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Bin gaziye 
yapılan büyük 

hava akını 
Rıhtım ve binalar 
İngiliz bombalarile 

tahrib edildi 

İtalyan cephane depoları ve 
antrepoları bombalandı 

Kahir"' l 6 (A.A.) - Orta Şark 
hava kuvvetleri karargahının tebli
ği: 13/ 14 ve 14/ 15 sonkanun ge· 
ceıt~ri İngiliz hava kuvvetleri Binga
zi üzerine taarruzlarda bulunmuş
lardı · . 

Limanın başlıca rıhtımı Ş'iddetle 
Jiombardıman edilmiş ve gümürk 
etrafındaki binalarda büyük yan· 
gınlcu çıkanlmıştır. 

Rıhtım rnıntakasında şiddetli bir 
infilak olmuştur. Başka bombalar 
rıhtım üzerindeki binalara isabet et
miş ve hükumet bfoalarım da tah
rip etmiştir. .Gemilere de taarruz 
edilmiştir 

Tayyarelerimiz dönüşte Enina 
tayyare meydanını mitralyöz ateşine 
tutmuşlardır. İki düşman tayyaresi 
yakılmı~ ·u, tahrip edilmiştir. birçok 
tayyareler de hasara uğratılmıştır. 

T obruk ile Deme arasındaki av 
tayyarelerimiz fasılasız keşif uçuşla
nnı idame ettirmişlerse de düşman 
ile hiçbir muharebe olmamıştır. 

Hull'ün beya
natı büyük 

akisler yaptı 
Bir keşif uçuşu esnasında Sicilya- Japonya bu beyanatı 

da Tatanya üzerinde fotoğraflar 
alınmıştır. Bu fotoğraflar gösteriyor' tahrik edici mahiyette 
ki 1 2 / l 3 sonkanun gecesi yapılan • • 
ve 14 sonkanun tebliğinde bildirilen addedıyor 
havd akını evvelce zannedild·iğinden 
Claha tesirli olmuştur. 30 / 40 kadar 
tayyare yanmış veya hasara uğra
mıştır. Tayyare meydanının cenubu 
garbisinde bir hangar tamamile ha
rap olmuştur. Diğer bir hangar ağır 
ha$ara uğıamış bir üçüncüsüne de 
isabetler olmuştur. Ticari binalar 
ağır hasara uğramış ve bizzat tayya
re rrıeydanında birçok derin çukur
lar müşahede olunmuştur. 

Şarki İtalya Afrikasında 14/15 
soııkanun gecesi Assab üzerine bir 
akuı yapılmış ve cephane depolarile 
antrepolar da tahrip edilmiştir. Bü
tün bombalar hedef tutulan mınta
kay;ı düşmüştür. 5 O kilometre uzak
tan görülebilen büyük bir yangın 
çıkmıştır. 

Bir gece evvel de büyük bir mu
vaf fakiyetle Asmara üzerine akın 
yapılmıştır. 

T rablusta düşen bir av tayyare
mizden başka bütü.1 tayyarelerimiz 
bu hareketlerden üslerine dönmüş· 
!erdir. 

Tokyo 16 (AA.) - (Reuter): 
Dün Vaşingtonda <kira ile ve ödünç 
verme> kanunu lehinde B. Cordell 
Hull tarafından yapılan beyanat, 
umumiyetle tahrik edici mahiyette 
görülmektedir. Amerika Hariciye 
Nazınnın bu beyanab, bütün T okyö 
matbuatı tarafından geniş serlevha
lar albnda neşredilmiştir, «İftira> ve 
«vakıların tahrifi> şeklinde kullanı
lan tabirler bu beyanatın nasıl kar• 
şılandığını göstermektedir. 

Bu hususta hiçbir resmi tefsir el
de edilememiştir. Çünkü nutkun tam 
metni mesul mahfillere daha gelme
miştir. Bununla beraber Domei 
ajansı, Amerika Hariciye Nazm ta
rafından yapılan beyanabn Japon· 
ya aleyhinde bir muhasara politikası 
takibi için İngiltere ile Amerika ara
sındaki anlaşamaya müteallik gelen 
haberleri teyid eder gibi göründü
ğünü yazmaktadır. 

(Devamı 2 nci sahifede) 

sarp yollarında cepheye giden Yunan latalan 

f" 
Reisicümhur 

Dün mis~fir İngiliz 
generallerini 

kabul etti 

Ankara 16 (A.A.) - Reiai
cürnhur İsmet İnönü bugUn saat 

Vilhelmshaf ene 
büyük bir 

akın yapıldı 

Bir çok hedeflere 
ağır bombalar abldı 

16 da Çankayadaki köşklerinde Londra 16 (A.A.) - Geçen 
İngiltere Lüyük elçisi ile miaafi- gece İngil:z tayyareleri Wilhelmsha• 
reten Ankarada bulunmakta fen deniz üssüne karşı tamamile 
olan büyiik Britanya Orta Şark muvaffalciyetle neticelenen müte~ 
kuvvetl~rinden Korgeneral Mar· merkiz bir hücumda bulunmuştur. 
sball Comwall ile hava vis ma- Lotıdra 16 (A.A.) - Geçen ge-
reşali Elmhurst ve amiral Kelle- ce İngiliz tayyareleri tarafından 
yi kabul buyunnuşlardır. Wilhelmshafen limanına yapılan hü-

Mülakatta Hariciye Vekili B. 1 cumun evvelce bu limana karşı tev• 
Şükrü Saracoğlu da hazır bu- cih edilmiş olan 39 hücumdan daha 
lunmuştur. şiddetli olduğu haber verilmektedir. 

L J Askeri ve bahri bakımdan hayati 
. ehemmiyeti haiz olan hedefler, mü-

A mer ika Ja _ıe- e~si~ surette ve ağır bo~b~rdı~ana 
Uı a~ tabı tutulmuştur. Bu muthış hucum 

niz tezgahları 
genişletiliyor 

909 milyon dolarlık 
tahsisat kabul edildi 

Vaşington 16 (AA.) - Mebu-
san meclisınin bahriye encümeni 

hakkındaki tam raporlar geldiği za
man Alman harp faaliyetinin bu 
mühim merkezinin tekrar normal 
harp faaliyetine başlayabilmesi için 
uzun bir zaman geçmeıJİ lazım gele
ceği anlaşılacakbr. 

Hücum müteme?kiz bir şekilde 
yapılmış ve gayet dikkatle hazırlan
mıştır. Almanlar için büyük ehem
miyeti haiz hedeflere pek ağır dar
beler indirilmiştir. 

Yu .. ksek lktı'sad ve Tı·caret Bahri,ye Nezaretinin müstaceliyet kararı ile 909 milyon dolarlık tah-
sisatı ittifakla kabul eylemiştir. 

Tanınmış Alman deniz 
mütahassısı diyor ki: mektebinin 58 inci yıldönümü f.;~;~1f'~;~~~~i:;~

0

;~ı::~ 
olunacaktır. 

ld 
Yeni yapılacak vapurlar, başlıca 

Dün mektepte merasim yapı ı; denizaltı avcıların•. mayn tarayıc•-
ıarını ve torpidolan ihtiva edecek· 

muhtell·ı nutuklar SO·~v 'endt• tir. Bu ~'eni kabul edilen tahsi~ 
J Lı r.tla Bahriye Nezaret-inin son 24 
·,:~~~ç~~ saat içinde aldığı tahsisat yekti~~ 

bit milyar 209 milyon dolara balıg 
olmaktadır. 

Mebusan meclisi, dün bahriyenin 
hava müdafaalarını takviye jçin 
300 milyon dolar vermişti. 

İngiltere denizlere 
hakim oldukça 

mağlub edilemez 

Londra 16 (A.A.) - Almanya
nın çok tanınmış deniz mütehassısı 
deniz yüzbaşısı Wahleyer Hartz 
«Münchner Neweste Nachrichten> 
gazetesinde yazdığt makalesinde Al
man hava kuV'Vetlerinin, İngiliz de· 
niz kuvvetlerine karşı bir şey yap
mağa muktedir olmadığım itiraf ilo 

Jl:a :i. kk a .. I er : Alman hava kuvvetlerinin İngiliz 
donanmasını imha edebileceği hak-

Ticaret mektebinde dünkü merasimde bulunanlar 

Yüksek İktısad ve Ticaret mekte· 
binin 5 8 inci yıldönümü münasebe
tile dün saat 14,5 da mektep salo
iıunda merasim yapılmıştır. Toplan
tıda Vali ve Belediye Reisi doktor 
Lltfi Kırdar, şehrimizdeki mebus
lardan bazıları, üniversite rektörü 
B. Cemil Bilse), profesörler, talebe 
lıa;ı:ır bulı;nmuşlardır. 

Toplantı İstiklal mt1tşının hep bir 
ağızdan söylenmesi üzerine başlaJ 
ınış, mektep müdürü B. Nihad Sa-

yar mektebin tarihçesini ve bugün
kü vaziyetini anlatmışbr. B. Nihad 
Sayar, mektebin 1500 talebesi ol
duğunu, yapılacak ıslahat için bir 
talimatname hazırlandığını söylemiş 
ve mektebin 1883 tarihinde Hami· 
d·iye ticaret mektebi alisi unvanile 
tesis edildiğini, 1897 tarihinde Ma
arif Nezaretine bağlanan mektebin 
Meşrutiyetten sonra ıslah edildiğini, 
fakat asıl cümhuriyet devrinde bu 

(Devama 4 üncü sahifede) 

B .. l olur mu? kında nazi propagandası tarafından 
oy e şey • ileri sürülen nazariyeyi cerhetmekte-

- Telefon edeceğim. , •• 
Galatasaray postanesmdesuuz. 

Üç memur oturuYor. Biri yemek ye
mekte, öbürü istirahat ebne~te, 
O .. .. .. ··nu""nde bo• alh mura-çuncunun o ..., v 

caatçı: Pul satıp mektuP damgalı-
yor. 

- Şunların işini bitireyim de •.• 
Bekliyorsunuz: Üç dakika, beı 

dakika, on dakika. •• 
Tatildekilere dönüyorsunuz: 
- Bari muhabereyi siz temin et• 

seniz .•• 
«Lahavle ... • gibi yiizünüze bakı· 

yorlar ••• 
Belki de tramvaya (o kalabalık 

tramvaylara) binseniz qinİzİ daha 
kolayca halledeceksiniz. 

Bu otomotik devrinde... Galata• 
saray gibi kalabalık bir muhitte ••• 

Böyle fey olur mu 7 

dir. Yüzbaşı Wahleyer Hartz, maka
lesini bitirırken diyor ki: 

İngiltere denizlere hakim oldukça. 
İngiliz adalarının mağlup edilemiye
ceği fikrine iştirak ediyorum. 

---------

Vergi tahsilatı 
İzmirin yedi aylık tah• 

silah 6,983,000 lira 

İzmir 16 (Telefonla) - Defterdar
lJkça. tesbit olunan rakamlara. göre, 
hazirandan blrincllmnun 940 a. akdax 
7 ay zarfında muhtelif vergl tahsllA.tı 
6,983,000 liraya ballğ olmuştur. Geçen 
yıl ayni müddet zarfındaki tabslliı.t 
ıse 5,190,000 lira. idi. Bekaya. vergiler
den geçen seneye nazaran 10.200 Ura. 
fazla talı.sllAt yapılmıştır. 

BU SABAHKi 

ita/yanlar 
yeni hatta da 
tutunamıyorlar 

Harekat yunan 
planına göre 
inkişaf ediyor 

Londra 17 CA.A.) - B.B.C.: Resmi 
Yunan sözcüsü, dün a.k§am yaptığı be
yanatta. demiştir kl: ~Cephede hare
kAt lehimizde inklşa1 ediyor. Yunan
lılar plan mucibince taarnız1 harekct
lertne devam ediyor. Havanın muhale
fetine, gösterdikleri şiddetli muka.ve
mete ve aldıkları yeni takviye kuvvet
lerine rağmen İtalyanların yeni mev
zilerini organize etmek ve buralarda 
tutunmak için sarfettikleri gayretler 
Yunanlılann devamlı tazyik ve hü
cumları karşısında. akim kalmıştır. 

Evvelki gün bir Yunan keşl.f kolu 
ta.ra!mdan zaptedllen müstahkem te
peyi istirdat için İU>.lyanlaruı yaptık
ları taarruz aklın kalmıştır. İngiliz ve 
Yunan tayyareleri Elbasan clvannda. 
Italyan mevzilerini muvaffakıyetle 
bombardıman etmişlerdir. 

Yeni Yunan 
tebliği 

Atina 17 (Radyo bu sabah saat do
kuzda) - Cephede mahdud harekAt 
olmuştur. Düşma.ndan bazı esirler 
alınmıştli". 

2 ita/yan iaşe 
vapuru batırıldı 

Londra 17 (A.A.) - B.B.C.: İngUlz 
bahriye nezaretinin resml tebliğine 
göre Pandora namındaki İn.glllz de
nizaltısı, Akdenizde cenuba doğru git
mekte olan beşer bin tonluk iki İtal
yan iaşe ıvapuruna. hücum ederek ba
tırmıştır. Vapurlardan blrtnin güver
tesinde kamyonlar bulunuyordu. 

Tayyare teslimi 
Bu ay içinde 800 

tayyare teslim edilecek 

Nevyork 16 (A.A.) - İngiltere 
hesabına çift motörlü bombardıman 
tayyareleri imal eden Baltimordaki 
meşhur fabrikanın sahibi B. Glen 
Martin, gazetecilere beyanatta bu
lunarak. Amerika havacılık sanayii
nin İngiliz siparişlerinin hepsini ifa 

edeceğini !:>u ay içinde İngiltereye 
800 tayyare teslim edileceğini ve bu 

miktarın günden güne artırılacağım 
söylemiştir. 

Balkan vaziyeti 
---o--

Moskova radyosu yeni 
tebliğde bulundu 

Londra 17 ( \.A.) - B.B.C.: 
~loskova radyosu, evvelki ak ·am 
Balkanlarda vaziyet hakkında 
enteresan tebliğlerde bulunmuş
tur. l\loskova radJosu evvela, Al
nıan askerlerinin So\'yet Rusya
nm nıuvafakat ve mahimatile 
Bulgaristana geldiklerine dair 
olan Tass ajansının tekzibini tek
rarlamış, sonra Alman resmi 
ajansının Almanyanın, Tass ajan
sının tekzibini tasvip ettiğine :ıid 
tebliğini okurun~. en nihayet, 
Bulgar hükümelinin de tekzibini 
neşretmiştir. 

J 

Habeşistanda ltalyan
lar müşkül vaziyette 
Habeş çete !eti İngi iz 
kuvvetlerile beraber 

hücumlara devam 
ediyor'ar 

Londra 17 (A.A.) - B.B.C.: Habe-
9istandan Sudana gden haberlere gö
re Habeşistanda İtalyanların vaziyeti 
gün geçtikçe mü~külleşlyor. Habef 
kuvvetıepnin İtalyanları Guba'dan 
rlcata icbar etmelerı bunlann neye 
muvaffak olacaklannı gösterir. 

Sudan - Habeş hududunda bulunan 
muhabirlerin işaratına göre İtalyan
lar Gubada büyük zaiyata uğrnmışlar
c!ır. 

İtalyan garnizonu Gubadan ricat 
etmeden önce evvela İngiliz tayya
relerinin şiddetli blr bombardımanına 
hedef olmuşlardır. İngiliz tayyareleri 
Italyanları bombaıdıman ederlerken 
Habeşler de İtalyanlara görünmeyen 
yerlerden ateıJ ediyorlardı. Bu. esnada. 
yeril İtalyan askerleri firar etmişler· 
d!r Gubadan birçok telefat ile Vam
beraya ricat eden İt:ılyanlar, orada da 
İJ".gilizlerln hava hücumlarına hedef 
olmuşlardır. 

Dokumacı ık 

Köylüye tezgah tevzii 
devam ediyor 

Ankara 16 (Telefonla) - Köylümü
zün kendi giyim eşyasını yapabilmesi 
için ve el ile dokumacılık sanayiinln 
1nk!şafını temin için İk.Lisad VekıileU 
tarafından yaptırılan dokuma tezgah
lan ve çıkrıklann bırçok vilayetlerde 
tevziine devam olunmaktadır. 

Sanayi umum müdürü B. Reşad Be
uer bu tevzlat işlle meşgul olmak üze
rf; Gaziantcbe gltm!ştir. Oradan da 
başka vilayetlere gidecektir. 

................................................................................ 

- Adın ne? ••• 
- Lüks!.. •. 
- Soyadın? .•• 
- ihtikarı. .• 

• 
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Gıda maddeleri 
geniş kontrol 

edilecek 

lngiliz Deniz 

i E 

Harp tebliğleri 

İngiliz tebliti 

Afrikada vaziyette 
değişiklik yok 

Kabirt J 6 (AA.) - İngiliz teb
liği: Şimali A&ika ve ıarld Afrika
da vaziyette hiçbir değişiklik yok
hır. Bütün cephelerde karakol hare
ketleri faaliyetle devam etmektedir. 

Alman tebliği 

Merkezi lngilterede 
bir şehir bombalandı 

laıe umum müdürlüğü 
İcab ederse satış işleri

ni kendisi yapacak 
Ticaret V ekfileti Belediye ve 

Mıntaka .lktisad müdürlüklerinin 
mesaisi hakkında malfunat istedi 

Aldığımız malfunata göre hüku
metçe tqk.ili kararlaşbrılan iaşe 
umum müdürlüğü teşkilah işe haş
ladıktan eonra bütün gıda maddele
r.inıin sab~ıru gayet geni§ mikyasta 
kontrol edecek ve lüzum gorurse 
gıda maddelerinin aabıı işlerini de 

Berlin l6 (A.A.) - Alman yük- bizzat deruhte etmek suretile naum
•ek kumandanlığının tebliğinde ge- lık yapacakbr. 
cen gece İngiliz tayyare kuvvetleri Bu maksadla evvelce teşkili ka
tarafından Vilhelmshafene ve ıima- raılaıtınlan geniş kontrol kadrosu 
li Almanyadaki bazı mevkilere bü- da umum müdürlüğün teşkilile faa
cumlar yapıldığı bildirilmektedir. liyete geçecekt!ir. Bu jtiharla heledi-

T ebliğde ayni zamanda Vühelms- yenin ıu veya bu gıda maddesinin 
hafen'de birkaçı liman mıntakasında sabşı ile meşgul olması mevzuubahs 
olmak üzere yangınlar zuhur ettiği değildir. 
fakat hyde değer bir hasar vukua Diğer taraftan Ticaret Vekaleti, 
gelmediği ve 20 kişinin ölü ve 35 Belediye ve Vekalet mıntaka iktısad 
l.işir.in yara!. bulunduğu kaydedil- müdürlüklerinin gıda maddeleri 
mektedir. · üzerinde timd~e kadar yaptıkları 

Alman tayyare kuvvetleri merke· mesai etrafında mali'ımatla bu mü
zi İngilterede bir ıehri hombardı- dürlülderin kadrolannı !'!Ormu§tur. 
man etmiş ve Douvre demiryolu ;s- Bu malUınat iaşe umum müdürlüğü
tasyonuna bombalar isabet etmiştir. nün teşkilabnda esas teşkil edecek-

İtalyan tebliği 

İngiliz tayyareleri 
Catanayı bombaladı 

ftalyada bir mahal 16 {A.A.) -
ltalyan umumi karargahının 223 
numaralı tebliği: Yunan cephesinde 
düşnıt.nın hücumlan kıtalarımızın 
ecri mukabelesile püskürtülmüştür. 

Bingazide Tobruk cephesinde ve 
Cerabuh mıntakasmdaki motörlü 
kollarımızın bulunduğu eahada mu
tad topçu faal·;yeti olmuştur. Tayya
relerimiz T obrukun cenubu prkisin
de düşman hazırhkJarını, iaşe posta
larını ve yollan bombardıman et
miştir. Bir düşman keşif tayyaresi 
Tobruk üzerinde bahriye dafr topçu
muz tarafından düşürülmüııtür. 

Şarki Afrikada Sudan cephesinde 
bazı topçu hareketleri olmll§tur. 
Port Sudan üssüne tayyarelerimiz 
hücum etmişlerdir. Düşman Aaaab 
ıehrine bir hava hücumu yapmış ve 
hafif hasar ika etmiştir. 

Kruvet kaptanı Mario Spanonun 
l:umandası altındaki bir denizaltı
mız Akdenizde 10/ I /941 gece~l 
hafif bir düşman kruvazörünü tor
pillemiştir. Kruvet kaptanı Vittorio 
Rıtccanelli' nin kumandası altında 
ki bir diğer denizaltımız At1antik 

tir. 

iaşe müsteşarlı~h 
Ankara 18 (Telefonla> - İaşe müs

te§atlıtı teşklll etrafındaki hazıl'Iık
lara devam edllınektedlr. Müsteşarlı
tın kadro ve statillerl hazırlanmakta
dır. Bunlar İcra Vekilleri Heyetince 
kabul ve yüksek tasdike Uttlran etme
dıkçe katı blr şey söylenemlyeceği bil
dirilmektedir. 

Ankara 16 - Başvekil B. Refik Say
dam bugün Ticaret veUletlne giderek 
iaşe teşkllA.tı porgramı üzerinde ted
kltlerde bulunmuştur. ~ teşkllAtı 
önflmüzdek1 eut>atta bfttün memleke
to şam.11 olmak il7.ere faaliyete g~e
cektJ.r. 

Manifatura ithalatı 
Ankara 18 -Manttaturaeıların kur

malfa teşebbüs ettlkleri firkete, 1tha-
1Atta tnhtsall ceya bazı imtiyazlar ve
rUeceğ'l rivayeti t.a.tiyen asılsızdır .AlA
kadar makam.la?, hük.1llnetin h19 bir 
~hıs veya müesseseye bOyie lmtlyaz 
veya 1nh1sa.r vetmıyeceRlnt beyan edi
yorlar. 

~-------~-------
Batan lngiliz 

kruvazörü 
Southampton, İngiliz 
kuvvetleri tarafından 

babrıldı 
dcn·izinde beş bin tonluk Arda'bham Kahire .16 (A.A.) - Amirallık 
adındaki İngiliz gemi.sini torpilleıniıı- dalrMlnln tebliği: Amirallık konseri 
tir. lııai)lz 8outhampton kruvaz8rUnUn 

1 5/16 Unun ıeceai dütınan tay- tamamile k~bedilmif olduiunu bll
yareleri Catana limanını bombardı- c:lirmekle mütcıellimdir. 
man etmişlerdir. Haıar azdır. Bir 1.f Unwıuan.lde bildJrilmif oldu· 
l:aç öliJ ve yaralı vardır. iu cibJ Southampion kruvazörüne 

t b 11 .... 1 Aldenizdo gemilerimize karıı bava 
Yunan e g hücumıan anuında. ı.aı>et vaki oı-

Atina 16 (A.A.) - Yunan l>a§• muı ve ıemldo y~gın çıkmıotı. 
kumandanlığının 81 numaralı vo 1' Yan~ o derece i~~ıı olmu§tur k.i 
lkincikanun akşamı neşredilen teh• gemıyi terketmek ]uzumu huıl ol-
)iği: Muvaffakiyetle neticelenen ma- muştur. . 
halli muharebeler olmuştur. Esirler Bunun Uzerln4: ~e~~ı. yedeğe al~ 
aldık. Birçok malzeme ile birlikte ınak bnk&nsı:a gorulduğünden Sout-
4 top iğtinam ettik. lıampton bizzat kendi kuvvetlerlnıfz 

Atina 16 (AA.) _ Umumt Em- tarahndan .babnl~§tır. 
niyet Nezaretinin 15 ikinciUnun alt- ~eml ?lilrettel>a~dan büyük ek-
ıarnı neşrettiği teblii: Memleket 'da· ıerıyetl °İuri.Anfmıttir, · .... ...---
lıi1inde sükUrıet vardır. Siklad ada
larından birinin ıası:ı: kıyıları yanın
da suyun yüziine çıkan bir denizalb 
gemisi eahilde oturmakta buJ~an 
Jeım Cotsas adında.ld bir kır l:iek".. 
çisi üzerine neticesiz blr mitralyöz 
ateşi açm~b.r. Denizalb gemli! bill
Larc dalarak kayholmuıtur. 

Avcı tayyaresi 
Amerika yapılanın 

yüzde doksanını 
lnglltereye gönderiyor 

Münakalat Vekilinin Vatfnaton 16 (Al\.)' - Reuter 

ı • d f dk.ki • ajamındans New • :York Herald 
zmır e e 1 erı Trlbuııe ırazetesinin Va§"ington mu-

İzmir 16 (Telefonla) - Milnak.alAt hah.iri yazıyorı İngiltere ıimdi Aıne
Veklll B. Cevdet Kerim İncedayı bu- rik.ada imal edilen avcı tayyareleri
gün öğleden evvel Devlet Demiryolla- nin yüzde doksanını almaktadır. 
rmın muhteı•r servislerini teftiş etmiş, B . A 1 
&onra da valiyi komutam ve Parti u ıuret1e Amerika imalatının n-
te.şkanını mak~mlarında ~aret ey- giltere ile yan yanya taksimi için 
lemlştlr. • Cümhuneisi Roosevelt tarafından 

Münakalat Veki!l, yann (bugün) ileri sürülen prensibin hududundan 
Denlzyolları işletmesi müdürlü~ü ileri geçilmiftir. Teşrinisani ayında 
ve muhtelit tesisa~ı tedklk edecektir. yapılan bütün imalat harice çıkarıl
B:. C?,evdet Ker~~ Inced.~yı cumartesi mı§tır. AynJ muhabirin ilave ettiği
gunu A.zlzJye tunellnl gerecek ve Ay- ne göre lngiltereye lcaroı takip edi-
cına geçer~k bir gün oradıı. b.ldıktan len bir yeni rdım lltik yü-
sonra şchrımize avdet edecektir. .. d ya . P0•• ası 

Bu gece Deniz gazinosunda Beledi- zun en 940. senesı ıon uç ayı zar
ye tarafından Vekil şerefine bir ziyoı,- fmda Amerıka ordusuna 40 tayya· 
tet verilmiştir. reden az teslimatta bulunmu;ıtur. 

~-- ~ 

, . / 

Mısır çölün!~ talim yapan ve talimden son'ra istirahat eden 
Polonya askerleri 

lsvicredeki . 
Fran ~ız askerleri 

30 bin asker 
Fransaya dönecek 

Hull'ün ~eyanatı bü
yük akisler yaptı 

(Baştarafı 1 inci sahifede) 

Amerika Maliye Nazırı 
yardıma taraftar 

Vaşington 16 {A.A.) - Maliye 
Nazırı Morgentau, gazeteciler top-
1anhsında demokrat memleketlere 
yardım edilmesine taraf tar olduğu
nu söylem.iş ve demi§tir k·i : 

Benim bildiğime göre Churchill 
hükumetinin Birleşik Amerikadan 
yapacağ, mübayaat jçin dün mebu
san mecliS'inin hariciye encümeninde 
zikrettiğim nakid ve kıymet olarak 
bir milyar 77 5 milyon altın dolar
dan başka elinde derhal kullanacak 
parası yoktur. 

İngilterenin Kanadada veya impa
Belediye memurları ratorluğun diğer kısımlarında bulu

nan parası buna dahil değilse de 
Ankara 16 (Telefonla) - Belediye bu para Londranın elinde değildir. 

Beme 16 (A.A.) - Almanya ile 
Framııı. arasından husule gelen bir 
anlaşma üzerine İsYlçro hükfuneti 
16 • 20 haziran tarihlerinde lsviçre 
topraklarına sığınan 4 5 inci Fransız 
kolordusunun Fransaya avdeti için 
mezun'İyet vermiştir. Bu kolorduya 
mensub 30 bin Fransız askeri yakın
da Fransaya dönecektir. Fakat ayni 
kolorduya mensub t 2 bin Leh aske
ri cereyan etmekte olan müzakere
ler neticesine kadar lsviçrede kala
caktır. 

memurlarının tayin, terfi ve tecziye- B. Morgentau imparatorluktaki 
Ierl hakkında. Dahll1ye VekA.letı tara- b : . . 
f .ın- h ı akta olan niza.mna- u parayı tahmın etmekten ımtına m......u azır anın d k d . . k. 
me projelSi son oeklını almak üzeredir. e ere emıştır ı: 

Nizamnamenin hazırlanmasında yeni Büyük Britanşa imparatorluğu bir 
Barem kanunu esaslan göz önünde ailedir ve insan ailemin ayni mese-
bulundurulmaktadır. lelerile karıılaşmaktadır. Bir aileden 

f birkaç azanın parası olması, o pa-
zmirde 5500 radyo var ranır. diğer aile efradına da ait ol-
&mır ıa <Telefonla.} - AIAkadarla

rm teabıt etttAine göre, İzmli dahll, 
Kar§ıyaka. Bornova ve Buca nahiye
lerinde 41er halde 6500 radyo vardır. 

Tütün mubayaası 
Fiat düşmesine mani 
olacak tedbirler alındı 

duğunu tazammun etmez. 

B. Morgentau' dan §U sual aorul
muştur: 

lngiltere Amerikadan malt yardım 
jıtemcden evvel bu yardımı büyük 

Britanya imparatorluğunun c:loiğer 
kısımlarından istemesi lazım gelmez 
mi) 

Maliye Nazırı demiştir ki: 

• • 
tıcaretı 

Nazırının nutku 
" Akdenizde hergün 

daha kuvvetli darbeler 
indireceğiz " 

«İtalya harbe hanrlanmamıştı. 
Almanya tarafından kaunılacak 

ya.kın zafere bazırlanınıştıı> 

Londra 16 (A.A.) - Deniz ti
careti nazırı B. Ronald Cross bu sa
bah B.irlCJik Amerikaya hitaben 
ıöylediği bir nutukta ezcümle de
miftir ki: 

c:fngilterenin hakiki dü~anı Al
manya He kati bir çarpışmağa giriı
mesi daha bir müddet gayri müm
kün olduğuna göre, Mihver devlet
letlerinin en zayıf noktaları bulunan 
Akdenizde her gün daha kuvvetli 
darbeler indirmekliğimiz katiyen 
lizımdır. İngilterenin dikkati deniz
de ve havada abloka sil8.lıı birlikte 
Almanya üzerine teveccüh etmekte 
devam edecektir. 

İngiltere, ikinci hesap ta.9fiyesini 
llazırlamaktadır. Buna .intizaren Nil 
ordusu İngiliz taarruzunun mızrak , 
ucunu teşkil etmektedir. Halkımız 
bu zafere yalnız İtalyan askerleri 
nezdindeki muhariplik vasıflarının 
noksanlığı yüzünden değil, fakat 
bilhassa İtalyanın iktıeadi ve askeri 
vaziyetindeki gayri tahiilikler yü-

1 
zünden itimad etmektedfr. 

İtalya muharebeye değil, fakat 
Almanya tarafından kazanılacak 
olan yakın bir zafere hazıı1anmıştı. 
O, bu zaferden o kadar emin idi ki 
hava kuvvetlerile ordusunun tcchi
zabnı ihmal etmişti. İtalyada kömür 
stoku yoktu ve petrlden tamamen 
mahrum bulunuyordu. Hayati ehem
m~yeti haiz bazı madenleri de an
cak Almanya yolu ile elde edebili
yordu. Görüyoruz ki, kendisini Ro
maya hakim bilen Almanya müsa
vat sahasından yavaıJ yavaş ayrıl
maktadır. 

Almanya artık ltaiyan yardımına 
muhtaç değildir. Görülüyor ki, Hit
lerin müttefiki olmak düşmanı ol
maktan daha tehlikelidir. ltalyan -
Alman münasebetlerindeki son in
kişaflar mareşal Badoglionun istifa
sile sıkı sıkıya alakadardır. İtalyan 
maneviyatındaki zaaf endüstri ve 
ekonomi sahasındaki tabii zaafa at
fedilmektedir. Her yeni hezimet 
faşist zimamdarlarile fena idare edi
len bu milletin en iyi elemanları ara
sındaki çukuru genişletecektir. 

İngiJtere ikinci hesap tasfiyesini 
hazırlamaktadır. Düşmanın hileleri
ni bildiğimize kaniiz. Bu kanaatimiz 
kafa ve kolların müsaadesi nisbetin
de tayyare, vapur, top, tank, obüs 
ve hu muazzam harbin lüzum gös
terdiği bütün mütenevvi malzemeyi 
imal hususunda bize ceuret ver
mektedir.> 

Londraya akınlar 
Yangınlar çabuk 

söndürüldü, 2 Alman 
tayyaresi düşürüldü 

Size hu hususta ıunu ııöyliyebili-
rim ki, İngiltereye yardım .kanununa Londı-a 16 (AA.) - Geçen 

Kısa m.tlli.katlar 

Türk ressamlarına 
dair B. Leopold -

Levy'nin düşünceleri 

Fran:ıanın meşhur ressamla
rından bay Leopold - Lcvy Gü
zel sanatlar akademisinde pro
fesördür. Kendisini bir gün Tak
sim meydanında aheste aheste 
yürürken görmüştüm. Arkasın
daı. bakarak düşündüm: 

c - Parisin hareketli sanat 
hayatına alışmış bu zat, belki 
burada mesleki bakımdan ken
dini pek rakid ve sıkıntılı bir 
muhitte duyuyordur.> 

Öyle dalmışım ki, o, köşeba
şından dönünceye kadar - pek 
nadir nakliye vasıtalarından -
otobüsü kaçırarak bir saat kadar 
soğul..ta beklemeğe mecbur kal
dım. 

Bu sual, içi:ne .derd olmuştu: 
Acaba ressam, lstanbulda ne 
hissedıyor} 

Nihayet kendisini hususi h:r 
mecliste bularak bu hatıramı 
anlattım. Tahassüslerini sordum: 

- Katiyen, tahmininiz gibi 
değil ... • cevabını verdi. - Ken
dimi. burada sanat noktasından 
arık bir muhitte saymıyorum. 

- Evet. .. - dedim. - Tarihi 
sanat eserleri bakımından hak
kınız var. Fakat yaşayan sa
nan .. . Sanat muh·iti? ... 

- Biihassa o cihetten tatmin 
ediliyorum... Hakikaten heye
canlı ve faal bir artistler mahfi
lindeyirn ... Fransada 1900 yıl
larında yaşanılan arama, müte
madiyen arama ihtilaçlarını bu
radaki genç ressam talebelerim 
geçirmektedir. Gerçi otuz küsur 
senelik bir teahhürle ... Fakat şu 
rüchanla ki garbin tecrübe ettiği 
çıkmaziara dalmıyarak, onların 
tecrübelerinden istifade ederek .. 
Genç artistleriniz, ruhan yen·i bir 
millete mensup bulunduklann
dnn beynelmilel mikyasta yeni
liklere ulaşabilirler, orijinallik!er 
gösterebilirler. Bunu umuyo
rum... Elbet ııcyahat ederek 
Avrupanın merkezlerindeki sa
nat cereyanlarile temas etmeleri 
lazım gdecektir. Fakat bu, şah
siyetIHi istikrar edenler için te
menniye şayandır: Tesir altında 
kalarak ruhan bocalamasınlar 
Jiye ... 

- Bizde karikatürün ileri 
adımlar attığını sanıyoruz. Sizin 
intibamız? 

- Benim ele görüşüm öyle. 
Hakikaten dikkate değer şah
ııiyetleriniz var· 

Mecliste diğer ecnebi münev
verler vardı. Cemal Nadir'in ve 
Ramizin ve diğer yenilerin isim
lerini sempat'İ ile zikrettiler. 

B. Leopold - Levy: 
-Türklerde mizah ve nükte 

kuvvetli ve nevi ıahsına münha
sır ... ~ diye ilave etti. 

Yürük Çelebi 

Bağcılara müjde ! 
Don ve kırağı afeti 

evvelden haber 
verilecek 

hınJr 16 (Telefonla) _ Ege bölge- taraftarım. gece yıldızlı bir havada İngiliz avcı 
sinde ü~ günde satılan tütün ıı mil- f tayYıuclerile yerde yangın baılan• tmıır 16 (Telefonla) - Ege bölgesi 
yon Jdloya çıkmı§tır. Bunlar kalite ıtı- nfira tçılar ne aıçlanıu itfaya memur ekipler Al- baRcılan en fazla . ~on~r kıraRı ye 
b~e .l?!yas~ en ~ı ~tünlerldlr !e .J! 1 ~ ~ n:ıanlımn Londra;ya k!'~~ 7a~11.n, ?Mm~~ ~jQ!i!r~ı Ba~? ~ 

rı ~ıli3 sımmn~. m.zr ıuımrın aıyörrttr P omSatarlyle yapt~an hücuma kar- ıun mevsım yorularak Uıt1nıamıa. ye. 

:.~110~:~1:6~rlii.n8:ıt~f;.r~1~: Vaıİngton 16 (A.A.)' _ Jnfirat- ıı koymak için ~om~ine bir ıek!lde ~~~!;e~:u~::a~~~~: 
ret Vek.lletl fıa.tıerln dti§meslıia ma.nl çı llder lyandan Wheeler ıazeteci- bgıı.yret. Hakrfaletrnııler,~ı_r·. Londra nın sergideki mahsulü mahvolur ve ya, .. 
olacak t4!dblrler IPJW.ıftır. İnhtaatlar Jer)e yapbğı bir gcfrilımedo cmuha· azı mmt arına ıtülUyetli miktar- hut da don ve kırdı kemaıe gelen 
idaresi, Yeril ürünler !e Tllr:t Tlltlliı rebenln n.Isanda biteceğine inanan da yangın bombası d~ilıtür. Fa- mahsulü haberslzde mahvedıverır. 
Ll.mited olrketıerln& nıübayaayı ıenl.§- • " .. kat yangına karıı mücadele Ue mü· ö~ndlitime göre hüklil!let, 1Urua
Jatmelert 1ç1n emirle• gel~tlr. Hattl ~ırçok. yuksek ıte~at hulundugu Va· kellef olan ekipler bütün yangınlan harda bağ mıntakalarında 23 yerd~ 
dördüncü nevi tütünlerin bile 40 ku- §~~onda herkesın malômudur> de- kolaylıkla ve ıüratle baıtımuılardır. rasa.d 1.stasyonlan tesl3 edecektır. Bu 
ruştan aşağı tlatle aa.tılmaması muva- mı§tır. Mumaileyh ıunlan Ulve et- . Jn..:l· ıl h d '.Al !stasyonlar m.ıntakıılannda. <!on ve kı-
tık görülınektecllr. ıniftirı .... ız gece avc an ava ~ •• • tağı olacağını bir gün evvel ba~cılara: 
Mallannı ne tta.te olursa olsun aa.t- Ciiınll 1 i R l • man pombardıman tayyarelerıru u:- blldltecek ve bağcılar da kesif duman 

makta. acele etmemeleri ve tellga dilş- ~ uhe d fi oosevrk~n eon ~u- aç etmektedirler. Alman tayyareleri çıkaran maddeler yakarak don ve kı
memeleri müstahslllere blld.lr1lm.l§tlr. ~mın e e e umumıye üzerine ate§ eden lngiliz avcılarının ra~ının üzümler üzerinde yapacağı 

Ma.nJsa ve.llsi B. Fa.1.k Türel bazı şl- ~ennde tesir yapmak ve memleke- mitralyöz sesleri hava dafi batarya- zararı önliyecektir. Bununla beraber 
kA.yetleri yerinde tedk1k etmek J~ln tin a~t bir hücum tehlikesine maruz Jarmın gürültülerine karışmakta idi. bağcılar yağmurd da haberdar edl
Akhlsar ve Kırkağaç kazalarına '"glt- bulunduğunu aöyliyerek milleti ür- Bir Alman ta aretinin dü ürüldüvü lecekler ve serg~de bulunan ~ahsulü 
rnlştlr. Vall beyanatında., Ticaret Ve- kütmek bu euretle konarenin bu dil k YYd. 1 g koruyacak tedbır almıığa. vakit kaza-
kAletinln, flatler!n makul hadden aşa- ' 0 zanne me te ır. nılacaktıı· Bu tedbirin önümüzdeki 
tı d~m.enıestnı temin için tf1tün alan toplant~sı .~s~asmd~ harp progra:nı- Şarkt lngilteredo Cle İngiliz avcı sene tız~ tekoıtesinde mi.isbet teslr-
mall müe~eseıere sıkı d!rektitler ver- nm kaouJunu Ye kendilino totalıter tauyareleri harekete geçmişlerdir. lerl görtilecerr1 şüphesizdir. 
d!ğin1, mU:sta.h3lllerim1zln aa.tlf lştnde eal~yetler vcrllmwni .temin et- Düşman her tarafta hava dafi batar- _., ___ _ 

acele etmeyip blra?J sabırlı ?lmalarını mektır.>" yalanrun kesif ateşiyle karııılaşmış- ı·zmı"rde o"")u""mle netı·ce-ve kendllerinl koruyan Cümburlyet ö.. ild'vin .. in il U · ı · ·k 
hükiimetlnin karaı:lannı beklemele.tl gren ı.ıı e gore, g tereye tır, mumıyet e zayıat mı tarı az 
1Azım ıeldlğlnl IÖylenıiştlr. yardım kanununa muhalif olan ayan yüksek. hasarat da ehemmiyetsizdir. lenen bir kaza 

azası bu kanun aleyhindekı mücade- Londra 16 ·(A.A.) - Mevsuk 
Zelzele leyi idare etmek üzere Ôimhuriyet- bir liaynaktan ilğren•ildiğine göre 

•--•- çilerden ve !yandan Vandenburgu dün gece ikinci bir Alman tayyare-
ızınır ıe (Telefonla> - DelUrmen- • 1 d' A d Wh • d h "b d.l · · B dere nahiyesinde dün ve bugUn fası- seçml§ er ır. yan azasın an ee· sı e ta rı e ı mıştır. u tayyare-

marla hafif zelzeleleıı gl.mu§tur. Ha.- 1er demokratlar tarafından muhale.- ler İngiliz gece avcı tayyareleri tara-
sa:r yoktur. , • \ fc~ lideri olarak eyyelce ![ICçilmiıtl. hnda.n 4üşUrülm:!,i§tQr..!. 

İzmir 16 (Telefonla) - On gün ev
vel Karantina tramvay caddesinde 
tramvaydan düşerP.k başından ağır 
surette yaralanan Hil.mld ·oğlu Mus
tafa adındaki genç bugün hastanede 
ölmüştür. 
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Ömer Hayyam 
Türk müdür? 

«Günün .\nsmlopedisi» sütunu· 
muzun hiçbir orijinal ilim iddiası 
yoktur. Mı..htelif dillerdeki matbu 
ve itimada layık sandığımız mer• 
cilerden bura}'a malumat naklede· 
riz. Böylelikle, giindelik neşriyat 
arasında dikkate çarpıp da kiminin 
bilmediği, l<iminin unuttuğu mev· 
zuları karilerimize anlatır, hatıralan 
tazeleriz. 

Şair Ömer Hayyıun'ın tercümei 
halini bu kabilden yazdık. Meslek· 
taşımız bay Ulunay, Tan gazetesinin 
«Takvimden bir yaprak» sütununda 
bizi tenkid ediyor. Dokunduğu bAı· 
lıca nokta şunlardır: 

Ömer Hayyam, Akşam'ın dediği 
gibi cmaruf İran şairi> değildir. 
H ,yam türktür. Eğer şairin mill'İ· 
yeti rübailerini ve eserlerini farisi 
yazmasından istidlal ediliyorsa o 
zaman lbni Sina'ların Arap, Mev
lana Celalcddini Rumi'lerin de ha
ni olduğunu kabul etmemiz icap 
eder. Ömer Hayyam'ın Türk oldu
ğuna en büyük delil ismidir. Caferi 
mezhep olanlarda cÖmeu yahut 
cOsmnn> isimlerine ender olarak 
tesadiif edilir. İngiliz müsteşrıklann· 
dan biri I fayyam hakkında yazdığı 
eserde şairin eserlerini farisi olarak 
yazdığını kaydediyor. 

Ömer Hayyam'a milliyetimizin 
kapılan da - beynelmileliyyetinki 
gibi - ardına kadar açıktır. Bu bü
yük İNSAN, «meclise gelir de yer 
mi bulunmaz? Baş üzere yeri var.» 
Kendisine bir nüfus tezkeresi hazır· 
dır. Evet, bu şair o zamanlar Türk
lerin külliyetli miktarda bulunduğu 
N~apur'd.t doğmuş, yaşamıf ve öl
müş. Fakat klasik kaynaklar, eserle
rine dair lıılı kırk yarmakla beraber, 
ıahsına müteallik müphem malUınat 
vermektedirler. «Maruf İran şairi
din cümlemiz! çürütmek için oriji
nal vesikalan bularak neşretmesi 
Ulunay'ın ilme büyük bir hediyesi 
sayılacaktu. 

Eski medeniyetlerde bir Alman 
latince ~er yazdı diye Latin sayıl
mazdı. Onun gibi, İbni Sina ile 
Mevlana, Arap ve İranlı değildirler: 
İhtimal Hayyam da temizkan türk
tür. Bunu «herkesi Türk saymak 
gayrelilu değil vesikayla ortaya 
koymalı. 

Et, prinç, 
lasufye, yağ 

Fiat mürakabe komiı· 
yonu yeniden fiatler 

tesbit etti 

Dün toplanan Fiat mürakabe ko
misyonu et flatlerioi yeniden t~sblt ve 
ilan etmiştir. Komisyonun bundan bir 
müddet evvel emsal cedveline lstlnad 
<'derek tesbit ettiği fintler muvakkat 
mahiyette idi. Bu şekle perakendeci 
kasaplar itiraz ettiklerinden f!atlerln 
yeniden tesbitlne lüzum hasıl olmuş
tur. 

Bu sabahtan itibaren meri olacak 
şekle göre, dajtlıç ve karaman etinin 
kilosu canlı hayvan fiatinden 2,1 em
sal ile, kıvırcığın fla ti 2,3 emsal lle 
::.arbedilerek s tılacnktır. 

Dün hayvan borsasında kızıl kara
manın kilosu 23, 28 kuruşa. da{:ilıcın 
l! ilosu 33, 35 kuruıı:ı, kıvırcığın kilosu 
30, 36 kuruşa satılmıştır. 

Komisyon tarafından yeniden trsblt 
edilen emsal şekllne göre hayvan bor
sasında fızami kilosu 28 kuruşa satı
lan kızıl karamanın k:ı.s:ıplnrdn satış 
flatı 58,8 kuruş ol:ıcaktır. Toptancı 
kasapların hileye kacmamaları Jçln de 
tir esa.'! konmuş, perakendecilere ka
raman ve dağlıcın kilosunu peraken
de flatten on kuruş aşağıya, kn•ırcığın 
kilo unu 12 kuruş nq:ığıya satmaları 
temin edilmiştir. ~ . . 

Pirinç. fasulye ve yag (ıatlerı 
tcsbit edildi 

Flat mürnkabe komisyonu pirinç, 
fasulye ve ynğ flatır.rlnl tesbit etmiş, 
Ankaraya göndermiştir. Komisyon, 
toptancı ve perakendecilere verilecek 
kO.r nisbetlnl de tesblt etmiştir. Ya~. 
fosulye, pirinç tüccaıları, fiatlerln Ve
Jifılet tarafından ll~n tarihine kadar 
Istanbula mal göndermemeleri için 
müc::tahsllleri telgrafla haberdar et
mişlerdir. 

-~-~~-~--

Peynir bollaşacak 
Buzhanelerdeki 

peynirler piyasaya 
çıkarılıyor 

iR 

l 
~ocuk Tiyatrosu Temsilleri 

Bir varmış, bir yokmuş ... 
Yazan: Selami SEDES 

İstanbul Şehir tiyatrosunun dram
ları, Tepeba.şı salaşında komedya tem
sillerine yer vermlyecek kadar rağbet 
görmcf;e başlayınca, komedya sanat
karlarının ikinci bir kol teşkll edip 
ayrı bir çatı altında toplanmaları bir 
zenıret oldu. İstanbul Şehir tiyatrosu 
drama ve komedya ndı altında. ikiye 
bolündükten sonra, Muhsin Ertuğrul, 
üçüncü bir kol daha yapıp, ilk ve orta
.nektep çnğındakl çocukların da sah
nenin terbiyeci kudretinden faydalan
:=nalarının zaruret!.nl . kale nlarak 
1936-1937 mevsiminde Istanbul çocuk 
tıyatrosunu da kurdu. 
Beş senedenberl, sessiz sadasız, mü

tevazi çalışarak _vazifesini pek güzel 
)'apmakta olan Istanbul çocuk tiyat
rosunun temsilleri, çarşamba ve cu
martesi günleri çocuklarımızın zihin
lerini açar, onlara hayat yolunda bi
linmesi elzem şeyleri öğretir, kıssadan 
h:sse kaptırırken onların en güzel, en 
faydalı eğlencesi de oldu. Müzik, dans 
ve dersi bir araya toplayan ve naslha
tı bir demet nağme şeklinde sunan bu 
sahnemizin mesaisi her t.ürlıi takdire 

dP söylenenleri anlıyorlar, vakayı kav
rıyorlar mıydı? 

Tam yerinde blr alkış - bayatta 
ır.ütemadt ıztırap çekmiş olan kızın 
11lhayet mükfifatını göreceği anlaşı
lınca - koltuklarda kopan alkış bu 
§Üphemlzin giderilmesine kAfi geld1. 

Perde arası bir çocuğumm·Ja konuş-
tuk: 

- Kaçıncı sınıftasınız? 

- Beşinci. .. 
- Sahnede aşağı }'tlkan: cBeklene-

nln ne olduğunu bilmeden beklemek 
daha güzel. diye bir söz geçti; bu ne 
demektir? 

- Ümld efendimi ... 
İstanbul çocuk tiyatrosunun temsil

leri muhakkak ki, müsbet neticeler, 
veriyor. Çocuk tcmsıllerlne yalnız ilk 
ve ortamektep talebeleri değll, battA 
liselilerin de devamlarında kendileri 
için fayda vardır. Çocukınnna refakat 
edecek veliler de hem yararlı, hem eg
lencell iki saat geçirm~ olurlar. 

••• 
İstanbul şehir tiyatrosunun ~ocuk şayandır. 

••• sahnesinin başka bakımdan da büyuk 
Çocuk tiyatrosu dendiği zaman akla faydası olduğu meydana çıkıyor. Orası 

ilk gelen şey eser ve müziktir. Çalgısız bir tiyatro mektebi vazifesini de goru
ve şarkısız, danssız çocuk tiyatrosu yor. Şehir tiyatrosunun çatısı altında 
olmaz. Çocuk tiyatrosunwı musikisini şefkatle büyütülen iki mlnlmlnl 
başaracak musikişin:ıslarımız oldu- kız vardı. Dün onları, iklslnl yan yana 
ğundan. meselenin bu tarafının başa- cıgühı ve clfıle. rollcırlnde gördilk. 
rıs111da güçlük yoktur; fakat eser mc- 11Krı.raçalııı ve cRüya. rollerini yapan 
selesi cidden mıihlmdlr ve adaptasyon yeni bir kmmızın lstidadlı cmekleme
zarureti kendin! derhal gösterir Fine şahid olduk. Akrobatik danslar 

Bugün Istanbul çocuk tiy~trosu yap:ın bir yavrumuzun biraz sonra 
sahnesini adaptasyon besllyeccktır. daha başka küçlükler arasında se~lnl 
Bunun zaruretini knbul etmek ilk duyduk. 
tarttır, yoksa hiç bir yerde bir çocuk Bunlar ya.nnın büyük sanatk1irları-
1lyatrosu kuramayı7. Bizde Tiyatro ne dır. Car.ideyi, Samlyeyl, Nevin Akka
kadar yeni ise, çocuk tiyatrosu daha sayı, Talatı, Samiyi de çocuk sahne
cia yenidir. Doksan senedenberl ancak sinde görüp alkışlamıştık. Muhsinln 
dokuz tlyntro müellifi sayabıliyoruz yılmaz, yıkılmaz, sarsılmaz iradesi ve 
bu şerait altında, milli bir masalda~ ıızmı ile, hak bildiği yolda şaşmadan 
çocukları hem avundur:ıcak hem de yürümestle onların yerini yeniler dol
onlara ders verebilecek bir sah-ı cıurdular, yarın bu ycnllerl de elbette 
ııe eseri kuracak müelllfin hü- ablalarının yanıbaşlarında alkışlıya
dııyi nabit yetışebllcccğlnl tasavvur rağımız zaman, yerlerini bugun gör
etmek beyhude hayale kapılmak olur clüğumüz miniminiler tutacak. 

. Istanbul çocuk tiyatrosu idarccllerl ;tst:ı.nbul Şehir tiya.trosl.!nun mE.'salsi 
toylc beyhude bir hayale kapılmadık- müsbettır. Scl:ımi lnet SEDES 
!arı içindir ki, beş senedeııberi mu
vaffakıyetle başladı!Lan güzel iş~ mu
vaffakıyetle devam ediyorlar. 4 kasap hakkında 

• •• 
Bu hafta çarşamba ve cumartesi ceza zaptı tutuldu 

günleri saat 14 den 16 ya kadar çocuk Koço, Panayotıd!s, Daniş, HulUsl 
~iyatrosu Mebrure Sami Kor::ıyın uBlr Lmlnde dört kasap fazla !iatıe et sat
armış, bir yokmuş .... masalını tem-, t klnrından haklannda ceza zaptı tu-

sll edlyo:.. .. tulmuştur. 

Ben kendi hesabıma meslektaşı. 
mızın gösterdiği, «Ömer» misalini 
zayıf buluyorum. Alevilik yalnız 
İrC"nlılara has olmadığı gibi Hulefa
yı Raşidine itibar etmek ve onlar
dan birinin adını evladına vermek 
bir nilenin İran kavminden olmadı· 
ğını göstermeğe kafi bir delil değil
dir. 

Buzhanelerde bekletilen peynirler 
sahiplerine tenekesi dort buçuk liraya 
malolnıuştur. Bu peynirlerin piyasada 
tenekesi sekiz buçuk liraya satılmak
tadır. Yeni sene mahsulü piyasaya 
arzedllmek üzeredir. Piat miıraknbe 
komisyonunun kati müdahalesi karşı
sında telaşa düşen peynirciler yeni sc
~e mahsulü piyasaya çıkarılmadan 
once ellerindeki mallnrı satmak iste
mektedir. Yakında plya'-'ada peynirin 
bollnşacaCı umulmaktadır. 

Masal umldin luzumunu, ümidin ke
sl_lme~esi lfızım olduğunu, iyi huyun 
.l uz gUzclllğlne tercih edilmesi !Azım K · ı . . . 
geldiğını. kotüıüğun fenalığını, ıyıııgin an en m iZi n 

Netekim Azerbaycan, Türklerle 
mesklın bulunduğu halde, halkı şii
dir. Bunlar arasında da «Ömer, Be
kir. Osman, Ay~e» adına - hemen 
hiç raslanmaz. Öyleyse bunu da 
aksine delil diye kullanıp «hepsi 
İranlıdır!• mı diyeceğiz? ..• 

Darülacezede 
münevverler paviyonu 

b1r gun nasıl olsa mükiifat soreceğl- kt 
r.I, ~tlı tatlı, h1ç can sıkmad!ln, gül- m e U P fart 
durup eğlenru.:erek anlatan, gözlerin 
on un de tecessum ettiren, nasihatıar 
•eren bir eserdir. ---

Ay ismi mi, 
hükümdar jsmi mi? 

-ı 
Lüks mağaza 

hangisidir? 
Mürakabe komisyonu 
evsafını tesbit etti 

Flat müraknbe komisyonu lüks ma
i!azanın evsafını tcsbit etmiştir. Tes
blt işinde umumt masraf unsuruna ts
t:nad edilmektedir. Masari!l umuml
yesl yüzde yirmi beşı aşan mağazala
ra lüks mağaza muamelesi yapılacak, 
bw1lara yüzde elliye kadar kür verile
cektir. 

Bir mağazanın lüks olabilmesi için 
ıaüessesenin geniş ve işçi adedinin 
çok olması, fazla tenvirat yapılması, 
güzel vitrinleri bulnması, müstahde
mine fazla p:ıra verilmesi, yüksek ka
litede mal satılması lazım gelmekte
dir. Fiat mürakabe komisyonu her ta
lebe muvafakat cevabı vcrmlyeccktir. 

Dr. Emin Beliğ Belli 
ihtisas diplomasını 

aldı 
Dr. Emin Beliğ Belll üç sencllk asis

tanlık müddetini ikmal ederek doğum 
ve kndın hastalıkları şubesinden bl
r~cl derece ihtisas diploması almıştır . 
Üniversite aslstnnı olan Dr. Emin Be
lığ Belll'nin jüri heyetinde profesör 
Ahmed Kemal Atay, profesör Tevfik 
Remzi Kazancıgll, profesör Akif Şakir 
Şakar, profesör Klizım Ismall Gürkan 
bulunmuşlardır. 

Jüri huzurunda yaptığı ameliyatta 
muvaffak olan ve hazırladığı tez tak
dir edilen Emin Beliğ Belli'nln yakın
ôa muayenehane açarak doktorluk ic
ra edeceği öğrenilmiştir. 

Kumaş fiati 

kitabında 
kadın •• 

Bir teşrih kitabında gijzel bir ka· 
dın resmi gördüm. Vücudunu bir 
şalla Ö:-!müştü. Uzun, san saçlar. 
vardL Dudaklarınıc kırmızlığı insana 
~~ ıerbctirj hatırlatıyordu. Gö:de
r~ın rengi tirşe idi. Olgun ba$nk renf saçlarının arasından dışarıya fır-
~ kulak uçlan pespenbe idi. Ost 

g?z kapağındaki kıvnk kirpikleri
nm kenarlan ideli İnce kqlarma 

f
kazladarih ~za.nml . ıştı. Burun delilden 

.a tiras ı ınsanlarda olduğu gibi 
hafifçe kanadlı idi. Sırtına aJdığı İs· 
panyol şalın~ vücudunda örtemediği 
kısımlar harikulide JrÜzeldi. G"~-

IJ · fil d' · ogus v_e. e erı ışınden yapılmış tesi-
nnı uyandırıyorlardı. Öyle İfadeli 
bir yüzü vardı ki İnsan ona bakar
ken: 

- Ne gÜzel kadın!... demekten 
kendini alamıyordu. 

Lakin bu eördüğüm resim insan 
vücudunun teşrihini, dahili uzuvla
nnı göstermek maksadile yapılmış
tı ve üstüste yapıştırılmış, açılır. ita· 
parur bu takım İnce mukavva1ardan 
ibaretti. Güzel kadının resmi en i:st
teki mukavvaya yapılmıştı. Bu ilk 
mukavvayı kaldırdınız mı 7 Biraz 
evvel havran hayran seyrettİğiniz 
genç kadın, vücudundaki deriden 
v.e .etten soyunuyor. yalnız kernikle
rı ilt. kalıyordu. İkinci mukavvayı 
~a kaldınnca bu sefer ayni kadının 
ıç uzuvlarını, ciğerlerini, kalbini., mi. 
desini, böbreklerini, barsaklarını 
görüyorsunuz. Bu uzuvlar tabii şe
killerinde yine bir takım renkli mu
kavvalarla gösterilmişti. Mesela mi. 
denin içini görmek istiyorsunuz de. 
ğil mi? Mideyi gösteren İnce mukav
vayı ,öyel hafifce kaldırmanız kafi 
idi. 

Bu Jıuretle Üstüste yapı.ştuılmış ma-

y •• d 15 20 kavvalan birer birer kaldırdıkça bir 
uz e - derece- İnsan vucudunun bütün e--..ran sıra-

sinde yükse\di sile gözlerinizin önünde perde perde 
açılıyordu. 

Resimdeki o tirşe 1tözlü, san saçlı. 
/ BıışvekAlet Yüksek mfirakab~ he- göğW v~ t:lleri fildişinden yapılmlf 
yeti, devlet fabrikalan mamulrı.t ve olan 1tenc; kadın, bir muka'\'Vanm 
masnuatı satış şekilleri lle f!atlerlnt küçük bir harekelile ne hale geli-
tedklk etmektedir. Komisyon, devlet y d ., f k b • d"k'-" ı 
fc.brlkalan mamulat ve masnuatında or u: ~ enm. ec~ . u ıw.n arının 
Ur parça fiat yüksekllf;i müşahede et- cam~k~r:larmdı1kı pıı:m!Ş koy~n kel
n:iştır. Kumaş flatıerlndeki yükseklik ı lelermı hatırlatan ıııntkan bır iske
tep:>inden fazladır. let kafası... Onun iç.inde kıvnntı.h 
Yap~lan tt;.dklklere göre, iplik !lat-ıkıvrmtılı bir beyin... Hele öteki iç 

leri yuzde yuz artmış, sabun ve b9ya uzuvlan !... Karnının içerisine istif 
fıatleri de bir hayli yilkselml§tlr. Ip- edilmiş bir halde bükük biili .. k k -
ilk, boya v!! sabun fiatlerinde mfiııahe- rım kı b kl ı- .ub~ .• 

1~ 
oc edilen tereffü, kumaş fiatlerlnl .. vr~m . ~sa . ar... ı:n ugnı, 
yüzde 15 _ 20 yüks~ltmek zaruretini kul rengı, kırlı hır torbayı andıra.-ı 
doğurmuştur. mide ... He! ... o kalb .•• Hele o kaJbiıt 

Devlet fabrikaları tarafından ımal hal• •.• 
edilen kumaşlardan met resi 500 kuru- İşte insan gÜzelliğinin deri denilen 
~ satılanlar şimdi 650 kuruşa satıl- perdenin arkasına gizlenmiş içyü
makta, bu kumaşlar hususi ellere ge- zü! •. Bir t~rib kitabında dünyanm 
c:ince ftat yüksekliği bir hayllartmak-
tadır. Iktlsad Yekiiletı, devlet fabrika- en güzel kadını bir mukavvanın kü-
ları tarafından imal edUen kumaşla- çük bir hareketile ver yüzünün en 
rın her tarafta devlet müesseseleri fi- korkunç mahluku heline J:"iriyor. 
eti üzerinden satılması için tedbir Bizim İnsanlarda ıt\izellik arayan 
olacaktır. /gözlerimiz yalnız deri üstü haki!rnti, 

•• • ancak satıhta hakikati görebiliyor. 
Turktyede çıkan Maamafih insan vücudunda den Bu münasebetle bir hatıramı an· 

latayun: 
Bir gün Baku şehrinde bir İstan

bullu bayanla yanyana yürüyorduk. 
Arkamızdan haykırıldığını duyduk: 

- Ay,e! Ayşe! Ayşe! 

Vali ve Belediye Reisi Dr. Lütfi Kır
dar gazeteci, artist, müzisyen gibi te
+.:aüd maaşları olmadığı için ömürle
rinin sonu emniyet altına alınmıyan 
münevverler için Darülftcezede bir 
<Münevverler paviyonuı tesisi için 
tedk!kat yapılmasını emretmiştir. 

•Bir varmış blr yokmuş ... • sahne
mizde misil görülmemı,ş rağbete uğra
~·an ıO kadın ... •. •Şermin. ve pek 
yakında temsil edilecek olan ftl\fc.şale
lcrı in nftkl!l Mebrure Samı J{orayın 
fevkalade bir adaptasyonudur. E.-,er 
§Ohretı cihana yayılan, masalları bil~ 
tün dünya dillerine çevrilmiş olanı 
cıCendrlllon• Perrault'un masalından 
nakledilmiştir. Değerli muslklşlnası
mız profesör Muhiddin Sadak'ın aran
je ettiği cana yakın müzlk parçalan, 
sahne nağmelerlle bezenmiş olan cBlr 
..,armış, bir yokmuş ... •un Fransızcadan 
nakledilmiş oldu~unu anlamağa lm
klln yoktur; masnl o kadar yerl!leştl
rilmlştlr ve dil o kadar pürüzsüzdür ki, 
Mebrure Sami Koray ıBlr varmış, bir 
yokmuş ...• un müellifi olmuştur. 

.. Alqamda «Kll.nunuevvel. ayının 
turkçcde kaç türlu yazıldığını 
saym~ştınız: ı - Kanunuevvel, 
2 - IlkkAnun. 3 - Birinci kt.ınun 
4 - ı ne! kanun. 5 - On ikinci 
ay. 

t J 
altı hakikatini RÖrmediği."Tlİze bir vi-

gaz e e ve mecmua ar yip bın şükrebneliyiz. Efer gö-le-

Kadın arkad~ımın ismi bu oldu· 
ğu İçin mih!\niki bir hareketle dö· 
nüp baktı. Meğer çağrılan o değil
miş. Bir adam. minimini bir kızı, 
böyle haykırarak pataklıyordu. Son
ra onu sokakta bırakıp kendi eve 
girdi. Hıçkırıklar içinde ağlayan 
yavrucağı teselli maksadile yanına 
yakLştık: 

- Ane! ... Bize bak, Ayşe! ••• 
- Men Eyşe değilem ... Eyşe ol-

mahlıh için suç iflememitem ••• Atam 
eyle gÜman eylem~ti. ( = Babam 
öyle saomı;ı.) 

Evvela bu sözlerden bir ,ey anla
madık. Sonra tahkik ederek öğren
dik ki, hani bizde birine kızıldığı 
vakit «Yezid• dendiği gibi, Baku 
tii Türkleri arasında da bir oğlana 
hiddet duyulunca «Ömer! Osman b 
ve kıza hiddet duyulunca çocuk it· 
te böyle cEyşe! Eyşe! Ey4eb diye 
terbiyelendirilirmiş. 

Birkaç sene evvel Umumi meclis 
i'ızasından B. Avni Yağız da mecliste 
bunları müdafaa etmiş, fakat o za
man bu fikir - her nedense - benim
senmemişti. Vail Dr. Lutft Kırda
rın bu hayırlı teşebbüsü çok yerinde
dir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Demek «Ömer» olmak, «Ayşe» 

olmak veya olmamak ille Türklüğe 
delalet ebnez; mezhebe delilet 
eder. 

Diğer itirazlara gelince, bunlarm 
bir tanesine, bugiinkü Ansiklopedi 
sütunumuzda cevap veriyoruz. Rü
baileri «dört mısralık fiİrıt diye ge
çemez, aruzun en basit vezinlerini 
ve şekillerini dahi birkaç sabr İçin· 
de aleme tedrise ( !) lüzum ve İm· 
kin olmadığından dolayıdır. Değil 
ki rübaileri. Ho, rübai vezinleri et· 
rafında üstad Yahya Kemalin hu
zurunda İmtihan olmağa amadeyiz. 
Sınıfta kalmayız elhamdülillah. 

(Va - Nu) 

Temslli dinlerken, bir konser dlnll
:yormuş gibi lezzet duyduk. Her cüm
le gönlümüzde füsunkar bir tesir 
"Lyandırdı; bu lisan musikisine kan
ı:r.n orkestranın ahengi bizi o masal 
iılemlne sürükledi ve şehir tlyatrosu
I"un kıymetli bale öğretmeni CeHi.lln 
ı~ompoze ettiği rakslan alkışladık ve 
eseri sahneye koyan Galib Arcanı teb
rlk ettik. ••• 

«Bir varmış bir yokmuş ..• un ~~~~1-
j·::.tına. kapılıp masal Alemine su.~uk
lendlğimiz sırada içimize b~ _ şuphe 
girdi· Acaba sessiz sadasız. butun ku
lak ~e dikkat kesilmiş, gözlerini sah
neden ayırmıyan çocuklarımız sahne-

<Buna dair Cemal Nadir hoş blr 
karikatür de yapmıştı.) 

Maarifin neşrett!:t"l Islam anslk-
1<?.Pedlslnl tesadüfen bir yerde 
gordum. Cidden itina ile hazırlan
mış, mükemmel bir eser. Fakat 
orada da. altıncı bir şekil ortaya 
atılıyor: 

Mukaddimenin sonundaki ta
rih şöyle: Istanbul, kanun I. 1940. 

Yanı hükümdar ismi gibi, bi
zim kanunuevvel (Kanun L) ha
llni almış. 

,..raplar buna: 
Zade fi't-tanbur 

Nagme't-ül-uhra 
derler. 
Yapılacak blrşey vardır: Maa

rır VekA!etinin bu gibi ihtilafları 
resmen halletmesi. Ne denecekse 
nasıı Yazılacaksa devletçe kabuİ 
ve tatbik edllmesı ahalinin de bu-

Lnu tatbik etmesi! (V.) 

- J 

Bay Amcaya, göre ••• 

Matbuat umum müdürlüğümüz rimizde röntgen kudreti olsay-
'l'.ürklyede çıkmakta bulunan gazete dı hayatımız blı$tan b~ değişirdi. 
~e mecmualarla sahip ve muharrir- Ben öyle zannediyorum ld ri:intg Ji 
lerJnin isimlerini zöstcrcn güzel ve "zl 1 iJ' . • k en. 
faydalı bir broşı.ir neşrettL go ere sevg ısının ıv:ım kıvrım 

Gerek b:ı.skı, gerek tertip bakımın- ~sakl~ın!· .cınt~an k~n~a3·::u, çar
dan ince bir zevk ve itina mahsulü r b m~esını ROren bır aştk aşka 
olan bu eserin içinde ınaaleser bazı ov e e er. 
noksanlar göze çarpıyor. MeselA (K) Hele bu röntgenli gözlerle iç 
t.artinde ayda bir defa çıkan (Kon- c:ruvlardaki b~talıklan r.örmek de 
jonktür) mecmuasının adı var da şu büsbütün berbat bir fey ... 
meş1hur (Köroğlu) gazetesının adı İyi ki gözlerimiz yalnı:: satıMa!ii. 
yok. d • - t" d k' hak'k · ·· bil' B t kı T'. kl erı us un e ı ı atı gore ıyor.~ 

u ıp ur yenin dağlarını sa-- Dah d · ı · · b' l'. 
yarken Uludağı unutmak gibi bir a erın erın~ ıze ~e uzuma 
şey!... var?... Hıkmet Ferıdun Es 

Piyasaya çıkarılan 
kahveler 

Dünkü nüshamızda kahve vazlye
tJnden bahsetm~ ve Kurban bayra
mından evvel on bin çuval kahvenin 
gümrillcten geçtiğlnl yaZID.lftık. Veri
len malfimata göre, eylülden beri pi
yasaya kahve çıkmamıştır. Şimdi 
gümrüklerde 1500 çuval kahve vardır. 
Bunun 500 çuvalının ithali için hükO.
mete müracaat edllmLst!r. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ekmekler koltuk a~
tında nakledilmiyecek 

Ekmekçi ve bakkal çıraklannın ev
lere dağıttıklar ekmekleri koltuklar 
aıtna sıkıştırmak suretlle kirlettikleri 
göriilmüştür. Bunun men'i bütiın -alA
~adarlara blldlrilml§ ve bu men•,. rağ
men, hareket eden esnafın da 1'-alk ta
rafından Belediyeye blldlrllı!if;I tak
dire Belediye memurlarmlJ", alakadıı1 
elmaları tebllğ edilmiştir, 

-===-

- Çocuk terbiyesinin bir temell de ı ... Onların sade sesleri çocuğun duy-1 ••. Yarının büyuk mustk1. sant\tkar-ı ... Maarif Vekilliğinin bu Işe önem Şe 
mektep ~arkılarıdır b:ıy Amca... gularıw beslediği gibi... J.a.rını ci& hazırlar.N \Crmeslnl çok yerinde görüyonım, Yal-1 yapma:b~uklan için ayn §8.l'kılnrl . B._ ~- ~ Köy çocuklanna. şehir gü. 

ııız, köy çocukları için ayn_ em lüzum var mıdır?- rültusunu, şehir çocuklanna köy sil· 
künunu tattırmak biç de fena olmazlN ,... 



Kayakçılar arasında 
Dünyayı saran harp kasırgası içinde 

5 kıtanın en rahat yeri Uludağdır 
Erzurumda bir kayak fabrikası yapılıyor, köyüne kar yağan 

köylüler kayak kuHanmasını öğrenecekler 
Uludağ otellnln Ahmed Dacı adında 

bir müdürü var. Pek az gülen ve bil.· 
tün vaktini masa. başında. hesap yap· 
makla geçiren otel müdürünün karde
§i de Kayakçı ... Sanayi mektebi mu· 
aillmlerinden olan Salahaddin Dacı. 
nın da hayatının büyük kısmı bu dağ. 
da geçermiş. 

Kar üstünde yapılan uzun yolculuk. 
tan sonra insanı derhal kızgın sobanın 
karşısına çıkarmıyorlar. Otelin yenf 
misafirlerini görmek üzere bulundu· 
tumuz salona girenler bize: 

- ,Kayak aydın• diyor ve gidiyor
lar. Uludağda böyle selamlaşılırmış ... 
Doğ otelinln biraz ötesinde bir dı 

kayak evi var. Bursa belediyesi bütçe. 
s1 daha fazla masraf ynpmağ:ı. müsaid 
olmayanlar için bu kayak evini inşa 
ettirmiş. Kayak evinde yirmi dört sa. 
etlik ikamet yiyecek ve içecek insan 
taşına 160 kuruş. Otelde lse bu flat 
350 kuruşa çıkıyor. Uiudağ otelinde 60, 
kayak evinde 78 yatak mevcutmuş. 
Otel müdüründen dağdaki kalabalığı 
soracak oldum şu cevabı aldım: 

- Kayak evi ile oteldeki yatak sa
yısı 138 kad:l rdır. Bizim bugünkü ml
safirlmlz ise üçyüzden fazladır. 

- Bu allahın dağında bu kadar mi
safiri nasıl ve nerede yatırıyorsunuz? 

- O bir mesele ... Yataklarda çifter 
çlfter yatırıyoruz. Yemek ve oturma 
salonlarındaki iskemlelerle şezlonglar
da da birer kişi yatıyor. Geriye kalan
ları yerde yatırmağa mecbur oluyo
ruz.» 

Uludağın daimi müdavimi ikl kar
deşten başka kayak evi ô.mlrl Mustafa 
San ve Başvekaletlrı r&sad a.mtri Ek.
rem Karay'da buradan hiç ayrılmaz
larmış. Ekrem Karay İstanbula dört 
senedenberl, geimemJş, Bursaya sekiz 
aydanberl inmemiş. 

Beş kıtanın en 
rahat yeri 

tnudağdan iki manzara: Yukarıda otel, aşağıda kayak evi 

ınret,bjtıhrn ?z .ft.mrMıdanadıisark ü Halbuki B. Ekrem Karay bu fikirde 
Avrupada kayakçılığın piri milletler eğilddl. o: 

var. Onlardaki çalışma şekillerini etüd - Türkiye blrlncillği derhal yapıl
ettik. Kayakçılığı memleketin her ta- sın, ben b!r!ncl çıkmak istiyorum ... 
rafına yaymak IçJn geniş bir program diyordu. B. Ekrem Karayın Haydarpa
vücude getirdik. Senelere taksim edl- şa lisesinde okuyan oğlu da kayakçı 

Dünyayı saran harp kasırgası içinde len programı tatbike geçtik. Erzurum- Lusust mahiyetteki ya~lara baba 
beş kıto.mn en rahat yeri şüphesiz ki da kayak klll'Su açtık. Kursta yetiş- oğul beraber giriyor. Biri birinci olu
Uludağdır. Otelin on üç numaralı oda- tlrdlğimlz gençleri loş yaz kar altında yor, diğeri ikinci. 
sında pencere dibinde bulunan karyo- kalan yerlere dağıttık. Temin ettiği- Dinamo sayesinde elde edilen elek
lada Romanyadan aynlan bir İngiliz mlz yedi yüz yirnıl skiyi gençlerin ça- trik, sa.at 24 de sönüyor. Gençler, bu 
subayı, ayak ucundaki karyolada bir lıştıkları mıntakalara taksim ettik. saatten sonra ışıksız kalmamayı da 
Alman mütehassısı, daha ötede İstan- Bu gençler köylüye kayak öğretmekte- temin etmşllcr ve derhal ceplerinden 
buldakl sefaretlerden birinde vazife 1 ciir. mumları çıkarıyor, kibrit çakarak ya-
gören mütekald bir Belçikalı başçavuş - Skileri dahilde yapmağa muvaf- kıyorlo.r 

yatıyor. fak oluyor musunuz? · Geceleri kayanlar 
Gazete uğramayan bu yere siyaset - Evet ... 

de girmiyor. Hayırsever birl tarafın- Erzurumda kayak 
dtın hediye edilen bir tek radyoda. ise 
yalnız şarkı, türkü ve dans havalan fabrikası yapılacak 
dinleniyor. 

İstanbul belediyesi tarafından Bur
saya hediye edlien kar makinesi bu
rada da i~e yaramamış. Metrük bir 
halde duruyormuş. 

Bu kadar kalabalık bir yerde herke
si memnun etmek biraz güç bir.şey 
Kayakçılar kulübü idare heyeti azası 
hazırlık.lannı o kadar iyi yapmışlar 

k.! otelde, otelln dışmda, kayak evin· 
de, dağın her tarafından hiç gayri 
memnun yok. Herkes gülüyor,. koşu
yor, yüksek sesle konuşuyor veya şar
kı söylüyor. 

- Ağacını nasıl tedarik ediyorsu
nuz? 

- Onu da. bulmağa muvaffak olduk. 
Ya.kında Ermrumda kayak imal eden 
bir fabrika lrışa edeceğiz. İnşa. edece
ğimiz fabrika senede on bln kayak ya
pe.cak. O zamana kadar kurslarda ye
tıştlrdiğim1z gençlerin ka.yak öğretti
ği köylü sayısı da binleri aşacaktır. 

- Sk:l inşa. etmek o kadar kolay bir 
i, mi? 

- Biz her kolaylığı temin ettik. Skl 
inşası o kadar kolaylaşmıştır ki Bursa 
sanayi mektebinin yaptığı skilerden 
birçok Bursalı istifade etmektedir. 

Dağda uyku pek az uyunuyor. Tatll
den 1stlfade edip buraya çıkanlar boş 
vakitlerini uykudan ziyade karda kay
mağa hasrediyorlar. Gece kar üstün
tle kaymanın da ayn blr zevki oluyor. 
Dinamonun durmasını bekleyen genç
lerden bir kısmı skilerin! alarak dışa
nya fırlıyor. Sabalun alaca karanlığı
na kadar dağdan dağa kayıyor. 

Bu aylardan sonra Uludağdan ka
yakçı hlç eksik olmazmış. İki gün kal
dıktan sonra bu cennet gibi yeri t erk
edip ayrılırken Adeta kendimizden bir 
parçayı buraya bırakmış kadar üzül
dük. İzzet Kolay 

f ANKARA RADYOSVI 
17 ikinci kanını cuma öğle ve akşam 

Kayakçılar kongresi hemen dağda 
top!anıvercli. Mesai raporu okunduk
tan ve hesaplar tedklk edildikten son
ra yeni idare heyeti seçimi yapıldı 
İdare heyeti reisllğine Bursa Ziraat 
bankası müdürü B. Halfık Şaman, 
lızalıklara B. Fazıl Erman, B. Musa 
At:ış, B. Salahadidn Dacı intihap edil
di. 

Havai hat meselesi 
Yemekten sonra blr köşeye çekilen 

l<'klz on kayakçı Uludağa çıkarken 
çe~ilen müşkülattan şikayet ediyor
lardı. Bursalı bir kayakçı izahat veri
yo:du : 

Federasyonun programına göre kö
yüne kar düşen her köylüye kar üs· 
tünde kaymasını öğreteceğiz. Bir 
müddet sonra kayakçılığı da teşkilat
landırmak istiyoruz. 

- Türkiye birincll!.kleri yapmıyor 

musunuz? 
- Birinciliklere beş sene sonra baş

lamak istiyoruz. O zamana kadar 
memleketin birçok ta.raflarında ka
yakçı yet1ştırmeğe muvaffak olacağız. 

- Dağa çıkan kayakçılardan istifa
de edemez misiniz? 

- Etrafınızda gördüğünüz kayakçı
lar zevk için ka.yak yapıyorlar. Bay
ramdan bayrama. buraya gelerek çalı
şıyorlar. Bunlardan ne tarzda istifade 
edebillı:lz? 

12,30 Program, 12,33 Şarkılar, 12,50 
Ajans haberler1, 12,05 Şarkılar, 13,20 
Karışık program (Pi.), 18,03 Radyo 
cSwing, kuarteti, 18,30 Fasıl heyeti, 
19 Peşrev ve saz semaileri, 19,15 Yeni 
şarkılar, 19,30 Ajans ha.berleri, 19,45 
Seçilmiş eski şarkılar, 20.15 Radyo ga
zetesi, 20,45 Temsil, 2J ,30 Konuşma 1 
(iktisat saati), 21.45 Salon orkestrası, 
22,30 Ajans ve bor5a haberler!, 22,45 
Salon orke~trası, 23,00 Müzik: Dans 
:nüzlğl (Pl.) 

- Uludağa çıkmak lı;:in Bursadan 
buraya. kadar havai hat tesisi düşü
nüldii. Nafıa Vekaleti mütehassıslar 
gönderdi. Tedkiltat yapıldı. İ.svlçrell 
bir mütehassısın tedkl.klerlne göre on 
bir kilometre uzunluğunda inşa edile-

1 
cek havai hat bir buçuk mllyon Ura.
ya mal ol2.cak, yukarıya kadar adam 
başına 6 lira ücretle yirmi daklkada 1 

çıkılabilecektir. Bir ba§ka. kayakçı 
omuz silkti: 

- Altı lira vereceğime tıpış, tıpış 

yürüyerek gelirimi 
Fakat Bursalı kayakçılar ikl bin 

metre irti!aındaki Uludağ otellne ka
dar inşa ~ecek havai hattın daha 
ucuza mal olacağını iddia ediyorlar: 

- Bir kere daha tedkikat yaptırsın
lar. Dünyanın en uzun haval hattına 
Bursa daha ucuza sahip olabilir ... di
yorlardı. 

ŞARK 

18 ikinci kanun cumaı-tesi sabahı 

8 Program, 8,03 Ajans haberleri, 
P,18 Hafif program (Pl.), 8,45 Ev ka
dını. 

sineması Eski 
EKLER 1 

Bu alqam, tam 9 da BÜYÜK GALA müsanıeresile sinemanın vücuda 1 

1retirdiği en fevkal~de bir film olan 

ARABACININ Kili DUNYAŞKA 
{Aşk ve Hayal) 

Filmini gösterecektir 
MeşhW" Ru Edibi ALEKSANDRPUŞKİN'in romanından. oynıyanlar: 

HElNR.lCH GEORGE ve HİLDE KRAHL 
Bu süper fiim, BALALA YKALARI. ÇİGAN Müziği, oarkıları, dans
larile canlandırılan Çar Rusyasının gözler kamaştıncı kibar hıcyatı· 
run tehlikelerine maruz kalan ve Husar subayı MİNSKİ'nin ıafte 
vaidlerine kanıp ıukut eden basit ve güzel DUNY AŞKA'nın feci 

hikayesidir. Numaralı yerlerinizi önceden tedarik ediniz. 

ı 7 Kanunusani 1941 

KÜÇÜK HABERLER 

* Dün muhteli1 memleketlere yet
miş bln liralık 1htaeat yapılmıştır. 
Ho.rtce gönderilen mallar arasında 
havyar, fındık, halı, balık bulunmak
tadır. 

En obur hayvani 

* Yapağı beyanname müddeti bit· 
m1şt1r. Hükllmet mübayaa edecetı. 
mallardan sah1pler1n1 haberdar ede· 

insanlar, hindi gibi yemek yeselerdi 
yeryüzünde yiyecek kalmazdı I 

cektlr. * Blr gazete, gümrüklerdeki mal- i 
lann piyasaya. çıkarılması 1çln alA.ka- r 
dar makamlara. emlr verlldlğint yaz- , 
maktadır. Gümrükler baŞmüdürlüğü. 
ne bu hususta hiçbir malfunat gelme-
nı1ştır. * İbrahlmin 1daresindckl bir ka
yık dün Umanda. Aksu vapuruna eşya 
verirken orada. bulunan btr mavnaya 
~.arparak delinmiştir. Bu suretle bat
ma tehlikesi gösterince, derhal eşyası 

ı boşaltılmak suretlle kurtarılmıştır. * İstanbul Mıntaka. Liman idaresi 
odacılarında Paşa.bahçeli All, dün sa
bah rıhtım üzerinde paspas sUkele
n:ekte iken, şoför Ahmedln idaresln
dekl otomobilln sa.dm.es.ine uğnyarak r· 
themm1yetli surette yaralanmış, polis . 
tarafından hastaneye kaldınlmıştır. 

. . 

* Beya21tta Balmumcu hanında. 
ldare memurluğu eden Şevki isminde 
bin, dün Ebüssuud caddesinden ge
çerken sar'ası tutarak düşmüş, ehem
miyetli surette yaralandığından has· 

Amerikada yılbqmda bindiler la$ıniyor 

t::ı.neye kaldırılmıştır. * Küçükpazarda Kutucular içinde 
bir marangoz fabrikasında çalışan Şa
kir, sağ elinin parmaklarını makine
YP kaptırarak kestirmiş. tedavi için 
Cerrahpaşa hastanesine yatırılmıştır. 

Hindi, dünyanın her tarafında kü· de iştihası fazladır; ağırlığının ~ 
mes hayvanlarının en makbulüdür. miali kadar 1er. Akşam ağulığınin 
Avrupaya, iptida garbi Hindistan 13 mislinden fazla yer ve yedikleri
zannedilen, Amerikadan gel~ttir. ni çabuk hazmeder. 

* Galatada. Karaoğlan sokağında 
oturan bayan İkbalin odasında yanan 
mangaldan sıçrıyan kıvılcıml:ı yangın 
çıkmışsa da ateş derhal yetişen itfaiye 
tarafınd::ı.n söndürülmüştür. 

A'.merikada, bilhassa Mektiada Eğer fosan, hindi gibi yemjş ol .. 
hindi çok boldur. 16 ncı asırda İs- saydı; hesap edildiğine göre, doy
panyollar Amerikaya gittikleri za· muı için §U kadar miktar yemesi 
man oradan bu hayvanı Avrupaya lazımdı: Sabah kahvalt1sında, iki 
getirmişler, o zamandanberi hindi kızartılmış bütün öküz, bin lltre 
A'vrupada çoğalmıı, her tarafa ya· kahve ve yine şişte kızartılmış 1 S~ 
yılmıştır. koyun. Öğle yemeğinde: 100 tane 

* Nohut ve zeytinyağı fiatıerinde 
ihtikar yaptıklan sabit olan bakkal 
İsmail ve İlya, duruşma.lan sonunda. 
yirmi beşer lira para cezasına çarpıl

Hindi, eti bol ve lC'ZZeÜi, Terimli piliç, bir metre mükabı hacminde 
bir hayvan olmakla beraber çok'. aç pasta. 

mışlardır. 

gözlüdür. Hayvanlann en oburu sa· Akşam yemeğinde: l 00 kızartıl
yılmaktadır. Hindinin bir günde ye· mış kuzu.- 100 ekmek ve 200 litre 
diği, a.kıJlara hayret verecek kadar şarap. * Vail ve Belediye Reisi Dr. Ltit!l 

Kırdar, dün Beyoğlu Belediye daire
sinde kazanın yol ve temizlik 1şlerile 
meşgul olmuş, temizllk işleri etrafın
da. bazı talimat vermiştir. 

çoktur. Bu yüzden Avrupanın bazı insan da hindi kadar büyük işti
memleketlerinde ıimdi hindi besle· halı yaratılma~ olsaydı bütün hindi
mek muvafık olup olmadığı tedkik leri ve bütün hayvanları ııilip süpü~ 
ed·ilmektedir. recek, neticede dünyada kıtlık, aç4 * 941 senesi Belediye masraf bütçe

~lnin Vall ve Belediye Relsi Dr. Lfıtti 
Kırdar ve Belediye Muhasebe müdürü 
B. Muhtar Açar tarafından tedklk 
edilmesine başlanmıştır. 

Yapılan hesaplara göre bin"di lık hüküm sürecek, insanlar daima 
sabahleyin ağırlığının 14 misli ka· birbirlerile istihlak maddeleri için 
dar hububat vesaire yer. Öğre vakti mücadele halinde bulunacaklardı. 

* Kar yağdığı zaman yollardaki 
karı.arı süı·atle kaldırmak ve buz tu. 
t:ın caddeleri temizlemek için mevcud 
kadro kafi gelmediğinden, hatiçten 
ücretle amele tutulmasına karar 'Ve
rilmiştir. 

Asker aileler1ne yar
dım nisbeti n asıl 

tayin edilecek ? 

Yüksek iktisad ve 
ticaret mektebinin 
58 inci yıldönümü 

(Baştarafı 1 inci sahüede) 

günkü mütekamil ıekline getirildiği· 
ni söylemi~tir. B. Nihad Sayar bu 

Asker allelcrlne yarclım etra,Jında. gün mektepte mukayyet bulunan ta
evvelki gün Vilayette yapılan toplan- lebeden yüzde seksenini tüccar ço· 
tının n eticelerini yazmı§tık. Evvelce cuklannın teşkil ettiğini, takip edi· 
verilen karar üzerine her mükellefin len programa göre talel>eyi yalnız 
her türlü kazancı dahil olduğu halde 
asker ailelerine yapacağı yardımın ameli ve nazari surette değil, ayni 
tesbit edilmesi kararlaştırılmıştı. Hal- zamanda meslekt ve tatbiki malu
bukl bazı yerlerde mükelleflerin şik3.· matla tecMz etmenin yolu tutul
yetıerini celbedecek surette hareket duğunu, bu suretle mevcudun yüzde 
edilmiştir Mesela bir hek.lmin muaye- altmıı üçünün ıehrimizin i.ktısadt 
ııehancslndeki kazancı hakkında ver-
diği beyanname muhteviyatı bile baZ1 ve ticari müesseselerinde öğleden 
Eelediye tahakkuk şubelerince mute- sonra çalışmak ıuretile meslekt bil· 
l!er addedilmek istenmemiş, hekimin gilerini artırdıklaırnı ve bu usulün 
kazancı daha yüksek olduğu zehablle bütün talebeye teşmil edilmesi lazım 
hareket edilmiş ve emlakinden, me· geldiğini, ve bunun için de icap 
mursa maaşından ayn ayn kıymetler . . .. 
tesbit edilmiştir. eden tedbırlenn alındıgını anlatmıı 

Komisyonda verilC'n karara göre, j ve: cKısa bir atide bütün mek(ep 
mükelleflerln kazancını tesbit etmek talebesinin bu mesaiye davet edile· 
üzere Maliye tahakkuk şubelerine ceğini ıöyl:yebilirim> demiştir. 
verdikleri kazanç beyannamesi, emlak M k .. d .... d 
vergisi ve maaş yekunları hep bir ara. .. e tep mu. u~n en ıonra pr?-
da mütaH\a edilerek mükellefin yar- fesor B. Meklci Hıkmet. mektebın 
clımı tesbit edilecektir. eski bir mezunu ııfatile eski intiba.· 
, lllMii!ll!!!l•m•wa lannı anlatmış, Elazıg mebusu B. 

. Fethi Altay cikhsadın bugün.idi Tür· 
YARIN Akşam: Şehzadebaşı kiye rejiminde mevkii> hakkında 
TUR.AN Tiyatrosunda bir konferans verm'i§, mektep riya· 

Sinema - Tiyatro • Varyete 
San'atkar N A Ş 1 T ve ar
kad~ları Sahibinin Sesi baş 

okuyucularından Küçük 
MUKADDER 

Maskeli a.da.m 
Komedi 3 perde 

Sinemada KALB SIZILARI 
CAROLELOMBARD-GARY 

GRANT - KAY FRANCls 
ve 

POLİS AVCI TABURU 
Büyük gangster fihni Sinemada: 

1 1 den itibaren devamlı 

iillı•••• matineler. -••ili 
ÖLUM 

Bir müddettenbel'!. hasta bulunan 
Kartal muhabirlmi:ı;, bahriye subay
lı~ından mütekaid B. Nafiz Kaptan 
Eralp vefat etrnlştJr. Cenazesi, Kar
taldaki evinden kaldınlarak Kartal 
mezarlığı.na defned~tlr. Cenaze 
merasiminde hükümet memurları, 
halktan birçok kimseler hazır bulun
muştur. B. Nafiz Kaptan Eralp, (AK-
ŞAM) ın uzun seneler muhabirliğini 
yapmış, Kartal Belediye mecllsl Aza
lı~ında bulunmuş, çalışkan, haltlk blr 

ziye muallimi B. Kirkor Kömürci
yan mektebe ait eski hatıralarını 

anlatmıştır. 

Bunu müteakip talebeden B. Fu
ad Altunç, bayan Özcan, B. Ehem 
Cem muhtelif mevzular etrafında 
hitabede bulunmuşlardır. 

Bundan sonra Milli Şef Rei.s.icüm· 
hur İsmet İnönünün cevabi telgrafı 
alkışlar arasında okunmu§tur. Milli 

ı Şef bu telgrafında mektebin yıldö-
nümü münasebetile mektebin vaki 
davetine teıekkür ettil.ten sonra 
muvaffakiyetler temenni ebnekte· 
dir. 

Maarif Vekili B. Haaan AU Yü
cel de gönderdiği telgrafta itlerinin 
çokluğu dolayısile merasime iıtirak 
edemediğinden müteessir olduiunu 
talebeyi, mual1im1eri tebrik ve mu· 
vaffakiyet temenll'i ettiğini bildirmiş· 
tir. 

TEŞEKKÜR 

Japonyanın içinde 
bulunduğu güçlükler 

Bir gazete! «Cesaretle 
ileri atılmalı» diyor 

Tokyo l 6 (A.A.) Nişi nişi 
Ş.iınbun gazct~j ccnuptaki Japon 
politikasının esaslı noktasını, tazyik 
altındaki yerli halkın kurtan1ma.sı 
teşkil ettiğini yazmaktadır. Ayni 
gazete, Hindiçini meselesi hakkında 
Japonya ile Fransa arasında haliha
zırda cereyan eden mükalemelerde· 
ki teallüllere karşı ihtarda bulun• 
makta ve Japon aleyhtarı devletle
rin bu vaziyetten istifadeye kalkış• 
malan endişesini izhar etmektedir. 

Y omiura Şimbur. gazetesi, Hol· 
landa Hindistanına iktısadi bakım
dan İngiltere ile Birleşik Amerika
nın hakim bulunduklarını yazdıktan 
•onra diyor ki: 

c}aponyanm İngiliz ve Amerikan 
nüfuzlarilı:: tamamen ihata edilmi~ 
bulunduğunu söylemek mübalağa 
olmaz.> 

Ayni gazete şunları ialve etmek
tedir: <Japonya cesaretle ileri atıl
malı ve kendisirri bugünkü müşkül· 
1erclen kurtaracak olan yegane yolu 
tutmalıdır.> - - - ---
Japonyada katilden 
suçlu 9 nasyonalist 
muhakeme ediliyor 
Tokyo 16 (A.A.) - (Reuter): 

Domei ajansının bildirdiğine göre, 
hükumet adamlarını katil teşebbüsü 
ile suçlu 9 Japon nasyonalisti Tokyo 
ceza mahkemesine verilmiştir. Kat
line teşebbüs edilen adamların isim• 
leri verilmemekle beraber bunların 
İngiliz taraftarı oldukları söylen
mektedir. 

Bu katil teşebbüsleri 938 tenımu• 
zunda Tiyentsin hadisesi münasebe
tile İngiltere ile J aponya arasında 
ceeryan eden mükalemeler esnasın
da iki defa vukubulmuştur. Bu vaka .. 
dan bahsedilmemesi için evvelce 
vazecfilmi~ olan bu memnuiyet ancalcl 
ıimdi kaldırılmış bulunmaktadır. 
Katil teşebbüsünde buulnan grupun 
eski bir kürek mahkumu tarafından 
idare edildiği eöylenınektedir. · 

Hazin bir vefat 
Spor teşkilatının kayakçılık fede· ı 

rasyonu reisi mühendis B. Latif Os
man da burada yapılacak yanşlan 
f.Cyretmeğe gelmişti. Ekrem Karay 
ı:aüsabakalıı.rın resmi malı!.} ette olma
sını Hcrl sürüyor, B. Latif Osman bu 
nokta! nazara. iştirak etmiyordu. Her 
11d.si arasındaki münakaşa kızışmıştı. 
B. L:i ti! o~nıana: Pek yakında SABA. Y sinemasında 

..,. zattı. Kendisine rahmet diler, ailesi! ne taziyetıerlınlzi sunarız. 

Kemal Film ve İmpeka Ltd. ıir· 
ketleri Müessis, Müdür ve Sahibi 
büyüğümüz KEMAL SEDEN' in 
hazin vefatı dolayısile icra edilen 
cenaze merasimine iştirak eyliyen 
ve bizleri teselH için telgrafla ke
derlerimize ortak: olan ve cenazesi· 
ne çelenk göndermek lutufkarlığm· 
da bulunan sayın dostlarımıza ayrı 
ayrı ıükranlanmızı bildirrneğe pek 
derin kederlerimiz mani bulundu
ğundan rninnetlerimizin. iblağına 
muhterem gazetenizin delaletini rı
ca ederiz. 

Emniyet Sandığı ınuhasebecili~in
ôen mütekait, İş Bankası nıü!cttiş 
muavinlerinden Celal AkSOY\ln pederi 
İzmit eşrafından bay Murad Aksoy 
uzun müddettcnberi çekmekte olduğu 
hastalıktan kurtulamıyarak h aya.ta 
veda etmiş olduğundan. cena~csl bu
gün saat 12.30 da Şişli tramvay dura
ğında Kamer apartımanından kaldı
rılarak Teşviklye camiindc Öğle na.ma
zını müteakip namazı kılınacak, Fe· 
riköy mezarlığına defnedi!C'cekt·r . Çok 
tnlük, çok dürüst ve herk" 0 c k ndlni 
scvdinnlş olan meıhuma r~hmet. aile
&ine ve l.ıymetli evliidma ömürler di
leriz. 

- Federasyon kayakçılarla ne yolda 
meşgul oluyor? diye sordum. Federas
yon reisi b::ına şu m:ıliımatı verdi: 

Fevkalade bir fiim 

Vahşi koşu 
Bq Rollerde: 

CLAUDETTE Colbert - HENRY Fonda 

- Kayakçılığın bizdeki tarihi pek : 
yenidir. B!rka.ç müteşebbis sayesinde 1 
Uludağda kayakçılık yapılmağa baş- I 
l:ındı. Her sene buraya birçok hevesli ; 
kayakçı gelerek hem eğleniyor, hem 
temiz hava alıyor, hem de spor yapı-1 

YO!". l ~----------------------~ 

Tepebaşı Dram kısmı 
Gece saat 20,30 da 

APTAL 
(SON HAITA) 

İstiklal caddesi 
komedi kısmı 

gece saat 20.30 da 
PAŞA HAZRETLERİ (SON llA.Fl'A) SEDEN ailesi 



SOZON BELl$i __ 
Lüks mağaza 1 

KUŞ BAKIŞiı 

Güzel yerine 
faydalı! 

M anlfatura eıyuı atan ıttocarlardan bir kısmı bugünler-
de mapsaJanna çeıld4Cben vemıeJ(, dJf lmımlanııı boyat- f ranu.nın Cote. d' Azur ~enilen 

-....'lr 1.-...11er1n1 süslemekle mfllgulmllflar. Birdenbire buna neden AJideniz kıyıları, bılhaua Nıce .~e 
auaa, \"'4&.& Ca h 1" · k • n dünyanın dort •n-·- '"rüldü7 ManJfaturacllar, bir sabah uşkulılnııdan uyan- nnes ava ısı ,.1~1 • • 
MPu.u.& go ~ ~ ... bJr tarafından yuz bınlerce ınsanın 
dıklan aman, medeol bir~· mafual4rin teinls. pk, munta- akın ettiği yerleTdir. Yüksek Alp 
um olması lAzını ıetdlllnl farkettfler de flmdiye kadar bunu yap- dağlan ıiınal riizgarlanna ıiper ol
madıklanndan mahçup olarak acele acele noksanlannı tamamla- duğundan burada bütün kı§ ılık bir 
maya kalktılar sanmayınız. Manifatura mağazalannın hanl hani hava hüküm ıürer. Termomet~e 
"-' L-n-aı:ınıı.ın ıebebl 1..n .. kadır gündüzleri 16 - 20 dereceden ıagı ıwuenmeye AiiUJU..U W-;/ • L 1 d .. .. 

· ilrakab k mlsy man1f tura ğ za1 iki yı inmez; hal&. pa t•suz, par esusuz, 
~t m e o . onu a ma a annı ye a - hatta \)eyaz pantalonla gezer. 

rarak luks mafazalann yihde yi1s kAr etmelerine müsaade etmiş, Cote d"Azur bu yüz binlerce ziya
cllğerlerlne daha az bir kAr nisbetl koymuş. Bunun üzerine blrçok retçinin bırakbğı milyonlar saycsin
ınanlfatura mağazasl sahibi komisyona müracaat ederek kendi de her sene bir parça daha güzelleş
mağazalannın da o:lüksıı> addedilmesini J.stenıtı. Bu maksadla süs- m'İş, dünyanın en mamur bir parça
lenip püslenJyorl~. Bu gldJşle şehrlmlz4e yakında lüks olnu- sı halini almışbr. Burada her taraf 

büyük parklar, bahçelerle doludur. 
yan manifatura mazası kalnuyacak ve binaenaleyh manifaturacı· Bu bahçelerde en nadide çiçekler 
Jar için dükkAnlara sürülen birkaç kutu boy~, kapılara konan b~ yetişir. lk.incikinun, oubat ayların
iki palmiye müşterinin otunnasını:ı mahsus ~ on iskemle ve iki üç da sokak!arda Kezenler mütemadi
taban halısı saye'Sinde manilatura euasuıı, cinsi ne olursa olsun, yen çiçek kokan bir hava teneffüs 
yüzde yüz klrla satmak fmkAnı elde edilmiş olacak! ederler. .. .. 

Akıl ve mantığın hüküm sürdüğü yerde bundan daha gülünç bir . ı:arp, Fransanın bu .~uzel k.o~;-
tasa edil ş hlrd filh Jdka lüks .., d eğe sının yaşayış tarzını altust etmıştır. 

ıey vvur emez. e e a • maguaı> .. ~nm . Harjçten hiç bir ıeyyah gelmediğin-
IAyık mağazalar vardır. Fakat bunlann lüks oluşlan süsliilükJerın- den otellerin çoğu açılmamıştır. 
den, boyalarından, vitrinlerinin l'e tezgBhlannın düzgünlüğünden Açılanlarda da pek az insan vardır. 
&!eğil, sattıkları malın clnsi itibarile yüksek ve binaenaleyh pahalı Yiyecek müşkülatı son dereceyi bul
olmasmdan llerl gelmektedir. Umumiyetle halle için o cins malı al- duğundan parklarda, bahçelerde çi
rnak bir lükstür; Kesesine elvermediğinden orta halli kumaşı ter- ç~kl~~in yerini sebz7ler almıştır. 
ih _,;ıı ki lilk ... d da b bulmak kabil değil" dir. Nıce ın meşhur karanfıl tarlalarında c ~er s maga.za a unu · d' l"h · · ·ı· .., fazl Jdr ·u di ğaza. şım ı pra.sa, a ana yetıştırı ıyor. 

Şimdi, lüks sayılan magazaya a ven yor ye m .. Büyük şatoların parklarında ç!men-
Jl süsle, püsle; raflanna harcı Alem eşyayı doldur ve bunlan yuzde ler kaldırılmış, yerine salata, soğan, 

lyüz klrla satmaya gfrl§f İnsafın o yerde nanu yok mu? dikilmiştir. Fransanın en büyük la-
Şevket Rado vanta fabrikalarının bulunduğu 

On ıeldzinci asrın me§lıur kuman- layara.k elinde usturası olduğu bal
Clanlanndan olup bizim tarihimizde de berberi Jete sermiotir. Prensin su
Clalri ismi çok geçen prens Ojen'nin rabnın bir tarafı traş edilmi§ti. Ya
hayatına dair yeni vesikalar bulun- verleri çadıra koştuklan vakit prens, 
muştur. Son derecede eağukkanlı surabnın yarısı traş edilmiı olduğu 
olan bu Avusturyalı kumandan en halde ırere ölü olarak ıerilmiı ber
büyük tehlikeler karıısında bile is- berin vaziyetim tedkik eder bir hal-
tifini bozmamıştır. de bulmuşlardır. 

Bir muhasara esnasında Avustur- Prens gayet soğukkanlı bir ıesle, 
ya ordusu karargahı hasmın ıiddetli 
top ateşine tutulmuştur. Güllelere heyecan iÇ'indeki yaverlerine demiş-
ba~kumandanın çadm da hedef ol- tir k:: cZavallıya pek yazık oldu~ 
Dtuştur. Bu esnada prens traş oluyor- Suratımın sol tarafını tıraş edecek 
muş. Güllelerden biri çadırı parça- başkt. berberi acele bulunuz!> 

~--------~------~---
Bir askerin ölümü kaça mal oluyor? 

Amc:rika iyanından B. Bone, 
asırlardanberi vukua gelen muhare
J>elerde bir insanın ölümünün kaça 

111al olduğunu hesap etmiıtir. Bone~ 
ııin hesabına göre Jules Ceaar zama-
1W1daki muharebelerde kartı taraf
tan bir askeri öldürmek iÇ'İn edilen 

ınasraf vasati olarak 12 buçuk 
franktı, bu yüzden masraf büyük bir 
Jekun tutmazdı. 

Barutun icadı, ateşli silahların çık
muı birdenbire masrafı artırdı. 
4'.mcrik;.ı 6.yan azasına göre Napo-
Uon zamanındald muharebelerde 
ablan silahlar ve öldürülen <liilman 
aeferleri heııap edilirse bir neferin 

l)ümünün 15 O bin franga mal oldu
iu anlaıılır. Topların, tüfeklerin 

tekemmülü. mitralyözler, otomatik 
silahlar, el bombalan vesait silah
lar yüzündenumumi harpte bir insa
nın ölümü için sarfedilen para dört 
misü yükselmiı, 600 bin franğı bul
muştur. Almanya. ölen 1,800,000 
Fran11z oıkeri için bir milyar 80 
milyon frank sarfetmiştir. 

Bugünkü harbe gelince ıiddetli 
'bombardımanlar ve yeni ıilahlar yü
zünden bir düşman neferinin ölümü 
iki buçuk milyon franga mal olmak
tadır. Bundan bahseden bir lsviçre 
ı:azetesi diyor ki: cBu para ile pek 
çetin ne kadar iktisadi ve içtimat me
seleler halledilel>ilir. Fakat insanlar 
sulh zamanında, harp zamanında 
kabul ettikleri fedakarlığın dörtte 
birine razı olmazlar.> 

----------~------~---
Kremler, boyalar azalmış! 

Avrupadaki harp her tarafta bir denilen taklitleri çıkmı§, bunların 
tok mahrumiyetlere ıebeb oldu. Bu hakikilerinden farkı fU imiş: Dudak
aıeyanda kadınlann tuvalet malze- !ar, yanaklar eskisi kadar kırmızı ve 
111esi de pek azalmı§. Kremler, yağlı paralk olmuyor, soluk görünüyor-
41udak boyalan, brnak cililan artık G'" ı1ik ••t h l harp t.__l 1 muı. uze 1 mu e assıs arı, 
Jl'U ur.amryormuş .. • l k l 

Fakat, bir çok'. maddelerde oldu- zamanında yÜzün bir parça so u .o -
la si~ tuvalet malzemesinde de masını tabii ve bugünün vaziyet.ne 
m...kik.ilerin yerlerini tutacak Ersatz daha muvafık buluyorlar! 

1 GüNUN ANSiKLOPEDiSi 1 

Mihsitti mi? 
Mehisti mi? 

Bu atıtunda. pir Ömer Hayyam'ın 
Jaayat.ında.n bahSederken cMehtstt 
lıdml1 n aslen Ti1rk blr şaire ne se-
11'tltln1 yazmıştık. 

Tan gazetestnde baY Ulunay §Öyle 
dlyor: 

Grasse havalisinde göz alabildiğine 
devam eden çiçek bahçeleri rimdi 
patates tarlaları halini almı§tır: 

Bir Fransız gazetesi Cote d Azur
da yiyecek ııkıntısından ~zu~ uza
dıya bahsediyor ve ,!'ıerkesın ... hır pa.~
ça birıey elde etmege çahştıgını, gu
zelliği, faydalıya feda etmeğe mec
bur olduğunu söylüyor. Gazete ar
tık Nice sokaklarının bir zaman ol
duğu gibi çiçek kokmadığını da ila
ve ediyor. 

Zavallı Nice, zavallı Cote d'Azurl 
Anlaşılıyor ki orada e!lkiyi hatırla
tan bol güneşle mavi denizden ve 
ılık havadan başka birşey kalma-
mıştır. 

Keçi eti 
Belediye damgaların 
bozu1miyacak şekilde 

olmasını temin 
edecek 

Belediye tarafından yapılan bir 
istatistiie göre 940 ıenesi içinde İs
tanbul mezbahasında 22501 küçük 
ba§lı, yani koyun cinsinden hayvan 
kesilmiotir. Bundan başka 8839 keçi 
de kesilip sarfedilmi~tir. 

Halbuki İstanbulda keçi satan bir 
tek kasaba bile tesadüf edileme
mektedir. 

lstanb"ulda 600 kasap mevcut ol
duğuna göre her kasaba 20 
keçi isabet etmektedir. Belediye, 
koyun ve keçi etinin tefrikini kolay
laıtırmak üzere kullanılan otomatik 
damgaların derhal bozulmıyacak şe
kilde tadilini temin edecektir. 

Mekteplerde daha 12 
-bin çocuğa yemek 

verilecek 
Yoksul çocukl:ın himaye heyeti 

dün partide toplanmıştır. Bu 1çtl~aa 
16 kaza mümesslll ıstırak etmlstlr. Iç
tımada. 1lkmektep1erde yardım gören 
talebe miktarının nrttınlmnsı mevzu
ubahL'> olmuştur. Yapılan tedkiklere 

.. e yardıma muhtaç olduğu halde 
ı;or ' d d h himaye teşkllatmın yar ımın an a-
l kalan daha 12 b!n talebe vardır. 
~~ talebenin de himayesi için yenl 
tazı esasl::ı.r tesblt edilmiştir. 

Bu esaslara göre mektep himaye 
heyetlerine yeni k::ı.yn:ı.klar bulunma~ı, 
ve şimdiki yardım kaynaklarına mü
racaat edilmemesi, ucuza maletmek 
üzere mekteplerde talebeye verilen 
yemeklerde kullanılan gıda malzeme
s1nln toptan alınması, her mektepte 
bır tabldot tesisi ve bu tabldotta ye
mek yiyecek halü v:ıktl yerinde tale
l::enln tabldota bırakacakları kl\r!ı:ı. bu 
12 bin çocuğun d:ı -himaye edhmesl 
muvafık görülmüştur. 

Tarihi vesikalar No.16 
Tercüme eden: A. uiL!Li 

YUNAN 
Beyaz kitabı 

G an"bi tudur ki İtalyan ıaze· malı bir surette teıkil edilmekte 
teleri, Elli"nin torpillenmesi olan çetelerin kumandasını almak 

hadisesinden hiç bahsetmiyorlardı. ltalyada Yuna- fizere Yanynya bir jandarma albayı• 
Bu ıükutun esrarı öileyin tenevvür nın geldiği bulunuyordu. 
etmiııtir. nistan aleyhin- Öğleden sonra Tomori'nin yeni 

Elli' nin torpillendiği haberini bir ithamı neşredilmi~tir. Bu ithama 
yazan İtalyan öğle gazeteleri torpil· deki neşriyat göre ge_Çen mayısta asılmış olarak 
lenme meısuliyetini İngiltereye yük- h.ulunmuş olan Arnavut vatanperve-
letiyorlar ve Elli kruvazörü İngiliz- Şiddetleniyor rı Taka o zaman Yunnn makamları 
ler tarafından batırılmasaydı lngiliz tarafından iddia edilmiş olduğu 
propagandasının torpillenme hadi- veçhile intihar etmiş dcğıl, , atan-
sesini, vukuu akabfode ve hemen ltalyan gazeteleri P~~v~.r faaliyetinden dolayı öldurül-
hemen daha Yunan hükumeti öğ- muştur. 
renmezden evvel orta.ya yaya- Yunanistana karşı . Ayni zamanda Yugoslavlara atfe-
cak bir durumda llulunamıyacıığını b• k • h J d dılen, _fakat hııkikrııte İtalyanların 
zikrediyorlar. lngilterenin elyevm ır ço ıt am ar a daha zıyade hissiyatına tercüman 
ltalyan - Yunan münasebetlerinde bulunuyorlar olan ve Yunan hükumetine bilvasıta 
hüküm süren gerginlik yüzünden hi~aı: edilen bazı tauiyeler ne rc-
Yunanistanı İtalya aleyhine sürükl;. dilmiştir: . 
yeceği zehabile Elli'yi torpillemiş tan Arnavut iddialarına yersiz gös- B ~lesc;ld Gılrnalc d' lt'.1!~a ~a.zetcsi, 
olduğunu ilave ediyorlardı. temıek ve diğer taraftan İtalyaya .e gra an 8 ıp ?.eşrettıgı hır muha

Hatta B. Gayda, Davud Hocanın meydan okumak ;~in bu mıntakanın hır .~eftubuna go~e Yugoslav ma
katli ve diğer if§aat dolayısile or- Yunanlılaştırılmasını hızlaştırdığını ~a~ıl~. k tj~ya nstey kudretinin sik-
taya çıkan İtalyan - Yunan müna- ileri sürüyordu. etılm ~ u~adra · ~nanistanın kn-

b 1 · • l .1 . . k . 'k . rar arı uzcrın e tesır yapmak 0 "ye· 
ıe atı mese esının ngı terenın ıs· Bugünün en kara ·terıstı neşrıya- t" d b 1 d • "h l 'r' ' 
. f 1. . . . d d .. l dd .. d ·1 ın e u unma ıgı cı et e unan 
tısmarcı aa ıyeti netıcesın e oga- bndan biri de Be gra an gon erı •

1

h."k" t" lt l • . ·ci 
1 
.. 

bilecek diğer her hangi bir mesele- mi• olan bir muhabir mektubudur. d~ udm e ıkr..ı~k. ta ~afnl mh ıtı 0h•nı kta~-
d b l d .. . "' d y 1 ır e ere ı ı ara ı attı are ctı-

en ayrı u un ugunu ve tatmın !Bu muhab:r mektubun a ugos av· b"r nihayet vereccgine kani ·bu-
edici bir hal c;aresin'İ beklediğini ya- mahfillerine atfedilen düşünceler, ru~ıu;orlar. 
zıyordu. 8. Gayda: cİtalya, bu me- daha ziyade İtalyanların nokta" na- Ayni muhubir mektubunda Vre· 
selede uzlaşmayı kabul edemez:> di· zarına tercüman oluyor ''e İtalyan-

y me gazetesine göre Yunanistanın bi-
yordu. lann cmevcut Arnavut - unan f I 

İ k ld tara bir ıattı hareket takib etme-
) 7 ağustos günü bütün talyan meselesinin tarzı hallini ne §e i e diği, lngiltere ile iş beraberliği 

gazeteleri torpillenme hadisesine te- düşündüklerini> aydınlatıyordu. Bu b't ld w . . . 'hartık 
mas ediyorlar. Gayda'nın yazdıkla- Yugoslav muhabirine göre, Yu- sa k~ .0 • uRgu 'e vazıdy.ctclını bt~ı; z e•-

A 1 w f'l" b .. 1 d t 1 1 me ıçın oma nez ın e ır le e' -rını tekrarlıyorlar ve rnavut uga nan maha ı ı, u gun er e ta yan • b"" y . 
tam bir adalet bahşedilmesi lazım Yunan münasebetlerini feci bir şe- bu~ Yj~ası, ~nanıstanınl -elinde 
geld:ğini kaydediyorlardı. kilde göstermekten tevakki ediyor- y~.un .ugu yazı 1r01• ~e 11.t~h anın B. Farinaçi'nin organı Regime lar. halyanın Yunan gemilerine b .. ın.~nı t bna mese enın a ını daha 
Fa~ista gazetesi, Yunanistanın Elli'- Akdenizde seyrüsefer etmelerine . uy~k ır kcla~·l~kla knrş~l~ması 
nin beclclini henüz lngiliz tezgahla- müsaade etmesi, hükumeti lngilizle- ımka~ın·. ve~mek ıçın taleple:ını r~
rına ödememiş olduğunu ve bu ıu- rin taZ) .klerine rağmen bu istikame- men _ıle~ı. surme~.ter. teı;a ;kı c•mış 
retle geminin İngiltere tarafından . k'bd . d" B" I h olcıugu ıluve edıl,yordu. 

d d w .k .. tı ta ı e teşçı c ıyor. ınaena ey 24 w t •• .. K · k·· ·· d 
batırılm~sın an ogan zararın ı ısı l } y .. b agus os gunu, ostı "O) n e 

1 w ta yan • unan munase atının ay- ç 1 w d·w 1 · d A 
arasında pay aşılacagını yazıyordu. d l b ki . F k b ve am ıgın ıger yer crın e rna-
D·- [ B !\" 1. .. ın anması e enıyor. a at unun ti d. '"Jd .w.. f ıger tara tan . ·ıusso ını nin şah- h 1.. y . R vu arın ovu ugune \ e er.a mua-
• . B k"l . usu u, unanıstanın, omanyanın l - d kl d . . sı organı aşve a et nezdınde sabık •w· me ey~ ugıa ı aıına aır ) ne 

matbuat 
0 

ıefi B. Polverelli'nin bir .-:ımanyaya karşı hareket eltıgı ~c: Tomori gazeteııinden iktibaslar ya-
makalesini neşreriyordu. B. Polve- kıld.e lt~l!aya kar~ı. ~areket etmesı pılmıştır. 
relli bu makalesinde gerek Davut yanı İ~gılız ~ara~l'm~ı re~~edere~ 1 Giornale d'ltalia gazetesi de 
hocanın katl'nde k 1 ·ı· İtalya ıle mustakıl hır teşrıkı mesaı Saint Scbastien' derı gönderilmi id-

ı ve gere ngı ız h . . ·ı k b'l l k 
gizli teşkilatının Arnavutlukta bir is- sa asına gırmesı 1 e a 1 0 aca • diasilt: neşrelli~i biı mektupla ı<Öy le 
yan hazırlamağa teşebbüs işinde tır. diyordu: cSon kı~k sekiz. sal\t zar-
Yunanistanın mesuliyeti arhk mey- 22 ağustos günü, yeni Yunan c,;:e· fında lngihere, ltalyan - Yunan 
dana çıktığını iddia ediyor ve ltal· telerin'İn teşkil edildiği, öldürülecek münasebetlerinin çıkmaza girmek 
yanın önümüzdeki günlerde Yuna- eşhasın listesi tertip oldunduğu ve üzc~t. bulunduklarına dair endi e \ e
nistandan vaziyeti kati bir surette Yunan makamatının kayıdsızlığı -.·e rici bir takım şayiıılar çıkarmış 'e 
tayin ve tasrih etmesini taleb etmek muhtelif tazyik tedbirleri yüzünden Yuna:ıistana garantisini teyid iç"n 
niyetinde bulunduğu mütalaasını Arnavutluk halkının içine düştüğü kaba biı takım ercufcler uydurmuş-

d büyük sefalet hakkında Tomori ga- tu İ "it S ı· · ··d f yürütüyor u. r. ngı ere, oma ıyı mu na 
İtalyan gazeteleri verdikleri ha- zetesi tarafından uçurulan uydurma· edecek kuvvetleri olmudıktan sonra 

berlerde Yugoslav matbuatını, Yuna lar, yine Stefani ajansı tarafından :uııanistana ne yardım östcrebi-
1 l h bb nakil ve neşredilmiştir. lır' > nistanı guya ng'İ iz mu i i siyase-

tinden dolayı muaheze eder ve Yu- Ayni günde Stefani ajansı, yeni İtalyan gazetesi: lngilterc için Yu
nan hükumetine İngiliz garantisini bir tebliğ daha neşretmiştir. Bu teh- nanistana verdiği garantinin ı ·na-

' 'ı' . t t w k başından atmasını tavsiye eder gös- }iğde, Tomori gazetesinin Arnavut s~, - şaye: unanıs a~. uzagı \ n -
teriyorlar ve Elli'nin batırılması Al- mekteplerinde serbestinin kaldırıldı- tınde sezmıyerek İngıltcre propa
manyada da harbi Balkanlara yay- ğin'İ, jandarma komutanı Gambetta- g~~dasının kurbanı ol~rsa .-. ken
mak istiyen Churchill"e atfedildiğine nınll tedhiş hareketlerinde bulun- dı5'ı tarafında~ Yunan u lerının kul· 
işaret ediyorlardı. duğu, tevkifat yapıldığı, mevkuflara lanılma•ıdır dıyordu. 

Bir günlük sükuttan sonra l 9 fena muamele edildiği Kiakil 1 na- Roma Yunan sefiri B. Politis lıal-
ağustos günü İtalyan gazeteleri oa- mmdaki Arnavut münevverinin es· Y~n matbuat ve r~dyosu~un ~'una
tafatlı ba§lıklarla Tomori gazetesin- rarengiz bir surette ortadan kaybol- nıstana yaptıkları sıstemntık hu um
den naklen Yunan memurlarının duiu vesaire hakkındaki ercufeleri lan gün ve tarih zikrederek yuknrı
cKanlı hayvanlığı> ve Yunan hü- tekrar edilıyordu. da ancak bir hülasasını iktibas ct
lcametinin Yunanlı muhaclıler iskan 23 ağustosta da Tomori gazetesi tiğimiz ıekilde kaydettikten sonrı. 
etmek suretile Çamlığın etnolojik vuıtaaile, Yunanistana karşı itham· mufassal raporunu şu ciimlelerle b:
mahiyet'İni deği~tirmek istediiini te- lara devam edilmiştir. Ne§redilen l'İriyoı du: 
barüz ettiriyorlardı. haberleı arasında ıon iki gÜn zarfın- cHücu:n şiındilık bu noktada 

Bu yazılar Yunan ordusu ve mil- da Çamlık ve Pindos rumlanna ailah durmuştur. Nasıl ansızın ha~laınıt 
Jeti hakkında bir çolc iftiralar ve ha- tevziatına ıiddet verildiği ve hum- ise öylece ansızın kesilmiştir.> 
karetlerle dolu idi. Yunan milleti, 
balapervaz, hileye alışık olduğu ci
hetle yalnız ticarete kabiliyetli, har· 
be gayri muktedir, muhariplere ver
gi olan dürüstlük ve üstünlük mezi· 
yetlerinden mahrum, sertlik ve hile
karlıkta fevkalade mahir gösterili
yordu. 

20 ağustosta İtalyan gazeteleri, 
cÇamlık bir cehennem oldu, Yunan 
azametfüruşluğunuo uzun cinayat 
silsilcs-i> başlıkları altında Tomori 
gazetesinden yeni ithamlar iktibas 
edi) orlardı. Bunlar arasında Yunan 
makamatının 80 arnavut eşrafını bir 
kiliae:;e kapatarak diri diri yaktık
ları da yazılı bulunuyordu. 

21 ağustos Stefani ajansının Tira
nadan çekilmi§ bir telgraf nqrolu
nuyordu, Bu telgraf ta Yunanistanın 
Arnavut ekalliyetini imha etmek 
için 11 Epirde Koço Dironun kuman
dasında büyük bir çete teık.;l et
t:ği cihetle, Arnavut halkının büyük 
h:r endişe içinde bulunduğu iddia 
olunuyordu. 

Ayni zamanda B. Gayda da neıret
tiği bir baıımakalede T omori gaze

Kitap sergisi 
Bu sene 549 eser teshir ediidi 

' 

cHayyanun ta~uk ettiği Mehıstl 
•amında bir kadın tanımıyorum. Fa
bt Mlhslttı namJle Selçuk sultanı 
8ongur'la muasır olduğu söylenen blr 
tadın §alr vardır.ıı 

Kamusu A'lam'm verdiği mal~mata 
göre, Mihslttl (yahut Mehlsti) İra
nın en meşhur şairlerinden olup Gen
ce ve bir rivayete göre de Nlşapur kl
barzadelerlndcnmiş. cBüyük hanım• 
demek olan bu lakapla şöhret bulmuş. 
Selçuk sultanı Songur'un - yahut 
Sungur'un - (ki bu ismi, Şemseddin 
Samı, cclau 1 cgayınıı okuyan Mısırlı
lnnn imllsile csln, nun, cim, rııı yazı
yor) mus:ıhlbelerindenmlş. Abdullah 
hnn Özbcğln fütuhatı esnasında vefat 
etmiş. İrticalen rfiballer soylermlş. 

tesi tarafından yapılan ifıaabn Her .ene olduğu g'IDi bu aene de Mecmualar ve broşürler hariç ol• 
İtalya ve Arnavutluk ıile Yunanistan Beyoilu Halkevinin Tepebap ~lo- malt ilzeTc sergide 549 eser teşhir 

• • f arasında muallak bir mesele mevcut nunda 940 ıeneai içinde neıredılen edilmiştir. Bu eserlerin 220 si ede· 
yol vergısı ar mıyor olduğunu teyid ettiğini ve İtalyanın eeerlere ait bir ıergi açılmııtır. biyat ve roman, 40 ı tarih, 36 ıi 

••• 
Meh1stl ve Mlhslttl... 

Arap harflerlle her ikisi de, cmlm, 
ııe, sın, te, ye. olaral~ yazılır. Bunun 
telAtruzunu, İbrahim Alfıeddlıı, «Meş
hur adamlar anslk!opedlsiıı nln 701 in
ci sahl!eslnde, blrind sütunda Mehls
tl olarak te bit etmış. Kendls!nl 1tt
mnda layık gorerek aynen nakletti~. 
Şimdi de keza ltlıruılla şayan blr mu
dekklk o'an Ulunny bu isme Millsittl'
cir diyor. Diz nr:ıdan ısı~ rılıyoruz. Is
tcrier e k nd!! rl münakaşa etsinler. 

B nlar h"P lyı bir al.srıl h:ışl:ır h1-
';ı.t.Lıı nln olın~musmdaıı ileri gelıyor. 

••• 
İbrahim Alneddln de yukarıda ismi 

geçen kitabında. şoyle diyor: 
cHayyam, Mehistl ad1le tanılnn ve 

soyca Turk olan Nlsapurlu blr kadına 
aşık olduğu ve lk!stnln de blr aralık 
Sultan Sencer sarayında nedim ve ne
dime olarak buluncluklan ve bu su
retle seviştikleri, hayatı hakkında ya
zılmış rivayetler arasındadır.ıı 

lbrnhlm Alll.eddlnln Sencer diye zik
rettiği lı:mln artık tfirkçede Sungur 
d"ye yazılması lazun geldlClpl sanıyo-
ıum. ~V.N~ 

Bayrama alt Bursa intlb:ılarmı ga- milletler hukuku ve Balk.anların Sergide devlet, lstanbul ünlversi- hukuk: ve iktısad, 12 si felsefe, 23 ij 
'lctemlzde '.·azan blr arkadaşımız yol huzur ve nizamı namına vaziyetin l k filoloji. 1 2 7 si sosyal ilimler, 18 1 
" l ırın Is tesi, bir kütüphane müstesna o ara 

'terglslnln lkl lira arttın ması .. • kati bir surette aydınlatılmasıni iste- güzel sanatlar, 7 3 ü de makine Ye 
tanbul ve Bursa. vlliyetıerlnln bir te- mck hakkını ha-iz bulunduğunu ırazı- bUtiin lstanbul kitap evlerinin ve teferruatı gibi tatbiki ilimlere aitti . . 
<'CbbÜS yaptıklarını kaydetmişti. " l d. d huawıt taliplerin gönderdikleri C$Cf- S b h f dd l h k ~ Dört sene ewel izmirdekl turistik yor v:: şoy e ıyor u: ergi ı.r a tn mü ete er ese 
yolların imnn için yol vergisine iki 11- cYalnız Çamlık değil, fakat Ar- ler teşhir edilmiştir. açıktır. 
ra zrunmedilmlşt!. izmlre mahsus olan navutların ekseriyet teşkil ettikleri ---------------------------------
bu kanunla alınacak iki llrn ile yal- bütün mıntnl:.:ılar, yani Yanya mın- *Bazı Belediye mevki hekimlerlnln * Bir müd tten beri şehr 
nız turistik yollar tamir edilecektir. takasının bir kısmı, bu meselenin esnaf muayenesinde lüzumu kadar tulunan D:ıhl ye Vekaleti M 
İk1 sene evvel ist:ınbul ve Bursa vllll.- esasını teşkil ederler. Bu meselenin ciddiyetle hareket etmedikleri, mua- ıdııreler umun mufüıru B. Ru'· 
yetlerl bu kanunun kendi v!Hl.yetlerlne şu veya bu ~ekil de halli icap eder.> yene edilen bazı esnafın bilfı.ha.re ruh- aUn akşamki tı nle Ankarnya 
de teşmil edilmesini istemişler, fakat B. Gayda bu zaruri tesviyeye inti- sa.tiye alamıyacak kııdnr malül olduk- tır. istanbuldrı. tatbik edilen y 
DahUlye Vekületl bu talebi kabul et- zaren Yunanistanla Jngilterenin va- lan görü1diığiinden, halkın sıhhi \'a- cisl ne n k r lele n v rdı 1 

mernlşti. Bu itibarla yeni yapılmış bir ziyetini gözden geçirmcği lüzumlu l zlyetl bakımından. esnafın ciddi su· !1 da B lrdl. nin l: dıb'l 
tnlep olmadığından, yol vergisinin .. .. v n"nıstarun bir Laraf- ıelte muayene edllmelerı :ılfı.kadarlarn ı;or kendls.nc >e.ılm .u-. 
art.tu"ılması mevz.~ubahl.s de~Udiı. goıuyoı :Vf ıA \1 -"'u= .,. ehemnıiyelie bildiı'llınlşt!r • .,,. 



Kuçüklüğümde elime geçen bütün 
güıı::lelikleri bu tıkır tıkır şeylere ve-
1 ırctim. En büyük zevkim bu idi. Mek
tcb·mizln önünde durnn bir kabak çe
kirdekçi vardı. Bu adamın tablasının 
rltmda daima ateş yanar, çekirdekler, 
leblebiler hep sıcak dururdu. Tablanın 
bir köşestndeki küçük siyah borudan 
elraf:ı. her zaman buram buram du
manlar savrulurdu. Hergün bir defa: 

- On paralık leblebi, on paralık çe
kirdek! ... diye adamın önüne dlkilir
dlm. Satıcı sıcak sıcak lcblebllerle ka
bak çekirdeklerini tartar, sonra bun
ları tenekeden küçük, kürek gibi bir 
şeyin içine koyar, onunla da cebime 
bo.jaltırdı. Bunları çıtır çıtır yiyerek 
nıektcn eve dönmek hayatımın en bü
yuk sa.adetini teşkil ederdi. Yavaş ya.
\':ı.ş yürüyerek, etrafı seyrederek, dük
kanların levhalarını okuyarak ve ka
t-ak çekirdeklerini, leblebileri yiyerek 
caddeleri sokakları nasıl geçtlğlmin 
Adct:ı farkına varamazdım. Bazen 
tuzlu kabak çekirdeklerin! yiye yiye 
hanı.ret basardı. o zaman yoluma te
sadü! eden çeşmeıerden lıkır lıkır su 
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İhtiyar bayan Carroll: 
- Kont Sant' Anna'yı sahiden 

mi seviyorsunuz) 
- Hem de nasıl. 
Genç kıı:, kolunu annesinin boy

nuna doladı. Yüzünü onun yanağına 
dt:ğdirdi. 

- Üzülmeyin... İtalyanlar pek 
ıyı koca oluyor... İnanmazsanız 
Markize sorun. Bundan maada 
Amerika kadınları kendilerini Ro
mada pek iyi hi3sediyorlar... Zoira 
burada çok vatandaşlarımız var, .. 
Ben de onları:1 arasında memnun 
olacağım ... Hem bu, benim talihim, 
mu~ adderatım, kısmetimdir zanne
derim ... Bakınız, ne tesadüflerle Av
rupaya geldim. Romaya kadar sü
rüklendim. 

- Evet, evet. .. r elek bizi bura
ya getirdi ... İtiraz etmek manasız ... 
Ben kendi hesabıma bu işe kar~ı 
dıırmuyorum ... Alnımızda ne yazılı 
ise o olur 

Sopnie hala, müstehzi bir sesle: 

- E, siz, Helene l Bu işe ne di
yorsunuz bakalım) 

Bayan Ronald hafifçe tilTedi. 
- Ben mi? ... Hiç ... Dinliyorum 

ve hayran kalıyorum. 
Dora sofradan kalktı. 
- Hakkınız var .• , Zira ben bu

günkü vazıyetimi dünküne tercih 
ediyorum. 

xıx 
Helene, Dora'nın arkasından sa

lona gidecek yerde odasına çekildi 
Elektrik düğmesini çevirdi 
Uykuda iş yapan sairfilmenam 

gibi, tuvalet masasının başına. otur
du. Saçlarında bir tarağı gezdird1I, 
gezdirdi. Pudra pomponunu yanak
larında dolaştırdı. Kolonya kokla
dı. Tırnaklarını cilaladı. Sonra, bu 
mihaniki faaliyetleri bıraktı. Bir 
müdet hareketsiz kaldı. Ve sabit 
nazarları aynaya dikildi. ' -

Dora ve Sant'Annal 
Alnının arkasında bu iki isim, ara• 

lannda imtizaç ediyordu. Gözle~l!ı 

feri donuklaşıyordu. 
Bu izdivaç olacaktı demek ... 

Halbuki böyle bir §eye şimdiye ka
dar ihtimal vermemiştıi. Hala da 
inanmaır.ak tecrübesinde bulunu
yordu. Belki de birinci defa olarak 
İsviçre otelindeki hadiseyi hatırladı. 

Lelo'nun sözleri. bütün aşk rica
lar.ile, kulaklarındaydı. Dora nişan
lısının kendisine, Helene' e aşık ol
duğunu kati;yetle biliyordu elbette ... 

Fakat odıuıına bir gece hırsız gibi 
girdiğinden haberdar mıydı'? Bunu 
öğrenirse ele onunla evlenmekte ıs
rar edecek mi;ydi). 

Belki de hayır... Amma k•lm bi
lir> 

Bu erkeği öyle çılgınca seviyordu 
kl ... 

.Yeşil metelerin altında a~kını an
latırken Sant' Anna acaba Dora' ya 
ne söylemişti? 

Helene erkeği genç kıza doğru 
eğilmiş, o sıcak sesile konuşurken ve 
sihirli bakışlarile bakarken tasavvur 
ediyordu. 

Bu tahayyül genç kadın için pek 
ıztırap verici oldu. Dimağından bu 

ka.hıuu silip atmak makııadile ayağa 
kalktı. Oganın içinde aşalı yukan 

biraz dolaştı. Şöminen•in üzerindeki 
aynaya baktı. 

Vücudunda bir örpemıe duydu. 
Bunu soğuğa hamlederek zile bastı. 
Ateşi rrakmalan için emir verdi. 

Ocak yanınca, ellerini ve ayakla
rını aleve doğru tuttu. Hararet cil
dine nüfu:.ı edince sanki vücudunu 
kuvvetlendirdi. Maneviyatı da bun
dan kuvvet buldu. Kendini biraz 
rahat hissetti. Genio geniı nefes al
dL Bunun üzerine düşünceleri Jack'a 
doğru kaydL Delikanlıyı bir trende, 
eller cehde, ıapka kaşlar üzerine 
eğilmiş, ve kalbi Dora'ııın biyaneti
le kemirilir tasavvur etti. 

Genç erkeğe acıyarak yüksek 
sesle: 

- Zavallı çocuk... • diye mırıl
dandı. 

Bayan Verga'ya karşı yüreğinde 
bir hırs dlJö'dU. 

Bu izdivaç onun eseri değil miy
di} 

Dora'da bir esalet ihtirası uyan
dırmıştı. Kendisin1 Sant' Anna ile 
karşılaştırmak için hiçbir fırsatı fev
tetmemİ§ti. Halbuki bu kızın nişanh 
olduğunu ve evlenmek üzere bulun
duğunu da biliyordu 1 Doğrusu pek 
ahlak.sızca bir iş yapmıştı. 

c- Ş!ciphe ~ok ... h:vrupa Ame-
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rikalı kadınları ahlakça sukut ı:ttiri- j ları, gayet garip bir psikoloji hadi
yorb diye düşündü. sesi olaraic, sank! kendine hitaben 

Bari J ak kendinin bu işte bir dah- yazılmış g;bi içini azacık rahatlattı. 
li olduğunu düşünmese... Ertesi gün azapla uyandı. Yaşamak 

Delikanlıya hemen mektup yaz- zevkinden eser kalmamıştı. Bu de-
mağı tasarladı. runi ıztırapları aylarca ve aylarca 

Diğer taraftan bay Ronald yeğe- çekmesi mukaddermiş meğer ..• 
ninıin nişanlısından ayrıldığını öğre- Bunların teeirile ruhunda bir inkı
nince ne diyecek ... Şüphesiz ki onu lap olacak, maneviyatı baştan ba,a 
affetmiyecek... Bununla beraber değişecekmi~. haberi yoktu 1 
onda dı. kabahat vardı. Şayed Ro- Kont Sant'Anna'nın ogün gelerek 
maya gelseydi, bu felaket olmazdı. Dora'yla izdivaca resmen talip ol-

Kocasının Amerikada kalmak ması fikri genç kadını çılğına dön-
inadını hatırlayınca hiddeti başına dürdü. 
sıçradı. Erkek., yedi aydanberi karı- Otelde bulunmak, bu sahneye şa
sına mektuup da yazmıyordu. Ara- hid olmak istemedi. Derhal tuvale
d~1:' b~ı ~y daha ~e,çse, te:_kedi.ldi~i- tini yaptı. Kadın dostlarından birini 
nı ılerı sun:rek Helene talak bıle ıs- ziyarete gitti Kendisile birlikte 
tiyebilirdi. F · b. · · · 1asın rascotı ır gezıntı yapn ı ona 

Bu fikir, ruhunu.n derinliklerinden teklif etti. Gezintiye de çıktılar . 
fırlamakla beraber, yüzünü bir kır- Bayan Ronald bütün Amerikalı
mızılık kapladı. ı !ar gibi, iıcıdesini kuvvetle terb-;ye 
Boşanmak mı? ... O ... Helene!. .. etmişti. Hatta bu dahili kudretine 

Yok, yok! Bu, pek garip bir şey karşı lüzumund:ın fazla itimadı bile 
olurdu. vardı. Şimdiye kadar bu istinatgahı 

Asabi bir kahkaha ath. on"\ asla ihanet etmemisti. Başından 
Sonra, kendi düşüncelerinin İş- geçen son vakalar münasebetile ira

kencesinden kurtulmak ister gibi desine yer.iden müracaat etmek 
odasında bir kaç tur yaptı. Ve son- mecburiyetinde kaldı. Akşam üzeri 
ra kurutma kağıdiyle kalemini aldı. ı' otele döndüğü vakit nefsine taınıı-
Jack' a mektup yazmağa başladı. mile sahip bulunuyrdu. 

Delikanlıya yazdığı teııelli satır- (Ark:ısı vad 
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DEVLET BORÇLARI 

/ stanbul Levazım 
amirliği satın abna 
ltomisyorıu ilanları 

Sahife 7 

YENİ NEŞRİY·\'l' 

IIukllk.İ Dir C!>er lngiliz tayyareleri Alman 
sanayi merkezlerine ne 

kadar zamanda gidiyorlar? L. K. 
~ 7,50 933 TiiJ:k borcu L n. m 19.75 
lll • 1938 itramlyell 19.7'1 
> • 1933 İkramlyeU Erganı 

Beher kilosuna 36 kuruş tahmin 
edilen 20 ton kuru üzüm alınacaktır. 
Pazarlıkla eksiltmesi 18/ 1/941 cumar
tem. günü saat 11 de Tophanede Lv. 
A.mlrllği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. İlk teminatı 540 li_radır. 
Nümunesi komisyonda görülür. Istek
lilerln belU saatte komisyona gelme
leri. (796 - 248) 

İstanbul ve La.zan ·üniversiteleri Hu
kuk fakültelerinden mezun kıymetli 
hukut:çıularıınm:J.a.u B..Feth1 Aslaner'ln 
lülede nafaka bahsi etrafında doktoraı 
tezi •L'obllg:ı tion alimentaire ent.1'9 
ı•arentsıt ismile !ransızca. olarak kitap 
hallnde neşredilmiştir. Kitap Lo2an.
c!a _ha~ılmıştır. Hukukçular için istifa• 
delı bır eserdir. 

Muradiye camii 

lngilizler Berline 2 saat 20 dakikada vardıkları halde 
Alman tayyareleri Londraya 20 dakikada vasıl olmaktadır 

IF liA N SAi 

ctımm 
mp 
nim ,.. 
~ANYAI 

İngiliz bombardıman tayyareleri 
Aimanyanın bütün harp sanayii mer
kezlerini, Alman tayyareleri de İngll
teıenın lıütün şehirlerini bombardı
man ediyorlar. Almanlar, 1'Tansanın 
etmalinl lşgal ettikten sonra Manş de
D1z1 kıyılnrına kad:ır gelmiş, adaya 
~lı: yaklaşmışlardır. Bu yüzden Alman 
bombardıman tayyareleri İngiliz ada
ıında hedef tuttukları en uzak şehre, 
mesell Glasgow'a bir saat 40 dakika
da varabiliyor, yirmi dakikalık bir 
uçuştan sonra Londraya gidebiliyor
lar. Halbuki İngiliz tayyareler! için 
Alınan harp sanaytlnin faaliyette bu
Junduğu şehirler bayll uzaktır. Bun
lardan en yakınları elan Essen, Soliı1-
ıen ve Dusseldorf'a İngiliz bombardı
man tayyareleri ancak bir saat 5 da
kikada vasıl olabiliyorlar. Almanya
nın idare merkezi ve her çeşid harp 
sanayünln toplu olarak buhınduğu 
Berlin şehri ise İngiliz adası cenup kı
yılarından 770 kilometre mesafededir 
n bombardıman tayyareleri ancak 2 
ıaat 20 dakikada Ber1ine gitmektedir- merke~lerini gösterir harita 

Bombardımana maruz kalan Alman harp sanayÜ 

A. B. C. 
• 7 1934 sıvas-Eızurum 1 

Kupon kesik 
• > 1934 Slvas-Erzunım 2-7 
• 2 1932 Hazine bonolan 
• • 1934 • • 
• • 1935 • • 
• 1938 > • 

A. Demiryoiu tahvlll I-II 
• • m 

A. Demiryolu mümessil senet 
Haydarpaşa limanı 
H. limanı mümessil senedi 

HİSSE SENETLERİ 

T. C. Merkez bankası 
T. İ§ bankası nama muharrer 
T. ~ bankası (hamile alt) 
T. Iş bankası mümessil his. 
A. Demiryolları şirketi (% 60) 

Kupon kesik 
A. Demiryolları şirketi (% 100) 

Kupon kesik 
Eskişehir çimento şirketi 
Şirketi Hayriye 
Şirketi Hayriye temettü 

ECNEBİ TAHVİLLERİ 

Kredi Fonsiye 1903 
> > 1911 
> • Amorti 
> > Kupon 

NUKUT 

Türk altını 
Külçe altın bir gramı 
Osmanlı bankası (banknot) 

19.87 

19.35 
19.47 
60.50 
15.50 
29.50 
52.50 
41.75 
41.-
39.75 
43.75 
41.75 

109.75 
9.70 

10.-
101.-

22.10 

36.50 
7.80 

26.-
21.-

116.-
109.-
57.-
1.30 

22.95 
2.70 
2.35 

••• 
Muhtelif üç renkte 7499 kilo 372 

gram iplik satın alınacaktır. Pazar
lıkla eksiltmesi 20/1 941 pazartesi gü
nü saat 14 de Tophanede iSt. Lv. 
Amirliği satın alma komisyomında 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 2.5,:?91 li
ra 63 kuruş ilk teminatı 1S96 Jlra 87 
kuruştur. Şartname ve nümıınesl ko-
misyonda görülür. (786 - 123) 

••• 
Beher kilosuna 380 kuruş tahml.n 

edilen 15 ton kadar sarı sabunlu kö
sele alınacaktır. P:ı.zarlıkla eksiltmesi 
23/1/941 perşembe günü saat 15 de 
Tophanede Lv. amirliği satmalma 
komisyonunda yapılacaktır. İlk temı
r.atı 4100 liradır. İsteklilerin belli va
kıtte komisyona gelmeleri. 

804 - 292 
••• 

~eher kllosuna 30 kuruş tahmin 
c_dilen 1150 kilo salça alınacaktır. 
l ~zarlıkla eksiltmas! 21/1/941 salı gü
r;u saat 15.30 da Tophanede Lv. amir
lığl sat1;Ilalma komisyonunda yapıla
caktır. Ilk teminatı 258 lira 75 kuruş
tur. Şart:ıamesi kumisyonda görülür. 
Isteklllerın belll vakitte komisyona 
gelmeleri. 807 - 295 

••• 

Manisa Halkevl neşriyatının 'l ncl 
sı:y.ısı .?!arak Ankara. Atatürk 11.seııl 
t~rıh oğretmenı B. Kamil Su'nun MJti 
Pısadaki «Mimar Sinanın esrerlerin .. 
d~ Muradiye camii. iSimli bir etüd6 
lntisar e~tl_~· Etüd, Muradiye camU 
ll.~~a lbutün tarihi malümatı, ca.
:rıııı:ı planını ve muhtelif resmimlerlnl 
ilitıva. e~mekted_!r. Fiatl 30 kmuştur. 

15'.am - Tiirk ansikhpedisi 
Altın~ı sayısı intişar etmiştir. Bq 

sayıdak1ler: 1 - Adem nasıl ve nedenı 
yaratıldı? 2 - Ademe tallın olunaıw 
i.~imler. 3 - Ademe secdenin mahiye
tı. 4 - Adem ve Havvanın cennetL 
5 - ~ecerei memnua. 6 - Aderoln 
zellesı. 7 - Ademin nübüvvet ve rlsa• 
leti. 8 - Adem kıssasının ö:z:ü. 9 _ 
Adem kıssasının felsefesi. 10 _ İsldıır 
ansiklopedisini tenktd. - ıı - Dürzi 
mezbeb~de Adem kıssası. 12 - Adem 
ibnt Ehi Iyas. 13 - Bağdad ulema.sın .. 
dan Abbası Azzavi'nln mektubu . 

Caııik beyleri 
Samsun Halkevi neşriyatından oı .. 

mak üzere B. Kazım Dlleimen'in c:Ca .. 
nik beyleri!) lsmlle bir tedkik esert ın .. 
tişar etmiŞtl.r. Fiati elli kuruştur. 

Varlık 

On beş günde bir neşredilen mllll~ 
yetçl Te memleketçi. fikir mecmuası 
cıVarlık> ın 180 inci sayısı her zama.ntı 
dolgun mündericatı ve müteaddit tik .. 

Beher kilosuna 7,5 kur~ fiat tah- d, edebi makaleler, tedkikler ve şllr~ 
min edilen 10 ton kuru ot alınacaktır. lerle intişar etmiştir. 
Pazarlıkla eksiltmesi 18/1/941 cumn.r- Devlet Denizyolları ve Limanları 
lesi günü saat 11,30 da Tophanede Lv. mecmuası 
~mirliği. satınalm::ı. komisyonunda ya- Ayda bir çıkan bu mesleki mecmua-

le~lmt coğrafi vazi:yetin arzettiği bu 1 bu şehir !ngiltereden 550 kllometre nayii merkezidir. Harp gemilerine 
müşkülata rağmen Ingaiz bombardı- aıesa!ed~dır. mahsus toplar, ağır sahra topları ve 
man tayyareleri uzun mesafeler kat- LUDWIGSBAF~ _Bu ş~hlr kim- yanıcı maddeler imalathaneleri var
ederek daha şimdiden Alman harp yevı maddelet' lmalatha.nelerile dolu- dır. Almanyanın istila üslerinden 
aanay1ini ehemmiyetli surette tahrip dur. Muhtellf cins boyal~r, . yanıcı uzaklığı 90 kilometre kadardır ve Al
etmlşlerdir. Hattli ingmz bombardı- maddeler istihsal edilir, . In.giltereye oıan bombardıman tayyareleri aşağı 
man tayyareler! Almanyayı boydan uzaklığı 540 kilometredir. !ngillz bom- yukarı 15 dakikada bu şehrin üzerine 

b geJebili Je ••• •••••• ••••••••••••••• ••••••••••••••• boya katettikten sonra şimali İtalya- bardıman tayyarelerlnin uraya var- r r. 
pılacaktır. Kati Lemlnatı 112 lira 50 d · irğ aJ. kuruştur. İsteklilerin belli saatte ko- nın 7 ncl sayısı enızc ı e t değerli 

YaZ1Iarla intisar etmiştir. 
1a kadar inmekte ve burada Torino, ması için blr_saat 35 daklkahk bir za- LONDRA - İngiltercnin idare mer-
Cenova gibi İtalyan harp sanayii mer- man _lca~ ediyor. . kezi ve her nevi sanayi m iiesseseleri-
tezlerini bombardıman ederek tekrar LEIPZIG - Esas itibarile bir men- ni ihtiva eden bir şehlrctıı Yalnız ha.-
memleketlerine dönmektedirler. sucat sanayii merkezidir. Fakat h_e- va sanayii bakımından lngllizlerin 

İngiltere ve Almanyada mütemadi men her cins sanayie de raslanır. Bıl- meşhur Spitfire, Huricane, welling
hava hticumlarına maruz kalan şehir- hassa porselen 1mal5.thanelerile ma- ton, Sunderland tayyarelerinin fabri
lerln ihtiva ettikleri sanaylle bu şe- den tas!iyebaneleri buradadır. İngil- kalan buradadır. 
:t:lrlerin her iki memleketten uzaklık- tere sahillerinden 715 kllometre me- Almanlar Fransanın şimalini işgal 
Jarını ve tayyarelerin bu mesafeleri safededir. Tayyareler bu mesafeyi 2 ettikten sonra Londraya hava. yolun
ne kadar zamanda katettiklerini aşa- saat 10 dakikada alıyorlar. dan 132 kilometre mesafeye gelml~ 
fıya yazıyoruz: LE~A - Linyit madenleri sayesin- oluyorlar. Alman bombardıman tay-
Bombardıman edilen de dunyanın belll .başlı. sentetik be:ı- yareleri bu mesafeyi 2c dakikada kat-

•. ~ imalat merkezı halme gelmlştır. etmektedir. 
Alman harp sanayıı 1 Ingillz sahillerine uzaklığı 750 kilo- BRİSTOL - Mütea.ddid sanayi mü-

k l . metredir ki tayyareler 2 saat 15 daki- esseseleri arasında Vickers makineli 
mer ez erı kada gelebiliyorlar. tüfek ve Blenh!nı. tipinde hafif bom-

BAl\IBURG - Almany::ının en mü- BERLİN - Almanyanm idare mer- bardıman tayyareleri imalathaneleri 
htm Hmanlarmdan biridir. Ayni za- kezi ve hemen her nevi sanayinin, bu şehirdedir. Alman istila üslerinden 
manda harp gemisi ve tayyare inşaat bilhassa demir sanayiinin, geniş mik- uzaklığı 210 kilometre kadardır. Bu 
te:ı:gfı.hlarile meşhur büyük bir sana- yasta. toplandığı bir şehirdir. Meşhur mesafe tayyare Ue yarım saatte alını-
11 şehridir. İngiltere sahlllerinden Simens demir fabrikalan da burada- yor. 
uzaklığı 550 kilometre kadardır. Saat- dır. İngiliz tayyareleri Berlindeki sa- COVENTRY - Motris otomobil fab
te 330 kilometre süratlndekl İnglllz nayı merkezlerini bombardıman et- rlkaları şirketi ve Armstrong silah 
bombardıman tayyareleri bu mesafeyi nıek için 770 kilometre mesafe katet- fabrikaları ile mühim bir sanayi mer
blr s::ıat 40 dakikada katediyor. mek mecburiyetindedirler. İngiltere kezidir. Alman istila üslerinden 264 

BRE!\IEN - Son günlerde İngiliz sahillerinden kalkan bombardıman kilometre mesafededir. Tayyareler 
'8.yyarelerinin şiddetli bombardımanı- tayyareleri tam 2 saat 20 dakikada takriben 40 dakikada Conventry'ye 
na maruz kalan Bremen'de müteaddid Berlin üzerine gellyor ve aynı mesa- vasıl olur. 
deniz inşaat tezgahlı:.rı ve birçok fab- ~eyı tevakkufsuz tekrar katederek BİRMİNGHA!U - Büyük Britan-
rtkalar vardır. İngiltere sahillerinden IngUtereye dönüyorlar yanın en ehemmiyetli makine sanayi 
490 kilometre mesafede bulunan bu PİLSEN - Sulh zam~nında. blrala- merkezidir. Birçok silah, tayyare, oto-
1ehre j 11giliz bombardıman tayyarele- rile meşhurdu. Fakat meşhur Skoda mobil, buhar makineleri fabrikaları 
r1 bir saat 2o dakika süren bir uçuş- top dökümhaneler! de buradadır. Bo- vardır. Büyük Austin imalathaneleri 
tan sonra varmaktadırlar. bemya sanayllnin merkezidir. İng1!1z de burada bulunuyor. Alman bombar-

ESSEN _ Avrupanın en büyük silah bombardıman tayyarelerinin arasıra dıman tayyarelerinin 45 dakikalık bir 
fabrikası olan Krup imalathaneleri ziyaret ettiği bu şehir İngiltereden 850 uçuşta.:ı sonra varabilecekleri bu şehir 
bu şehirdedir. Rhur demir madeni k.Uometre mesafede bulunuyor. Tayya- istila _uslerinden 300 kilometre mesa

re Ue 2 buçuk saatten fazla sürmekte- fededır. 
havzasının merkezidir. Bu yüzden şid- dir. SHEF.FİELD _İngiliz "elik sn'·ıayı· 
detll bombardımanlar& maruz kalı- k d'" " ...... BRESLA V - Büyük bir sanayi mer- mer ezı u.·. Bıçak ve sair kesici aletle-
yor. Bundan başka Essen Almanyanın · n m kb 11 
İngııtereye hemen en yakın harp sa- kezldlr. Son zamanlarda kurulan ye- rm e , a u eri burada yapılır 

· ni tesisatla. şehir Sllezya maden kö- Sheffield de l50 ye yakın fabrika var-
nayü merkezlerindendir. Inglltere sa- d Al i tn· ·· 

müru .. ha"Z" .. ,_,.. doın..• uzanmaktadır. ır. man s a uslerinden 330 kllo-
tlUlerinden 360 kilometre mesafede • ~ 6... t f d dlı 

In. gı·ıtere sahillerın· den uzaklıx.ı 1045 me re mesa e e ·. Tayyare ile bu 
olup bombardıman tayyareleri bir sa- 6 mesafe 50 dakik d k t d·ıı 

k.Uometredlr. In. glllz tayyareleri İnıı:il- a ~ a e ı yor. 
at 5 dakikada Essen'e geliyorlar. ~ l\lACHESTER In ilt i · · tere sahille-'-den havalandıktan an- - g eren n ve bü-SOLINGEN - Inguterenin Shem- ~.... tu .. n Avru b"' ük' 

Cak 3 saat 10 dakika sonra Bresıav panın en uy mensucat 
eld'l mesabesindedir. Büyük çelik nayll merke 'd' B d bi k ! üzerine gelebiliyorlar. zı ır. ura a r ço ab-
inıaJAthanelerlle meşhurdur. Bıçak ve İ J h .. rika vardır. Alman bombardıman tay-
emsall lletler lmal olunur. Çok ınee ta yan arp sanayii yarelerlnfn 55 dakikada vasıl olduk-
~erl, traş bıcaklan tanınmıştır. merkezlerı· lan bu şehrin istila üslerinden uzak-
Essen'in hemen yanıbaşındadır. İngll- ıı 
tereden uzaklığı ll85 kllometredir. CENOVA - Şimaıt İtalyanın en bü- ğı 37o kilometre kadardır. 
Bombardıman tayyareleri bu mesafeyi yük limanlarından biridir. Ayni za- LEEDES - Alınan üslerinden aşağı 
bir saat 10 dakikada alıyorlar. manda çeşldli sanayi müesseseleri ve yukarı l\Ianchesterie ayni mesafede 

DUSSELDORF - Essen, Solingen deniz inşaat tezg~hlan vardır. İngil- bulunan bu şehir yüksek demir ve çe
cJbi Dusseldorf'da. Rhur havzasının tereden kalkan bombardıman tayya- lik fırınlarının bulunduğu bir sanayi 
mllhlm sanayi şehirlerinden olup releri 935 kilometre mesafe katettik- merkezidir. Ayni zamanda birçok şl
Rhln nehri üzerinde bir limandır. De- ten sonra iki saat 50 dakikada Ceno- mendifer hattı burada birlaşir. 
mir sanayi merkezidir. Krup müesse- vaya van t kr İn llt d'. LİVERPOOL - İngiliz adasmın gar-

yor ve e ar g ereye 0 - binde büyük bir liman ve İngilterenin 
ıeslnin rakibi Rhlnmetall imalıUha- nüyorlar. 
neleri buradadır. İngiliz bombardı- TORİNO - Şimali İtalyanın başlıca en büyük buğday ambarıdır. İngiliz 
man tayyareler! blr saat beş dakikalık sanayi şehirlerinden biridir. F1at oto- mensucat sanayiinin iptidai maddele
hlr uçuştan sonra bu imalathaneleri rnobll ve tayyare fabrlkalan burada rl bu limandan Manchester'e sevk
siyaret etmektedirler. Şehrin İngiltere bulunur. Fabrikalar İngiliz tayyarele- edilir. Tayyare seferleri için Alman 
aahlllerinden uzaklığı 350 klloınetre- r1n1n bombalarını teksif ettiği askeri istı~a üslerinden u~~klığı 396 ~ilo~et-

Yoklamaya davet 
Kadıköy askerlik şubesinden: 
1 - Bu yıl askerlik çağına girmiş 

337 doğumluların tik yoklamalarına 
17/ 2 ci kanun 9~1 tarihinden itibaren 
başlanacaktır. 2 - Bu doğumlular 
haftanın tek sayılı günlerinde (cu
martesi pazar hadç> 9 dan 12 ye ka
dar, nüfuz cüzdanı ve 4 adet ince ka
ğıda çekilmiş vesika fotoğraflarile 
birlikte şubeye müracaatla yoklama
larını yaptırmaları, (tahsilde olanlar 
c.kul idarelerinden tasdikli vesika ge
t:receklerdlr). 3 - Gelmeyenler bak
landa askerlik mıikelleriyeti kanınıu
nun 83 maddesi tatbik edilecektir. 4 -
Şubemize nıt'nsı:p 312 - 335 doğumlu 
ihtiyat ve ruhsatlı eratın yoklamal::ı
rıda 17/ 2nci kanun/941 den itibaren 
paşlann.caktır. 5 - Doğumlarma göre 
aşağıda gösterilen günlerde <cumar
tesi ve pazar hariç) 9 dan 12 ye kadar 
yokl~malarının yaptırmalarını, 6 -
Gelmeyenler hakkında askerlik mü
kellefiyeti kanununun 94 neü maddesi 
tatbik edileceği ilan olunur. 17/ 1/941 
312, 20/1/941 313, 21/1/941 313, 22/1/ 
941 314, 23/1/941 315, 24/1/941 315, 27/1 
941 315, 28/1/941 316, 29/1/941 316, 30/ 
1/941 317, 31/1/ 941 318, 3/ 2/ 941 318, 
4/2/941 319, 5/ 2/941 319, 6/2/941 320 
7/ 2/ 941 321, 10/ 21941 321, ll/2/ 941 322' 
12/2/941322,13/2/ 941322,14/2/ 941 323 
17/ 2/ 941 323, 18/ 2/941 324, 19/2/941 
325, 20/2/941 325, 21/2/941 325, 24/2/ 
941 326, 25/2/941 :J26, 26/2/941 327 
27/2/ 941 327, 28/2/ 941 328. 3/3/ 941 328'. 
413/ 941 329, 5/3/941 329, 6/ 3/941 330, 
7/ 3/ 941 330, 10/3/ 941 331, 11/3/941 331, 
!213/941 332, 13/ 3/ 941 332, 1413/941 
~33, 17/ 3/941 333, 18/3/941 334, 19/ 3/ 
941 334 ruhsatlı, 20/3/941 335. 

AKŞAM 

Senelik 
6 Aylık 
s Aylık 
l Aylık 

Tllrk1ye 

ı 400 kllI'UŞ 
750 • 
400 , 
150 , 

Ecnebı 

2700 kW'U§ 
1450 • 
800 • 

• 
Posta ittihar.ına dahil olmıyan 
ecnebı memleketler: Seneli~: 
3600 altı aylığı 1900, üç aylığl 

1000 kuruştur. 

Telefonlarımız: Başmuharrir: 2056 
Yazı işleri: 20765 - İdare 20681 

Miidür: 20~97 
··· - 1 hedeflerlnl teşkfl edi İn ·ıt d redır. Tayyareler duz bir hat uzerınde 
m;-ARREBRUCK - ifo eehfr s:a.~:r ı -!!.lı~t eml k.Uomet:~\açı!~(lı~e ~~ seyrectikleri ta~~de bu mesafeyi bir 1 Zillıic~e l~ - Kasım 71 

oz ~--- - . .rı • ~t\J .-.-.U.. ~h.l.ohılrn~~· e., lm Gn n>1o t\-i Ak. 

misyona gelmeleri. 799 - 287 =================--••• 
Beher kilosuna 38 kuruş tahmin 

rdilen 20 ton toz şeker alınacaktır. 
Pazarlıkla eksiltmesi 20/1/941 pazar
tesi günü saat 15 de Tophanede Lv. 
&mirliği satınalma komisyonunda ya
r.ılacaktır. Kati teminatı 1140 liradır. 
nümunesi komisyonda görülür. İstek
lilerin belU saatte komisyona. gelıne
Jer!. 800 - 288 

••• 
17 milimetre genişliğinde 80,000 

metre şerit alınacaktır. Pazarlıkla ek
siltmesi 21/1/941 salı günü saat 
14,30 da Tophanede Lv. A.mirllği sa.
tma.lma komisyonunda yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 4000 lira ilk teminatı 

B ULMACAMIZ 

ı 

2 
3 

ı 2 3 4 5 6 7 8 9 lOl 

300 Uradır. Nümunesi komisyonda gö- g 
rülür. İsteklilerin belli saatte komis- l 
yona gelmeleri. 801 - 289 

••• 
Beher kilosuna 102 kuruş tahmin 

edilen 10,000 kilo bruye ipi alınacak
tır. Pazarlıkla eksiltmesi 21/1/941 salı 
günü saat 15 de Tophanede Lv. Amir
lıği satınalma komisyonunda yapıla
caktır. İlk teminatı 765 liradır. Nümu
nesl komisyonda görülür. İsteklilerin 
belll saatte komisyona gelmelerL 

802 - 290 
••• 

Beher metresine tahmin edilen fiatl 
b7 kuruş olan 40,000 metre ve aynca 
10,000 metre kaneviçe almacaktır. 
Pazarlıkla eksiltmesi 23/1/941 perşem
be günü saat 14 de Tophanede İst. 
Lv. lmirllti satuıalma komisyonunda 
yapılacaktır. 40,000 metrenin ilk te
minatı 1700 llra. 10,000 metrenin llk 
temlna.b. 427 1lra 59 kuruştur. Nümu
nesı komisyonda görülür. İsteklllerin 
belli va.kitte koınlsyona gelmelerL 

Metre 

1650 
1050 

150 
150 

3000 

Nem. 
Llclvert. 
MavL 
arı. 

••• 
I03 - 291 

Beheı: metre!ine 460 k:al'UJ tahmin 
edilen. 3000 metre yaka çuhası alına
caktll\ Pazarlıkla. eksiltmesi 23/1/ 941 
perşembe günü sa.at 15,SO da. Topha
nede Lv. Amirliği satınalı:na koml.sya-

Soldan sağa ve yukandan aşağı: 
ı - Sonuna cNıı gelirse içinde bu-

lwıdoğumuz aydır. 
2 - Uçan mah!ük - Çarpma. 
3 - Memur - Tramvay demiri. 
4 - Cüzü !erı:l - satı. 
5 - Malı veya seııedi elden ele ge-

çlrmek. 
6 - Kurwn - Eşyaları. 
"1 - Kışın yağan - L5.vha. 
8 - Yaslanmak - Nida. 
9 - Niçin taharri ediyor. 
10 - Bir çalgı - Başına «A> ge~irs& 

boyuna. sarılır - Bal yapar. 
Geçen bulmacamızın halli 

Soldan sa.ğa. ye yukarıdan aşağı: 
ı - Sonaer1yor, 2 - Omuzbaşma, 

3 - Numara, 4 - Azameteden, 5 -
Ebren, Tık, 6 - Raat, Firma, 7 - İş, 
Etirmek, 8 - Yıldırmak, 9 - On, Ek
mekçi. 10 - Ra, Ak, İz. 

nunda yapılacaktır. İlk teminatı 1035 
Ura.dır. Nümunesl komisyonda görülür. 
İateklllerln. belli vakitte komisyona. 
gelmeleri. 8V5 - 293 

••• 
Beherine 3 kuruş tahmin edilen 

140.000 adet meme1~, çengelU toka. 
alınacaktır. Pazarlıkla. eksiltmesi 
23/ 1/ 941 perşembe günü saat 14,30 da 
Tophanede Lv. lmlrliği satına.lm:ı ko
misyonunda yapılacaktır. İlk teminatı 
315 liradır. Nümunes! koınlsyonda gö
r\llür. İsteklilerin belli vakl,tte komis
yona. gelmeleri.. 806 - 294 

'l'tirkiva CJtlmhuriyeti 

ZiRAAT BA NKASI 
Kuruluş tarihl: 1888. - aennayesl: ıoo,000,000 Tiirk nrazı. şube Te 

a,Jans adedi! 265 
Zirai ve ticari her nevi baniıa mııamelclerl. 

havzasının en büyük merkezlerinden ı mesafe 1kl saat 25 dakikada katedi- c-N-;EW·-·cA"s"T··~L-E··-·-H-· ·ı b k l•ı E 1 : ........ ":.~ -: -~ :Yat_:_ 1 
biridir. Aimanyanın 1kinci büy\ik ma- Iiyor. .. --: arp sanayı a ı- · 2,32 2,17 7,13 9,46 12,ôd ~.~11:s: 
den kömürü ve demir sanayi! müesse- B b d d"l mından ~ühim bır petrol tasfiye mer- Va. 6,38 8,23 13 21 15 52 18,06 19 4211 • 

Para biriktirenlere 28,800 llra f]mmıfye verl~r. - · " 

1 
1eleri burada bulunur. İngillz bonıbar-ı om ar ıman e ı en kezidlr. ıstni üslerinden uzaklığı 470 · ' ' 
dıman tayyarelerinin bir saat 35 dakl- İngiliz şehirleri kilometre, tayyareler için bir saat ıo İdaretıane: Babıall elvan 1 

.talık bir uçuştan sonra vasıl oldukları CHATBAI\I - Büyük bir harp sa- da~~~gow - Her çeşid ticaret ge- "* Ac;:.::~k sokak No~ 13 ! ı 

jF R AN S Al 
IJrıs 

misi inşaat _tezgô.hları merkezidir. İn- fi5&ii 6 
E 1 

gllterenln şımalinde ve Alman tayya- *Eminönü Halkev1nden: 1 - 18/ 1/ J 
releri için en uzak bir mesafede bu- ~941 cmartesl akş:ı.mı saat 20,30 do. 
lunan bu sanayi şehrinin istilô. üsle- Istanbul Konservatuarı orkestrası or
rlnden uzaklığı 660 kilometredir. Bir lestra şefi profesör Seyfettin Asal'ın 1 
saat 40 dakikada. alınab!llr. idaresinde Evimiz salonunda bir kon

ser verecektir. 

y er değiştirecek 2 - 19/1/1941 pazar akşamı saat 20 
de Dr. İhsan Şükrü Aksel (Sporun 

kiracılara ta vsı·ye '· bünye ve karakterle alakası) mevzu.-, 
unda bir kon!eran.s verecek ve Tcmsıl ı 

Akşam'ın KÜÇÜK ILA.N- şubemiz (Hissel şayin) piyesini temsil 
LARl'nı dikkati~ okursanız edecektir. 
kendinize en elverişli yurdu Bu konser ve toplantıya gelmek istl-

1 yenlerin glı"iş kartlarını Büromuzdan 1 

~!!y!o!r~u~m~a~d~a!n~b~u~l~a~b~il~ir~s~in~iz~.~~~~~~~~~~~~.....:============= = aımnları rica o unur. I 
1 

Ç amllca ve civarı güzelleştirme 
C emiyetinin : 

---

ZJraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplannd 
aı 50 IJr;;~ı bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a. He aşa11- d ki fA!n 
ı;:-öre lkr:ımlye dağıtılacaktır: bı a P ~a. 

4 adet 1,000 liralık 4,000 lira 
' • soo • 2,000 • 
4 » 250 • 1,000 • 

40 .• 100 • 4,000 • 

100 adet 50 liralık 5,000 lira 
120 • 40 • 4;800 • 
161) > 20 • 3,200 • 

.. DIKRA'l': Hes::ıplannctaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 
ctu0ml:,·t'ı.ıere ikramiye çıktını takdırde % 20 tazlaslle verilecektir. 

Kur'lar scne<le 4 defn 1 eyl(\l, 1 birincikamm, ı mart ve 

Senellk mutad kongresi 2/2/941 pazar g\'ınü snr.t 11 de Kısıklı Parti 
. .--.----~unııuuınru.._,llA.l'n.uı.a.ıa.wı:ı.nııın...AZ;IUllı:ıı:l-l.e.ar ıca olunur. id:ıre...;ıuı~c)'.!e~u~·~~~!!!!~~!ru~~~~~:ı.a;:ıiıı:j~!tE:~ii~-ı:;~~?r?!:tı!'.!1~m~~gı·::em~~:m~.-a~u=-A•oJJ 

-

4 

b 

b 
1 



Sahife 8 
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lngiliz -Alman milcadelesinin 
tarihini yazan: 

öR iL 
lngiliz Başvekili 

Pazartesiye çıkmıya başlayacak 
bu çok mühim eser şu bahisleri ' 

ihtiva eder : 

lngiliz ve Alman donanmalarının hazırlığı 
Amansız harbe ilk adım 

Alman büyük Amiralı Tirpiç'in hayalleri 
ve delilikleri 

A~ŞAM 

• 
1 

Bir Filo nasıl tesis edilir ? 
Türklerin bize sipariş ettikleri 

Harp gemileri 

Akdenizde bir Alman Gemisi 
Denis yoUanmız üzerinde Almantebdidi ve Denizlerde bikimiyetimiz 

İngilterenic miitkülleri • İlk tanklar ve ilk zırbh otomobiller İngiltere • Büyük filo ve tahtelbahir tehlikesi • Pl.:ukabelemiz, müdafaamız. 

TUR Ki ve LA 
INGtı.tz BAŞVEKlU CÖRClL BU FSERİNDE ANLATIYOR: 

Cavid beye mektuplarım ve onun Güben ve Breslav (Yavuz ve Midilli) 
bana cevapları.... isim~erini nasıl aldılar ? 

Türk Saffıharp gemilerini müsadere Bir ordu arayoruz : Çanakkale Harbi 
etmemizin tesirleri Süveyş kanalında Türkler 

Dünya Buhranının tarihçesini dünyanın en salahiyetli adamından 
Bu Pazartesi gününden itibaren öğreneceksiniz. 

PiCKARD Or~~tr~ı 
Fevkalade Amerikan Caz1 

JULIA REYES 
Meşhur Kubalı Şantö:ı 

P ı • Methur anga IS tluzyonist 

M::~:::r SCHMIDT 
JARTHA ve Johny 

Şayanı hayret Akrobatik 
Can bazlar 

Katuscha Klasik Dan.söz 

İşte T AKSiM 
Belediye ?:d:0 

gösterilmekte olan zengin, fev
kalade varyete programı. 

, 

Devlet Deniz Yolları İşletme 
Müdürlüğü İlanları 

Umum 

Muhammen bedeli 275000 llra olan 50 adet sarnıç vagonu 28/ 2/ 941 cuma 
günü sa.at 15 te kapalı zart usulü ile Ankaracla idare binasında. satın alı
nacaktır. Bu işe girmek isteyenlerin (14750) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettlğl veslkalan ve tekliflerini aynı gün saat 14 e kadar 
komsiycın reisliğine vermeleri lazımdır. · 

Şartnameler (500) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl-
maktadır. (153) 

••• 
Muhammen bedeU (2500) lira olan 500 kilo kösele (23/11941) perşembe 

günü saat (11) on birde Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komisyon 
tarafınd:ı.n açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (187) lira (50) kuruşluk muvakkat teminat 
ve kanununun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar 
komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu Jşe a!d şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(52) 

* Muhammen bedell 16700 (on altı bin yedi yüz) lira olan 50 ton benzin 
30/1/941 Perşembe günü saat 15 te kapalı zarf u.sulile An!mrada idare bina
sında. satın alınacaktır. 

Bu ışe girmek istlyenlerın 1252,50 (bin iki yüz elli iki Ura elli kuruş) 11-
ralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
ayni gün saat 14 e kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak A11karada Malzeme dair~sinden, Hııydar-

,17 Kanunusani 1941 

TiMOFUJ 
(Abdest bozan) dediğimiz barsak kul'llarmın devasıda. 

Bunlar sığır etile yapılmış pastırma ve sucukları yiyenlerde basıl olur. 
Uzunluklan dört metreden on metreye kadar olm ki bir çok tehli
keli hastalıklara yol açar. TİMOFUJ bu kurtların en birinci devası
dır. Sıhhat Vekaletinin müsaadesini haizdir. Het Eczanede bulunur. 
reçete İlf satılır. 

\det Liralık Lıra 

1 2000 - 2000.-

3 1000 - 3000.-

2 750 - 1500.-

4 500 - 2000.-

8 250 - 2000.-

35 100 3500.-
80 50 4000.-

300 20 - 6000.-

Elektrik Fen Memuru Aranıyor 
Maden kazası civarında bulunan Güleman'daki 4Ietmemizde 

çalıştırılmak üzere bir Elektrik Fen memuru alınacaktır. Taliplerin 
asgarl San'at Okulu mezunu olmalan ve askerlikle al~kalan bulun
maması şarttır. Tenvir, teshin ve ibate ı,,letmece temin edilecektir. 
İsteklilerin kendi el yazılartlc yazılım~ mufassal tercümeihallerlnl, 
bonservislerini varsa birer suretini ve bir de foto~aflannı 

«Eti Bank Şark Kromları İşletmesi · Ma.den» 
göndermeleri ve lstedlklerl asgarl maaşı bildirmeleri IA-

3 Tamirci Alınacak 
lstanbul Elektrik, Tramvay ve tünel 
işletmeleri U. Müdürlüğünden 
İdaremiz Şlşll garajında tamırcllik ve icabında. şoförlük yapabilecek 1 

tamirci }mtihanla alınacaktır. 
İsteklllerin nü!us hüviyet cüzdanı, hüsnühal varakası, şoförlük ehliyet

namesi ve şimdiye kadar çalışmış bulunduklan miiess~selerden aldı.klan 
müddell hizmet vesikalar1le birllkt. idaremiz Metro Han zemin katındaki 
Zat i'.jleri m.üdürlüğüne müracaatlan lüzumu bildirilir. (259) 

ÇAMLICA 
Krübünün 

paşadn Tesellüm ve Sevk şefliğinden da~ıtılacaktır. 064) 
Maliye Vekaleti Milli Emlak 

Harp Akademisi Satınalma komisyonundan~ 
Harp Akademisinde mevcud 42 adet eğer takımı tamir ettirilecektir. m Ü dur( u ğ Ünden : Mutad senelik kongresi 1/2/941 cu

martesi sa~t dörtte yapılacağından 
fl?-alarm teşrifleri rica olunur. 

İdare Heyeti 

Açık eksiltmesi 18 İklncikiı.nun 941 Cumartesi günü saat dokuzda Akademi VekAlet Milll Emlrut müdürlüğü kadrosunda. da1nı1 100 Ura. ücretli feıı 

Ol•namı•k bı'r gu .. zellı'g""e Satınalın:ı komisyonunda yapılacaktır. memurluğu münhaldlr. Nafia.. fen mektebinden mezun ve askerliğini yapınıt 
Eğer takımları her gün Akademi debboyunda görülebilir. Eksiltme mü- olmak ve tallplerin teahhüdü hallnde kıdem ve menşee göre tefrik yapılmak 

nakasasına 1ştirftk edeceklerin münkasadan evvel Beşiktaş malmüdürlüğü- suretile blı: fen memuru alınacağından tallp olanların aşağıdaki evrakı b1' 

ma· ı•ıkı'yetı'nı•z•ın ne yatırılmış ylrml dört liralık makbuzla mezkılr günde komisyonumuza. lstidaye.. rapten Maliye Vekrtlet1 o:Mll11 Eml§.k> e göndermeleri UAn olunur. 
Darüşşafaka mezunlan kurumun- müracaatları. ı209) 1 - Mektep vesikası. 

dan: 2 - Memurin kanununun 4 üncü maddesi mucibince mahkümiyef& 
İdare heyetini yenilemek üzere 6 b b • S B k olmadığı. 

29/12/940 tarihinde Eminönü Halkevl . se e 1 . ümer an Hir]eşik vün ipliği ve dokuma ve 3 - Hüsnühal varakası. 
salonunda yapılan toplantıda nisabı Sun'i İpek fabrika J arı müessesesinden: 4 - Askerlik vesi.kası. 1 

ekseriyet hasıl olmadığından 19/1/941 ~ - :r:vcll ;~ec~k ?U:Oune ve.çllile ~ ::;-~--
pazar gun .. u" saat 15 de aynı salonda Bursada kain Merinos fabrikamız 1::gJ--~ hla nw'j;--''-; .:~ .. -,,.";"i :.: ,.=-:; ıe-. . ··,;.. ~ .__,__ • -=-·· ....... - ı:. - 11,0 ~"-ll' ı:::u~aınmı: 'DC'Ş' tıue~ fOOOısuı.f. 
t~krar toplanılacaktır. Bütün Da.rüş- 1 - 10 cazib renk.,..h!p.sl ® ı;on ~: ~ ::7'~-i:~~.ıııecen~. ~lrl>ecieü 19'SB,57liradı'i='.- Beton ~~e demirleri 7 - Nüfus kağıdı sureti. d'7S• c273t 
şafakalıların gelmeleri. rls m~d~, ~~! J{~nllıun orta~m- muesse.sece temin edilecek ve bedelden tenzil edilecektir. Bu inşaata. ait ______ .....;;,. ____________________ _ 

·-~~==~~~~~·~El-~~ ~ aaikten görebilirsiniz. ~apah 7.arfla eksiltme 27/1/ 941 Pazartesi günü saat 15 te müessese merke- Darphane ve Damga Matbaası 

I
:;:; 2 - Evvelce mümkün olduğu zan- zı.~de toplanacak eksiltme komisyonunca yapılacaktır. Kapalı zarflar ayni 

SATILIK 2 KAMYON nedllmiyen daha \nce ve daha hafif ... gun saat 14 e kadar müessese merkezine tevdi olunmalıdır. Muvakkat temi- Mu" "dUrlü""Unden 1
1 Bir tanesi Fordson marka bir Bu pudra cHavalandmlmış. tır. n~~ miiı:tarı 298,29 liradır. Şartnameyi almak için her gün öğleden sonra ~ 

rt~~~1 3:a~:td~i:ı~~~zm~~a~: 3 - Yeni nefis bir koku adeta muessese veznesine müracaat edilir. İştirak edeceklerin Katırcıoğlu hanın- ı - Muhammen bedeli 2360 ve 11k teminatı 17'l ura olan 2000 kllo SU• 
Fransanın Midi havalisindekl' çiçek- da 5 inci katta müessese merkezine müracaatları. (208) dan zamkı açık eksiltmeye konmuştUll • 

yon satılıktır. Her gün 20992 1 in k k h · h ld ml.zd kl k ıs ...... Telefonla Hakkı Özak'a müracaatı. er o usunu ıssetınl.ş olacaksınız. B 2 - I ale 20/ 1/ 941 pazartesi günü sa.at ı~ da a.re e om yon._ 
4 - Bütün gün sabit kalır. Zira. ter- alık 1 c • t" d yapılac:ı.ktır. 

- kibinde «Krem köpüğü, vardır. Çl 8f emıye 10 en : 3 - İsteklllerin kanunun tayin etti~ vesaik ve llk teminat makbım 
5 - Güzel ırFinimat» çünkü ne rüz- ccmlyetlın!zln senelik umum1 heyeti toplantısının :!1/11941 salı günü veya mcktuplarlle birlikte mezkür gün ve saatte 1dareml2de bulunmalal'I Satılık 

Saç Fıçıları 
İkiyii:zer kiloluk kapaksız de

mir saçtan mamul fıçılar sab
Lktır. Akşam gazetesi idaresine 
müracaat. Tel: 20681. 
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gar ve yağmurdan, ne de fazla terle- saat llJ dan 14 e kadar Balıkpazarı Peynirci sokağı Arnoplo Hanı 516 No. 1ı rn.zımdır. Şartnameler her gUn idareden parasız verilll'. (60) 
meden katiyen müteessir olmaz. 

6 _ Gayet kıymetli yeni ve zarif Cemiyet Merkezinde yapılacağından kayıtlı ~zanın cüzdanlarile birlikte 
qBüyük Model» kutular. gelmeleri ilan olunur. 1 İstanbul Belediyesi ilanları 1 ____________ __. 

Müzakere olunacak maddeler: İstanbul ücüncü icra memurluğun
«!an: 

941/3 Bir alacağın temini için haciz 
edilip pataya çevrilmesine karar ve
r!len bakkaliye eşyası Boğaziçi Kireç-

940 senesi hesaplarının tetkik.ile İdare Heyetinin Jbgrası 
bütçesinin tasdiki. Müddeti biten nısıf azanın intihabı. 

Kabataş vapur iskelesi karşısında. yaptırılacak tahtezzemin Plsvarlar 
941 senesi inşaatı temdiden açık eksiltmeye konulmuııtur. Keşif bedeli 1294 Ura 90 

kuruş ve ilk teminatı 97 Ura. 12 kuruştur. Keşif ve şartname zabıt ve mua
melat müdürlüğü kaleminde görülebilir. İhale 28/ 1/941 salı günü saat 14 da 
daimi encümende yapılacaktır. Tallplerin ilk: t eminat makbuz veya mek
tupları, !hale tarihinden 8 gün evvel Fen işleri müdürliiğüne müracaatlA 
alacakları fenni ehliyet ve 940 yılına ait ticaret odası veslka.larlle 1hal• 

burn u Alakır sokağında 8/ 10 No. 11 Doktor Aranıyor 
bakkal dükkanında 28/1/941 günü 1 ----
saat 11 de birinci açık arttırma ile İç Anadoluda bulunan bir müessese için bir Doktora ihtiyaç vardır. 
satılacaktır. Işbu gün muhammen 
kıymetin % 75 ini bulmadığı takdirde i Maaştan başka ibate, tenvir ve teshin de temin edilmektedir. Tallple-
30/1/941 günü ve saat 11 de ikinci ı ıfo hal tercümelerini, istedikleri maaşı vesaireyi bildirmek üzere fo-
açılt arttırma ile satılacağı ilan olu- ı toğraflı mektuplarını (Doktor) Rümuzıle Posta kutusu 176 numaraya 

1 

göndermeleri rica olunur. 
'ur. llliılıiııııııiıııııııiiiiıiiiııiıiıııiiıliıiıılıiıııiiiiiıa--------.. 

.. 

günü muayyen saatte daimi encümende bulunmaları. (297) 

Istanbul Kambiyo Müdürlüğünden : 
Amerika taleplerinden 20791 numaraya kadar olanları permiye rap

tedilmişt.ir. Alakadarın derhal al.malan. 


