kiralıktır. İki oda bir sofa. 
mutfak, çamaş1rlık, havagazı , terkos 
ve elektrik meycuddur. İstıyenler 
Taksim Topçu caddesinde Uygun 
ıı.partımanı (2) No. ya müracaat. 

- 2 

KİRALIJ[ ODALAR - Bir Aho:ı.n 
mualllmesl nezdinde tRmlz ve mobll
yell 1kl oda birlikte xe~~ ayn ayrı ki
ralıktır. PAZAR GUNUNDEN maa-
da her~ 15,30 - 19 a kadar Bey
oğlu, Istiklfil caddesi, ı33 numaralı 
Hasan Bey ap:ırtını ::ı nı, ikinci merdi-
ven, birinci kat (numara 61 _ 2 

ACELE KELEPİR DEVREN Sı\TI· 
LIK DtlıtEAN - Bakkaliye, tütün 
buna. mümasil ve telefon He bcrabe~ 
müşterisi bol ve lşlek bir yerde taşra
ya gldecell.mden devı-edeceğiın. Beşik
taş akaretler şair Nedim cadc:lesi 9G ' 2 
No. Tel: 42383 

C5ll0 LİRAYa SATtLIK YE.'.\i 'EV -
İkl kat üzerine 6 oda, elektrik, terkos, 
l:ava.gazı, banyo, bahçe alnfranga fın
nı yağlı boyalı Ferikb7ünde BaruU1a
ne caddesi Çobanoğlu sck:ık 63 No. va 
m\iracaat. · 

TELEFONİLE KİRALIK Yı\ZIHA· 
NE - Galatada 6 ncı Vakıf Han il:ln
cl katta kaloriferli bir oda acele d~Y
ren kiralıktır. As:ını;örcüye miıracaat. 

- 1 

HALİÇTE - Defterdar sahilin de 
1200 metre kare arsa kiralıktır. Depo 
ve kızağa elverişlldlr. Eyu9 Kwmes
cıt. JJ~!Jlen sokak 5 ~o. ~,nide:;::! 
müracaat. "-\ - ı 

ACELE DEVREN" \'I:YA PF.RAKE'! · 
DE SATII.JK J\lAUJ\NGOZ ATI:LYE 
Sİ - lki beygirl'.k elektrik motôrü r e 
müteharrik transmisyon tesisatı, de· 
kupaj, şerit destere, pu~fıny:ı torna, 
kompresör 1le boya tıı bancası ve iı.lfı.t , 
edevattan mi.iteşekkildir. Her E:Un 
rn - 18 e kadar Bcyo.z1t Dökmccller 
Fuadpaşa caddesi eı numaraya mü
racaat. _ ı 

BAHÇELİ E\ \'EYA ARS_\ - V -
küdc.r Dotı;ancılarci::t c:enizc nazır bah
çeli ev y:ı.hud ars:ı satmak istcvcnler 
Sirkeci vezir iskelesi 8 No. raya· mE::
tupla. müracaat telefon: 20475 - 3 

l\IETRESİ 40 KURUSA ARS.\ -
Göztepede denizi görür fcvk:ılf:de r::ığ
betl art.an nez:ırelli havadar bir ınev· 
kide kumpanya Suj:u, elektrik, kuy~u 
mevcud her türlü vesaite yakın ar<-a 
acele satılıktır. Topta n yüzde yirmi ı -
kanto edilir. ı7 den sonra Telefon 
52,ı53 müracaat. - 3 

Dr:nrnN S.\TILIK KAlff.EI!AXE -
Samatya emniyet komiserliği k "r l
ı;ında tramvay caddesinde pos tane :ı:ı 
nınd::ı.kl 27 numaralı kahveha ne dev
ren satılıktır. Bilardosu ve aı kasıııda 
clenlze nazn bahçesi Yardır. Mezkür 
kahveye müracaat. _ 2 ttJn gayretin! sar!ettiği halde nına airt'Jşf Bu Vichy seyahlti ;~~;k ~ :ıne 11 ırtin1 .. 

J1!!olcı ancak arasıra tebessüm elmasçıya her halde birkaç yüz 
1 

rinu alanl • mbesu ~:_ftl uzdeür-
-. e e aıın u nOA.ı.c.ı. an • 

ediycrdu. bin franga. patlamıştır. şündüklerine, eserin mükemmel 
olması için her hazırlığı yaptık-

AKŞAM 
CEBİR l'tWALLÜfİ ARANil'OR -

Cumartesi günleri öğleden sonra hu
susi ceblr dersi vermek isteyenler te
lefonla 21632 ye müracaat. - 2 

Eski ve yeni yılbaşılar larına, yapacaklarına eminız. An- 3 _ SATILIK EŞYA 
siklopedi - yapanları, yazanları Türkiye Bcnebt 

DEl'JU:.~ SATILIK TCTVNC U Dt'1:. 
KA.vı - Işlek ve müşterisi bol posta 
~amga pulla~ı buna mümasil sabş 
)apan askerlık dolayısilc devrediJc. 
cektir. Sabahları 11 ak.şamları 8-12 ye 
lı".adar Tophane Necatı bey caddeı;i 33:> 
No. _ 2 

Eski zamanlarda muhtelif halk 
hangi günü yılbaşı ad~ederdi? 

lrlm olursa olsun - her yerde senellk KELEPİR OTOMOBİL - Fıat mar-
daima millete mal edilen bir eser 11 Aylık 

1; 00 kunt§ 2'100 kulıı§ ka. Yalnız on üç bln kilometre yapmış. 
olduğu için bütün fikir alemimi- S Aylık SO > HSO 1 Llstıkler yepyeni. Motör mükemmel. 

1 Aylık ~OO • 800 1 D~me, boya çok güzel. Çift kapılı. 
z1n buna alaka göstermesini borç 50 • • Çok oık. Ucuz verilecek. Hususi otomo-
blldik. Asla unutmamalıyız ki Posta tttlhacına dahll olıruyan blller serbest olunca iki mlsll flatine 
fnönü ansiklopedisi, taşıdığı, de· ecnebi memleketh:r: senellğl: satıla.blllr. Müracaat: Telefon: •1243. 

Yenl yıl mfuıa.sebetlle takvim mese- sene lUbar olunurdu. Romalıların tak- vamlı şercef ve muvaffakıyet tim· 
3600 altı aylı~ 1900

• Qç aylı~ -
3 

_ 1000 kuruştur. 
lesi tekrar b.ütun dünyanın Allmlerlnl v1m yılı Arapların hicri takvimi gibi ~aıi büyük isme 15.yık bir eser ol- ·---------------· •s BEYGİR KUVVETİNDE DENİZ 
Jneşgul etm~tlr. Her tarafta 1 kAnu- 141. Faka.t güneş ve ay yılları arasın- '"' . . Telefonlarımız: Ba!pnnharrlr: Z0565 MOTÖRV - İşler vaziyette gemiden 

5 - MÜTEFERRİK 

İNGİLizCE DERS - Bir Tiirk b:t· 
yanı lise ve orta mektep talebeler!ne 
yahut İng!lizce öğrenmek isteyenlere 
kısa blr zamanda en iy! bir usulle eh-
ven fl:ı.tta ders vermekted;r. Arzu 
edenlerin cAkşam»da T. B. rümuzu
na mektupla müracaatları. - ı 

nusanl yılbaşı olarak tesid edllnıı,tir. dat1 yar.un a.ya. yakın farkın impara- mak mecbuı1yetindedır. Yazı lşJerl: 2C'765 ~ İdare 20681 ~ıkanlan SKANDİA markalı çlft si-
Halbukl üç bin sene evvel hlç bir torluğun bilyfunest ve muaınelesinln Necmeddin Sadak Möclür: 204-97 llndirlJ blitün al!tı tamam makine ıa- MEKTUPLARJ.NIZI ALDIRINIZ 
memleket ve hallt 1 llnunusanlyi yıl- e.rtmam üzertne bilhassa vergi tarh ve yet ucuz fiatlo satüıktır. Taliplerin Gazetemiz 1darehanesln1 adres 
bqı olarak kutıamazdı. Her halk ta.- cibaşetlnde büyük m~küIA.t do~ur- Zilhicce 18 - Kasım '10 Sirkecide Orhan1ye caddesinde ıstas- olarak ~Ostermtş olan karlleri-
bll M.dlselerden bırtnl kendıstne 111- mll§ olduğunu nazarı ıtıbare alan Yu- Ameri~a, Londra 8 · tm. Gü. Öğ. ttı. Ak. Yat. yon otellne müracaatlan Tel: 20'108 m12den 
başı sayardı. Yalnız eski Mımlıl~r en lim Sez:ar kendi tsmı.ne izafe edilen E. 12,34 2,19 '1,18 o,.t8 12,00 ı,s _ 11 iL A.. - Ş. K. - K. l\L - iL A. T. 
vYgun yılba~ı klŞtald gece ıündüs te- O&ıu takv1m1n1 tesis etml§tlr. Sezann sefİrİDİ seçti Va.. 6.18 8,23 13,23 15,at 18,0!I 10,tı: T. B. - M. T. - G. M. -
a.v1si ve günlerin uzamağa. başla,m.ası. Mı.mda bulunduğu zaman Mısırlılar 1· ... . SATILJK SAÇ FIÇILARI - ~-•.,,.;ı~ .. r Süleyman 

d ın..... l ._ı.ıerdl Mılıırlılar A ) B R darehane: Babıl\11 civan ~3 ~ --ı .... ı kt pı n ı ... · el Ue. ..... u tesb t ewı....., · arasında cari Şeıml - 1- bakarak bu Vqiqton 1 S (A. · - · 00• · ' kiloluk: kap-1·-- demir B""ta.n' ınamul nıuauarı:na •-en ıne u a ..... -
ünü G tt d x....,.,.,, .. bayramı ola- .... _,_ 3u.:ı. d s· AcımusJuk sokak No. 13 ............. _,, rebanemizden aldırmalan mer-

0 g • uneş oır. ............ ~t ün d -...,,.~ ıslaha.tını yaptıtı 1ddla edll- sevelt, gazeteciler toplantısın a, ır· lı••••••••••••.I fıçılar .satılıktır. Akşam gazete.si lda.- eudlll' 
ıak kutlamakta !diler. F 0 g e m~ Jse de bu Jsbat ed1lnıl§ bir ha- lctik A erik& d }ederini Londra· rrıesin~~e~m~tı~ra~c~a;at;.~T~e;;ı.~2~0~68~1~=~~9~==:;~~~~~~~~~;! Mısırda şimdiki ı Ununusanlye de!U kitai detUdir seza takvi m ev .... · f k = 
e llnunusanlye tesadüf etmektedir. ru dellldl. Ma~ih mi de dol- da temsil edecek zatı seçtıgını, a ... a! Dr M M v t ,..1 t• d 
Garpteki die"er milletıer ııasad sonunu .tadat btıtiln 1582 aenesıne §imdı1ik ismiıri ifşa edemiyeceııru • A. Asiırı Onur e {8 e 1n en: 
:Jahud ili kar yatmasını yılb~ •- m1 olmuştur 0nıedta~~tedfinp Yanın ~1- a8ylemiııtir. B. Rooııevelt bu zatın - • • la.rdı • u.u apa. on üçün- k fi ,_ _,_. d edHm d.,,. . Ortako·· y Kuleli, Maltepe, Bursa aıkeri lı0seler1·nı0n her u··ç 
1U · _, ctl Greguar fbndlye kadar devam eden ey ıyetten1 nar:,~ ar . . ~ ıghını 

Eski Çinde sonbahann geime.Sl ;ru.• garp tak'v1ın.ln1 tesı:s etmJftlr. Bu tak- ve rızam a ınmllK üzere, ısınının e- sinifına talebe aliniyor 
başı addediliyordu. Esltl Hlndistanda. vlmln bazı hususlyetıen vardır. 4 ·- nüz İngiliz hükumetine de bildiri!- ş ı·fa Yurdu ı. - Kuleli, Maltepe, Bursa askeri 11.selerinin her üç sınıfına. 1/Mart 
BEnede birkaç yeni yıl bayramı ys..pı- neden b1rfne tesadii! eden keblse :rıı- mediğini ilbe etmi§tir. 941 de başlayacak olan yenl ders devresi ı~tn maarır ııselerlnden nakU su~ 
lrrdı ... L~k1n başhca. bayram güne~ fü\- lal mtıstesna. her .senenin 31 klnunu- ..... 11111111 .. 11• 1111,................. retlle talebe alınacaktır. 
h1 ~unu sayılan 12 ka.nunusaniye te- evvell hattanın a.ynl gihıüne tesadüf lert de ctımArtesıye tesa.dü! edecektir. Şehir gürültüsUnden uzak bir 2. - Alınacak talebenin 'Türk ı:r kından olması, &ıhht muayenede sa~-
sadut ediyordu. Eski Yunanlılar yaz eder. Çilnk!l ao kAnunuevveı 38-i gilıı 1941 senesi takvimi muba .. --- edilecek yerde buy·· ük bir parkın içinde lam çıkması ve istekli adedi Shtıye.çtan fazla olduğu takdirde yapılacak 
mevsiınlndekl gece gündüz tesa.vıslııi yani tam 52 halta. eder 1941 ....,._ seçme sınavında kazanması v k dl kull yılbaşı sayarlardı. Etrüsk'ler sonbaha- de çarGamba ailnllne t~sad.ü1 s:es~- ol.sa. 1969 senesinde oldu~u gllıt kulla- ve çamların ortasında fevkala- naat notı:mnın derecesi iyi oı!as~nşar~ır. arında bu sene aldıkları llk ka-
rın ortasındaki bedri tam gününü yıl- tir. Şubat, mart ve ~rln1san.i llk ec: • nüabllecektlr. O sene için yeni bir de güzel manzaralı çok temiz S Bit 
başı sayarlardı. o gün bunlann hil- gun- ta.kv1m &lmağa ihtiyaç lmlmıyacaktır. ve iyi bakımlı, kadın, erkek bil üt"in-:- • sene .~ahs~i terk edenler, her ne sebeple olursa olsun yaşını 
kümdan büyük mabedin direğine ge- ===::=:==:====::==================== her türlü hastalara açık hususi ıe/ tali~a;~: küç~t~üş· olanlar, yaşları, boyları ve ağırlıkları askeri llse-
çen yılların adedini tesbit lçln bir çivi Yüksek Mekte J hastane. Sinirlerini ve yorgun· 4 B ::ı. tyazı ı aalere uygun olmayanlar kabul olunmazlar. çakardı. Sonra Rotn.:"lılar da bu usulü p mezun arına b l : -d U ~ar ları taşıyan isteklilerin bulundukları yerlerin askerl!k "U-" luğunu dinlendirmek ve neka- e erın en diğer kayd k b l tl "' 
kabul ctmtşlcrdir. Su kadar var kl yıl- 1 n hı"sarlar umum Mu·. du". rlu". g ..... u·. nden b ' u a u şar arlle müracaat yollarım Öğrenmeleri ve ,. hat devıini geçirmek 1stiven- una goıe de kavdukabul k" l'r t l ha ı k lıa.şını !lkbah:ırın başlangıcına naklet- J • • J ı:ı.ı;; ı arım zıt ayara 20/ II. Kıinun/94ı den 
mişlerdb:. Eski Romalı!o.rın yılı, Arap- Yüksek mektep mezunlanndan tahsll men'~elerlne göre m!i.nas!p vaz!- lere mahsus yegane müeseese. ~baı en r.skerlik şub~!cri yollie bn kağıtları glrmek istedlklerl okullaıa gön-
larınkl gibi güneşe nazaran değll aya telere memur tayin edilecektir. Tallplerlıı. memurlıı eubemlze mür:ıcnatlan. Telefo::ı: 42221 ımeleı:_ı ve okulların bulundu~u yerlerde bulunan isteklilerin de vine 
cörc idi. Yani ayın en iki devri bir (1(15) 1.J;az1a~e~EH:.ı:;J~5!=Il:r:ı'!3IZ&; ~~/il Kanun 91- den itit :u en d~~nıc::ı. okul müdıirliı"le ·ınc miirac"':ı.tlan 

- ılu.n olunuı:. dCı79 ıı tl2111» · 



Sahife 8 

HAYAT ve 

~ıütenevvi yemeklerle Mide ve Emayı yormadan bir tabak 

Çorbalık ÇAPAMARKA 
Hububat ve sebze komprimesile bir pnliik kalörinhl teınlıı edeblllrsln.lz. 
Et ve Tavuk suyile mamul Mercimek. ~elye, Bufday, Komprlmelerlm.Wn. 
100 rrarnlık paketleri her yerde 15 ve 50 ıramlıklan 9 Jrunıştur. Nefaset 
.uhulet ve ucuzlutanu bir tecrübe ile anlıyuaksınıs. 

Büyük bakkaliye mağazalarında bulunur. 

Harp Akademisi Sat \nalına komisyonundan: 
Ho.rp Akademisinde mevcud 42 adet e~er takımı tamir ctt1rllecek.ttr. 

Açık ekslltr.ıesi 18 İkinclk.Anun 941 Cumnrtesi günü saat dokuzda Akademi 
&ıtınalıns komisyonunda yapılacaktır. 

Eğer takımları her gün Akademi debboyunda görüleblllr. Ekslltm& mü
nnkıısnsına 1ştlrdk edeceklerin münkasadan evvel Beşiktq rnalmüdürlli~
ne yatırılmış yirmi dört llralık makbuzla mezkftr günde komisyonumu.ıa 
mürecaatlnn. (209) 

Yunanistana irsalat 
Yunanistana her nevi eoya irsalinl kabul ederiz. Müracaat yeri: 

Türk - Ellas Türk Anonim Şirketi 
Kredi Liyone Hanı, Galata, Telefon: 44637-8 

SÜMER B 

l=r İSTANBULDA 

HAVAGAZI ve ELEKTRiK 
ve Teşebbüsatl Sınaiye TUrk 

Anonim Şirketinden : 
Şirketimizin Kaclıköyündo İskele meydanında Elektrik L:lareaı.. 

rrin Birinci kahnda bulunan ABONEMAN ŞUBESl 1 /2/94 l tari· 
hinden itibaren Kadıköyünde İakele Civannda Caferağa Cadde
sinde Tavus sokağında 1 8 numaraya. 

l Rakledlleceğl ilA.n olunur. 
1 

- MÜDÜRİYET _ _, 

Avrupanm en eü.HI atılı güllerini 
Kerami GOL balıçesinden tedarik 

edebilirsiniz. 

SiYAH Gül de dahil 
Büyük Gül Koleka.iyonu. 

Llete isteyiniz 
Tqraya ıiparit kabul olunur. 

Kerami Parıldar 
Uncular cad. İmam sok. No. 28 

ÜSKÜDAR 

Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları 
Müessesesi Müdürlüğünden: 

Müessesemiz fabrikasında istihsal edilen Amonyum sulfat, zift ve k&t
ran fçin yeniden sipariş kabul edllmektedir. 

AI\(QNYUM SULFAT: 
Asgnrl bir vagon üp!rinden sipariş kabul ediUr. Çuvallar müşteri tara

fından temin edllmek üzıere mües.sesemlıı sahası vagonda teslim tonu 
TL. 120 ıYüz yirmi. Hradır. 

ZIFT: 
Müe~semiz sahası vagonda teslim tonu TL. 10 ıOn• liradır. 
KATRAN: 
Me~-zuatın müşteri tarafındnn temini şartlle fabrikamız sahası vagonda 

teslim tonu TL. 15 .on beş• Ura.dır. 
Alakadarların müe-$csemlz müdürlüğüne müracaattan reca olunur . 

•235• 

Ticaret 
Umum 

Vekaleti iç Ticaret 
Müdürlüğünden: 

30 İkinciteşrln 1330 tarihli ıEc.nebl Anonim ve sennayesl Eshama 
munlmslm Şirketle!' kanunu• hükümlerine tevfikan Türklyede Çalışmasına 
ızın vcrllml§ olan Ecnebi Şirketlerden .sosietC Commerclale Balgare de 
Na.Vtgation a Vapeur. şirketi bu defa müraca:ı.tıa şlrkettn Türkiye vekilliği
ne Doyçe Lcvant Llnye'nin Türkiye Yr.ı.umi Acentcllğlnl tayin ve 16/ 9/ 1935 
tarlhll Vekl\.letname ile W. F. Henrl Van Der Zee - Co. N. V. Vapur kum
panyasına verilmiş olan Vekillik sel!hlyetıerinl iptal ettiğini blldirmlş. 
!Azım gelen vesaiki vemılştlr. 

Keyfiyetin tcdklk edilerek kanuni hükümlere uygun görillmllş olmakla 
llAn olunur. 

lstanbul Defterdarhğından: lstanbul Levazım 
arnirliği satın alma No. Mükelle!ln adı Sana ti Mahallesi sokak K. No. Matrah Kazanç 

1 Süleyman Berber A. Emini Topkapı 2.4 84.00 29.40 
2 Lfıtlfe Aşçı .. K. başı 32 31.50 3.26 

Buhran Zam Senesi H. 
5.88 00.00 937 62 komisyonu ilanlari 
0.65 00.59 938 30 

3 M. Bilin Terzi Jt Taş M. Çık 14 36.00 8.99 1.80 1.62 937 21'1 Beher kilosuna 36 kuruş tahmin 
4 Orhan B. Fotoğrafçı B. Hasan Şehzade 203 108.00 5.31 1.06 00.00 J) 309 (dilen 20 ton kuru Uzüm alınacaktır. 
5 Rasim T . Bakkal B. Hasan o. Gazi 11 48.00 2.60 0.52 00.1)0 938 288 Fazarlıkla eksiltmesi 18/ 1/ 941 cumar-
6 M. Derı•lş Kunduracı Eıeğ'll B. Saray 40 63,00 4.76 
7 Rasim Uygun Kömürcü .. lt 89/ 1 22.50 2.16 
8 M. Akkuş Krtnslye Jt 8 72.00 3.22 
9 A. Sukrü Terzi D Topkapı C. 33 36.00 10.80 

0.95 00.86 937 90 tesi günü saat 11 de Tophanede Lv. 
0.43 00.00 937 68 !!mirliği satın alma komisyonunda yn-
0.64 00.00 937 80 pılacaktır. Ilk teminatı 540 ll_radır. 
2.16 1.94 938 26 Nümunesl komisyonda. görülür. Istek-

16 Kltnunueani 1941 

1/elf1'iŞiHi "t111ıış 
kA'1U{l141414 saklAltKıŞ 

Fazla cereyan ıstihlaR: 
eden ampullar kullanıldı· 
!:ıında ·aynı tu hafi ı§a dO· 
şülür. 

Hakiki tasar,.uf vapmaR. 
isteyen daha raz cerevan 
·sarfına mukabil daha ıbol 
ışık veren TUNGSRAM 'am
buUarını nıübayaa eder. 

IJNGSRAH 
EN AZ PARAYA·EN BOL AVDINLIK 

Ttlrldye Otlmhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
KurulU§ tarlhl: 1888. - sermayesi: ıoo,000,000 Türk Urası. Şube ve 

aJa~ adedi: 265 
Zirai ve ticari her ne'ri banka muamelelerL 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

10 Hüseyin ... K. Tamircisi • B . saray M 38 15 00 3 00 
11 Ahmet Terzi • Y. Börekei 37 60.00 2.22 

o 60 00 00 938 89 ıııerin belll saatte komisyonn gelme- ı 
0.44 00.40 937 50 lcri. (796 - 2'48) I 

12 Derviş Ergun Dokumacı Fatma. S. Arpa E. Y. 80 54.00 1.14 00.22 oo.oo !>37 36 
13 H. Knlenderyan K. Tnrnircisl F Suıtnn Marlfethane 6 24.00 0.98 0.20 00 18 938 62 
14 Osman Kömürcü Guraba O. Bozan 2 45.00 5.62 1.12 1.01 937 103 
15 All Ekmekçi K. B~ Löküncüler 26 36.00 3.57 0.71 00.64 937 61 
16 Mustafa Esk!pl Neslişah Ç. çeşme 62 12 00 2.00 
17 Recep Hallaç ~. ağa. Ibadet H. 14 00.00 0.00 

0.40 00.36 937 30 
0.27 00.00 938 15 

18 Yahya Oda Eskici Sofular Dolap 1/ 1 96.00 3.60 0.72 00.00 938 239 
19 Halll Kö!tecl u. Yusuf Yaylfi. 10/ l 12.00 1.80 0.36 00.32 037 41 
20 Rrcep Marangoz H. Bey Ömer Et. 2 27.00 8.10 1.62 00 00 933 48 
21 Salühaddin Tütüncü H. sultan F. paşa 299 72.00 9.12 1.82 00.00 939 88 
22 Kahraman Genç Ha.ilaç f:'. ağa Ibadet H. 4 30.00 0.86 0.17 00.00 940 13 

23 Salih Gazı Manav İ. Çavuş B. Sasaray 110/ 1 30.00 4.11 0.82 00.74 939 40 
2~ .. lt .. • 114 30.00 7.50 

(Tetkiki ltlr~t komisyonunun 
19/ 6/ 940 T . 59667 No.) 

1.50 1.35 040 40 

25 Emrullah Aydın Kahveci M. İskender Lülecl yekta 19/ 2 96.00 3ı;.20 5.88 9.02 936 39 
(Tetkiki itlrazat komisyonun 

28/ 3/ 939 T.' 48281 K. No.> 

26 Hayrettin Konan Çorbacı Kariye F. paşa. 248 120.00 6.25 1.44 00.93 936 41 
27 .. • Kariye F. pa.şa. 248 120.00 4.00 0.80 00.00 936 41 

(Tetkiki ltlrazat komisyonun 
19/ 10/ 939 T. 54309 No. K. rlle) 

28 Şera!ettln Kavalalı Elektrikçi Gura.ba. ordu c. 356 90.00 11.12 2.22 00.00 937 84 
(Tetkiki itirazat komisyonun 

C5/1 l/938 T. 44299 K. rlle) 

Fatih maliye şubesi mükellenerinc\en yukanda adı ve 141 ve tlearetg~h adresi yazılı şahıslar terk.1 ticaretle 
yen! adreslerini blldlrmeml~ ve tebellüğe salAhJyetll bir k1mse göstermemiş ve yapılan araştırmada da buluna
mamış olduklarından kazanç ve buhran vergilerini ve zamlarını havi ihbarnamelerinin bizzat kendllerine tebliği 
mUmkün olamamı§tır. Keyfiyet 3692 sayılı kanunun 10 ve 11 ncl maddelerır.e tevtıkan tebliğ yerine geçmek üze-
re llfm olunur. (231) 

Hali tasfiyede 

Lö Fen iks Dö Yiyen 
Hayat. Sigorta Şirketi 

Türkiye Acentellğl Tıı.stlye Hey'e
tlnden: 

Eldeki vergi lhtllfıflnnnın halli lü
zumlu görülmüş olmasına. mebni 
tasfiye müddetinin altı ay daha uza
tılmasına İstanbul nsllyc mahkemesi 
ikinci ticaret dairesince 7/ 1/941 ta
rihinde knrar verllın!.ş olduğu ilan 
olunur,. 

Dr. F ET H i 
LABORATUVARI 

Cerrahpaşa hastanesi bakteri
yoloğu kan, idrar, balgam, 
mevadı gaita tahlilleri ve (id
raı vasıtasile gebeliğin ilk gün
lerinde kati teşhisi) yapıhr. 
Beyoğlu: Taksime giderken 
Meşelik sokağı Ferah apartı-

manı. Tel: 40534 

ZAYİ - 1939 yılında İstlklAl lisesin
den aldığım tasdiknameyi kaybettim. 
Yenisini alacaA'tmdan eskisinin hük
mü yoktur. 222 No. da muknyyed 

Rü~tü Konım 

Apartıman sahipleri! 
Boı dairelerinize iyi kiracı 

bulmak için cA K Ş A M> m 
KÜÇÜK !UNLARI ndan ia

tifade ediniz. 

••• 
P.iyasada. tanınmış iyi markalardan 

yeni veya az kullanılmış blr buçuk 
tonluk ko.myonet alınacaktır. Pazar-
!ıkla eksiltmesi 22/1 / 941 çarşamba gU-
nü s.'lat 15,30 da Tophanede Lv. Amir-
Uği satın alma komisyonunda yapıla-
caktır. Tahmin bedell 3350 lirn kati 1 
teminatı 502 llrn 50 kuruştur. Görüle-
rek beğenilmek üzere alınacak olan j 
bu kamyonete lstekUierlnln belll sa-
atte kamyonetıerlle beraber Tophane-
de bulunmalan. (798-250) 

• •• 
Adet 

25,000 13 mUimetrelik. 
2&,000 14 .. 
25,000 15 .. 
25,000 16 .. 
25,000 17 • 
25,000 18 • 
25,000 19 • 
25,000 20 • 
25,000 21 Jt 

25,000 2:l • 
Yukarıda yazılı mantarlar alınn

Ctiktır. Pazarlıkla eksutmesl 20/ 1/ 941 
pazartesi günü saat 14,30 da Tophane. 
de Lv. Amlrllğl satın -alma komisyo
nunda yapılacaktır. Tahmin bedell 550 
lira kati teminatı 82 lira 50 kuruştur. 
Mantarlar taliplerin getlreceklert nü
munelerden beğenllerek alınacağın

dan isteklilerin nümunelerile belli sa
atte komisyona gelmeleri. (795- 247) 

••• 
1000 adet et satın ve 5000 adet et 

bıçağı mütcahhld nam ve hesabına 
:>.lınacaktır. Pazarlıkla ekslltmesl 
21/ 1/941 salı günü saa.t 14 de Topha
nede Lv. ~mirliği satın alma. komlsyo
nwıda yııpılo.caktır. Tahmin bedell 
ti500 llra llk teminatı 487 Ura. 50 ku
ruştur .. Nümuneleri komisyonda gö
rüıür. lsteklllerin bell1 sna.tte komis
yona gelmeleri. (797-249) 

Maçka. ~laaının keşfi mucibince 
bir kısmının tamiratı 17/ 1/941 cuma 
günü saat H de Tophanede Lv. Amir-

Zlrant Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en 
az 50 Ur-.ı~ı bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a Ue aşağıdılkl plana 
~öre ikramiye daıtıtılacaktır: 

4 adet 1,000 liralık 4,000 Ura 
4 • 500 • 2,000 • 

100 adet 50 liralık 5,000 Lira 
120 • 40 • 4,800 • 

' • 250 • 1,000 • 161) • 20 • 3,200 • 

40 • 100 • 4,000 • 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 ııradan aşağı 

ctücm!yer.lcre ikramiye cıktığı takdirde % 20 fazla.slle verilecektir. 
Kur'lar senede 4 defa 1 eyUU, 1 btrincikanun, 1 mart ve 

1 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

l!ğl satın alma komisyonunda. yapıla
caktır. Keşif bedell 1645 lira ilk teml
r.atı 123 lira 37 kuruştur. Keşfi komis
yonda görülür. İsteklilerin belli saat
te komisyona gelmeleri. (788-148) 

••• 
8000 kilo motorin alınacaktır. Pa

:zarhklıı eksiltmesi 17/ 1/941 Cuma gü
nil saat 14,30 da Tophanede Lv. 
Amirliği Satınnlma komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 992 lira 
llk teminatı 74 lira 40 kuruştur. Ta
liplerin belll vakitte komisyona gel· 
melerl. (790) (180) 

••• 
Haydarpaşadan Balat, Ayvansarny 

ve Beşiktaş fabrikalarına 10,000 ton 
kadar buğdny nakil ettirilecektir. Pa
zarlıkla eksiltmesi 17/ 1/ 941 günü saat 
15 de Tophanede Lv. Amlrllğl satın 
alma. koml.syonunda yapılacaktır. 
Tahmin bedell 4000 lira ilk teminatı 
300 liradır. Şartnamesi komisyonda 
görülür. Deniz vesaiti olanların belli 
saatte kom.lsyon:ı. gelmeleri. 

(792 - 215) 

Türkiye Mahdut Meauliyetli 
Basım İstihlak Kooperatifindenı 
Umumi heyet, esas mukavelem.izin 

16 ıncı maddesi mucıblnce alellde su
rette 941 şubatın S üncü perşembe 
günü saat 11 de kooperaU.fin Ankara 
caddesinde Orhan bey hanındaki 
merkezinde içtima edecektir. S:ı.ym 
ortaklanmızın teşrlfleri rlcıı. olunur. 

İdare m~llsl 

Ruzname: 
ı - İdare mecllsl raporu ve bUfı.n-

çonun okunması 
2 - Muraklpler raporu 
3 - İdare mecllsin ibrası 
4 - Dahill to.Ilmatname g uncu 

maddeye bir fıkrn. lldvesl 
5 - Yeni meclisl idare seçlml 
6 - Yeni mum.kipler .seçlml ve üc· 

retlerinln tayini 

7 - Yıllık rlsturnlııruı tevzllne ta
rar verilmesi. 


