
Şirketi Hayriyeden 
Kara vasıtalarının kifa1etsizlii'i sebebile, Be

bek, Amavutköy, Kuruçeşıne, Ortaköy, Beşiktaş 
ve Köprü arasında günde 42 sefer tertib Mi.imiş· 
tir. Sayın yolculanm.ız bu iskelelerde her yanm 
saatte vapur bulabilirler, _J 

Münakalat Vekili 
bugün Aziziye tUne

llnde tedkikat yapıyor 
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Romanyadaki hazırlık
ların sebebi ve gayesi 

her doğru mantığa 
göre ne olabilir? 

ltalya ayakta durduğu müd
aetçe bir kısım İngiliz kuvvetle
rini Akdenizde tutuyordu. Hattft. 
harbin başında İtalya tayyare
leri, donanma ve Afrikadaki or
Clusile İngiltere için Alınanyadan 
naha yakın, daha tesirli bir düş
man halindeydi. Buna karşılık 
İngiltere, donanmasının mühim 
kı~. bir çok hava kuvvetleri
ni ve büyük bir orduyu Akdenize 
göndermeğe mecbur kaldı. Bu 
kuvvetler ne kadar olsa İngilte
renin Almanyaya karşı taarruz 
ve müdafaa kudretinden ayrılmış 
kıymetli parçalardı. 

Şimdi İtalya Akdenizde yok 
oluyor. Ardı sıra gelen hezimetler 
İtalyayı ya içinden yıkacak, ya
:t:ıud çaresiz bırakarak ayrı sulha 
mecbur edecektir. İtalya harpte 
müessir bir unsur olarak ortadan 
kalkarsa Akdenizdeki İngiliz kuv
vetleri boş kalacaktır. İngiliz do
nanması, İngiliz tayyareleri hep 
birden İngilterenin Alrnanyaya 
karşı müdafaa ve taarruz kabili
yetini mühim nisbette çoğaıtma
ğa gideceklerdir. Mısırda kabili
yetini isbat etmi~ olan üç yüz bin 
kişilik Britanya ordusu boş kala
rak başka istikametlere teveccüh 
edebilecektir. 

BU SABAHKi 
TELORAFLAR 

B. Churchill'in 
dün geceki 

mühim nutku 
istilaya karşı 

iyi hazırlandık 
B. Hitlerln teh· 

dillerinden asla 
korkmuyoruz 

Libyada Bardia'da İngilİ2 den.is kuvvetlerinin ateşile harap olan bir kışla 

Londra 18 (Radyo, bu sabah ıSa.8.t 

dokuzda.) - İngiliz Başvekfil B. Chur
chill dün akşam Ola.skov şehrinde 
mühim blr nutuk söylemiş ve ezcümle 
rle~tl.11 ki: İngiltere Amertkadan 
gördü~ ve göreceği daha. büyük rar· 
d.ımlar, müdafaa. tertibatını kuvvet
lendirmesi ve Mısır lle Libya.da ka
zandığı muvaffakıyetler sayesinde ye
ni seneye daha. kuvvetli olarak girmlş
tir. Mısır ve Llbyadakl zaferlerimiz, 
harbin idaresinde büyük blr inkıla.p 
yapmıştır. 1941 senesi hadiselerini da
ha büyük avantajlarla karşılayacağız. 
Libya.da ~arruzumuz hayal ve talı· 
mlnlerimiz!n fevkinde muvaffak ol
muştur. 80 bin esir aldık ve daha. da 
Jenllerinl alacağız. Uğradığımız pek 
cüzt zayiat mukabilinde 8-9 İtalyan 
fırkası imha edilml,tlr. Bu muvaffakı
yetl doğuran hareket, tehlikeli idi, 
fakat zahmete değerdi. Inglltere, Av
rupada müstebldlere yolu kapamak
tadır. Kati neticeden ası~ şüphemiz 

Hava taarruzlarmda vukubulacak 
yangmlara karşı tedbirler alımyor 

Yeni layihaya göre hükumet lüzum 
gördüğü ahşap evleri istimlak 

suretile Y.ok edecektir 
Ankara 17 (Telefonla) - Haber verildiğine göre hükftmet 

mühim bir kanun l~yihası hazırlamaktadır. Hava taarruzları do 
layısile vuku bulacak yangınlara karşı tedbirler alınmasına dair 
olan bu kanun layihası.na göre hüküm.et lüzum gördüğt! takdirde 
şehir ve kasaba!ardald a.h1}ap evleri istimlak etmek suretile orta
dan kaldıracaktır. 

Büyük bir 
deniz harbi 
olacakmış 

Bir Amerikan Amiralı 
İngiltereye geniş 
yardım istiyor 

yoktur. İngiltere, insaniyete karşı va-
Cbampaİgn (İJJinois) 17 (A.A.) zi!esini yapıyor. İstllll.ya karşı çok iyi 

- Jllinoia üniversitesinde bir nutuk hazırlandık. 
söylemiş olan amiral Yates Stirling B. Churchlll, B. Hitlerin İngiltereyi 
bilhassa demiştir ki: «Biz şimdi har· yolu üzerinden silip atmak istediği, 
bin içinde}iz; Kanaatime göre Ame- A'VTUpad 8-10 memleketi ta.ha.kkümü 

altında tuttuğunu söyledikten sonra 
rikan donanması İngiltereyc gönde- devamla demiştir ki: 
rilen malzemeye refakat için Atlas - Fa.kat bu memleketlerde ve hatıt& 

Yunanlılar 
1000 esir 

aldılar 
Esirler arasında 

birçok zabit ve bir 
miralay da var 

Atina ıs <Radyo: Bu sabah 
sa.at dokuzda) - Dün muvaffa
kıyethn.izle neticelenen harekit 
esnasında müstahkem mcV'Liler 
zaptettik ve düşmandan aralannda 
birçok zabit olmak üzere 1000 esir 
aldık. Esirler arasında, ahiren Ar
na vutlııP gelen 7 net fırka.ya 
mensup 78 nci alay kumandanı al
bay Melegettl de vardır. 

Asker dolu iki 
büyük İtalyan 
vapuru batırıldı 

Londra. 18 (A.A.) - B.B.C.: Dün 
akşam Atina raılyosu, Adriyatik 
denizinde asker yüklü 15254 tonlu 
Ligurya ve 20,000 tonluk Lombar
dia İtalyan vapurlarının Adriya
tik denizinde torpillenerek babrd
dıfmı söylemiştir. Yunan matbuat 
müsteşarlığının tebliğine göre son 
günlerde Arnavutlukta yakalanan 
İtalyan esirleri bu vapurlar ile 
Brendiziden Arnavutluğa giderler
ken yolda torpillenıliklerini söyle
mşilerdir. Bu iki vapurun İngiliz 
cüzütaınlan tarafından batırıldığı
na dair henüz J,ondraya maJümat 
gelmemiştir. 

B. Roosevelt'in 
beyanatı 

İtalyanın mağlubiyeti bu su· 
retle Almanyayı yalnız bir müt
tefikten mahrum bırakmak iti
barile değil, İngiltereyi Akdeniz
de tamamen serbes hale soktuğu 
için yeni bir felaket olabilir. Ak
aeniZdeki bütün İngiliz ağırlığı· 
nın Garp cephesine ilftve edilmesi 
her halde Almanyanın hoşuna 

gidemez. Almanya böyle bir vazi
yete kolay kolay boyun eğmek lngiliz Hava 

Nazırının . 
bir nutku 

,.-------------.. Okyanusunda toplanmalıdır.> ıtalyada Hitlerlzme karşı nefret artı-
Stirling, Almanların ve İtalyanla- yor. Bu nefreti, birçok seneler ve hat

nn Yutland muharebesini andıran t~ asırlar silemlyecektir. B. mtıertn 
bir ~ekilde İngiliz donanmasına müt- tthdidlert bizl korkutmuyor. Geçen 

"lngiltereye yardım 
projesinde tadilata 
taraftar değilim,, 

istcmiyecektir. 
Başka bir tehlike daha vardır: 

«Hava kuvvetlerimiz 
bu yıl zafer yolunu 

açacak» diyor 

İşsiz kalan tecrübeli Yakın şark 
İngiliz ordusu Arnavutluk zafe
rinden dönecek Yunan ordusile 
birlikte bu sefer muhtemel bir Al
man tehlikesine karşı Sel!nikte 
~lmanyanın o kadar korktuğu 
cepheyi tesis edebilirler. Geçen 
harpte Almanya o cepheden yıkıl· 
mıştı. Bu defa da İngilterenin 
müstakbel büyük kıta taarruzu- Londra 17 (A.A.) - Clasgow 

.. · · · t 1 b · hit eden nun nüvesi orada teşekkül ede- unıversıte3'1 a e esme . ap . . 
bT Hava Nazın Archibald Sınclaır bil· 

1 ır: . ·~· .. hassa şunları söylemiştir: 
Eger Almanya denıldigı gıbı Geçen senenin karanlık aylarında 

Romanyaya büyük mikdarda as- bu memleketi kati bir istiladan ve 
ker yığıyorsa hazırlığının sebebi pek vah~ bir hezimet tehlikesinden 
ve gayesi ancak bu olabilir: İtal- ku:taran .~ngiliz hava kuvvetleri ol
yanın aradan çekilmesi ihtimali dug~na şuphe yoktur. Almanyanın 

k d Akd · 1· boş bırakma- ve ltalyanın hayati noktalarına İn· 
arşısın a enız ·ı· h k 1 . . . ik .., 

k S l
A-ikt b' 

1
· .1. gı lZ ava uvvet ennın gıtt çe agır 

ma ve e u..ıı e ır n aı ız cep- d b ı · d" .., · d b 
• 1:> ar e er ın ırecegın en ve . u sene 

hesı kurulmasına engel olmak. zafer yolunu açacağından katiyen 
İtalya sulha mecbur olduğu eminim. Bu yol bu senenin içinde 

takdirde Almanya, İngiliz hava açılacakhr. Senenin sonunda zafer 
ve: denız kuvvetlerinin Garp cep· yol?nu ön~üze açık bulacağımıza 
h . •t . k . Akd . d katıyen kanıım.> 

esme gı mıyere yıne enız e N 1 ·ı· · ti. H 
w • • • azır şun arı ı ave etmış r: « arp 

kalmaga mecbur olmaları ıçın tarihinde en mühim kararlardan biri 
kendisine Akdenizde . hava ve de- iki sene evvel İngiltere sekiz mıitral· 
niz üsleri yapmak istiyecektir. yözlü ve ateş kuvvetleri Alman ve 
Bu bakımdan öylP. zannedilebilir- İtalyan tayyarelerine faik av tayya• 
ki İtalya yıkılınca Almanya Fran- releri. i~şa etm.eğ~ ~arar verdiği za· 
Eayı cenuba kadar işgal ederek man ıttıhaz edılnuştı~. . 

. . Hava ordusunun mkışafına yar• 
Marsılya ve Toulon lunanlarına el d d d'w • ·ıı d b h . . . · ım e en ıger amı er en a se-
koymak ıstıyecektır. Almanyanın den Sinclair birkaç sene evvel 
~imdiden Fransayı ümidsiz bir Mont - Ev.erest üzerinde takriben 
harekete sevkedecek şeklide sı- 26 bin kadem irtifaında yapılan 
kıştırmaması İtalya harbe devam uçuşu hatırlatmıştır. Nazır bir kaç 
ettiği milddetç" Fransayı yeni bir hafta .evvel Spitfire tipinde bir tay-

.. " . yarcmn Heinkel 1 l 3 tipinde son 
duşman olarak Afrika.da tekrar model ı'kı· Al t · • 93 b' . . rnan ayyaresını ın 

~arbe sokmamak içındır. Fakat kadem yüksekliğinde yakaladığını 
Jtalya kaybolunca Afrikadaki ifııa etmiştir. 
l+'ransız kuvvetleri Almanya için . Sinı:Iair, İngiltere hükumetinin se
bir tehlike olmaktan çıkar. İşte kız m1tral~-ö~lü av tayyarelerinden 
o zaman Almanyanın bir taraftan ba~ka >:_~n~ tı~ tan:areleri de inkişaf 

. . ettırecegını soylemış ve faaliyet sa-
garbi Akdenızde Fransız lıman- haları geni<> ikı' moto" 1 .. · t' t 

• • , v y • ru en yem ıp e 
lanın işgal etmesı, dıger taraftan av tayyarelerınin yakında hizmete 
şarkt Akdenizde Selô.niğe inmek gireceğini haber vermiştir. 

Almanya - ltalya 
Yüksek şahsiyetler 
arasında görüşme 

şayiası tekzib 
ediliyor 

Roma l '7 ( A.A.) - Stefani: 
İtalyan ve Alman yüksek şah
siyetleri arasında görüşmeler 
yapıldığına dair ecnebi mem
leketlerde dolaııan şayialar 

asılsızdır. 

Alman-Bulgar 
ittifakı mı? 

Yeni ittifak müzake
relerine zemin 

hazırlanıyor 

BelgTad J 7 (A.A.) - Bulgaris
tanın Berlin el~i B. Draganof, Sof· 
yaya gitmek üzere bugün Yugoslav-
yadan geçmiıtir. • 

B. Draganof, Belgrad gazetelen· 
ne yaptığı beyanatta. Bulgaristan ile 
Almanya arasında yeni ittifak mü• 
zakeerlerine zemini hazırlamak iize· 
re gittiğini söylemi§tir. 

tzmirde satın 
allnacak şirketler 

Almanya, murahhasla
rın Belçikadan çıkma• 
larına izin vermiyor 

istemesi beklenebilir. 
Romanyaya bu kadar çok Al

man askeri geliyorsa, bunun se-

İzmir 17 (Telefonla) - İzmir 
elektrik ve tramvay şirketi ile su şir· 
ketinin satın almması etrafında gÖ• 
rüşmek üzere mezkfü şirketler mu-

V ekill er Heyeti rahhaslarını Ankaraya davet etmi§-
. tir. Fakat bu şirketlerin murahhas-

Necmeddin SarJak 

(Devamı 7 nci sahifede) 

An~ara ~'! (A.A.) - Icra Vekllleri 1 h .. I n Belçikada bulunmaktadır 
heyetı bugun saat 16 da Başvekil Dr an a e 1 Hefik Saydamın riyaseti altında Daş~ ve Almanya bu mura~?aslann Be -
vekalette haftalık mutat tcplantısını çikadan çıkmalarına musaade etme-
yapm19tır. mektedi.r. 

hiş taarruzlarda bulunacaklarını temmuzda, ve eylillde İngiltereyi isti- Londra 18 (A.A.) - B.B.C.: Vaşing. 
Ilı teşebbüsünü zor bulan Hltler, ilk- tondan bildlrildiğlne göre dün B. Roo

söylemiştir. Amiral şunları ilave et· baharda bunu daha kolay bulamıya- sevelt gazeteciler konferansında yar-
mi§tir: caktır.. dım projesinde tadl.lat yapılmasına. 

«İngiliz donanması kafi miktarda Müteakıben B. Churchill, bu nutku taraftar olmadığını söylemiştir. B~ 
tayyareye ve müdafaa vasıtalarına lrad ederken yanında oturan B. Roo- gazetec~ B. Roosevelte kongrenin ken
malik olmak şartile böyle bir taar- seveltin şahsi mümessili B. Hopkingse disine Inglliz ve Fransız dommmala· 
ruza mukavemet edebilir. Amerika dönerek gösterdiği yardımdan dolayı nnı satın almak salflhiyet!nl verip ver-

Amerilı:aya İngiliz milletinin minnet- m.lyeceğini sorunca B. Roosevelt güle
ona tayyare vermek istiyor. Fakat • 1 tarlığını hararetli bir 11.sanla beyan et- rek: 
tayyare ıma etmek kafi değildir. mlştlr. - Kongre, bana Alınan donanma.. 
Bu tayyarelerin İngiltereye salimen A "k • ~ da. satın almak salahiyetini ve-
gitmesi lazımdır. İ§te Atlas Okya- men anın yenı ı·ebillr. B. Roosevelt beyanatına de-
nusundaki Amerikan filosunun va- L d f" • vamla demiştir ki: 
z:ifesi bunu temin etmekten ibarettir. on ra se ırı - Önümüzdeki aylarda birçok şey-

i 
İlk hedefiz:ı;ıi~. Hitlerin hezimeti ol- Nevyorlc J] (A.A) _ New • ler olabilir. Onun için tedbirlerimlzl 
malıdır. Buyuk Okyanusta pek meş- York Times gazetesine Va§İngton- almalıyız. Emin olunuz ben tehlikeli 
gul bulunursak Hitlerin eline iyi bir dan şu haber veriliyor: cReisicüm- blr işe glrl§mek arzusunda değlllm. 
fırsat vermİ§ oluruz. İngi)tere kaza- hurla sıkı münasebeti olan mahfil. 
nacak olursa Japonyanın şimdi ka· lerde öğrenildiğine göre Cenevre 
zandıklannı geri almak mümkün· beynelmilel iş ofisinin eski direkt" ·· 
d·• oru 

Sovyet-Japon pakh 
mevzuu bahsolamaz 

ur.:. John Yinant Reisicümhur Roosevelt 

A •k B h • tarafınd K d • · A Moskova. 17 (AA) - Umumi k.a.· merı a a rıye . an ı enne y run yerine - uaate göre Sovyet - Japon p:ı.ktınm 

N b 
merıkanın ngiltere elçiliğine tayin 

azırının eyanatı edilmiştir. aktı artık bahis mevzuu olanuyacak
tır. 

Washington 17 <AA.) - Bahriye 111111111111111111111111111111111u1111111111111111111111111111111111H11H111 .. 

Nazın B. Knox İnglltereye yardım 
kanun lA.yihasını bugün mebusan 
mecllsl harlclye encümeninde müda
faa. ederek bllhassa. deml.ştJr ki: 

, «Önümüzdeki senelerde, mihver Blt'
.eşlk Amerika donanmasına zırhlı
lardan denizaltılarına kadaı- bütün 
lıarb gemilerinde adetee tefevvuk 
edecektir. Mihverin donanmasında. 
en kuvvetli tezayüd denizaltılarında 

C Devam. 7 nci sahifede) 

.. :l.kka-.ıer s 

Ey gramerciler, 
lügatçiler, .. . . ·ı , unıversıtecı er •••• 

16 citdlik bir o:lnönü Ansiklope
disi» hazırlanacak. 

Devrimiz. gelecek nesillere kaqı, 
bununla daiına iftihar duyacaktır. 

Fakat böyle muazzam bir an
siklopedi, gramerim.izin yazılması· 
na. lôğatimizin istilaarına. ismi has· 
Iar davaıımm halline, ısblah lô.gat
çelerioin bitmesine bağlıdır. 

Bu unsurlar tamamlanmaksızın o 
kül tasavvur edilemez. 

Öyleyse: 
Ey gramerciler, lôgatçiler, üniver• 

siteciler! ... Geceyi gilndüze kabnız .•. 
Elinizi çabuk tutunul 

- Meslektaşlara tenzilat yok mu) .•• 
- Siz de kadın şapkacısı mısınız~ .•• 
- Hayır, karikatürcüyüm1 .•• 
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Harp tebliğleri lngiltereye 

yardım 
layihası 

Tütün satışlar1 Alman istila 
üslerine yeni 

bir akın 

AI.i ile VELij 
Köroğlu ve 
Datgınoğ:u 

lngiliz tebliği 

Almanların hava 
faaliyeti az oldu 

Fiat düşüklüğüne sebebiyet verenlere ihraç 
esnasında lisans verilmiyecek 

Ali - l\Ieşhur riy.:ıziyon gihi. 
meşhur üdeba da b::ızan pc:: 
dalgrn oluyor, Veli. Müzakere gelecek 

hafta da devam 
edecek 

Vekalet bir tebliğ • 
neşrettı lngiHz tayyareleri 

güpegündüz 
1 

Veli - Bu söz'..i n:ç·n söyl<!
din? Kahire 17 (A.A.) - Umumi karar

gahın tebliği: Ce!)belerdeki vaziyet
ıe bir değişiklik olmamıştır. 

Londra 17 (A.A.) - Hava ve dahill 
emniyet nezaretlerinin tebliğ!: BugÜn 
düşmanın hava faaliyeti çok a.z ol
muştur. Münferid bir tayyare bu sa
bah KPnt eyaleti üzerine bir bomba 
ıtmışsa da ne hasar ne de insanca 
ıraylat vardır. 

Yine bu sabah erkenden bir düşman 
tombardıman tayyaresi iskoçyanın 
rımallnde avcılarımız tarafından de
nize düşürülmüştür. 

Alman tebliği 

·Arman tayyarelerinin 
Maltada Valetta 
limanına taatruzu 

Vaşington 17 (A.A.) - lngil
tereye başka Amerikan harp gemi
lerinin verilip verilmiyeceği meaelesi 
Harbiye Nazın Stimson taı-afından 
dün mebusan hariciye encümeninde 
yapılan beyanat üzerine hususi bir 
ehemmiyet kesbetmiştir. Stimson'un 
mülahazala.u encümende bugün be
yanatta buJunacak olan Bahriye Na
zın Kno1'un herkesçe malum olan 
noktai nazarile tebarüz etmektedfr. 

Hariciye encümeni evvelce deT
piş edildiği vechile müzakerelerine 
bugün nihayet verm.iyecek ve tnü
müzdek i hafta bazı yüksek zevat ta
rafındar- yapılacak beyanata tahsis 
edilecketir. Amerikanm eski İngil
tere sefiri Kennedy ile Willkie söz 
söyliyecek zevat arasında bulun
maktadır. 

B. Wilkie'nin beyanab 

Berlin 17 (A.A.) - Alman resmi 
ttbliğinde blldirildi~ine göre dün öğ
ll'den sonra Alman bombardıman tay
yareler! Valletta limanına bazı İnglllz 
cüzütamlarına pek muvaffakıyetli 
hücumlarda bulunmuşlardı. ıo k~nu- Nevyork l 7 (A.A.) - B. WaI
ııusc.nide esasen ağır hasara uğrayan kie radyoda söylediği hir nutukta 
blr tayyare gemisine büyük bir orta demiştir ki: 
çapta bir çok bombalar tam olarak <Ben Rooseveltin m\Jann olmak-
lsabet etmiştir. la beraber bütün Amerikalıları bu 

Tersane -~ın-~akasml7 ~a bir çoıı: vahim buhran anında onun talep et-
bumbalar duşmuş ve bır tıcaret va- ·-· . lalı" l · - d 
purıma en büyük c:apt::ı. bir bomba tıgı ge~~ sa ıyel en vermege a-
ısn bct etmiştir. vet edıyorum.> 

Ankara 17 (AA.) - Ticaret VekA
letlnden tebliğ edilmiştir : 

Ege mıntakasında açılan tütün pi
:rasasmın inkişafı hükiımet tarafın
dan çok yakın blr alaka lle takip 
edilmektedir. 
Irıikümetin müdahale mübayaatı 

:cin tahsis ettiğl dört mliyon liraya 
ail.veten kendi semıayelerile de Yerli 
tütünler ve Türk tütün Llmlted §ir
ltet1erl otuz altı yerde piyasaya hara
tetle iştirak etmektedirler. 

Bundan başka. İnhisarlar Vekalet! 
de kendi teşkilatına bu yolda emirler 
vermif1;1r. 
Piyasanın üçüncü gününde satış 

vaziyet! memnuniyet bahş görülmekte 
clup hiikümet satış ve fiatlerin bu
günkü normal seyrini muhafaza et
mesini temin için bütü..'l alikadarlar 
nezdinde katı tedbir ve teşebbüsleri 
almaktadır. Bu arada flat kırmak hu
susunda her bangl bir hareket ve te
şebbüse meydan verilmeyecek ve va-

Tayyare 
mezarhğı 

İtalyanların Aladem 
meydanında 82 tayyare 

enkazı yatıyor 
10 kiinunusanide İtalyan - Alman Wilkie bundan sonra, Roosevelt 

taarruz\l esnn.sında ağır surette basa- 1 t~rafından İngiltereye yardım için Londra l 7 (A.A.) - Hava Nc
ra u~ı:nyan s~~~h::ımpton !~indeki 1 teklif edilen kanuna ıtiraz eden sos- :z:aretinin istihbarat bürosu lıildiri
In~ ıl:z kntvazoru de aldı~ yaral::.rın yalist lideri Norman Thoması tenkit !yor: Trablusta İtalyanların büyük 
tesırıle batmıştır. ı . .. ı · ·1A ı · t" 1 Al d t d h ·· . • . . etmış ve şu soz en ı ave ey em.ş ır: a em ayyare mey anı ugun 
. Sı!=:hl_ı ker.ıf hareketlen esnasında 1 <- Şimdiki facianın karşısında tayyare mezarlığı halini almıştır. 

rımaıı I.<:koç.vanın garbmde ve Ingil- . . · M d d 41? 1· J · • 
trrenin gn.rp sahiller! yanında seyre-

1 
sadec~ seyırcı kalmakla Amenka- ey an ~ o.. ta yan ta.yyaresm~n 

ô::n c~man 13 bin tonluk \iç İngiliz ntn yuksek hayat standardını mu- enkazı Y!ilmaktadır. Bu tayyarelerın 
t:~net vapunı dün bombardıman hafaza etmek imkanı yoktuT. Dik- : ekserisi fogiliz hava kuvvetlerinin 
edilml~tır. J tatörlükierin inhidamını takip ede- 1 bombardımıyılarile tahrip edilmiş 

Dlin. gece Alınan ha va teşekkülleri cek olan t~caretin artması, dünya 've nihayet ltalyan]ar tayyare mey
carhl Ing1ltercde bir limana ve İngil- 1 piyasasının açılması ve sulh saye- 1 damnı terkederken yakmışlardır. 
1rrc.1!n cenubunda bazı hedefle:e nıu- sindedir ki Amerika hakiki bir in- l İngiiizler geldiği vakit tayyue enka-
\a!L kıyetle taarruz etmişlerdır. k" f L Jab·ı· h ta f d w lm b ı d 

17 kanunusani gecesi düsman hafif ışa a maznar o ı ır.> zı er :a a agı ış u unuyor u. 
te~eU.:üllerlc Alman arazisi üzeı:indr.n Hatip!er yardım Yalnız bır hangarda yanm~ 22 tay-
uçmuş ve blr kn.ç yangııı ve infllfı.k yare bulunmuştur. Bu tamuhanede 
bombası atmı~tır. Binalarda hafif projesi lehinde 24 pervane. f 2 rnotör, binlerce ye-
basa:at husule gelmiştir. 15 kılnunu- . . 1 dek parçalar ele geçmiştir İtalyanlar 
~an'.'1c ve dün düşman beş tayyare Vaşın,;ton 17 {A.A.) - In~lltereye ı büyük bir elektrik fabrikasını sağlam 
b:yb~tmişt;,. 15 kanunusani . ak~a- yapıJaca.k yardım hakkındakı kanını ı l k b k ' d T 

'':. · "' · j · 1 t 'kik d b o ara ıra mış.ar ır. ayyare mey-m1ndan bugune kadar üç Alman tay- pro esın ea e en me usan mee- • . . ~ 
y:ıresl üssüne dönmem.L'itir ı;sı hariciye encümeninde hatipler danının fecı vazıyetıne ragmen, 

-~--·----·- t.irblrinl takip ederken diğer taraftan j T obrukı..n uzun menzilH topları 
l. [ b /' . lia hükumet namına projey~ müdal'.aa 1 meydanı 12 sonkanun gecesi bom-
f tı yan fe tğt t'de<ıek ~ahslyetler pt'oje lehin?e muk-1 bardıman etmiştir. Fakat hiç zayiat 

11\ blr tez. hazırlanu~lardır. Layihanın olmamı~tır. Meydanın etrafında 

Bingaz:de topçu ve 
keşif kotları faaliyeti 

kolladığı ma'ksad haklunda ottada b 1 "k da 1 h 
hemen hemen hiç bır tenk!d kalma- me ~u mı tar ma zeme ve atta 
mıştır. Tenltld eru;en şey bir şahl!a mayı mahruk bulunmuştur. Bu, 
:rant reise bu kadar geniş selahlyeUer düşmanın nasıl acele ile kaçtığını 
vtrilmesidir. gösterir. 

Kanun projesi hnkklnda mütalaa 
h ı d ı::- ah 1 17 (AA) yürütenler, B. Coı·dell Hull tarntm-
.a Y~ a •• m a · · -ı dan yap!lan beyanatın Amerika bita- Münakalat Vekili 

z:!yetln icap ettlrdiiti munzam tedbir
ler de zamanında alma.cakt!f. 

İzmir 17 (Telefonla) - Tütün plya
easında .satışlar ilk gihılerdekl hara
retini kaybetmiştir. Amerikan 'kum
panyaları piyasadan 2,5 m.llyon kilo 
kadar tütün satın aldıktan sonra mü
hayaalarını kısmı..şlardır. Buna sebeb 
olarak sevkıyat, sigorta i§lerinde zor
lı..k olduğunu ileri .sürmektedirler. 

Tütün nıübayaa mümesrulerl bugün 
ticaret müdürlüt,.rfü::ıde bir içtimaa da
vet edilmişlerdir. İçtilnada, mümessil-
lere hükfımetin tedblrlerl ve c!.han 
tütün rekoltesinin. va.ztyetl hakkında 
:!zahat verllmişt1r. 

Toplantıda il.zerinde durulan başlıca 
mevzuu tacirlerimizin fiat indirmeleri 
teşkil etnı.lştir. Bu arada, :fiat düşük
lüğüne sebebiyet verecek ols.nlara 
malların ihracı esna.smda lfaans ve
rllmiyeceği de kcndlli!rlne blldlrlln11ş
tir. 

Mektebi bitiren 
Harbi.veliier 

taarruz ettiler - Burhan Cahid tiAadı:rıı~ 

1 

dolayıeile söyledim. ~e yap•ı 
bili}-or mu•un~ ... M::ıtb:ıa..-ı.· l. 

Londra 1 7 (AA) İngi.liz haber gönderdi: «1" huat L. 
bomhaı:d.ıman tayyareleri bugün öğ- ! müdürıüğünün nqrcttiği G.t·.
leden sonra güpegündüz Fransız 1 ZETE ve I\lECMUAU\R i.:im!i 
sah'.ilind.eki AJman istila üslerine ta-ı eserde bi:.:;T. Körof · T'n uC:ı 
arruz etmişlerdir. zikredilmer:ıh. Şun;-ı takılm b 

Kent kontluğunuı1 bir sahil şehri- dedi. Bızde ismi ge e'l l.it"Lt 
nm ahalisi lngiliz bava Leşe1'külünün baktık 4<K1> harfinde hak~ka t.1 

av tayyarelerinin refalratinde denizi, cKöroğlu» yok. Ar.:. ..,nu ye1: 
aştığını görmii§tür. Tayyareler pek ne getirdik. Bunun üz Tine, mu-
yübek:ten uçmakta idiler. Biraz 

1 

harriıl<:.rimizc!en Liri ~ikkatirci-
sonra bir müddet devam eden ağır z.~ celbetti; «Aman. ne vaptı.cız? 
:in.filAk.lann gök gürültüsünü andıran O gazetenin adı Yeni I(ijroğlu-
sedaları işitilmeğe başlanmıştır. dur. Y harfinde ar<>~'l!l' ~ ar<!dık, 

Var. Matbuat umum miidürlü-
l''llhelmshafen'r yeni bir akın ğü hata etmemiş dem k... B ı 
Lmdra 17 (AA.) - Hava Ne~ hadi::ıeye ne Jersin) 

zaretmin tebliği: Dün gece ha"Vanın - Herkesle lfıLife eden Kör-
çok lerıa ve hrtmalı olması lngiliz oğlu birim ~~kanımı darıl.!1'.!az 
tayyarelerini Wilhelmshafen cleniz sanının. Öyleyse ism:n:n ı;onumı 
ussunn bir ~ere dal-.a taarruz- bir de Dalgınoğlu ·ilu\ e ct~in dl!-
larma esaslı hedef ittihaz etmeleri- rİm 1 ftX-;eii 
ne mani olmamıştır. Bu taarruz ge- L ,,,.,~.:..J 
çen gecekinden daha hafif bir nis-
het dahilinde yapılmış cıımakıa be- ft.4 a ;ta JS 

Dün Ankarada Ata- ra'ber azami derecede muvaHaki- r111 

jyetli neticeler elde edilmiştir. İngiliz bu··yuu rı, Lt, ~f ;g.~ 
türk'ün kabri Önünde I tayyareleri birçok yangınlar çıkar· ~ U o ti.~ aı 

• } • • ~ mIJlar ve sonradan gelen tayyareler 1 ~ 
tazım e eğildı.er !bilhassa garlardan biri ile petrol arruz yapı (18 

depoları mmtakasmda yangının fev-
Ankara 1 7 (Telefonla) - Harp ı kalade genişlemiş olduğunu bildir

okuJunu bitiren talebelerin şehrimiz-! mişlerdir. Birçok. infilaklar müşahe
den aynlmaiarı münasebe.~Ie bugün 

1 

de ettiren alevler fışkırmıştır. 
Ulus meydanında merasım yapıl- Ba,ka tayyarelerimiz de Emden 
mıştır. Harbiyeliler saat 15 de başta Boulogne ve Calais doklarile Osten-

İngilizler 10 Alman 
tayyaresini düşürdü· .. !:r 

muzıka olduğu halde Ulus meyda- de bir demiryluna ve isgal altındaki f ·ı· ... 1 - d s· ., ,,, 
l · ı d" • "klAl - r ngı ız ı..Syyare e.(] e 1cı.vaua 

nına ge mış er ır. ıstı· a marşını Fransada bir tayyare meydanına ta-1 . , . ~,. ... • ·~.., 
·· ki ı b d KA . D tmiş" 1 d" f'atanıaJ- a tekrar t.ıc.r ~uz ett , ~r mutea p ta e e en aru oyran. a:rruz e .er ır. 

bir nutuk söylemiş ve Harbiyeliler 1 Bu harekatta ancak b~ tayyare-
Za.fer abidesini selamlıyarak mek- 1 nriz kayholmll§tur. Kahire 1 7 (AA.) - Orta Ş-'.·k 
tepierine dönmüşlerdir. ı j "l _ İngi~~~ h_av~ _kuvvetleri l..:arargahıın 

Başta mektep komutanı kurmay 

1 

ngı tereye taarruzlar 1 tcbl1~:: lngılı:ı: l::~ı;ıba&dıman_ tay;,~~:
albay Behzad Göker olduğu halde Londra 17 (AA) _ Alman I r~len 15 / l 6 ~on.::anun gecesı de :>ı~ 
son sınıf talebelerinden bir grup tayyareleri dün gece taanuı:lannı 1 cil_yad.a. CaLaıııaya ~kr~ taarruz ~~-
Eb d • Ş f A .. k'" _ ,_1_ '- h b"' 1 ·ı · b" k .. ımşlerdıc. Hedc.f uzer:ne vara.r: ilk. e ı e tatur un muvwı;1'.at ~a - gar ı ngı terenıo ır mınta ası uze- C . b · · 
· · · t d k "' · l ·~il · · ı__if - l d. L d tayyare atam.anın cemı u g:ın:u-rını zıyare e ere tazım e ıg mış· rıne tcJSJJ etmış er ır. on ra mm- . d 

0
. h d .. h" . ("'' 1 

ler ve kabre bir çeıenk koymuşlar- takasında da düşman tayyareleri sm be_ _:rk ab~gar a mLLL ~ m ı<a~ 
d h f.f b" f aJ" t ·· t • 1 di ve uyu ır yangın çıi<un-u.ı,;:lır. ır. a ı ır a ıye gos ermıı er r. 

Batırılan lrlanda 
vapurları 

Dublin. 17 (A.A.) - Irla.nda mecli
sinin bir müzakeresi esnasında iaşe 
r.azırı Lema.M Irianda hayratını taşı -
yan dokuz vapurun lrlanda sahili 
~çığında batırılmış cıldnğunu i!şa et
miştir. 

iaşe teşkilatı 
------

D .. b ı_ d ta l Bu }'angın taarruzun devam ettiği 
~şman omoar unan yyare e· .. del .. .. 80 k"l 

· d l l hal" d b" k 1- mu etçe surmuş ve ı.omc~re n a ga ar ın e ır aç eaat n· k •. ..1 .. - 'V .. w 

g "lle e · b" d .. ,. · b' h · uza ta.n goru muştu.·. ı an~11. oıga ı r nm gar m e IM:lm ır ıe rın 
tayyare lem hedefi bulmasma yarüstiinde -:ıçarak evvela bir çok yan-
dun etmiştir. &mlardao başka idare 

gın bombalan, 11onTa da yüksek in· binalarınd:ı bü.yük h;r yangın çı~:a
fil.aklı borohalaJ' atını.şiardır. Bom-

rılm.JŞ ve Catanianın şarkında da c!i
balardan birkaçı hastane h'inMının 
memurlara tahsis edilen kısmına ğer bir hangara ateş ve:-ilmiştir. Bu 

hangarda bir çok tayyarenin yand1ğı 
isabet etmiş ise de hastalar arasında 

gö.rü1muş·· tür. Tayyare me.rdanının zayiat olmamışhr. 
cenup çevresinde sırabn:nış duran 

Londrada iki kere tehlike işareti d 
verilmiştir. İlki kısa afinnii• ve hi- tayyareler ara~ın a ~<A. infilaklar 
..]· • . . . " olmuştur. Bu mesut 11adiseden bü-

İtalyan ardulan umumi karargahı- ıa!lıg-mın sonunu kaydettiğin! teslim 
nın 224 numaralı tebliği: Yunan eder gibi görünüyor~ar. -1\merik.a. mu
Ct'phesind~ mevzii mahiyette hare-: harJp olınaına.kla beraber öyle bir va
kat esnasında '1üşman mahsus zayi-1 ı;yet almı~tır ki artı~ bitaraflık mef
uta uğ•dmıştır. ı humu ile hukuku duvelln eski 1cap-

Bugün Aziziye tüneliniı iki umumi 
"'·..sesız geçm.ıştır_ Bıraz tJOnra verilen ...:: t l · ·z u-sl-ı"ne d- ·· ..... n ayyare enm·ı ~· onmuş.o müdürlük ikinci ip.rette hava müdafaa batar- lerdir. 
yaları Thamea b.alidnden ~len düş- Garp çölünde Demeye taarruz 
man tayyarelerine kaTfl tiddetli bir edilmiştir. Bombalar k.ı:jlalara düş
a~ açmışl~rdrr •. Dü~an tayyarele- müştür. 

Bing&.Z.ide topçu ve keşif kollan 
1 
lan Am~~i~m m_üda~a.ası için lü- tedkik edecek ile bjr müşavere 

f r ":i 1 ş ki Af ik d ı..:ı:umıu gorulen tedbır1erm alınmasına 
aa ıye. 0 muştur. ar· 1 a a mani olma.ıruı.hdır. fzmir 17 (Telefonla) - Miina-

Gallabat mmtakasmda normal top- B. Hull taratmdan söylenen ıBita- 1 
çu fc.afiyeti olmuştur. ratıığın bizi uyuşturmasına ve müda.- kalat Vekili B. Cevdet Kerim nce-

Alman hıtva kuvvetlerine mensup faamız lçin lüzumlu hareketler yap- dayı bugün denizyoUarı teık.ilatını 
bir bombardıman tesekkülü Alman maklığımıza mlil.lanaat etmesine mü- tedkik etmiş; liman tesisatını, k.ör
ve İtalyan avcıların;n refakatinde saade etmiyeceğizı> .. sözıe:ı Aınertka- fez vap11rlannı da gördükten •om·a 

l k b" b" . . ı.·b d d 1 1 1 mn vaziyetini Cf'lk guzel hülAsa etmek- Karı~alcadaki temı.neyi ge~tir. 
o :ı• a ır ınnı taıı:ı e en a ga ar udir. V k"' -ı · lık '-
halinde Malta' da Vall&ta deniz üs- e u Ög eym müsta em mevıd 
sünü şiddetle bombardıman etmis- k.omutanı general Mahmud Bergü 
· B h l . ı·şçı• sı·gortası tarafından Orduevinde şerefine ve-tır. u are :et azim ve cüretle yapıl· il 

B r· en ziyafette bulunmuştur. mıştır. undan evvelki taarruzlar V 
d ekil öğleden sonra liman reisH-neticesiıı e uğradığı hasarat dolayı· 

ıile Mı:dtayn iltica etmiş olan İllustri- Layiha, meclis encü- ğincle, posta, telgraf Ve telefon ida-
ous tayyare gemisine büyük ve orta relerinde tedkil.:ler yapmış ve ihti-
çaµta bombalar isabet etmiştir. Bir menlerinde tedkik yaçlar ü2 erinde görüşmi•ştür. Akşam 
kruvazörle bir vapur da ağır hasara Vekfü ~derefinb'e ~nkara palasta Parti 

- T ı· . edı·:ı·yor tara ın an ır zıyafet Vet1' 1 ·--ı· .. tı"r ugramı§tır. enane ve ·ıman tesısab • .. A • .u:ıı ·s • 

pl!k isabetli endahtlarla müessir su- .ı( ~una;alat -i~lcıl_~· bazı yerler~_de 
rette dövülmüştür. Bir Alman tay· Ankara 18 - Kadın erkek bütün er- ı ~~gm1.u: a~ ço ,_u~.tuler olan Azmye 

yaresı oıımemıstır. 1 ·· ) Ç Ik · · , • · edecek sigort.a kanunu, Sıhhat ve .1ç- gun am ı ıstasyonuna gıdecek 
. d"' . . 1 keklerin hukuk ve istikbalini temin tune ını bormeK uzere yarın (bu 

29 ılkkclnunda mahm~;!a~mı~ :nai muavenet encümen! tarafından J ve pa-zartesi günü de Ankaraya dö
olan ve 216 numaralı teblıgımızde 1 müstacelen tedkik edilmekteclir. Layi- necektir. 

Mareşal Petain'.in 
beyanatı 

z:kıedilen Yunan denizaltısının ismi ha meclisin ilk toplantısına yeti~tlrile
Proteus' dür. Fransada inşa edilm~ cektir. Kanuna görf' Türk kadın işçisi 
olan bu denizaltı gemisi suyun sat- gebelik anında. tedavi altına o.lınacak 
hında 700 ve daldığı zaman 930 ve dok~orlar tekrar çalışmasına ~üsa
t h · d 'd' S 1 . .1 k ade edınceye kadar evinde istırahat 
on acmın e 1

• ~· en~ to~pı o- rderek yevmiyesini t:ım olarak alacak- Parjs 17 (A.A.) - Stefani: Ma-
v~~ı ve 1 ~2. mılımetrelık bır topla tJr. Herhangi bl.ı: suretle kazaya uğru- reşal Petain, New - York Time:ı ga
mucehhez . 1 ~·1:. yan işçiler hakkında da ayni hüküm zetesinin V:ichy muhabirine beyanat-

12/ 13 ık_ı_nci~anun ge:esi düşma· ~aLbik olunacaktır. İşçi öldüğü zamanı ta bulunarak Fransız inküabmın he-
nın Catana uzenne yaptıgı hava akı- ukek ise karısına ve çocuklarına t.az- d fi · . k ] l . ah t k 

el h ·· · ,., 1 1 kt' p · e erını şı• no •ta ar a ız e me nı esnasın a ava mudafaa batar- mınat ve ikram ye ver lece ır. ro1e- 1 kabil ld ~ .. 
1 

. . l h 
yaları 21 O numaralı tebliğde zikre- de U1tiyarlayan, çalış:ımıyacak bir ha- ı . ~ ugunu soy eı_n~cıtrr: ş, :!il -

d ·ı I d b k b" d·· le gelen !şçUerln tek:ıilldüğü hakkında ı hatlı a1le, vatan sevgısı. 
·ııen er en aş a ır u,mo.n tayya- .. - l . ~ 

. d L d'" .. .. 1 d" da bir takım hukumler mevcuttur. nkılab, içranai sınıflan kendi ara-rcsı ana usurmuş er ır. 

· lannda ahenkleştirmek sınetile ted-
AdHye tayinleri rrcen inkişaf edecektir. 

heyeti kurulacak rı bu baraJ ateşı karttsında başka Avcılarımız mutad devriyelerine 
.i.atik.amete gitmek mechutjyetinde devam etmişler ve dü~mana tesadüf 

Anlcıra 18 - İaşe te§kfllt1, ınhat kalmı~lardır. ebnemişlerdir. 
başından ltfba.ren faaliyete Re{'e~ktir. Kuvvetli biT düşman tayyare fi. 
Teşkilatın bir mü...<teşarlıkla idaresi A ti kt loau tar.tfından dün l\•lalta üzerine 
fikrn:;den vaz geçilınşitlr. ~icare.~ Ve- rnavu U a çok Jid.deıli hir taarru~ yapılm1ştn. 
taletıne bağlı iki. umıım müdürlük Ue Alman Yünkers 8 7 ve Yünkcrs 88 
l.ılr müşavere heyett teşkil edilmek- Yunanlılar yeni bazı tayyareleri Cr. 42 İtalyan tayyarele
trdir. rinin refakatinde olarak limanı pike 

Umum müdürlü..<lerden birl halkın ~CVZİler İşgal ettiler uçuşu ile bombard1man etmişlerdir. 
gJda ınaddelerfu.i temin 'Ve koııLml, Avcılan..nız düşmanla muharebe et-
i.kincisi de halkın hakikl ihtiyaçlarmı 
tesblt etmekle nıeşgul olacaklardır. Atina 17 (A.A.) - Bütün A:r- miş ve beş d.~:man tayyaresi tahrip 

navutluk cephesinde Yunan faaliyeti edilmi:ifu. Diğer beş düşman tayya
devam etmektedir. Gelen son haber ::-esi de hava dafi toplarile dü~ürül
lere göre yağmakta devam eden kar müştür, İngiliz hava kuvvetleri tesi-. 
geniş mikyasta harekata ınan.i ol- satından hıçbiri hasara uğramamış
makta, fakat mahalli ilerlemeler tır. Falı:: at si•;illere ait hususi emı:al 
Yunan mevzilerini iyileştirmektedir. büyük ha!ar görmüştür. 

.!.füşaveı·e heyeti az:ı1arı her vekalet
ten intihap edilecek birer azada.n mü
rekkep olacaktır. 

Ticaret vekili de!lliştir ki: 
- Statü. teşkilatının esaslan tama

men hazırlruımış bulunuyor. MecUsten 
;;atahiyet almış bulundu~uz cihet
le, hazırladığımız esasia.n Vekiller he
l'etinin tasvibinden geçirdikten sonra 
rncriyete koyacağız. Bu iş pek yak.ın
cıa halledilmiş bulunacaktır. 

Hava açıldığı zaman mühim ilerle- Malta 1 7 (AA) - Dün öğ!e
me mümkün olacakhr. Yunan resmi c.len ·sonra Malta üzerine düşmanın 
sözcüsü şu mütemmim malfunatı yaptığı akın esnasında düşürüldüğü 
vermiştir: bildirilen on düşman tayyaresinden 

Gıda maddelerinin 
kontrolu 

Hatlarımızı ilerlettik ve cephenin başka, üç tayyarenin muhakkak su
cenup kı~nunda mühim tepeler al- rette ve b~r düşman tayyaresinin de 
dık. Bir ftalyan keşif mühezesini muhtemel olarak hasara uğratıldığı 
esir aldık. Bir düşman farkası i~e- öğrenilmiştir, 
sizlik ve takviyesizlik yüzünden ga-

A.'\kara 17 (Telefonla) - Dev- yet mühim bir mevgkii bize terket
let şurası umumi heyeti, Sı.hhiye miştir. Kıtalarımız bu mevkii işgal 
':'e~.ileti tarafından, gıda maddele- etmiştir. j 
rı_ı:un ~ontrolu h~k~da J:azırlanan ~~a. 1 l (A.A.) - Atina ajan-
nızamı1a.me proJesm. muzakcreye sı bıldfrıyor: Umumi emniyet neza-1 
b~lamıştır. Proje, yüksek tasdika 1 re ti tarafından 16 ikincikanun ak-ı 
arzedil~ek iiz~re yakında Başveka· 1 ~amı neşredilen resmi tebliğde mem 
Iete verılecektır. leket ı:lahilin<le sükunet hüküm sür-

Fia t miirakabesi düğü .. bildirilmektedir. j 

Ne demeli? 

<Zücaciye» tabiri esk>inıiştir. 
Yeni nesil bunu anlamıyor. Te

laffuzu bakımından da garip. 
Onun yerini «Canı eş)ra:ı> tabl:ri 
peka.la tutabiliyor. 

Torbalıda ze'zele 
Ankara 17 {Telefonla) - Adli-

İzmir 17 (Telefonla) - Bugün ye Vekah.ti hakim ve müddeiumu
Torbalı kazası ile Dcğirmendere na- miler arasında tayin ve terfileri ih· 
hiyesinde be"er saniye süren olduk- 1 tiva eden yeni bir kararname hazır
ça şiddetli zel.:cleler hissedilmiştir. lamıştır. Kararname yüksek tasdika 

Alakadar makamlar tarafından ı 
Bir tekzib Ankara 17 (Telefonla) - Tica- alınan mütemmim malfrmata göre, 

V. h 17 (AA) _ ~ < alp 'taini ret Vekaleti tarafından hazırlanan İtalyanların İgumenitsa' dan ç.ekilir-ı' 

cZüccaciye» 

clememeli; 

Ha~aı yoktur. [ arzedilnıi~tır. 

ıc Y . . ıvıareş e n l 1 b"ld" . 1 1 k M •• d""kl . h" l , yeni bJr hükumet kurması içlrı llaZll"- ve~ esas ~rını evve ce ı ırmı~ o •
1 

en gotur .. u erı re ıne er arasmoa 
:arm istifalarını verdiklerine dair cc- dugum fı.ıt kontrolu hakkmdakı ta-

1 
eşraftan dort Yunanlının daha bu-ı de meli f 

r<"bt matbuatta çıkan haberi H::.vasjlimatnarrıe bugünkü Resmi Gazete- hmduğu tesbit edilmiştir. Diğerleri 1 J 
tıja.nsı resmen tekzlb etmektedir. de neşroJunarak meriyete girmiştir. ! g;bi bunların da akıbeti meçhuldür. l '----a·--------· 

«Cam eşya» 
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AKŞAMDAN AKŞAI\1A. 

Bergson ve Marx 
Kıymetli mealektqımıa Nadir Na

di aon amanlarda Cumhuriyet ga
zetesinde ( N.) im.zaaile enteresan 
kronikler yazmaktadır. Bu bq har
fin ona ait olduğunu fqederkeıı 
kendisinden özür dilemek lazım mı
dır. bilmiyorum. Böyle lehte bir •ır· 
nn iftasma o güzel fıkraların mu• 
harriri üzülmez sanırım. 

Ancak genç arkadaşımın bir ya
zısile mutabık kalamadım: Berg• 
son'a karşı bayranlığUll ifade eder
ken onun ,u cümlesini «maksud fel
sefeyse efkarı berceste kafidir!» di
ye tebarüz ettiriyor. 

«Zeki. alet yapıcı aletler bulmak 
kabiliyetidir.» 

Ve. tefsir kabilinden ilave ediyor: 
«Kutlar yuva yapar; arılar. bir Jaş. 
mı uzviyetlerinde mevcut bir takım 
bam maddelerle hendesi diyebilece• 
ğimi:z muntazam petekler meydana 
getirirler; maymunların ve diğer 
bazı bayvanlann da arada sırada 
alete benzer bir ,eyler kullandıkları 
görülür ••• Fakat hayvanlardaki ha
reket tarzlannın hiçbiri a l e t y •• 
p ı c ı a 1 e t 1 e r b u 1 m a k k a
b i 1 i y e t i n e müncer olamıyor .. 
Petek, yuva, in. herhalde alet ya• 
pıcı birer alet değildir.> 

Tefsir doğruysa da Bergson hak· 
kında bir yazı yazarken onun husu
siyetini tebarjize yarasın diye bu 
tek cümlenin seçilmesinde pek İsa· 
bet yoktur sanının. 

Bu fikir. ,ayet Bergson'da berces· 
te bir mısra halinde ise. kendinden 
evvel doğmu' ve ölmiif olan Manı: 
da belli başlı nazariye istinatgihı 
halindedir. «Kapitah>de, istihsal 
alet!erinin cemiyet ve ferd üzerinde 
oynadığı büyük rol bab hah izah 
olunur. Marx: «Bir devrin medeni· 
yet seviyesini anlamak için ne gibi 
istihsalitta bulunduğunu değil, ne 
gibi aletlerle istihsalatta bulunduğu
nu göz önünde tubnak lazımdır.> 
tarzında mütalaaları -muhtelif 
veçhelerinden-- bol bol söylem.İf• 
tir. Onun. kendinden sonraki müte
fekkirler, hatta muarızları. dü~man
ları üzerinde dahi tesirleri malôm
dur. Bu cümle de. Bergson'dan faz· 
la Mar:x'a yakışıyor. Zira bunun 
crintuition» dan. «kalbin gözile •u
urumuzdan geçenleri doğrudan doğ• 
ruya sezme» den, yani Bergson'un 
banisi olduğu mezhepten ziyade 
Marx ve Engels'in «tarihi maddeci
liği,, ile alakıuı var. 

( N.) Kütübü Mukaddeaeden hah· 
ıederken, Nuh vakasını Tevrattan 
değil de Kuran'dan ilk defa haber 
~ bir adamın intibamı veri
yor. Mak;adım bu kültürlü ve se
z.itli meşlektaşuna tariz değildir. 
Bergıon'un karakteristiğinin Türk 
matbuahnda yanlış kalmamasını İs· 
tedim. • Bu da bir "ne demeli~,, 

Evladı ölmüş bir anneyi, yahut 
eşiri kaybetmiş bir insanı taziyet 
için: «Başınız sağolsun I» demek 
ekserimizin adetleri arasındadır. 
Çok hodbmce ve çirkin bir temen· 
nil Yani: q:Gidene aldırma! Sen 
kendini düşün!> gibi bir şey ... Te· 
selli etmiyor, nisbet veriyor sanki ... 

Bu gibi vaziyetlerde: «Başınız 
sağolsunl> 

dememeli; 
Ya sadece ziyaret edip niçin gel

diğ·'.ni lisanı hal ile anlatmalı; ya 
dostunun matemine iştirak ettiğini 
birkaç cümleyle ar.latmalı; yahut da 
«taziyetlerimi arzedeTim h> tarzında 
bir şey 

demeli! 
(Va - Nu) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Konyada yapılacak 

cezaevi 
Konya (Akşam) Konyada 

yap~lacak asıi cezaevinin ihalesi bit· 
mişcir. Eski cezaevinin yıkılmasına 
ve yeni cezaevinin yapılmasına ya
kında başlanacaktır. 

Sahife 3 

( $ B AB L Jll• ... ~:arpıı.••11 
'-ım ................................................. -.------~--------------·~ Değişen bir tip: 

Galatasaray 
karakolu 

Cam. eşya fiatleri Buzhaneler- Edebiyatçı! •• 
tedkik ediliyor deki peynirler 

Yakında yıktırılarak 
cadde genişletilecek 

Galata.saray karakolu blnası Yerli 
Mallar pazarı ittihaz edilmek üzere 
f!ümerbank tarafından satın alınmış
tı. Ancak burada inşaat. için ş~dikl 
binanın geriye çekilmesi icab edlyor
du. Bu maksadl:ı kesilecek blna 
arasından bir kısmı Galatasaray 
lisesi bahçesine illi.ve edileceğinden 
ü,timH\k masrafını Belediye ile Maarif 
VekAleti müştereken verecekti. Sene
lerdenberl bu iş halledilemedlğinden 
\ilayet İktisad Vek:1letlne müracaat 
etmiştir. Muvafakat cevabı geldikten 
sonra karakol ile yanındaki binalar 
istimlAk edilerek yıktırılacak, karakol 
arsası mektep bahçesine ilA.ve edile
cek, ca.ddo de kısmen genlşllyecektir. 

Bir kunduracı ve iki manifaturacı hak
kında ihtıkcir suçile takibat yapılıyor 

Belediye ile Maarlt Vek:1letl bu hu
susta. mutabık kaldığından 1.stlmlii.k 
işlerine hemen başlanacaktır. 

1ek ekmek 
hazırlığı 

Yeni ekmek bugün!cü 
kadar gıdalı ve ucuz 

olacak 

İstanbulda. ne kadar ekmek çıkarıl
dığının anlaşılme.sı için fırınların 
günde kaç ekmek çıkardıkları, değir
menlerin Azami istihsal dereceleri 
tesblt edilerek netlce Belediye tara
fından Ticaret Vekaletine bildlrilecek
tlr. Diğer taraftan Yeşilköy tohum 
u.lah istasyonunun tek ekmek siste
mi etrafında. yaptığı tecrübe neticesi 
de hükÜmete gönderilen bir raporda. 
izah edilmiştir. Ra.po.r.Jakl malO.mat, 
hükumetin memıet:etin her tarafında 
tatbik etmek istedlğl tek ekmek sis
temi için bir esas teşkll edecektir. 

Haber aldığımıza göre tek ekmek 
yüzde kırkı çavdar, yüzde altmışı da 
buğday unundan imal edilecektir. An
cak buğday ununun yüzde kaçının 
c.ert, yüzde kaçının da yumuşak ola
cağı henliz belli değildir. Yapılan ted
kl.kat neticesinde bu da tesblt edilirse 
çıkarılacak yeni ekmek şimdiki ek
meğin gıda. evsafında, fakat daha 
ı:cuz olacaktır. 

Satye binası dolayısile 
muhakeme a!bna 

alınanlar 
Satye binasının s:ı.tın alınması do

layısile muhakeme altına alınan De
ıüzbank erk~nı hakkında. birinci ağır 
ceza. mahkemesince verilen karar 
temyiz mahkemesi tarafından nak
zedildiğlnden dava evrakı yeniden 
~ehrimize gelmiş ve müddeiumumilik 
tarafından tekrar ağır ceza mahke
mesine verilmiştir. Bu davaya önü
müzdeki pazartesi günti yeniden baş-
ı:macaktır. --- - -

Baro umumi heyeti 
bugün toplanacak 

Ü hafta. evvel toplanmış olan ba
ro ~eyetl umumiyesi ruznamenln ge
nişliği dolayısile toplantılarını celse
lere takslln etmişti. Bu celselerden bi
ri de bugün öğleden so.nra Ha~~J 
salonunda aktedilecektır: . Bug • 
toplantıda hesabatın tedkikil_e ve az~
uın mesleki temennileri üzerınde mu
nakaşalarla meşgul olunacaktır. 

Fiat mürakabe komisyonu bun
dan bir müddet evvel yaptığı ted
k;klerin sonunda cam eşya fiatlerini 
tesbit etmiş, Ticaret Vekalet:ine bil
dirmişti. Fiat listesi Vekaletten tas· 
dik edilip gönderilmediğinden fiat· 
ler ilan olunmamıştı. 

Komisyon, son ay içinde fiatlerde 
hissolunacak derecede bir yükselme 
olduğunu görmüştür. F•iatler ihtikar 
derecesinde yükseltildiğinden kanu· 
ni takibata geçmeye zaruret baş 
göstermiştir. Cam eşya fiatlerini 
yükseltenler takip edilecek, ihtikar 
yapanlar cezalandmlacaktır. 

3 tacir hakkında 
takibat yapı "ıyor 

Bir kundura mağazası iki ay ev· 
vel 15 liraya sattığı kunduraların fi
atlerini birdenbire 1 8 liraya çıkar· 
mış, iki manifatura mağazasının da 

KÜÇÜK HABERLER 

* Dün yapılan seyrüsefer kontro
ıunda on üç şoför muhtellt suçların
dan dolayı cezaya. ı;a.rpLmlmışlı:r~ır. 
Bunlardan başka tramvaylar yur_ur
ken inip binen otuz kişiden de bırer 
lira para cezası tahsil edilmiştir. * Kurtuluşta oturan İsmail ve To
rna adlarında iki arkadaş blr alış ve
~ meselesinden k:ivga etmiş, ~~.ail 
bir aralık Tom.ayı iterek yere du.şur
müş ve başından oldukça ehemmi
~ ctll surette yaralanmasına sebeb ol
muştur. İşe el koyan zabıta, Yl!-ralı~ 
tedavi altına aldırmış, suçlu Ismail 
)akalanarak Beyoğlu sulh ceza mah
kemesine verilmiştir. * Vall ve Belediye Reisi Dr. Lütfi 
Kırdar, dün Bey:ızıd ile Koska ara.sın
clakl istimlAk sahasını ve lstimlAk lş
lerlnln ne vazlyette olduğunu tedkik 
etmiştir. * Dünkü lodos yüzünden Beşiktaşta 
Şeref stadyomundak.i bazı tesisat 
tramvay hattı tizerlııe düşmüş, bu 
yüzden tramvaylar yanm saat kadar 
işleyememlşlerdlr. * Galatada bir evde yatıp kalkan 
İbrahlın Yolcu ile CeJal Tiftik ismin
de iki arkadaş henüz yaktıkları man
galı yattıklan odaya almışlar ve yat
mışlardır. İki arkadaş bir müddet son
ıa zehirlenme alii!mi gösterml.ştir. 
Hadiseden haberdar olan zabıta ken
dilerini Etfal hastanesine kaldırmış
tır . 

Mıntakalarını tenaiz 
tutan temizlik memur

ları taltif edilecek 
Vali ve Belediye Reisi Dr. Lütfi Kır

clar, evvelki gün Beyoğlunda bilhassa 
~ebrin temizlik işlerile yakından ala
kadar olmuştu. Her kazanın temizllk 
baş memurları kendi kazalarının te
mizlik işlerinden mesul olduklarına 
göre şehrin temizliğini temin etmek 
ti.zere her baş memurun mesaisi ya
Kından takib edilecektir. Kendl kaza
larını diğerlerinden daha. temlz tutan
jar taltif edilecek, ihmali görülenler 
dE cezalandırılacaktır. Bu rekabet te
şirile temizlik memurlarının şehrin 
temizlik işlerine daha fazla dikkat 
edecekleri ümid edilmektedir. 

ltalyaya ihracat Pazarlıksız satış kon-k Türkiye ile İtalya arasındaki ticaret 
trolu şiddetlenece anlaşmasının müddeti geçen ayın 

. t ··dürü B Said 31 lnde bitmişti. Yeni ticaret anla.'j-
Mıniaka tıcare mu a e~asına ması müzakerelert::.e ııld İstanbula 

~~uf Parker pazarlıks~c~u~olan es-ı henüz malumat gelmediğinden İtalya 
gore satış ya~mağa m t rıatınl gös- ile alış veriş yapan tüccarlar Ticaret 
uafın mallar uzer!ne sa ış annı tesbit vekaletine müracaat etmişlerdi. Dün 
teren etiket yapıştımadıkl d:i kanuni ıstanbula gelen haberlere göre İtal
ettirmiş, bu gibiler hakkın l.lk.S'lZ satış 1aya ihracat lçln bazı lisanslar gön
takibata geçilmiştir. 1~~z:lrendirllecek, derllmlştlr. Bu arada İtalyaya 15 bin 
kontrollan tekrar ş e 1 r kilo yumurta ihracı da bulunmakta
eşyası üzerina etiket koymayana dır. 
cezalandırılacaktır. 

ih~ikar yapbklan görülmüştür. Buna 
lar hakkındaki tahkikat evrakı fiat 
mürakabe komisyonu tarafından ik-
mal edilmiş, üçü de cümhuriy6t 
müddeiumumiliğine verilmiştir. 

Ecza ithali için 
teşebbüsler 

Sıhhat ve Jçtimai Muavenet V o
kalet:i ecza depolarına Kızılay mari
fetile tıbbi ecza getirtmek için bir 
müddet evvel teşebbüste bulun· 
muştu. Bu eczaların henüz ithali ka
bil olamamış, piyasanın ecza vazi· 
yeti ik lstanbul mıntaka ticeret mü
düı:~üğü meşgul olmağa başlamıştır. 
Mmtaka ticaret müdürü B. Said Ra· 
uf Parker ecza ;thalatçılan ile te-
maslara geçmiştir. Temaslar netice
sinde hazırlanacak rapor Ticaret 
Vekaletir.e gönderilecektir. 

Edirne Elektrik 
fabrikası 

Bir aydanberi şehre 
ceryan veri~em~yor 

Edimede çıkan Edirne Postası 
yazıyc.r: .. Aradan bir ayı müteca
viz bir zaman geçmiş olduğu halde 
Edirne şehri bir türlü elektrik ışığı
na kavuşamamı~tu. Seylap esnasın· 
da suların hücumuna uğrayan elek
trik fabrikasının motör ve dinamo~ 
larındaki temizleme ve kurutma 
ameliyesi geceü, gündüzlü devam 
etmekle beraber şehre cereyan ve
rilememektedir. Temizleme ve ku
rutma ameliyesi yalnız bir motör 
ve dinamoda yapılmıştır. 

Diğer motör ve dinamo ellenil· 
merr.iştir. Öğrendiğimize göre, bu 
gün, yann denildiği halde şehre bir 
türlü cereyan verilememesinin sebe
bi, temizlenip kurutulan ve tekrar 
montajı yapılan ·motör ve dinamo· 
nun kuruma ameliyesinin matlup 
dereceyi bulmamıt olmasıdır. Bu 
itibarla biz, şelıTin daha bir müddet 
cereyansız kalacağını zannetmekte
yiz. 

Seylaba karşı elektrik fabrikası 
makinelerınin korunmasını teminen 
evvelce hazırlanmış olan tertibatın 
bu son seylapta alınmaması muhitte 
büyük bir dedikodu mevzuu olmak
tadı::-. 

Malum olduğu üzere, fabrikanın 
yerden kaynayan sularını dışarı 
atacak mükemmel motörpomplan, 
hariçten gelecek sulara mukavemet 
edecek muhkem kapıları ve en ni
hayet h~r ihtimal önünde dokuz vi
dasının sökülmesile makineleri yu
karı çekecek yedi tonluk vinci mev
cut olduğu halde bunlardan hiçbi
rine mürcıcaat edilmemiş, bilakis 
kapılar açılmış ve makine vince 
alınmamak suretile suların fabrika· 
daki tahribatına müsaade edilmiştir. 

Manifaturacılar bir 
birlik kuruyorlar 

Manifaturacılar ithalat için arala
rında bir şirket kunnağa karar ver
mişlerdir. Şirket hlssedarlan, manita.
tura ithalat birli~ azaları ara1>ından
d!r. Şirketin kuruluşu hakkında ma
lümat vermek ve manifatura eşyaSJ 
ithalini temln etmek maksadlle mani
fatura birlikleri reisl B. Remzt Avun
duk Ankaraya gitmiştir. 

Ba:v Amca.ya göre ... 

Tüccar satışa çıkar
mazsa müsadere 

edilecek 

Bir büyijk bakkal dükkinmda 
mefhur edebiyatçdan:mızdan birine 
rasgeld.iın K~ L • • • • • au ÇOfıt ç~ıt peynırle-
rın bulunduğu tezgi.hm önünde du
~Y~r, kah yağ satan adama do~ 
ilerliyor orad d • gru • an a mesela kolonya 
vbe .~_abb~ sahlan daireye yahut da 
8'~ ır yere .,, .... · d El. d b · .. .. ..-... 1Yor u. m e 

Buzhanelerde bekletilip flat milra- ~~uru pusula vardı. Her halde 
kabe komisyonu tarafından tesbtt 8 ll'. erz~ı alıyordu zannederim. 
edilen tlatler beğenllmedlğinden pl- Nihayet elindeki bütün kağıdları 
yasaya. çıkanlmıyan peynirlerin mik- kasadar matmazele götürd·· G 
dan 17,000 tekeneden ibarettir. Mm- kız bunlarn birer birer .. u. tJk enç 
taka. ticaret müdürlüğü buzhanelerde sonra hepsine de Jur!0 z at ta~ 
peynir saklayan tüccarlara ayn ayn «Öd .. n ... ; .. lir 1 d ızı renkli --...., .» aJngasını bash 
tebligat yapmış, peynirlerlnl plyas~ya Methur edebiyatçıy d • • 
çıkararak satmalarını istemişti. Tuc- • a a. 
carlar müdürlüğün bu tekllflne rağ- d. -b~ kadar lira vereceksiniz! .• 
men henüz peynirlerini piyasaya çı- ıye ır rakam söyledi. 
ka.nnamışlardır. Edebiyatçı elindeki ka ~ ıdlar 

Tlcaret Vekliletlnden mmtaka tica- ıöyle bir göz gezdirdL Bunda'!. ~ 
ret müdürlüğüne gelen blr telgrafta ra kasadar matmazele· son 
peynirlerini piyasaya çıkanp satma- _ YanJı h · • 
ya.n tüccar mallarının buzhanelerde . ' es~_P ya,!'hnız... dedı, 
müsadere olunacağı blldirllmtşttr. ~n~ b?rc~ soyledıi{inizden bir 
Mıntaka ticaret müdürlü~ keytlyet- lira yırmı. yedı kuruş eksik ... 
ten peynir tücca.rlannı haberdar et- Bu sefer ilcisi birden tekrar ku 
mlştir. Bu ikaza rağmen peynlrlerinl ponları hesapladılar Ed b · . • 
satışa çıkarmayan tüccarın peyniri d d•w• d w ıkın ·. ~ ıyatç;mn 
müsadere olunarak satılacaktır. de ıgı oıtrub. çh ''t: .. Bır edebıyat 

Çatalca cinaye
ti muhakemesi 

Müddeiumumi 
hafifletici sebeblerden 

bahsetıi 

~. ammm ır esap lf1nde gösterdi-
gı bu muvaffakıyet beni derin bir 
hayrete dü'1innüştü. 

Halbuki benim Ç!)cukluiumd 
daha mektepte iken edebiyatla, be~ 
sap denilen şeyin katıyen biı·birleıri.!e 
uyupmıyacaklanna dair bi::de bir 
kanaat vardı. Mektep sıra•a:-ında 
iken öyle zannederdik ki bir ede~i
yatçının katiyen hesaba aklı ermez. 
Garip olduğu kadar gijlünç biır te
lakki ile edebiyat heveslileri he3ap
tan, riyaziyeden fena not a!mııMa 
adeta iftihar ederlerdi: 

- Edebiyattan 011 aldun amma 
hesap muallimi iki vermiş!.. diye 
öğünenleri bilirim. 

Üç ay kadar evvel Çatalcanın Ma
nast1rtepe mevkllnde bir bostanda ge
!:en cinayetin muba.kemesl dün birin
ci ağır ceza mahkemesinde son safha
sına. gelmiştir. Hadise şudur: 

Hüseyin Ercan isminde on yedl yaş- Sanki edebiyatçı olmanın ilk tartı 
lannda genç bir köylü, Manastırtepe- hesap bilmemek imit gibi hatta ba
de Bayramın bostanından geçerken zılannm riyaziyeye akıllan g::ıyet iyi 
bir salatalık kopararak yemeğe ko- yattığı halde bu dersleri anlarnam;ız. 
yulmuş, bu sırada. bahçıvan Bayram lıktan gelirlerdi. Zihinleri almıyor
gelerek Hüseyine çıkışmış ve ondan mu, gibi hir vaziyet alırlardı. Çün
habersiz salatalık çaldığını iddia ede- kü maazallah bir aktlları riyaziyeye 
rek bir de tokat vurmuştur. erecek olaa edebiyat elden · d 

İşte bu tokat genç köylüyü tehev- cekti! gı e-
~ür·e getirmiş ve Hüseyin üzerindeki •• .. 
t.abanca.sını çekerek üç el ateş edip • Çünkü o zamanlar edebiyatçı de· 
Bayramı. öldürmüştür. Bu cihet mah- nilince herkesin gözünün önüne 
kemece dinlenen on şahtdle sabit dünya ve bilhassa hesap, çarsı. pa· 
olmuştur. zar itlerinden, bir kelime ile hakiki 

Dünkü celsede müdde1umumt B. hayattan uzakta. bmıb~ka bir 
Feridun Bagana 1ddJasını serdede- i.lemde yaşayan bir insan gelirdi. 
rek, köylerde böyle bo~da.n bir sa- Meseli bir edebiyatçının cebind 
latalık koparıp yemenın hırsızlık ma- . . e
hiyetinde tellkld olunamıyacağını ki paranın hesabını. bır okka ekme-
buna rağmen bahçıvan Bayra~ iin kaça satıldığını, bir çeki odu
suçlu genç köylüyü tokatlamak sure- nun kaç liraya verildiğini bilmesine 
tile ta.brik ettiği ve ya.şının da henüz im.kin yoktu. Çünkü edebiyatçı 0 
on sekizi lkmal etmemiş olması gözö- kadar maddi bir insan olamazdL 
uünde tutularak ceza verilmesini ıs- O paranın. hesabın hak. ld ~ 
ted1. Mahkeme, kamnn tefhim.1 için dd d"· ~·un ° ugu 
muhakemeyi başka güne talik ettı. ~~ .. e .. un!asmda degil, yedi kat 

gogun uzerinde, pembe ufukların, 

istimlak işleri hakkın- erguvani b~ıutıar1!1 arasında, yaını~ 
• aşkın ve çıçeklerın bulunduğu bir 

da Be1edıye mütalea- masal dünyasında Hayyam ile !ca-

b"ld" k deh ~okuşturur, yedi ayrı iklimd~n 
sını 1 ırece gel.mq renk renk güzellerin dizleri.'!1-

Hükfunetin bütün istimlak lşlerlnl d~ uyurdu. 
bir kanunun cerçevesl içine alarak! O hesaptan. cemden tarhtan, 
bunlan birleştirmege karar verdJğini taksimden zarptan ne ' ) ak ... ? 

1 b. kan ,,,, · • an ıyac u 
ve yen ır un =Yihası hazırbya- İşte za d • ki b .. 
cağını yazmıştık. Yeni kanun lfı.yıha- ?°e erı'!' unun ıçın 
sının tanzimi lçln alakadarların mü- m~k!~?tekı ~ebıyat heveslill!rİ de 
talaası sorulmuştur. Bu arada. İstan- şaırlıgm, edebıyatçılıiın birinci ,ar. 
bul BeledJyeslnin de tik.rl sorulduğun- , hnm kerrat cedve!ini bile bilme
dan Vali ve Belediye Reisi Dr. Lütfi mezlik addederlerdi. Mese!i ben 
~ır~ar dün Belediye 1stimllik müdür- hahrlanm. İstanbul lisesinde Hazıın 
ıüğünde meşgul olmuştur. Bu meşgu~ Alinin Hakkı Tarığın Hıfzı Tev-
liyet sırasında bugünkü 1..~1m!Ak ka- fi-· d ı · d ' 
nununun tatbikinde görülen müşkül- gın • ers. erm en tam nurna:a a!an-
lerden dolayı hangi maddelerin tadili lar w ~a~yeden sın~flarını kalt~k 
lfızını geldlği de tesbit edtlnı1ştir. Bt'- de~egı ile gecerlerdı. 
ledlye mütalaasını bir raporla Vekil- Rıyaziye ile edebiyattan tam nu-
lete bildirecektir. mara almak bayatta meşhur tabiri 

Bir gemi demirini 
taradı 

Sirkeci nhtımında bağlı bulunan 
Yunan balıkçı gemilerinden Dahnl 
gemisi dalgaların teslrlle demlrinl ta
ramış, Alvajuna. balıkçı gemlsinln üze
r.ne düşmüştür. Dahninln dlreği kı
rılmış, başka zayiat olmamıştır. 

ile ancak: «İki yakasını bir araya 
getirmeğe muvaffak olan» bahtiyar
lara nasip olurdu. 

Bugün edebiyatçı tiııi çok değ~
miştir. Zamanın edel;.ivatçı:ıı hava· 
tın ta içindedir ve büyük ba'<'callar
daki ve:medar1an bile ekşitecek c!e
recede hesabı kuvvetlidir. 

Hikmet Feridun Es 

- Türkçede İstanbul şivesi örnek ... Mesela eskicl!'n bir kaç kişi bir 
tutulduktan sonra yurddaşları ayırt yerde toplanınca hangisinln Konyalı ... 

•fi Hangisinin Bursalı ... ~· Hangisinin Trabzonluh ··· Hangisinin İstanbullu oldu~unu' B. A. - Yapılarına b:ıkmak k:lfi
anlamak içln dlllerlne dikkat etmek dlr!.. 

etmek zorlaştı bay Amca ... 
kô.fiydil" Şimdiyse- - ? ..• 

B. A.. - İstanbullular her giin b~ 
iki saat tramvaylarda ezllıncktc 
yassıl.a.şmağa başladılar 1" 
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Sahife <1 

Günün mühim kar.plaımalan 
Galatasaray • Beyoiluspor, 

Beykoz - V:efa arasında olacak 

18 Xinunusani 1941 

ŞARK sinemasında ~ 
Meinrich George ve Hilde Krahl ın oynadıaı 

ARABACINJN KIZt DUNYAŞKA 
Süper filmi dün ak§am büyiik pir heyecanla ıeyredilmi~tir~ . lqiin 
Cumartesi ıae.t 1. de. yann Pazar ıaat 11. de tenzilatli matineler. 

Suarelerde yerler nwnaralıdır. 
Haftanın eu mühim hldiaesi, aalı zim etmek için, y~ane çare ıudur: 

gtinij Ea-e mıntal:a11nda tütün piya- Eldeki mallan. d~arıya eevketmek 

aaaının açılmuıydı. İzmirden gelen için vasıtalar bulmak ... Baara yo. ·~·-••••••••••••••••••••••••mı• 
haberlere göre, ilk günlerde 9 mil- lundaki ~-agon adedini ihtiyaca gö- AK R 
yan kilo tütün aa.tılmıı. Akhisarda re tanzim etmek, miim.lcün olduğu Bugün s A YA Sinemasında 
pek hararetli tütün satı§ları olmu§- kadar çok vagon bulmak, bütün 
tur. Fakat bu haberlerden sonra münakale vasıtalannı, depolarda Ka7rukl11 .71ldız Eğri ayaklı haydut 
lzmirder. ıikayetler gelmeğe başla- yatan tütünlerin sevkine tahsis et-
mıştır. Şikayetlerin esası ıudur: Tü- mek. .. Frane12ca sözlü cazip bir komedi ıllk CJefa olarali esrarengiz ve 

ROBERT YOUNG • FLOREN· kuvntli bir dram. Sibiryanın 
tün fiatleri pek düşkündür. Bir kilo Eğer tütün depolarını tahliye ede- CE RİCE • MARY ASTOR lllsız çöllerinde geçen hissi ve 
tütün 60 - 90 lı:uru§ arasında satıl- cek olursak, piyasa yükse1mi§ olur.! taraEm.dan müessir mevzuu 
maktadır. Alaka.darlar ;va'Z'İyetin Hafta İçinde, tiftı1c. ihracatı da lıaveteıı: Görülmem•l, canlı bir rc.lın: KEDlNlN EVİNDE 
"böyle olacağını tahmin etmek.teydi- haraTetli l:>ir devreye gi~i. En "'-•••••••••••••••••••••••aıa•m•" ler. Esasen tütün piyuasının da büyük alıC11aTm başında MacarlaT 
geçen ıeneye nisbet)e geç açılması- bulunmaktaydı. Diğer taTaftan ls
na sebep de ~uydn. J veçten tihiklere karp talepler art-

Bu senenin tütün ticaretine en maktadır. lna-iliz ticaret birliği tara
ziyade engel olan meselelerin ba- ( fından ela 5 7 bin ba.Iya tiftik: alına
şında yol meselesi bulunmaktauır. cağından bahsedilmektedir. Fakat 
Bu yüzden evvelce satın alman tü· bütün bu talepler Jcar;ıısında tiftik 
tünler de İzmir depolarında bulun- fiatleri yükselmiştir. 
maktadır. 

Ame:Tikan kumpanyalan, ellerin
deki tütünlerini Ba:sra yolu vasıtaai-

s u M E R Sinemasında ' IMPF.R!o ARGFNI1NA'v• reka:bee eden l.panyol muganniyesi 

ESTRELLIT A CASTRO 
RostNIN'in meılıur O'Peraııadan İspıuıyolca ıözlü ve tarkılı 

SEViL BERBERi 
Galalasaray kar,ısında alacağı netice merak edilen Beyoğmspor takımı le Amerikaya cöndermeğe te§ebbü.a 

etm.İ§lerdir. Bu yol üzerinde nakli
de bera.befe kalmaları akla gelen ih- yat hem pahalı, hem de uzun za-

Müteferrik olarak satılan madde
ler arasında taze ve kuru balık, yağlı 
tohumlar, kuru meyvalar bulunmak
tadır. Bunlardan balık. ihracatı en 
ziyade Romanya, Bulgaristan ve ge
ne Bulgaristan vasıta.sile ltalyaya 
yapılmaktadır. 

Güzel ve harika Filminde danı ediyor ve ıarkı söylüyor. 
Buaün saat 1 de tenzilatlı matine. 

LI"' maçlarına yarın Fenerbahçe ve 
Şeref stadlannda devam edilecektir. 
ııu stadlarda. yapılacak 5 blr!ncl kü· 
me müsabakasından ayn olarak da 
Karar,ümrük saha.sı:ıtla 3 !kinci kiime 
maçı icrn edilecektir. Anadoluhlsar 
ıı:ıh:ısınd:ı yapılması icap eden ikinci 
kiımenin diğer grup maçları sahanın 
ç,ok çamurlu olm:ısı yüzünden tehir 
edilmiş bulunmaktadır. 

Her lkl stadda. bırden oynanacak 
olan lig maçlarının en mühimleri .!-5-
t:uıbul.;por, Vefa ve Beyoğluspor klu_P: 
rerlnln yapacaklan maçlardır. Millı 
kümeye girecek İstanbul klüplerl ara
sına kntılmak ıizere biribirlerile mü
cadeleye giren bu üç klübümüzün pu
van vazi.Yetlerındeki biribirine yakın
l!ğı yüzünden liglerin nihayetine ka
clar yapacakları her karşılaşma başka 
bir hususiyet taşımaktadır. 

Be:;iktas klübünün ~amplyonlu~u 
gar::.nti etmesi üzerine bütün ~azar
ııı rın dördüncülüğü kazanacak lstan
bul t:: ıumının üstüne çevrilmesini ta
bii görmek lazımdır. Çünkü Beşikta,,1 
t;:ikiben Fener ile Galatasarayın da 
milli kümeye girmeleri puvan vaziyeti 
ıtibarile t::ı.hakkuk etmiş bulur.makta
oır. Bundan sonra yapılacak k:ırşılaş
malann ehemmiyeti bu mevk.ie nam
:zed olan üç İstanbul klübü . ü.cıtünde 
toplanmaktadır. Bu mevkii Istanbul
spor, Vefa veya Beyoğluspord::ı.n .han
g.n nin tutaca[p. hakkında bin bir ih
timali ileri sürerek tahmin etmeğe 
~alışmak sene başlarında ortara ç1ka
rak o sene içinde vukubulacak dünya
r:ın mühim hadiselerini evvelden ruı.
bcr veren falcılar gibi kehanet tasla
mağa benzer. 

Her üç klübün de beş hafta daha 
c:evam edecek olan lig maçlarında 
i'.mvetli veya kuvvetsiz mulıtellf ta
lııulınla maçları vardır Futbolümüz
cie esa.~ı bir istikrar bulunmadığı ve 
Dirincillk için uğraşan bir klübün so
ırnucıılu.k: yolunda giden bir takıma 
ınnğlUp olması vukuatı Mı.iye meyanı
na gird11H blr sırada dördüncülüğü 
k::.:ı::rn::ı.cak İstanbnl takımını bulmak 
1mk::i.nsızdır. Bu cihetle her üç klübü
müz için bugünden şu 'klübü yendiği. 
bu k.lüple berabere kaldığı takdirde 
dördüncüliiğü mevzuu bahistir, ~k
llnde bil' mülallia yürütülemez. Bmıu 
iddia edebilmek ancak iki üç hafta 
sonra kabil olacaktır. 

Kasımpaşa - Topkapı 

Şeref stadında yapılacak olıı.n bu 
kar-·ılıışma bilhassa Topkapı için bü
yük bir ehemmiyet taşımaktadır. Illı:: 

<!errede çok enerjik müsabakalar çı
kar:ı.n Topkapılıl:ır son oyuntannda 
tcııa neticeler aldıklarından sonuncu
luğa doğru gitmektedirler. Kasunpa
~aya gallb gelmeleri bu ihtimal! orta
dan kaldıracağı cihetle f::ı.zla çalışa
cakları tabiidir. Faknt Ka.sımpaşanın 
genç ekip! buna meydan verecek vazi
yette değildir. 

Beşiktaş - Süleyman.iye 
Lig lideri ile lig sonuncusu ara..suıda 

yapılacak olan bu karşılaşmayı Beşlk
taşın kazanması tabiidir. Sdleyman!
ycn in diğer klüplerden aldığı oyuncu_ 
farla takımını takviye etmiş bulunma
:.1 bu karşılaşmada bir rol oynayamaz. 
Bu müsabaka daha :tazh Beşlktaşlıla
ıa güzel bir antrenman vesifesl. ver
miştir. 

Beykoz - Vefa 
Şeref stadının bu son müsabakası 

günün mühim karşılaşmalarından bi
risidir. Milli küme yolunda çalışan 
\ıefalılann bu karşılaşmada takılma
ları milli kfuneye girme üm.lcllerlııt 
tsaslı bir surette baltalayacak mahl
yettedir. İlk devrede mağliip oldukları 
Beykoz karşısında bu seter kazanmak 
lçln oynayacaklan cihetle karşılaşna
wn çetin geçccegi tabiidir. 

Normal vazıyet Beykozd.an daha 
ı-uvvem bir on bl.re malik olan yeşil 
beyazlıların galibiyeti şeklinde düşü
nülürse de Beykozluların bazen bütün 
tahmirileri alt üst eden bir oyun çı
larmalnnnı da hesaba k.::ı.t.ınak l~
dır. 

Fenerbabçe - fstanbul~or 
Fener stadının ilk maçı Fenerbahçe 

,, llc İstanbulspor takmlıan arasında 
olacaktır. İstanbul.sporlulann, dör
düncülük vaziyet! yüzünden çok 
thenımiyet verd1kleri bu kar~ma.da. 
galib gelmeleri bir sürpriz sayılahll1rse 

tlmallerden bırtcllr. mana mütevakkıftır. 
Mll11 kümeye girmek için uğraşan 

İthalat maddeleri-
mizin vaziyeti 

d.tğer klüplerln ak.sine yeni tescil ta- Ec.nebi .lı.umpanyaları, yolun uzun
Umatnamesfnden istifade ederek ta.kı- luğunu, nakliye ve siı:orta tarifele
mını takviye etmeği henüz yeni düşü- rinin, bugünkü ~artlar altında yük
nen İstanbul.sporlular bunun ilk fay- sek olduğunu göz önünde tutarak, 
dasını geçen hafta. Beyoğlusporu ka- tütünleri mümkün mertebe ucuza Piyasada bazı malların mikdan 
zarunakla gördi:ler. Diğer klüplerden gittikçe azalmaktadır. Bunların ba-
aldıkları oyuncular eır.er bu hafta satın almak arzusundadırlar. Fakat 6 b b fl D f şmda kahve bulunmaktadrr. Maa-tekrar klüplerlne avdet etmedilerse u, ir tara ı görüştür. iğer tara -
:Fenerbahçe karşısına kuvvetli bir ra- tan zürra, küçük tüccar da elindeki mafih çay ve kahve birliği 25 hin 
kl 1 k Çlkacakl:ırdlr Aksi takdirde çuval kahve sipari•ioe girj ....... ;.,tir. P O ::ı.ra · tütününü geçen ıeneye nisbetle da- .. ..~ .. 
eski takımlarının Fenerbahçeyc m::ı.ğ- Bundan başka Brezilya kahve ıirketi 

P*S&P yg g;• ıy ##SU 

,-Bugün TAKSiM Sinemasında~ 
2 büyük flllm bir proğramda 

JBEYAZ 2-Londra Kalesi 
E S . R E Boris Karlof ve 

1 Basil Rathbone Hiblyetl mukadderdir. ha yüksek fiatle satmak mecburiye- de kahve ithaline teşebbüs etmiş-
Gaıatasaray - Beyoi!luspor tindedir. Çünkü istihsal masrafları M Ş k filmi •--afınClan tarih"ı ve cın" a"ı film 

~ · b ı "'- l tir. Fakat bu kahveler gelinceye ka- uazzam ar 141 

Fener stadının ikinci ve günün mü- Hgeçen seneyhe lnlaıs et e y~se miştir. dar eldeki kahve mikdarının üıti- Seanslar: 1 • 4,20 ve 6 de Sean~lar: 2,40 - 6 ve 9 da 
~·- ""'"Çl Galatasa,.,,y ne Beyor.luspor ayat pa a 1 şmııtır. Tütünden B" bi . d d h . 1 ı b "k" f"lm" k .ı..u..u.L ~·...... ...., &' b k h 1 h k yaca kifayet edeceği ıüphelidir. il rm en a a güze ve enteresan o an u ı ı ı ı ·açırmaymız. 
arasında olacaktır. Filvaki bu karşı- aşama su yetiştirmiyen üyü -::::::::::::::~~~~~~~~==:::::-ı: laşma san tırm.ızılıları İstanbul dör- ve küçük köylülerin bütün ümidle- Eldeki mikdar 1500 çuvaldan iba- ,. 

- in ı B ır.ıusporlu t rettir. Piyasada halis kahve eatışma düncülüğu iç ça ışan eyo5 • ri, umir tütün piyaıasma bağlan-
lar kadar alakadar etmeme~le beraber mıştı. LBu vaziyet lc:a.r ıeında tütün~ inanacak olursak, bu .kahveler bir 
yeni takımlanm kuvvetıı bır kadro- 1 _ _, • k h § ' . aylık ihtiyacımıza lcifayet eder. 

- - d t ··b etmek balrnnm ıennı yo pa uına ıatmalanna un-
r.mı onun e ecru e - ,. H f · · d B 1 d dan ehemmiyetlidir. lcan yoktur. a ta ıçın e, asu yo un an ge-

Ankan.dan Arifin Iltihak.ı ile golcti Görülüyor ki, ilci tarafın menfaat· len kauçuk, mıntaka ticaret mildür-
bir muhacim hattı kuran Galatasaray leri arasında büyük tezadlar var. lüğü ve ıanayi birliği vasıtasile pi
çok umld balladığı bu hücum hattını Fakat alıcı, piyasaya hakim olursa, yasaya tevzi edilmekt~dir. Bundan 
ilk defa kuvvet11 "bir takını karşısında müstahsilin buna her tekilde boyun başka deri fabrilc:alannm ihtiyacına 
tleneyecekt1r. Süleymantye ·ve Topka- eğmesinden ba§ka çare de yoktur. yanyan kimyevi maddeler de, ıa· 
pı karşısında kazandığı fazla sayılı B·· ı ı ·· h ·ı k · k' ı nayi birl;~i tarafından alakadarlara galebelerin bu hattın muvaffakıyet! oy e 0 ursa, mösta s:ı ço muş u -
haltkında kat1 blT kanaat veremlyece- biT variyette kalacakhr. Her hıllde, dağıtılmaktadır. 
~ tabiidir. Zayıf lkl takımla yapılan hükiimet iki taraf arasmda1ci men- Haftanın ithalatı arasında Ro
iki maçta muvaffak olan muhacim faatleri telif etmek hususunda piya .. manya, Yunanistandan gelen kiın
hattı bakalım Beyoğ'lusporun ~etli saya müdahale ~ecektir Bu müda- yevi maddeler boya, Almanyadan 
'defansı önlinde ne yapacak:?··· Işte bu- h ı b • l 1 · hdı ' 
nu yarın a.nlıyaeağız. Be1'11kl t;a.kımm a e ll' an evve yapı ma r. pek az mildarda ilaç bulunmakta· 
iyt t-ııtbol oynaması bu karşılaşm.a.nm İhracat maddeleri- dır. Evvelce gden UBçlar, Sıhhiye 
çek -zevkli geçeceğine delildir. Vekaleti tarafından ee~a depoları-

_____ Şad Tezcan. mİzİn Vaziyeti na tevzi edilmıişti. 
rt...--4-......: .nmu·· ~k+_.. ş--f Hüseyin Avni '-'UU•CU'~ •- ~· ~ ......... Bu hafta içinde ihracat maddele-

statfmtla yapılacak maçlar rimiz:in vaziyetinden bahsederken, 

Bu akşam: Şehzadebqi 

-T .. u~a-.a.x ·~ 
Sinema - TJYalro - Varyete 
Sası' atlir N A Ş 1 T ve ar
lmdqlan, Sahibinin Sesi h-. 

<>kuyqcalarmdan Küçük 
MUKADDER 

maskeli adam 
Konıedi 3 perde 

Sinemada: KALB SIZILARI 
Carole Lombard • Gary 

Grant - Kay Francis ve 
POLİS AVCI TABURU 

Robert Livinpton 
Büyük ganpter filmi Sinemada: 

1 1 den 'itibaren devamlı 

matineler. 

Evlenme 
İstanbul erkek mektepleri fut1>ol Ug gene -ıötün mevzuuna devam etmeyi 

heyeti lmşkarıhğından: Bo~azl.çl L. - faydalı buluyoruz. Bu hafta içinde, 
İsbmbu1 Er. 11-ses!. saat 13,30 hakem Ş. yahın: bir Türk firması tarafından 
TeT.Ca.n, Hayriye LL - Hayda.rpa~a U. İngiltereye 7 70 bin liralık tünün 
sa.a.t 14,45 he.em $. Tezcan. 

TEŞEKKUR 

Aramızdan ebedi ayrılışı ile aııne
m1z1 ve bizi derin acılara ga.rk eden 
babamız merhum Devlet Dentzyollan İşletme Umum 

Dt. OSMAN NAMİ GÖKSUN'un mtldilrlfiğil şefier1nden Tevtık Şe?a-

Finlandiyadan bir 
güreş takımı gelecek 
B11 ay n.Lhayetinde Berllnde Alman 

ıullll güreş takımı ne rtıreı mllsa.ba
:uıan yapacağı haber alınan FlnlAn
dlya güreşçilerl.nln §ebrlmlze getırn
.ınesl için teşebbüslere girlş1lmlştl.r. 
Muta.bık kalındJ.ğı takdlrde dü.nyamıı 
en teknik gü.rcşçilerlni aralarında 
bulunducan Flnllncliy.a güreşçileri 
ön\imüz&ki ay b~ında çokta.nber1 
m'iisabaka. yapmıyan milli güreş takı
mmuzla karşıla.şac:ıktır. 

B. T. İstanbul bölge başkanlıRın
dan: 941 yılının llk hakem Jtarsu 
21/1/941 salı günü saat 18 de blilge 
merkezinde açılacaktır. Devam etmek 
istediklertnı bildiren ar'kada,,ların Yll
kanda yazılı t.arlh ve saatte teşrltıert 
nca olunur. , *fi 

Aaırlan ursan bir musiki .•• 
Göz k.uıqlu.Jcl bir ihtişaın ••• 
Hayatı n~'elendil'en bir a§ktatı 

yaratılan 6hn: 

AŞK SERENADI 
(Framızc:a) 

Amerikanın Metropo1iten ope
rasınaı eıı parlak ,Ylldızı 

GRACE MOoRE -
MELVYM DOUGLAS 

Bugün LALE 
&.in.em.um da 

Albn sesile musiki diinyasının 
ölmiyen melodileri olan L a 
Trcıviyatanın atqini... Manonun 
ıztırabını... Maclam Butter~ 
nin k.ederlerini. •• Marthanm ih· 
tişanunı ya§ayacali olan bu 
hakiki ıaheaeri zevkle ıeyredi• 
niz ..• 
DİKKATı Şimdiye b'Clar 

gelen harp Jurnallannın en 
mühimi. Türliçe Paramımt Jariıal 

Bugün aaat l de tenzilatla 
matine. 

gönderilmiştir. Bundan ba~ka Alman 
yaya muhtelif günlerde gönderilen 
tütünün rnikdan da 200 bin liradan 
az dei,ilcli. SevkediJen tütünler ev· 
velce ıtok olarak elde bulunan tü· 
tünlerdi. Stoklan .ne derece dıprı· 
ya ıevketmek kabil olursa, tütün 
piyasasında da o ~erecede ferahlık 
görülecektir . 

Bu itibarla tütihı piyasuını tan· 

Sinemacılık 

ner'ln km Berln Şeraner'le emekli 
Cenaze . merasiminde bulunmak ltıt- sQ.V1U1 tujtbay Ferit Daryal'm oı:tıu 
tunı: gösteren, mektul> ve telgratıa. siivari subaylarından üsttetınen Zlya
btiyük k~ertmlze ı.,tlrA.k eden do&tla.- t-didn Daryal'm ınikAhlannm '1. İkln
rımıza. ayn ayn teşekk1irleı1mlzl bll· 
111rtneye teessü.rümüıı m.tnı olduRun· clkAnun. 1D41 salı günü Kadıköy ev
da.n, ı>u vadfenin 1b1Alma. sayuı gaze- lE-nme dalreslnde, evlenme mera.slml 
tenlzin tavassutunu rica. ederiz. de 15. İklncikAnun. 1941 çar§B.m-

ba. cQnll Ordu evinde icra kılınmıştır. 
Eşi: NAMİYE GÖXSUN,Kerlmesl: B&J Tevflk Şeraner'l ve allesbıl teb
Sema Göksun, otuııan: Şnket r1k, ren~ evllletin mes'ut -,e bahtlyat 
Göban, Suha G&.un. · ohna.la.nnı temenni ederiz. 

tarihinin 8 inci Mucizesi: -• 
1 O m'i)ıyon do]ar harcanaru .•• 100,000 ki§ilii: figüran ordusunun jıttlrakile levrilen 2 aene çahpluak .•• 

HiND RUYASI 
Sinemanın akıllara hayret n C:Iehpt yerecelt bir harikaaıdır. 

TYRONE MYRNA "GEORGE 
Bas Rollerde : p o w E R • L o v • s R E N r 

SinemacaJaiın 19·fl. seneaine kadar yarattıiı en muhtqem film. 
._ ___ B0Y0K BiR AŞK ... GOZLERINIZE INANAMIYACACJNIZ SAHNELER ---r 

Bugün 

MELEK 
sinemasında 

Mevalınin en ıılt. .• L lnla... En eğlencolt ıtiper filmi 

BRODWAY MELODIE 1940 
ELEANOR POWELL - FREO A STAIRE 

Jahminln JatUnde bir muvaffUlyet bzanınaltta~. 

~----------• Bugün eaat J. ~e tAıD.dlitJi matine. ___________ ,, 

BO"I:tffl MATBUA 11.MIZIN MUT:rEFlKAN :ruCIJdan albl rtJRK - ---
FILMciıJrum.N ~ER TAa OLA.1( 

KAHVECi· GUZELI 
i P E K ve SA RAY devam ediyor 

IZMIRDB~ 
B..Jl&iiq ~ 1 Cle ı-nPMlı m1ıtfne. 

MARMARA' da .. _lllım ___ IBRZI 

2 nci hafta yÜz binlerce ~inin 
tekrar tekrar seyrettiği: 

B 
A 
L 
A 
L 
A 
y 
K 
A 

Son birkaç gijnü 
kalmıfhr. 

Cumartesi matinderi: 1,30 -
4 - 6,30 ıuare 9 da 

HER TORK GENCİ 

Millf -Alemdar'da 
ALiCE FA YE • RİCHARD 
GREEN'in ilk buhar makinesi 
keşfinin kahramanlıklaruu ha-

rikulade yaşatbkları 

Medeniyet 
köprüsü 

~!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!~, 
nU ıönnelidir • 

Ayrica: 

Mister Moto'nun 
Diloyayı ürperten 

Canavar adam 
Doğum 

AV$~ Bue,d Tlh!1n l'tlrk'Un b.!Jı 
dek ~ dQnyaJa lelmlft1r, Uzuıı. 
Omtr M t.ileslle birlikte la&det d1· 
ıe:ız. 

Tepebqi Dram Jmmı 
Gece ıaa.t IO,SO da. 

APTAL 
:(SON HAF)'A)' 

i.ttltlAI caddesi :ıcomedl 
kısmi ailndüz saat 
14 de ~uk oyunu 
gece saat 20,30 da. 

PAŞA HAZRETLERİ '(SON HAFTA> 



y LJ N A N ( T<rcü~:?~,~~tt!IJ ] 

B u hücum fasılası ancak yedi Beyaz kitabı Kendiliklerinden pek beliğ olan hu-

SOZON 6EliŞi __ l vesikalar 
KUŞ BAKIŞI: 

Tarihi 

Tantale işkencesi 
Çöpçü yetişmiyor 

B elecllye çapçü bulmakta müşkülit çekmektedir. Her ne 
kadar ~pçü maa§larımn artttrııacağı, onlar için rahat 

lovıqlar, hususi lokantalar hamJanmak üzere olduğu, üst baş 
alrgenmiyeceğl llAn ediliyorsa da kimse çöpçülüğe talip olmuyor
.llfl!I. Bu haberi okuduğum r:ıunan içim sızladı. Demek ki artık 
~pçü yetiştirmiyor, demek ki nefsinde şu koca İstanbulu temizle. 
mek kabiliyetini gören cesur tns~nlar kafilesinin sonu geldi! 

İstanbul, çöpçüsü bakild bir idealisttir: Günün birinde, mem
leketin kim bilir hangi köşesinden belki de yürüye yürüye gelen 
meçhul bir köylil. Belediye teınlılik müdürlüğüne müracaat ede
rek kendisinin çöpçü yazılmak istediğini bildirir. Elbiseyi giyer, 
ripü.rgeyi kapar ve hayvanlarla insanlann durmadan kirlettik· 
leı:J bir caddeyi t.eslim ahp işe girişir. Fakat ne sonu gelme-z bir 
iş! Caddede, etrafı temiz gönn~k eııdişesile dolaşan tek adam 
odur. Titiz bir ev kadını gibi atılanı toplar, döküleni süpürür. Bü
tün gayretini bu uğurda tüketir. Yorgun uyur. Fakat gece temiz 
bıraktığı cadde SRbahleyin yine berbaddır. 

Başka bir çöpçü, arabasile usanmak nedir bilmeden, mahalle· 
leleri dolaşır, her kapıyı ayn ayn (alar, kendisine aid olmıyan çöp
l<'ri t-Oplar. Gayesi mümkün olan süratle onlan şehirden uzaklaş· 
tınnak, denize dökmektir. Boyuna şehirle deniz arasında gider ge· 
lir. 

Şimdi düşünelim: Çöpçü, but'n itibarsız ve en istikbalsiz mes
lee niçin girmiştir? Ekmek parası için mi? Öyle olsaydı şimdi, 
Belediyenin maaş arttırma ve refah vaidleri üzerine pek çok kim
.Penin çöpçü yazılmıya koşması icab ederdi. Halbuki kimse talip 
olmuyor. Zira şehri o kadar pervasızca kirletiyoruz ki bu pervasız
bk, en idealist insanlarda bile, İstanbula çöpçü yazılmak cesareti 
bırakmamıştır. 

İşte bu yüzden çöpçü yetişmiyor. Mesele mühimdir. Bu «alim 
yetisnıiyor, şair yetişmiyor» a benzemez. Gayretimizi atim VP. şair 

yetiştirmeğc hasreder rlc, şehri fazla girletmemek suretile çöpçü
lere az zahmetli lıir hayat temin etmeği unutursak yakın bir 
atide 1~1anbul >)a1imler ve şairler tarafından süpüriilen bir şehir» 
haline gelebilir. Dikkat edelim! Şevket Ra.do 

llSlllllllllSll&llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

™~~~~~~~~mı 
Şoför yerine otomobil hapsediliyor 

Amerikada en büyük afet otomobil 
taz:ı.landır. Her sene vasatı 800,000 
otomobil kazası olmaktadır. Bu kaza· 
lr.rda canını verip kurban olanların 
gayısı vasati olarak :m.ooo kişidir. Ka
~aların önünü alnıak için §Oförlere 
ve otomobil kullananlara. çok ağır 
para ,-c hapis cezası verilmiş, takat 
bu da. bir fayda temin etmemiş, ka
zaların ve ölüm vakalarının sayısını 

az:ı.l t.rruı.m ıştır. 
Nihayet Kalifomtya hükümeti ka

Eaların önünü alm:ık lçin garlb bir 
tedb!r almıştır. Çok isabetli olduğuna 
hükmettiği bu tedbir de kaza vukuun
da şoförün değil otomobilin kendlsl 

hapsedilm.sidlr. Knznnın ağırlııtına 
göre otomobll haftalarca yabud ay
larca. hapsedilecektir. 

Kalifornly& hükümetı kabahatli 
otomoblller lçln muazzam blr haplsa
ne yaptırmıştır. Bu hapisane birkaç 
tatlı büyük bir garajdan ibarettir. 
Çok ağır kabahatli otomobiller boö
rum katına kapatılmaktadır. Oto
mobili haplsanede kaldığı müddetçe 
şoförü herhangi başka bir otomobil 
kullanmaktan menedilmektedir. Bu 
Ceza pek çabuk tesirini göstermiş ve 
Kalifornlya hükümetl dahUinde oto
mobil kazalan şimdiden yüzde elll 
ntsbetınde ablmışt?r. 

Cennete gitmek için pasaport çık~rtmış! 
Dııblin' den bildirildiğine göre, 

İrlanda' da Liford' da arkeoloğlar, 

yaptıkları araşhrma neticesinde bir 
papasın mezannda cennete gitmesi 
için bir pasaport bulmuşlardır. 

Pasaport, Liford piskoposluğun· 
dan Patgek isminde Lir papaza v~ 
rilm;ş!ir. Papazın doğruca cenette 

gitme.'!İ için pasaport yanına, meza
nna konmuştur. Kırmızı mumla 
mühürlenmiş olan bu pasaportta, 

cennetin kapıcısi olan Sen Pierre' e 
şöyle hitap edilmiştir: 

c-Patgek'in, Allahın doğru ve sa
dık kulu olduğuna şehadet ederiz. 
Biz, onu günahlarından temizledik. 
Onu, doğrnca cennete göndermeni· 
zi rica ederiz.> 

Pasaport bundan tam 600 sene 
evvel ~ıkanlmıştır. Tarihi: 13 ha
z.İran 134 l dir. cCennet için pasa· 
port> halen Dublin müzesine veril· 
miştir. 

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

Abideyi açan rüzgar 
Kopenhagda geçenlerde bir abi

denin küşad resmi yapılmıştır. Ko· 
penhag belediyesi, şehrin büyük 
meydanlığında bu güzel abideyi 
çok minnettar kaldığı balıkçılar ve 
bahkçı kadınlar için yaptırtmıştır. 

Granitten yapılan abide, bir balıkçı 
kadını temsil etmektedir. Abidenin 
lı:üşad resminde, belediye reısımn 
bir nutuk söylemesi icap ediyormuş. 
Fakat belediye reisinin nutuk söy· 
)emeğe hiç kabiliyeti yokmuş, bele-

diye reisi söyliyeceği nutkunun ba
lıkçı kadınların tenkidine uğrama
sından da çok korkuyormuş. 

Abidenin önüne geldiği anda nu
tuk söylemeğe hazırlanırken, şid
detli bir rüzgar esmiş ve abidenin 
örtüsünü kaldı.rıp abideyi açmıştır. 

Bunu memnuniyetle gören belediye 

reisi, nutuk aöylemeğe ihtiyaç kal

madan ydlnız: Abidenin açıldığını 
söylemekle iktifa etmiştir. 

İ n sanların yüzde 73 ü namuslu imiş! 
Yeryüzünde hakşinas insanla

rın azaldı~:ı iddia edilir. Bu mesele 
Amerikan ruhiyatçıl.mndan Dr. 
Merving'in nazarı dikkatini celbeı. 
miş ve doktor bu hususta tedkikler 
yapmıştır. Doktor Merving, dünya
da -insanların hakşinaslığını ıöyle 
tesbit etmiştir: Nevyork telefon 
rdıberinden rasgele 1 00 adres seç
miştir. Bu adreslere birer dolarla 
mektup göndermiıtir. Her mektupta~ 
clki gün evvel borç olarak aldığı bir 

doları iado ettiğini, adresteki phsa 
bildirmiştir. 

Bunlara cevap olarak 7 3 adres
ten aldığı mektuplarda: <Yanlışlık 

olacak, sizi tanımıyorum ve iki gün 
evvel hiç kimseye ödünç para ver-

medim> denınittir. Yalnız 27 ad
res, cevap vermem·iş, doları alıkoy-

m~tur. Böylelikle doktor, dünyada 
insanların yüzde yetmiş üçüniiıl na
muslu olduğun& kanaat getirmiştir. 

Fransızca (Supplice de Tantale)' 
yani :rantale işkencesi diye bir ta· 
bir vardır. Bu tabirin manan bir 
in~anın yapmağa muktedir olduğu 
bir geyi ya.pmamaaı, mesela karnı 
aç, önünde her türlü yiyecekler du
rurken buna el sürememesidir. Şim
di lsvic;reliler bu azap ve işkence 
içinde im1ş]er. 

gÜn liirmiiftür. Roma Yunan eusata sizi ikna etmek için sarfetti-
em 3' ağustos 940 tarihinde hü~ ğjmi:t: bütün gayretlere rağmen hala 
kfunetine çektiği telgrafta Yunanis· Bir haftah k fa- yanlq intibalar besliyorsaruz, cidden 
tana lcaqı matbuat hücumlannın müteessirim. (İngiliz garantisi hak· 
yeniden başladlğını ~öyle bildiri- sıladan sonra kındaki imasına da bilvasıta cevap 

yordu: ltal gaz olarak) Bununla beraber, sizden 
Yunan Hariciye Nezaretine yan e- bir ricarn vardır. Tefenüa.ta aid 

31 Aiustos 1940 teferİ yeniden meseleleri tedlcik ettiğinfa zaman 
<İtalyan Başvekilinin noktai na· pek mühim bir unsuru, bazı ahval· 

zarına tercüman olan B. Gayda bu· Yunan is tana de essah bir rol oynıyan cografi 
gün Giomale d'İtalia gazetesinde hu••cum etme- vaziyetimizi ihmal etmeyiniz. Bunu İsvic;rede birkaç aydan beri Yİ· ihm l 

k neşrettiği şu makale ile memleketi- ... etmekle esaslı bir ha.ta i"li-
yecek, giyecek her şey vesi aya k b B " 
tabidir. Halbuki lsviçre magvazaları mize karşı hücumlarına tc rar aş· ğe başladılar yorsuuz. undan da bittabi, yanlış 

lamıştır. Gayda diyor ki: · muhakemeler çıkar. 
yiyecek ve giyecek dolu imiş. Bir cArtık İtalyan • Yunan münase· B. Anfuzo, mlisamahakar bir şe-
fan.ilaya, yahut bir elbiseye ihtiyacı batı meselesi ortaya sürülerek, Çam- kilde: 
olan, mağazalarda fanila ve elbise l d d ı t l A } b b E t b 1. lıktalci son hadise er en o ayı ıta. tı an om a par• - ve. unun enemmiyetini in-
bol iken ve cebinde de para bulun- yan gazetelerinin protesto sesleri kir etmiyorum mukabelesinde bu-
duğu halde bunu ıatm alamıyor- kesilmek iızere bulunduğu halde Yu- çalarının tahlilinden lundu. 
muş. Mağazaların camekanları nan gazetelerinin ateşli galeyanı de- Ben devamla: 
önünde durarak almak i.9tecliği lieye varn ediyor> B. Gayda bu mukad- çıkan netice - Gazetelere gelince, Stefani 
bakıyor V'! Tantale işkenceB'İne tabi dimeden sonra Yunanistanın • ajansınır. tahlif edilen yeni deniz 
oluyormuş. hak)al'ını son haddine kadar suhflylarına Yunan denizcisinin na-

İsviçrede herkese giyecek için se- müdafaa edeceğini Estia gazetesin- maden muayenesi neticesini nazarı ınım yüksek tutmak hususunda ya
nede 90 kupon verilir. İsviçreli va· de yazan Yunar. akademisi azasın- ttblıunıza arzetmelde teref duyarız. pılan vesayayı tahrik diye tavsif et
tandaş bu kuponları istediği gibi dan B. Spiros Melas ile Katimerini TahJil edilen her iki parça, aynı tiğini görd~-~: .~iğer ?ir telgraf da 
kullanmak hakkına maliktir. Bir el- gaze~esindeki yazılarında Fortuni~ bombaıya aid olup 12 temmuz tari- El!i kruvazorunun torp-ıllenmes; mü
biııe satın alınacağı zaman 34, bir namı müstearını kullanan muharnr hinde Hidra torpido muhribim;ze nasebeti~e Yunan hav~ kuvv~tleri 
palto için 40 kupon vermek lazım· ile alay ederek onlara şu tavsiyede atılan bombalanı;. aynidir.> lmenfaatır:e ~~-~.lan~-:1 .. ıane.le:ı ve 
dır. Pijama için 1 O kuponu, bir don bulunuyordu: İmza: Vis amiral Sakelariu Yunanlılıgın ogundugu tarıhı ha-
veya fanila için 8 kuponu gözden cEdebiyatı ve kahramanlık hatı- 14 eylul 1940 tarihinde Roma dise!erin zikre~ilmesini. lahrikam;:t: 
çıkarmak lazımdır. Mendil, çorap, ralarını bir tarafa bıraksınlar da Yunan sefiri ticari nakliyat mesele· telakki diyor. itiraf ederim kiT lah
gömlek ve sair her türlü eşya için hadiselerin realitesini göz önünde ıi hakkında İtalyan Hariciye Nazın rik telakkisinin neye ·isti:n::ıd ettiğini 
hep bu kupondan vermek icap eder. tuaıunlar. Eğer Yunanistan ha- kalemi mahsus müdürü B. Anfuzo lanhyamıyorum. Madem ki bana 
Bu sebeple kuponları çok hesaplı kikaten sükun ve müvazene ile dikkate şayan bir mülakat yaptı. bu . dostane. t~atii ~.f~ar imkanını 
kullanmak lazımdır. Yoksa bir el· meşalesini elinde tutuyorsa, kendi Bu mülakalı, Yunan sefirinin rapo· ver.yorsuııuz: Sıze butun bu faslın 
bise, bir palto, bir de pijama alındı hakimiyeti altında kalan Arnavut· rundan dinliyelim: nasıl inkişaf ettiğini hatırlatacağım. 
mı kuponlar tükenir ve bütün sene luk topraklarına götürsün ve oralar- y Hariciye NCZöiretine Birkaç hafta evvel Arnavut gazete· 
bir tek mendil bile satın alınamaz! da ihdas ettiği tahammülfersa ve unarı 14 Ey!:.tl 1940 leri Yunan milleti için tahrik-;.miz 

ı l dolu tehlikeli şartları aydınlatsın.~ T , kl' l . h kk birçok nesriyntta bulunuyordu, de· sviçredc mağaza ar eşya İk c icarı na · ıyat mese esı a · ·ın· [ d' ~ 
olduğu halde neden bu kayıdlar ·i memleket arasındaki münase- da bugün Hariciye Nazırının ka- ımB. A f . 
konmuştur?... Bunun sebebi basit- betler, böyle gergin bir safhada bu- lemi mahsus müdürile görüştüm. . n uzo. 

it k St ki ın lunurketı, Ati."ladaki İtalyan sefiri _ E"et amma, bunlar mnhalli tir: Sarfiyatı aza ma • 0 ar Müdür, nazırın tarafımdan kendisi- • 
d Ve emek 7 eylul 1940 taıihinde Yunan hüku- meselelcrdı·. ce""bın: verdi. tükenmesine mey an rm ne verilen notta, meselenin ne şe- ' -

• · ı· ·ç ede ko..,·un pek azdır metin.: b:r nota veriyor ve Korent ld So"zu"ıne devamla dedim ki: 
ıçın .. · svı r ~ • kild~ mevzuu bahso uğunu görün- . · . 

k P k d kanalı üzerinde uran ve Oniki ada l d bunun için yi.in yo tur. amu a " ce, bu meseleyi tedkikte gösterdiği - ltalyan gazete en e 0 n:~-
yet.işmez. Bugünkü şerait dahilinde istikamet:inden gelen bir İtalyan sürat ve alakayı tebarüz ettirmek kaleleri bu '.iktibasın bnşına geçırı-

.. uk · k k tayyaresinin Vasilefs Georgios ile l ı 1 kl b .. ı· l d hariçten yun, pam getırtme a- çaresini buldu. B. Anfuz .. o.sö. züne_ : 

1 

en ba~ ı ·ar ' .. 'e az_ı muta_ aa.ar an 
b '' d v·ld 1 · h kA h Vasi~isa Olga Yunan muhriplerile _ I - b !.ı egı ır. svıçre Ü umeti, ar- _ Böyle olması tabu.,'ldı. Zıra, an adıgım:ı gorc ır nevı memnu· 

k d iki Ytınan denizaltısına dört bomba 1 bin ne a ar süreceğini bilmediğin- hakkında fena bir niyet beslemedi-. niyetle nakletıneğe !'İtap etti er. 
den ihtiydllı hareket etmeğe lüzum attığı hakkında 31 temmuz 1940 ğimiz Yanan milletini sıkıntıya dü- 1 Size söylcmeğe lüzum görmüyorum 

tarihli Yunan protestosuna cevap ve· 1 k' b h l Y fk• · · görmüşt:ir. Giyecek eşyasında satışı şürmemiz için hiç bir sebep yoktur. ı, u a , unan e arı umumıyesı-
rerek bu taarruzun İtalyan tayya- 1 l l ·ıı · · · · · serbes olan yalnız İpeklilerdir. Arzu Şikayette bulunuyorsak, Yunan hü- ne ta Yiln mı etının s:.mpatısı nı· 
releri tarafından yapılmadığını iddia d l 1 d 1 · · · t' H h l eden baştan ayağa kadar istediği kumetinin siyasetin e ngi iz ostu şane.,,ını vermcmış ır. er ne a 

kadar ipekli satın alıp giyebilir! ediyordu. bir sebat görmemizdendir, dedi ve! ise, Yunan gazeteleri. Arna\ ut mat· 
Avlonya Yunan viskonsolosu benim sıkıldığımı görünce şu sözleri buatının bu nezaketsizliğine muka-

İsviç:rede giyecek hakkındaki 9 eylul 1940 tarihinde hükumetine ilave etti: bele etmemeği daha vakarlı addet· 
kayıtlara nisbctle yiyecek bir parça şu telgrafı çekmiştir: _ Şunu kaydedinz ki, bu da ki- mişlerdiı. 
boldur. Ayda nüfus başına 640 <Yunan toprağında iş görecek k.ada resmi bir sıfatla değil, fakat Yunanistan aleyhinde Arn:ıvut-
gram tereyağı, 250 gram yağh çeteler te~kiJ.i için buıada bir aydan larm bunca tahrjkatmı hiffetle sa• 

beri faaliyet görülmektedir. Ajan- hususi bir &urette görüştüğümüz için 
madde, 250 gram zeytinyağı veril- <>ahsi dücüncelerimi söylüyorum. 

k ed F k ı · h 'h · lar, geçen hafta Avlonya mmtakas1 Y Y 
me t ir. a at svıçre er ı tema· Mua..,.,,.en eikayetler dermeyan etmi-
1 k d ·1 kt·d d dahilinde Kanina, Çaprati ve Duk- JJ • e arşı erzats enı en ta ı ma • yecH;.;"'· Fakat bazı emareler, bu 
d 1 b 1 k ·ı d I im k tates namındaki müslüman köyleri- -e-·· 

e er uma ı e c meşgu 0 a - dü .. ünceme saik oluyor. Sefaretimi· 
İ n.? gitmişler vç ayda 1 40 frank ve- y 

tadır. sviçre fen adamlan Ş'imdi şe- zin matbuat kaleminden gelen tel-rilecek vaadile bu çeteler jçin gö-
ker, zeytinyağı, bilhassa sabun ye- Il O'Taflardan anlnrorum ki Yunan nü üler toplamağa teşebbüs eyle- ... ·~ 
rine konulabilecek maddeleri arı· J mcıtbuab , İtalyaya karşı dos-mişlerdir. stihbaratımıza göre hiç 
yorlar. bir ferd bu çetelere gimı.eği kabul tane olmıyan bir hattı hareket ta-

lsviçreyi ziyaret eden bir Fran· etmem.iştir.> kip ediyorlar. Bazı gazeteci tezahür· 
sız gazetecisi bu memleket için: Yuna..'l deniz kurmay heyeti, lerinde İtalya aleyhdan bir ton var• 
cCennetJ> elemi~ ve 'u sözleri ilave Nafpaktos liman;nda demirli bulu· dır. 
etmi~tir: <Adam başına ayda 640 nan Yunan denizaltılarına ablan B. Anfuzc'ya dedim ki: 
gram tereyağı... Halbuki geçen ay 1 bomba parçaları üzerinde yaptırılan - Bugiıne kadar gerek burada 
Fransada Montpellier'de adam başı- muayene ve tahül neticesini, şu ra· ve gerek Atinada birçok defalar 
na bir ay içinde ancak 30 gram te- porla Yunan hükumetine bildiriyor· faah edilmiştir ki. hükfunet ile ef-
reyağı verilebilmiştir.> du: kan umumiye memleketi, beyük 

İsviçrenin, komşulanndaki mah- Yunan Hariciye Nezaretine devletlerin mücadelesinden uzak 
rum'İyetten o kadar gözü korkmuş- 14 Eylul 1940 tutmak hususunda muannid bir arzu 

k' I şıl b t' b' .. c30 temmuzda Nafpaktos lima- ve emelden mülhem bulunuyorlar. 
turh 1 t.n ah 'i:· u tenne 10 ır ~un nında demirli bulunan geıııilerimize Siyaseti.m.llin hülasası budur. Bu 
ce enne~ . a. 1 ama.sına mey an atılan bombaların ilci parçasJ üzerin- siyasetin tatbiki için de bütün mem
vermeme ıslıyor. de kraliyet tersanesi deniz kimya- 1 Ieketin sanldığı namuskılrane bita-

han~i tarafından yapılan tahlil ve raflılttan başka bir yol yoktur. 

hifelerine geçirmiş ve te~ci etmiş 
olan İtalyan gazeteleri ise, Tem is· 
tokles ve yahut Miltiyadis medhedi
liyor, Yunanlılar, kaybettikleri bir 
geminin yerine yenisini inşa etmek 
ve yahut hava kuvvetlerini takviye 
eylemek istiyorlar ve en nihayet 
denizcilerimize 'İyi denizci olmaları 
tavsiye ediliyor diye bugün kendi
lerini tahrike uğramış diye gösteri
yorlar. 

B. Anfuzo: 
- Belki haddizatinde bunlar de

ğil. Fakat bu neşriyat, lngiliz pro• 
pagr.ndasına gösterilen sempati ile 
berctber, bir ehemmiyeti mahsusa 
kesbediyoriar, cevabını verdi. 

Kendisine şahsi kanaatimin Yu
nan gazetelerinin bütün muharip
lerin neşriyatını tam bir müsavat ile 
neşrettiği merkezinde olduğunu söy• 
ledim.> 

imza: Politis 

Adliye sarayı 
B. Prost planında ban 

tadilat yaptı 

1 Günün Ansiklopedisi 1 
İngilizlerin bombardıman 

ettikleri şehir: 

likmektep talebeleri de 
haricte kontrol edilecek 

' 
Wilhelmshaven 

Sultana.hmedde eski hapishane ar· 
sasmda yapılan adliye saraYl?.ın ge- Prusyada Hanover eyaletinde hu
riye çekilmesini lüzumlu goren B. lunan Wilhelmshaven limanı lngiliz
Prostun planına göre arsanın arka Ier tarafından bombardıman edildi. 
tara.!md:ıkl binaların ıstlmlilki rn.zım Bu şehir J ade körfezi üzerinde bu
geliyordu. Nafia Vekaleti, istlrnfö~n lunmaktadır. 25,5 00 nüfusu vardır. 
masraflı olmaması için projede ta - Sulh zamanlarında ticaret limanı ol-
1A.t yapılmasını 1stem1şti. malda beraber, Alman donanması-

B. Pro.st eski noktai nazarını 1tısme~ nın başlıca istasyonudur Sanayı' · -t .. yenı · tadil etmişfJr. Bn tadıla a. gore mü~eselerile meşhurcl 
.saray blr ml.kdar geriye yapılmak su- w·ıh I -'- f .ur. 
:retlle inşa edilmekle arsanın arka ta- 1 e m:ma en auıetinde de yazı-
rnfındaki binaların ancak btl kısmı hr. 
l.btimli.k edilecektlr. Müt.eııassıs.ın ta
cill planı Vekalete gönderilmiştir. Konyada deri fabri

kası faaliyete geçti 
Konya (Akşam) - Konyacla 

tiiccarlum gaYTetile bir deri fabri
kası açılacağım evvelce yazmıştım. 
Fabrikanın kiişad remn, birçok: ze
vatın huzurile yapılnuştır. F abn1ra
da yüzlerce işçi ve s<ı natkar çahş
maktadrr. 

Konya Hava kurumu
na te berrü edilen 
kurban derileri 

Konya (Akşam) - Konya hava 
kurumuna teberrü edilen kurban 
derilerinin miktarı 4876 d1r. Banun 
4500 koyun,. 369 keçi ve 7 si de 
sığrrdır. Halkmuzm bava kurumuna 

Dün toplanan ilkmektep batmuallimleri 

llkmelc.tep başmıuallirnleri dün Eminönü Halkevimle toplanmış
lardır. Bu içtimada ilkmektep ta1ebesimn mektep haricindelci vaziyetleri 
teclkilt edilm~tir. 

BaşmuaUim~.er orta:mel.:Ate~lere devam eden talebe gibi ilkmektep 
talebesinin de murakabeye tabı tutulmasını, hareketlerinin velilerine bil
dirilntC5ini kararlaştırmışlardrr. 

Bundan başka çocuklann her aylık mesaisi velilerine muntazaman 
bildirilecektir. Talebenin çocuk. tiyatrosundan, radyodan istifade etme
leri için de tedbir alınması mevzuubahs olmu§tur. Basmuallimler 1 S 
gün ııoDra telaar içtima edeceklerdir. · ' 

* Dün, Küçükpazarda Bodosun * Zabıt:ı., diin ~elırin muhtelif yer
ecda. imalat~uesi!e, Tarl::ıbaşır.da ierinde dört dilenci y:ıknlıyarnlc :ı.d
Yeraslmosun odasında n İstiklal !iyeye vermi~t!r. 

Arnavutlukta Yunan ileri hareketi: Yolu kapatan karlar temizleniyor. (gösterdikleri alalta takdire değer. 

caddesinde Mihailidi~in e\ in~n mutfa- * vaıt nrn:n, ı n Ahmed K ııık 
[.rmda blrer yangın ba.tjangicı olmuş- <!iin vilayet jantl:ı!'ma kumandanı B. 
rn da derhal yetişen itfaiye tarafın- Zıya Timur ile Kartal:ı giderek tef-
dan ateş söndürülmüştür. l tişte bulunımt§Lur. 



Sahife 8 

(:::J Mesud yanlışlık ] lstanbulun kasırları 
Yazdan taıma denllecet derecede 1 - BYet.- dedi. danWler ful& idi. 

aOsel blr ııündtl. Müfid böyle baftlar- Yer d• bina darca kit da 
da Jiirimeslnl pet severdi. K6pri1Je l}lmdl pnf tadın dQlln bakkm 
bdar ıelmlftl. Bu günefll gtbıde b1ı taf.sillt yerdlkoe Mtllkl Rahm1 ha;yret.. 
upur cezıntıaı yapmak hlo de fena ten barnte dtıfOJordu. Ç1lnt1l o P
olmıyacattı. Birdenbire Kadıköyünde- llnln s&nfU1 oldutundan. damadın 
ki akrabalan hatırına geldl. Ne za- uzun boylulutundan bahsetmlftl. Hal
mandanberi onlan ziyaret Mememiş- tuki Milfld Rahminin glttil1 diltün

Bakırköyünde, muazzam bir havuzun 
ortasına oturtulmuş olan Siyaviiş 

paşa kasn nasıl yapılmışbr? 
tı. Köprünün Kadıkby iskelesine ka- deki gelin esmerdi. Damad da adam Tiirk mlmarlalnln çot ıt\Zel eaerle
dar yürüdü. orada hazır bir vap.ur gö- o.kıllı kısa boylu idi. Gelinin annesi.- rlnden blrl olan Batırköydekl Slya
:-ünce gişeye yaklaştı. Bir bllet aldı. nln gözl~~ bir kadın oldu~u söy- '\ilş paşa kasrı ve etrafındaki tidanlıt 
Vapura girdi. Bir köşeye oturdu. lt.mLştl. Mufld Rahminin düğününde hakkında bir taç gün evvel gazete-
Havanın güzelliği herkesin netesinl bulunduğu gelinin annesl fllan yoktu. mlzde bir yazı çıkmıştı. Bu kasra ye 

.:ırttırmış gibi idi. Yolcuların bifçoğu- Delikanlı o zaman genç kadının baş- İstanbuldakl dljter eski kasırlara dair 
nun yüzünde hayattan memnun in- ka bir düğüne gittiğini anladı. Fakat iztanbul belediyesi mecmuasında. çı
sanlara mahsus bir l!ade vardı. Her- cnu bozmadı. Bir yanlışlık yüzünden kan blr makalenin bazı kısımlannı 
kes yalancı bir ilkbahar neşesi 'içinde bile olsa kumral kadınla arasında baş- aşağıya dercedlyorU7: 
idi. vapur hareket etmek üzere iken layan bu arkadaşlık kendisinin pek ıBazı padlşa.hlar, eski ve yenl saray
blrlnci mevki salonuna genç bir kadın hoşuna gltml.ştl. Hatta mümkün olsa lanİı ka.svetll ve sıkıcı dekorlanndan 
yolcu girdi. Sade fakat çok zarif gi- onunla ayni vapurda. uzaklara, çok kurtulmak için halkın oturduğu evle
yinmlştl. Gozierl ile etrafı araştmyor- 1.zaklara gldebllaeydl. Şimdi yanındaki re benzer kasırlar yaptırmışlardı. Ye
du. oturacak bir yer aradığı belU idi. genç kadın hakkında. da.ha. ziyade taf- nl saray denllen Topkapı sarayının 

Genç kadın Müfid Rahmiyi görünce sllat almak istiyordu. Ona sordu: etrafında bugün tamamen yok olan 
~filumsedi ve başlle seldm verdi. Dell- - Kadıköyilnde mı cturuyorsunuz şu kasırlar vardı: Paki kÖ§kU, Mah
tanlı şa.tırmıştı. Bu güzel ve zarif ka- efendim?.. bubiye köşkü, Ml?hmed m köşkü, 
dın kendisini nereden tanıyordu? Ma- - Hayır ... Bostancıda ... Kadıköyün. Duavt köşkü, Gülhane kasn, İsmak.1-
amafih hiç bozmadı. Hemen genç ka- aen tramvaya. bineceğim. ye kasn, Mermer köşk, Sepetciler köt-
dının sellmına mukabele etti. Llkln - Klf yaz Bostancıda oturuyorsu- kil, Şevkiye = incıu köşk, Sinanpa.şa. 
mesele bu kadarda kalmadı. Bu gü- nuz demek ... Yazın güzel amma kJ.llD köşkü, Beyazıd 11 köşkü ... Bugün bu
zel ve zarif kadın Mu!ld Rahminin ta &&kılmaz mısınız? rada yalnız Çlnlli köşk ve kısmen de 
yanındaki ancak bir kişinin sığabile- Kumral kadın buna şöyle cevap ver- sepetcller ve Alay köşkü kalmıştır. 
ceğl kadar geniş yeri görmüştü. Geldi. dl: Evliya Çelebi kendi devrinde İstan
Oraya oturdu. - Ben yalnizlığı, blr hayatını seve- bulun dört tarafında padişahlara 
Şimdi genç kadın ahtapca bir gü- ı1m. Bunun için kış yaz Bostancıda mahsus 40 kadar kasır ve bahçe sa

lıimseme ile Müfid Rahmlnin yüzüne oturuyoruz. yar. ve meşhurlannı da şöylece sıra
bakıyordu. Erkek ne yapaca~ı ne dl- Müfid Rahmi kendl kendine: ıTıp- lar: İklncl Beyazıdın yaptırdığı F\t
yeceğlnl şaşırmıştı. Hafızasını allak iu benim gibi.- Halbuki tlmdlkl genç- ne köy kasn, Mim.ar Binanın eserle
bullak ettiği halde bir türlü bu açık Ier, genç kadınlar daha ziyade tehir rinden Batırköyde Sivayilf paşa, Ye
s:ın gözlü, incecik kaşlı kumral kadını hayatını, balolan, slnemalan, tiyatro- allltöyde İskender Çcle~ı. Kandilli, tts
ı, erede gördüğünü, onunla nered lan tercih ediyorlar.• dedl ve yanın- küda.r, Fenerbahçe, Haydarpaşa., Ter-
tanıştııtını bir türlü bulup çıkaramı- daklne sordu: sane, Dördüncü Mehmedin yaptırdığı 
yordu. Deli olacaktı. Halbuki yanında - Düğünde çot dansettinlz mi? Karaağaç ve Çamlıca, Davudpa.şa., Si-
oturan kumral kadın gülümsiyerek - Hiç dansetmedlm ... Bilmem, utcn livrl, Haramldere, Çubuklu, İstavroz 
yiızune o tarzda bakıyordu ki birşey dansla. başım hlç hoş değlldlr. Ca.z- kasırları. 
bulup söylemesi llzımdı. Fakat güzel bandı da sevmem. Bu kasırlardan blze tadar yalnız 
yol arkadaşının kim olduğunu hatır- Delikanlı gene !çir.den: cAynen ben._ l!akırköydekl SivayilJ paşa. kasn gele-
lamadan ona ne söyllyebllirdl.? Ne danstan, ne de c:ı.zb:ı.nttan hoşla- bllmlştlr. 

Bereket versin ki genç kadın ondan mrım ... • dedi. Şimdi aralarında musi- zamanın amansız değirmeni husust 
daha evvel davrand! Kendisine hatır k!den bahis açılmıştı. Kumral kadın: ıaahiyet arzeden bu gayri dlnl ve gay
sc.ırduktan sonra: - Ben daha ziyade eski Viyana mu- rl. resmi eserlerin hepsini. dır ve ezlcl 

- Kadıköyüne mı efendim? ... dedi. sikisinl, Viyana valslerini f'!an seve- taşlan altında öğütmüş, yok etmiştir. 
Müfid Rahmi cevap verdi: rlm... Eski devirlerin ihmali de bu, yok oluşu 
- Evet efendim ... Kadıköyüne... Müfid Rahmi bı,ırada. : ~olayiaştırmıştır. Cümhuriyet devri 
Bırisl c;ıkıp da şimdi şu yanında - Ben de ... dedi, zaten musiki deni- eski eserlerimizin, dede yadlglrlannın 

cturan genç kadının k!m olduğunu lince aklına gelen ~Y de odur... üstüne titremektedir. İmparatorluğun 
kendisine söyllyecek olsa Müfid Rah- Vapurla Kadıköyilne iskeleye bera- bize can çekiflr bir halde bıraktığı bir 
mi ona en aşağı çık:ırıp beş Ura verir- ber çıktılar. Müfid Rahmi burada bir çok Abideler eaasıı bir surette tamir 
dl. Kendlalle dostca konuşan bu ince yalan söylemek mecburiyetinde kaldı: edilmiştir. 
kaşlı kumral kadını o kadar merak et- - Ben de Bootancıda bir tanıdığımı tl'sküdardakl Şeretlbad, Kavak, 
ıntştl. Blr aralık biletçi geldi. Blletıe- görmeıte gideceğim! ... dedL Kumral Şemsi Ahmed Paşa, Pa.şatahçedekl 
rinl. zımbaladı. kadından birdenbire ayrılmak istemi- Sultaniye, Beytozdatı Tokat, Eyüpte-

Bu sırada san yüzlü tadın: yordu. Bereket versin ki Bostancıda. ki Ba.harlbad, Ortatöyde NlfatAbad, 
- Nasıl? duıtün çok güzel oldu de- hakikaten bir tanıdığı da vardı. Beşikta.pn üstündeki Yıldız, Beylerbe-

111 mi? Etiendlnlz mi? Birlikte tramvaya bincllier. Genç ka- yindeld Şevkllbad ve Bebekteki Hü-
Diye sordu. İşte o vakit Müfid Rah- dın: mayunabad ta.sırlan şlmdl yok olan 

mi derin bir nefes aldı. Demek yanın- - Iklncide yer var. Orada oturalım! köşklerimiz arasındadırlar. 
C:akl genç kadın kendisini yedt sekiz c.'edl. Bugün yafl)'an ve yahut can çeklşen 
gün evvel glttlitl Selimin düğününden Onun bu sözleri de Milfid Rahminin kasırlanmız funlardır: Hastöyde Ay
tanıyordu. LA.kin bu kadar ııbel, bu pek botun& ııttmlftl. Qilnktı kendlal u Dalı "-•ak. Ylldmd& Acem. Malta. Ye 
kadar ince, bu kadar zarif blr tadın hayatta lkt1sad taraftan ldl. tkıncl Çadlr, Babrk&ytbıde SlT&ytlf ye Bey. 
düğünde kendisinin nasıl dıkkatlnt mevkide oturdular. kozdak1 Salt paşa kasırları. 
çekmemişti? Fak.'\t nice güzel, zarif ,Şlmdl genç adam uzun müddetten- Bir devrin bütün şairlerini, edlblert-
tadınlar vardır kl, kal:ıbalıtta, balo- berl aradığını bulmuş bir insana ben- nl dillendiren Sldlbad kasrının bu
laroa, düğünlerde nazarı dikkati cel- ziyorou. Senelerdenberi evlenmek de- günkü hail yürekler a&ıdır. Kasrın 
lictmezler ... Muhakkak ki ~ütld Rah- nlllnce bu tipte. bu yaratıl:şta bu dü- muazzam musiki ve kabul salonlannın 
mi bunun lçln düğünde bu gti.zel ka- 'üncede b1r kadın gözünün önüne ge- tubbelerl c;ökmtlfttlr. Tavanlarında 
dının mevcudiyetinin farkında olama- llrdl. İşte onu da ba.slt bir yanlışlık yetişen ağa.çlann kökleri emsalsls sa-
mLttı. yüzünden bulmuştu. ray hamamının belgami mermerleri· 

Artık aralannda bol bol konuşablle- Bostancıya kadar giderten yolda da nln aralarına birer dinamit glbl gire-
cekleri blr mevzu vardı. Genç tadın: nun mtlddet tonu,tular. Mtlfld kum- rek parçalamıttır. Suyu devrin remzi 

- Fakat gelinle güvey çok ıü.Rl bir ral kadının bütün dilfüncelerini be- o:an lAle şetllndekl oymalarla süslil 

eseridir. Hem de tlfgtrdl.r. Bu ta.suda 
m.lma.rlnin, giU.el sanatların alallara 
durgunluk verecek pırlantalannı bu
lo.blllriz. Bakırköyünün küfekl talJUl
dan ve mermerden yapılan kasır blr 
fevvare göbeği geniş bir havuzun or
tasına oturtulmuştur. Beş kemer köş
k.il derin haTIIzun üstünde yükseltl
yor. Sular üzerindeki kemer menfezll 
ve seklz kademeli blr köpril blzl kasrın 
kapısına çıkarır. Kapının mermer yan 
tüvelerindekl lstalAkltlerde ve onun 
tıstünde zambak şekllnde sekiz parça 
kırmızı taşın zıvana llo beyaz mer
merlere geçirllmeslnden doğan kemer
de san'atln enince zevkini buluruz. 
Euradan derin ışıtlı bir kubbenin ört
tüğü salona glrlllr. Salon tamamen 
suyun üstündedir. Eskiden renkli 
camlarla süslenmiş alçı çerçevelerin 
yerleri ılmdl molozla doldurulmuştur. 
Yazın sıcak günlerinde kasırda - bü
yük havuza dökfilen sulann zemzeme
leri içinde - dinlenmek insanın ca
nına can katardı. Ufukta ateşler ya
karak Marmaraya dalıın güneş kasrın 
pencerelerine en cazip tabloları işler
di. Hünklr yahut paşa, bllldr havuz
da kumru gtbl yıkanan flldl.ş1 renkli 
kadınlara kasnn penceresinden avuç 
avuç altınlar serperlerdi. 

Sebuendan sA.kller zeberced ve ye
ıım taslarla misafirlere şarap ve ıeh
vet sunarlardı. Salona girerken solu
muza açılan blrincl kapının süvelerl 
de beyaz mermerdendir. Tiirtün sa
natklr eli mermerleri ve portllleri bi
rer peynir kalıbı glbl zambak şeklin
de kesmiş, bunlan zivana ve ek sure
tlle biriblrlerine kaynaştırarak göz ve 
gönfil büyfileyen bir şekil yaratmLttır. 
Buradan kasnn ikinci katına çıkılır. 
Fakat burası çökmüştür. Yalnız du
varları sırıtıyor. Çöküntü blrlııcl kata 
da sirayet etmek üzeredir. 

Salonun solundaki ikinci kapı da 
ı:ıüstatll ta'Vllnlı, lk1 pencereli bir oda
ya açılır. Tavanların vattlle altınla 
kaplandığı kalan lzlerinden anlaşıl
maktadır. Bu kasrı bir padlfah vak
tile kendlaine sunulan bir Rum dllbe
rlnin fidyesi olarak Barutcubqı Leo
na vermiştir. Sonra mllll emllk idare
sine geçmif ve bü.sbtıtün yilztlstil bıra
tılmlf, blr ar:ılılc keçi ağılı ve At top
rak deposu yapıldıl'ı için loyınetıı 
parçalan aşmlmıştır. İki sene evvel 
Maliye veklletı kasn 40 dönilmlilt 
bahçeslle beraber Bakırköy Köy fi
danlığına terketmlftlr. 

aeleclJ.Dllm ~11 Marda kencSlalJle 
dtıeeii ftiııtlejl japiilijtir. Pab\ kln 
değildir. Ma.arit VekAietı Edime asfalt 
yolu üzerinde bulunan bu lı:asn blr 
müze haline satmalı ve eski halinde 
ta.mir ettırmelldlr. Kaarın tal'llSında 
suyu kıfın ve yazın şa.rıI şanl akan 
bir de çeşme vardır. 

Fevkalade eğlenceli 
bir müsamere 

(lft olmU§lardı değil mi? ~enmlftl. O kon1141ll'ken dellkanlı sık ~lllelerde renkli blr oyııncak haline 
- Evet. Blribirlerine pek Jakifmıt- sık içinden: ıTıpkı benlm gtbl ... • dl- rokan muazzam tesisat yerlere seril· Ç. E. K. Eminöni kuumdan: 

lardı ... İklai de genç ve sevlmll lnsan- yordu. ml.ştir. imrahor köşkünün tavanla- Çocuk kütüphaneleri ve Çarşıkapı 
lar... Şlmdl Müfid Rahmi nişanlıslle gezip unda da yer yer çöküntüler başlamış. Çocuk dispanseri menfaatine her sene 

- Gelin tarafı çok iyi, çok klbar in- dolaşırken arasıra bu ımesud yanlış- f.ır. Blllt1r mavi kristalden yapılan eş- mutad verilen m~mere, bu sene de 
Eanl:ır ... Damadın ailesini yaklndan lıktdan bahsediyor. siz merdiven parnıaklıklarınd:ın bir misli bir yerde gorlllmlyen zengin bir 
tıuumıyorum. Fakat onlar da ..pek RUunet Feridun Es ~okları kırılmış ve aşınlmşıtı~ 1 programla. 21 lklnciklnun 1941 salı 
mazbut, gün görmüş kimselere benzi- Sadabad ve fmrshor .köşkie;i büyük akşamı Beyoğlunda Fransız tiyatrosu 
yor 1 ANKARA RADYOSU 1 .. İb binasında verllecekt!.r. Hem hoş vakit 

... 1 dl Turk diplomatı Nev~ehirll Damad - "eçlrmek hem Kurumumuza hayırlı 
- Evet oy e r ... Ben damadı da., • · rahim paşanın g rpıılaşma inkılA.bın " ' 

Ailesini de yakından tanının. Asil, ki- 18 Udncikinun cumartesi ötle. akşam oan sonra yapıl~ıı .ve zaman zam~ Lir yardım yapmak üzer~. .şimdiden 
bar b~r alledlr. 13,30 Program, 13,33 Türkçe plaklar, tadlller ve tamirler görmüş kıyınetll blletıerinlzl Ç. E. K. Eminonü kazası-

- Öyle ise iki taraf da blrihlrlnin 13,50 Ajans haberleri, 14,1>5 Türkçe 1 dir B nl ilk A lıl a nın Dlvanyolundakl merkezinden te-
in _ _ • ~ eser er · u an vrupa aşm darik etmenizi dlleriz 

deng l bulmuş... Du~unde herşey J,ılaklar, 14,20 Rlyasetlcümhur bando- inkılabımızm yad1gflrlan olarak sak- · 
mukemmeldf. Yalnız yer biraz dardı. su, 15 Sinema orgu (Pi.). 15,30 Ankara lamaya mecburuz. Sldllbad kasnnın 
Davetlller de fazla ldl Danaedenler devlet tonservatuarından naklen neş- bir hususiyeti daha. vardır. Bu kasır E • " .. h Jk • d 
pek sıkıntı -çekiyorlardı. rlyet, Rlyasetieilmhur tllArmontt or- Türk.iyede ayakta kalan ahşap binala- mlnODU a eVI n e 

konser Gene; kattınm bu sözleri berine kestrasınm toıı.sert, 18,03 Radyo caz nn en büyüğildür. Bu kasırlann tu
Mülıd Rahmi f8.fll'IOlttı. Çünkil ken- orkestrası, 18,40 Türk milzllinden rlstit bakımdan da kıymetleri çok 
disinin bulwıdutu dillinde yer darlı- folklor ömeklert. 19 Konıışma (Gtlniln yüksektir. Memnuniyetle öğreniyoruz Konservatuvar orkestrası, şen Sey
tı katlyen mevzuu bahis olamazdı. Bt- meseleleri>, 19,15 Zeybek ve oyıın ha- t! Ma.a.rit veklletl bu kasırlan ihya. feddin Asa.l'ın idaresi altında bu ak
llkis gelen davetliler o koca koca aa.- vaları, 19,30 AJans haberleri, 19,45 Fa- etmete karar vermiştir. şam sa.at 20,30 da Eminönü Halkevin
lonlan dolduramamışlardı blle... Bu- sıl heyeti, 20,15 Rad)'o ıazetesı, 20,45 Bizim üstünde durmak ısteditlmlz cie bir konser verecektir. Programda 
nun için delikanlı: Şartı ve tilrkWer, 21,15 KonUfllla, yegane kasır Bakırköyündekl SlvayUJ Schubert, Beethoven, Tschalkowskl'-

- Naaıl olur? Bol bol yer vardı ... dl- 21,30 Salon orkestra.sı, 22,30 AJane ve paşa köşküdür. Bu yüce sanatkar Si-1 ('ien parçalar ve Seyfeddin Asal'm 
yecektl. Fakat kendini tuttu. borsa haberlert, 22,50 Cazband (Pi.) r.anın ayakta kalım biricik ve eşsiz Trabzon Uşağı parçası vardır. 
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1 ORDULARI DURDURAN KADIN·ı 
Tefrika No. 11 

Nllater cnap •trmııordL 
BusuJordu. 
Kaamı. 1lt det& padlp.hm ı&ıdUl

nin ellnl tuttu: 
- Senden betledJtım .a.ll, sana ben 

söyllyeytm: Beni seviyorum. Vanm 
senl Selim de aevsln. Göntll .enln de
lil mi? Hanglmlzl istersen, hanglmis
den hoşlanırsan ona. meylederaln 1 

Nllüter sert bir tnvırla başını kal
dırdı: 

- Biç blrinizl sevmiyorum ... Hayır, 
hayır. Ben padişahın gözdesiyim. Sa
na. sadece acıyorum. Selim aenln ba
şını ateşe yakacak ... 
Kasım hiddetlendi: 
- Bu ateşte senin de b8.flll yana

cak diye korkuyorsun, del11 ml? Ciln
kft Sellm, senl padişahın gözünden 
düşürmek lçln: ıOnla.r sevlşiyorlarb 
diye mıra edecek. Sen padişahın gö
zünden düşeceksln... Ve sonra. onun 
olaca.tsını Bunlan anlamıyor musun, 
bi!miyor mıyım sanıyorsun 1 
Kasım odada tazl:ı kalma.malt için, 

Nllüfere: 
- Senl Selimin kucağına düşürml

yeceğim ... Anlıyor musun? 
Diye bağırarak odadan çıktı. 
Cevher ağa. Kasımın yüzüne bak

tı: 
- Ne var, beyzadem ... Yüzünüz ge

ne sararmış? 
Kasım: 
- Haydi gidelim, Cevherclğim ! de-

di. Odama gldellm. 
Yürüdüler. 
Haremağa.sı merakla sordu: 
- Konuşamadınız mı? 
- Konuştuk. Hem de Ulzumundan 

fiizla. 
- O halde neden neşesiz görünil

yorsun? 
- Odada anlatınm. Cevher ağa 1 O 

da kahpenin blrl imiş. 
Odaya vardıklan zaman Kasım hid

eetinden titriyordu. Cevher ağa, Ka
~ımın niçin hiddetlendiğini anlamak 
istedi: 

- Nilüferle yüz yüze gelince, yüzil
Dün güleceğini umuyordum. Böyle 
hıddetleneceğinl bllaeydim, hiç de 
aranıza girmezdim. 
Kasım yatağının kenarına oturdu. 
- Aramıza girişin çok lyl oldu, Cev

her ağa! Artıt herşey anlaflldı. Onu 
bndala gibl uzaktan uzata aevlp c!u
racaktım. 

-Yafimdi., ... 
- Şimdi... Selim gibi bir h:ıyilzı se-

\en kadından nefret ediyorum. 
Haremağa.sı birdenbire şaşaladı: 
- Ne diyorsun. Kasım bey? Nilüfer, 

Sellml mi seviyor? 
- Evet, evet ... Bu!'.u kendl de itlrat 

et.ti. 
- O !ialde llCnl neden kOrmnd lAJ

tfyor? 
- Dolap ... Kadın olda6ı. Kendini 

kurtarmak için kurulmuş bir dolap. 
- Garib şeyi Bu sözlere inanmak 

.istemiyorum. 
- Evet. çok prtp. Ben de inanmak 

~miyordum. Kulaklarım ve gözlerim 
bu hatlkatle karfılaftı ... Artık kendi
me lnanablllrim. Kulatlanma duy
dum: Nllüfer, Selimi aevlyor. Gözle
rimle gördüm: O, Selimden bahsedi
i!rken titriyordu. 
Kasım ağlamağa başladı: 
- Artık ondan bahsetmlyellm, Cev

herciğim! Ben onu unutmata çalışa
cağım. 

••• 
Kasım bey Edirne 
kalesine atıldı'<tan 

sonra •• 
Aradan çot geçmedi. 
Blr sabah saray muhatızlanndan 

birkaç kargılı asker geldi; Kasım beyi 
alıp Edirne kalesine götllrd(l. 
Kasım bey suçunu sorunca, ona: 
•- Padişah gözdesine gm dikmenin 

cezasını çekeceksin'• 
Dediler. Kasım, bu tekmenin nerden 

celdiğlnl blllyordu. Zaten o böyle bir 
fellketi bekliyordu da. 
Kasım, Nilüferle konuştuktan dört 

sün sonra Edirne kalesine atılmıştı. 
Kasım, Nilüferin dolaplarını keıtet

tıtt içln ondan nefret ediyordu. Fa-

Yazan: tsmı>m P. SER'l'l!iLLI 

tat, Selimden lnUbm ııımadJlı lOID 
4o bndl kindin! Jtıont.u. 

Acaba Klltlfere nı olmuttu? mo 
ldmaeden de blı1eY ~nemlyorda. 
Selim hazırladığı pllnı aynen tatbllı: 
tdebUmlf mlydl? 
Eğer Selim buna muvaffak oldu,._ 

Nilüfer de gözden dilşmiif demekti. 
Kasımın yattıtı kale zindanların

da, tendla1 gibl günq görmeden inle
yen pek çok kimse vardı. 
Kasım tek başına bir bodrumda ya

tıyordu. 
Bir gün kale muhafızı, Kasımı gör

meğe geldi. 
Kasım toprak üstünde uzanmıştı. 

Ortalık çok soğuktu. Her taraf karla 
örtülmüttü. Sarayın sıcak odalannda 
'e yumuşak yataklarda yatmata alış
mış bir genç ılmdi kuru topraklar b
tünde yatıyorou. Kale muhafızı: 

- Sana acıyorum, dellkanlı! - de
di - Söylendiğine bakılırsa senin bir 
suçun yokmuş ... Sen bir iftiraya ut
ramışsın! 

Kasım titreyerek yerden kalktı : 

- Kim söyledi size benim suçsuz ol
duğumu? ... 

- Kuşçubaşı Hüsrev beyden duy
dum. Eter yalan söylemiyorsa_ 
Kasım, muhafızın sözünü testi: 
- Bayır ... Hayır .. , O çok doğru söz

lü bir adamdır. Benim suçun' olup ol
madığını herkesten iyi blllr. Ben, Be
ılmin lfUrasına kurban gittim. 

- O halde padlşa.htan at dllesen de, 
bu lafta kıyamette şu sıkıntıyı çelt
mesen ... 

- İşte ben bu işi yapamam. Padlşa
l•ın benl.m suçsuz olduğumu bilmesi 
lazımdı. 

- Belki öğrenir. Fakat, öğreninceye 
ka.da.r aradan zaman geçer ... Sen de 
burada perişan olursun! 

- Zaten kaç yıldır ailemden, yur
dumdan uzak yaşıyorum. Ölmeğe ra
nyım. 

Kale muhafızı çok müteesslrdl. Fa
kat elinde hiç bir kuvvet yoktu. Ka
suna ancak bir hasır parçası verebil
mişti. Kasım ba suretle toprak Ustiın
de yatmaktan kurtulmuştu. Üstünde 
de kalın blr ltocuk vardı. Sabah ak
pm blrer kap yemek veriyorlardı. 

Kale muhafızı zindandan çıkarken, 
Kasım, zihnini kurcalayan bir nokta
yı anlamak istedi: 

- Padişahın kaynı, Nllüferı elde 
edebilmiş mi? Bana bunu ötrenlp ha
ber verirsen pek memnun olurum. 

Dedi. Muhafız: 
- Bugün saraya gitmiştim. Padişa

hın, kaynına itlmad! varmlf. Nllüfere 
ı&ı diken, onun pqlnden koşan Ka
ıum De1dlr dl1mlar. eenm be1 yaıta11 
kurtarmış ... Sarayda scrbesce gezi
yormuş. 

Diye cevap verdi. 
Kasım dlflerini gıcırdatarak hatır

cı: 
- Vay alçak vayı Bana bu oyunu 

oynadı. Şimdi kendlsl meydanı bot 
bulacak ve atını istediği gibi sürecek. 
Muhafız kapıda d".ll'du: 
- Sana belkl bir yardımım dokuna

blllr. Kasım bey! 
- Eter tuşcubaşı Hüsrev beye be

Llm b\1l'ada. inledlğlmi ve suçum ol
madığını anlatırsan. bana bliyük bir 
iyilik yapmış olursun 1 Hüsrev bey be
nim kendisinden ne istediğimi sorarsa, 
ona hemen memleketime gonderll
mem için padişahtan müsaade alma
ğa gayret etmesini söylersin! Iştc b11 
kadar ... 

Kale muhafızı söz verdi ve dilekle
r ini aynen Hüsrev beye anlatacağını 
\adederek zindan kapısını kapayıp 
glttl. 

- Demek ki, Nilüfer, padişahın gö
zünden dii4memlştl. Çelebi Mehmedln 
kaynı da elleri cebinde serbesce do
Jaşıyordu. Kıyamet Kasımın başında 
kopmuştu . .Padişah hiç olmazsa Kası
mı çağırıp - bir kere olsun - ondan 
sorsaydı, Kasım belki de zindana düş· 
meden atfedilecek, yahud hiç değilse 
memleketine iade olunacaktı. Ne yazık 
kJ, Çelebi Mehmed, kaynının sözüne 
bakarak, İsfendiyar beyin oğlunu 
zindana atıvermişti. 

<Arkuı var) 

Tefrika No. 46 Pifmanlık... kek onu büsbütün çıldırtmak, inti- bozmasıdır. Amerikada bu bize tak- Helene, ürkmiif ıibi komik bir 
Onun. Helcne

0

in piımanlık duy- kamının lezzetini tatmak istiyordu. riben boşanmak kadar çirkin görü- hareket yllparak: 
ması ... Bu, pek minuız bir ıey İşte ani hayreti bu yüzdendi. Ka- nür. Bay Ascott'u ti eıltidenberi ta- - Akrabam mı) ... 
olurdu. dını umduğu ıekilde bulmamıştı. nmm. Bu işte onun taraflısı olduğu- Sonra, garip hakikati kavrayarak 

&:nt, bu izdivaç hoouna gitmiyor- Buna raimen çok geçmeden kendini mu açıkça ıöyliyeccğim. Uğradığı biraz sarardı. 
du. Hattl sinirine bile dokunuyor- topladı. hakaret müstahak değildi. - Doğru .•• Bunu hiç düıünme-Müellifi: P. de Coulnahı Teretlme eden: (VI • N4) 

~~--''-----..--~~~-

du. Fakat aadece Jaclt'm haya· - Tebriklerinize tetekltür ede- Helene •özlerinin kont üzerinde m.:•tiın... Dora'vıı daima genç bir 
l..elo ıelmifti. Bu ziyaretin tafa. E J -= · · d f t b ) :ı_ ••• ..,. " • - • enec.,.. 1ÇUl on an ne re nı a t .. t ettiii için. Matmazel rim. Bilhusa aamimt olduklannı bil- acı bir tesir bırakacaiını umarak hem•ire saymı•bm... Bana «yenge• 

libna, uzun uzadıya genç lr.adma an- mi ed -L-:_:_,. ~=-=-"'' -~ Ca ))' d L y .. "' ec~aupur ••• n-ıflllr, - rro un aa antaizliği Nevyorlt diiim için ... Zaten her teJiniz sami- ilave etti: diye hitap etmemifti. Hakikatte ise. 
lathlar. .--: Şunun ~ ki valttile flört et- 1011,Yetesinde rezalet gibi telakki edi- mi deiil midir) - Tanıdığım insanlann en iy-i ve o benim sadece bir yan Yeieniındir. 

İhtiyar bayan Carroll, müstakbel llUfalDIZ .. • Size kur yaplDlf ••• Ben leceğinden dolayı da müteessir olu- Helene0in burun kanadlan hafifçe en doğrulanndandır. Eh. ne yapalım, aiz de bemm yan 
damadının kibar hallerile Adeta ai- henüz .. ı~lmemitken... Yolr.luium· yordu. Bu rezaletin bütün aileye de kabardı. Kirpikleri çırpındı. Batını Lelo, sakin sakin: yeğenim olursunuz ••• 
hirlennriıti. Onu medbü aenalara daM hılistifİdeQ. zaran dokunacakb. Sant• Anna'ya kaldırarak: _ lnanınml _ cevabını verdi. • _ Hayli latif bir ıey .•• Pariate. 
boiı;ırordu ... S~ph~e hala ~le HO- ... at~az.e. .rroll, bu aözleri bütün bunlan izah etmeği dütündü. - Samimi aurette aizi tebrik ede- Ukin mükemmel erkeklerin kadın Rivoli kemerleri albnda sizi ilk gör
lene m bu hadııeyı pek ıo111k kar- barız hır ıatihza ıle MSy)edL Şayet aptal, ahmak deiiJ-e. hislerini rim ... - de~i. • Zira bir A?'eriltalı işinde 0 kadar az talihi vardır iti... düğüm gün böyle bir akrabalıimuz 
tılamalan Dora' nın keyfini kaçır- - Acaba esaletin 7ilbelr.likleri va diifüncelerini bqka türlü tefsir kız)~ evleruyorsunuz... İhtimal bu ı Bütün hasletlerine rağmen bay teessüs edeceğini kim tahmin eder-
~anuttı. içinde öyle hir şevk vardı şimdiden mi bqıruzı döndürdü) etmez. benım hesabıma tevazu sayılmaz... Ascott, tüphesiz matmazel Carroll' _ di. Bu te.adüfümüzü hatırlıyor mu-

i. l&Yet bütün dünya ayağa kalksa. - Yok yok ... Henüz ayığıml Fakat namus~lr ve zeki. olduğumu· da bir qk uyandıramamlf. Dora onu aunuz) 
gene kırılmıyacaktı. Heicne: Helene bu fikirleri kendi kendine za. bazı mezıyetlere aahip bulundu- aevdiğini ıanmıt. Fakat tam zama· Kont. genç kadına zalimane bakb. 

Boyan Ronald dairesine çekil- - Halinize bakınca insanm tüp- öyle telkin etti ki. ertesi gün kon- iumuza inanırım da •• , nmda hatasını anlamıt- _ Ben sizi takibe giriştim. Sizse 
mek üzere hazırlandı. Genç kız, ni· he edeceii geliyor, - dedi. tun geldiiini haber verdikleri vakit, _Cidden çok ve en iyi meziyet- _ lhtinıal... Fakat bu hata, ikiai beni hayuhab bir peri 111>i bir 
ş~~lı~ını? t:rtesi gün ik!_>:e .doiru ken· Dora' nın pşılacak bir insiyak soğukkanlılığına ve valtanna ta- leriniz vardır. B~ kendi .hesabıma hesabına da acınacak tey... Şunu izdivaca doğru yürüttünüz ... 
dısım zıyarete gelecegını söyledi. kudreti vardı. X ıuaı ıibi, derinlere mamile sahipti. matmazel Carroll un kalbınl feth- biliyorum: Kocam onu ula affebni- Helene, nefsine hakim olmağı be-

- Rica ederim kendi.ine surat dalabilirdi. lık intibalan keaeriya Elini mükemmel bir tabiilikle ettiğim için hahtiyanm. Benim şah- yecelttir. cerdi: 
asmayın! - diye ilave etti. - Akai onu yanıltmazdı. Bu akfamlr.i söz- uzatmuına raimen. müstehzi bir 111.~daki intihabini muvafık bulma· _ Dor.s, bay Ronald'm yeieni - Halbuki sizin izdivaca pek az 
takdirde, evleneceği için ondan leri o intibalanna dayanıyordu. Ba- •esle: dı11nız doğru mu) değil mi) iatidadınız var gibi görünüyor. 
nefret ettiğinizi 121nacaktır. Erkekler yan Ronald'ı en ince tarafından • - Teb~ ederim. tebrik ede- Bu d~pedüz aual kartııında bayan _Yan yeğeni. _ Evet ... Fakat insan kendine 
öyledir. yaralamlfb. rıml • dedı. Ronald m bakıtlannda bir gayri ta· Sant'Anna bir kahkaha atb. el veren kadınla ltarıılapnca iatidad 

Genç kadın hafifça sarardı. c- Aman yara~bil .. .'v.Y~ kont . l..elo, bir an tataladı. Zira Dora, biUik hiaedilmedi. - Öyleyse ben de sizin ailenize birdenbire doğuveriyor. Hakikaten 
Sonra gözlerini alabildijine aça· benim P'İfmanlık lıİlaettiiimi aanll'• bayan Roı\ald'm fevlr.allde hiddetli - Emin olun. muvafık bulmadı- dahil oluyorum ... Akrabanız oluyo- de izdivacım güzel bir roman gibi 

rak, hayretle: sa? . .. ~ olduiunu ona haber nrmifti. Er· iun Iİzİ aeçmeai deiiJdir. Nifaıunı rum ••• Hayat ne tuhaf ••• Ne tuhaf ••• baıladı. (Arkua ••) 



l8 Kanunusani 1941 

Atina ajansının 
tekzibleri 

Faşist propagandası 
İtalyan ricatini 

nasıl tefsir ediyor? 

Atiua 17 {AA.) - Atina ajansı 
ibildirzyor: İtalyan hezimetlerini ne 
suretle izah edeceğini bilemiyen fa
fist propab'and.a tqkilatı, İtalyanın 
lu,, ortasında Yunan kıtalannı Arna
Tutluğun içine çekmek pllinını kul
landığını iddia .etmektedir. Yakında 
ayrri propaganda te§kilatı, bütün 
Arnavutluğun lta yan kıtalan tara
fından tahliyesini haklı göstermek 
ıiçin şüphesız tahliyenin yüksek sev-
1:ulcey~ seheblerilc ve Yunan ordu
ısunu müşkul vaziyette bırakmak 
maksadile} apıldığını ileri .süroı::ektfr. 

Faşist propaganda t~ltilatı, Yu
ııarristnnın =ecalsiz kaldığmı -ve İn
giltercden yardım beklediğini, fakat 
bu yardımın ~ ... lmediğini iliı.ve eyle
mektedir. Halbuki son günlerde 
lıah an radyoları bile lngiliz harb 
gemileri refcı.katindc mühim bir b.
filenin Sic1.lya kanalında gİti tiği bir 
deniz ve !:ava muharebesini müte-

Büyük bir deniz 
harbi alacakmiş 
(Baş tarafı ı inci sahifede) 

oıaca:t.tır. MihPerln bucünJtü iien1zalb 
mneudünü 284 tane t.ahnı1n ediyo
rum. Fakat öyle zannediyorum kl ni
hayet 1943 de mihver 500 denizaltı 
gemi.sine malik olacaktır. 
Eğer Birleşik Amerika devleti, ce-

nubt Amer1kada mfiteamz blr askeri 
c!evletln yerleşmesinden do~cak ne
ticelerle k.arJJla~k ıstemlyorsn, bu
gün Avrupada nazllerln önüne sed 
çeken Büyük Britanyanın deniz kud
retlnl Almanyanın yıkmasına mfmi 
olmamız l:\zımdır. 
Eğer Almanya yeni topraklar fet

hetmek üzere Okyanusta dolaşmakta 
.\:erbct knlırsn evvel!\ cenubl Amerl
kaya gitmesi ve oranın çok zengtn 
b.ynaklara el koyması çok muhte
Iı1eldir. 
.Birleşik Amerika .müdafaasını teka

miil ettirmek 1~ln zamana muhtaçtır. 
Çünkü lher ikl Okyanus 1çln tesbit 
ı;d!len bahriye 1nş:ıat progrnmmuı 

tamamlle ırası için altı sene lazımdır. 
Bu programın lfnsmn. şimdi başlan
mış bulunuluyor. Bize bu zamanı an
cak Büyiık Britanye. ve onun donan
ma& ka.znndırab!llr ve Büyük Brltnn
yanın yaşamnsı için de bizim yardı
mımıuı. muht.'1.çtır ... 

AKŞAM 

Romanyadaki hazırlık
ların sebebi ve gayesi 

her doğru manbğa 
göre ne olabilir ? 

1 Günlük Borsa 1 
ESHAM ve TABViL.tT - K.UmİYO 

n NUJWD ruTLEBJ: 
17 İkin<'.ikimm. 1941 

~fı '1 inci sahifede) 
bebl, ne Rumen ordusunun ter- ___ n_E_VL_ET __ n_o_R_ÇLAR ___ ı __ _ 
biyesi, ne de petrollerin muhafa
zası olabilir. :Bu yığın ancak bir 3 7,50 933 TüI'k borcu I. II. m 
taarruz hareketlrıe hazırlıktır. Bu • • l938 ikrnmlyell 

> > 1933 İkramlyell Ergani 
tecavüz kime karşı olabilir? A. B. c. 
Şimdiye kadar hesapsız ve plan- > 7 1934 Sivas-Erzurum ı 

sız j<:: görmemiş olan Alman er- > > l934 Sivas-Erzurum 2-7 
"$ > 2 1932 Hazine bonoları 

kAnıharbiyesind~ mantıksız ha- • • 1934 1 > 

rckctlcr beklemek yanlıştır. Sov- > • 1935 • > 
.. H > 1938 > > 

yet Rusyaya bir tecavuz - ar- A. Demlryolu tahv1U ı-rr 
bln bu safhasında olsun - Tama- • • m 
men çürük bir tasavvurdur. !tal- A. Denılryolu mümessil senet 

1 d h · d.. Haydarpaşa limanı 
yaya yardım, A manya a ıç u- H. limanı mümessll senedi 
şilnülmemiştir. Esasen ilkbahara 
kadar bir yardım hareketi geç HİSSE SENETLERİ 
kalmış sayılabilir. Bundan başka T. c. Merkez bankası 
ı .. ımanya.nın yardımı sayesinde T. İş bankası nama muharrer 

T. İş bankası (h::ı.m!Je alt) 
Arnavutluk hezimetinden kurtul- T. İş bankası mümessil his. 
mayı, Mussollni, Arnavutluğu bı- A. Demlryolları şirketi (% 60) 
rakmağa asla tercih edemez. Bal- A. Demiryolları şirketi < % 100. 
kanlarda İngiltere aleyhindeki Eski~hlr çimento şirketi 

Şirketi Hayriye 
asıl harp gayesine hiç bir hizmeti Şirketi Ha rire temettü 
dokurunıyacak yeni bir cephe ECNEBi TAUVILLERİ 

L. K. 
19.70 
19.87 

19.95 
19.40 
19.50J 
60.50 
15.50 
29.50 
52.'iS 
41.75 
41.-
39.75 
43.75 
41.75 

109.75 
9.70 

10.-
101.-
22.25 
37.-
7.75 

26.-
21.-

Sahife 7 

'l'tirldye Oftmhnriyeti 

ZiRAAT BANKAS 
ltaralUJ tarihi: 1888. - ısemıasesı: 100.QOO.OOO Türk lirası. ŞUbe \"e 

ajans adedi: 2G5 
Zirai ve tiarJ her Aeri banka aameleleri. 

Para biril;tirenlere 28,880 lira ikranıiye veriyor. 

zırant Bankasında .kumbaralı ve ihbarsız tnsamır hr aplnnnda en 
'"' az so u.r:ısı bulunnnlara senede 4 defn çekilecek ı:ur'a ııe &.. ıdnk! p!Ana 

ıtöre ikra!ll1ye dnğıt11acaktır: 
4 adet 1,000 liralık 4,000 lira 
4 • 500 • 2,000 • 
" • 250 • 1,000 it 

40 • 100 • 4,000 • 

100 adet 50 lirahf; 5,000 lira 
120 it 40 I> 4,800 • 
161) • 20 D 3,200 » 

DİKKAT: Hesnplnnnd ki paralar bir se.ne içinde 50 llrndan aşa~ 
dü"m'ycr.lere ikramiye çıkt1jp takdirde O'.'o 20 fazlaslle verııecektlr. 

Kur'lar senede 4 defa 1 eylil.I, 1 birincikunun, 1 mart ve 
1 ha.ziran tarihlerinde çekilecektir. 

kib salimen Yunan·ıstana geldiğini 
itiraf etmekte idiler. 

Esasen sureti umumiyede lngil
terenin Yunanistnnn yaptığı yardım 
ınühimdir. Bu yardım ile alakadar 
olarak dü§man tarnfından yapılan 
!hiçbir entrika tngiliz - Yunan itti.
fakına hakim olan emsalsiz sami
miyeti ihlal edemez. Yunan efkarı 
umumiycsi İngiliz - Yunan i~birliği· 
nin tesirini ittifakla takdir etmek
tedir. 

Amerikn Bahriye Nazın bundan 
sonra. r~kamlar zlkrctmlştlr. Bu ra
kamlanı. göre Birleşik Amerikanın bir 
:..onktmun 1941 de ilk safta harbede
ıeek 832 gemisine muknbll Almanya
nın, İtalyanın ve J'1ponyanın tahmi
nen 653 gemlleri vardı. 

açarak Tiirkiyeyi de harbe sok- -K-r-ed_i_F_o_n_s1_y_e 1903 115,50 11 
mak Almanyanın hesabına sığn.r > ._ 1911 108.50 
şey değildir. • ı Amorti 58.-

Romanyada.ki hazırlık da birl_~·---~>---K~u~po~n--:= ______ ı._30 ======================================================~ 

Devlet Demiryollari ve Limanları İşletme 
Umum idaresi ilanl rı 

Atina 17 (A.A.} - Atina ajansı 
bildiriyor: Yunan askerlerinin aç 
kaldıkları ve -şefleri tarafından rö
velverle tehdit edildikleri için yÜ· 
rüdüklerinc dnir faşistler tarafın
dan yapıldn iftiralarla dolu propa
s:andayı istihfafla knrşılamakta-
7ız. Esasen İta.iyanlar Yunanlılardan 
esir nlmamı$fıırdıı:. ıBu cihet Jihtjyat
la bu hususta hiç bir ra"kam z;rkret
miycn İtalyan resmi tebliğlerinden 
de anlaşılmaktadır. Yunan zabitleri 
ancak maiyetlerindeki askerler kah
nı.manlığ\ perva~tzca bir cüret dere
usine çıkardıkları zaman müdahale 
etmek mecburiyetinde kalmaktadır
lar ki bu da pek sık vukubulmakta
dır. 

Diğer cihetten şurasını da kayde
C!elim ki, Yunnn zabitleri vazifeleri 
kabı olduğu için ve maiyetlerinde 
bulunar:lardan emin oldukları için 
daima kıtalarının ba.,,ında 1titmekte
Clirler. 

Amerika - Meksika 
Geniş bir işbirliği 
paktı yapacakl~r 

Nevyork 17 (A.A.)-Va,ington 
dan bildiriliyor: Amerika ile Mekaoi
b. dostluk ve iyi kom~ult müna
ıebetlerini kuvvetlendirmek ve 
Amerika milletlerinin müdafaa 
planlan çerçevesi ;çinde ıamimi bir 
i§birliğj temin etmek üzere ya.kında 
müzakereye 11:ir~eceklerdir. 

Resmi mahfillerde bu müzake-
reler esnasında Kanada ile akdedi
len pakt• benzer senit bir ukert ve 
iktisadi iJbirl.iği prognmının esula
nnın hazırlanacağı ümid edilmdtto
dir. 

Bu münasebetle Meksikanm Ame
rikadan yapacağı iatikrazlarla Pa
nama kanalınt.Q müdafaası .için Mag• 
dalcnabay ve Acapulco' da ve belld 
de Mebik.a körfezinin iki noktasın
da büyük deniz üsleri vücuda getir
m~i projesi müzakere edilecektir. 

Meksika Reisicümhu-
runun beyanah 

Meksika 17 OLA.) - Meksika .hal'
blye mektebini biti.ren talebelere su
lıay kılıcı verilmesi. 'miina.sebcUJe ya.
ı:ılan merasim esnasında. Reislcümhur 
~raı camacho bir :nutuk aöyllyerek 
Meksik:ı.nın yakında karar, mücadele 
ve tedakArlık saatleri geçlrece~. de
mokraaiyl muhafaza -etmek nz!:fest
ııln subaylara düştüğünü söyıemı, ve 
ıunıan il~ve etmiştir: 

cBütün Amerikan milletlerine de-

Sonkiı.nun 1942 de rakamlar şöyle 
olacaktır: Amerika. donanması 342 
ıınrça, mihver donanmaları 803 par
ça, sonklı.nun 1943 de de Amerika do
nannırısı 422 parça mihver donanma

NUK11T Muhammen bedeli 275000 lira olan 50 ndet sarnıç vagonu 28 2 11 cumn. cıvfiloa» olduğuna göre, buna en • günü saat 15 te kapalı zarf usulü ne Anknradn idare bina.sındıı satın aıı .. 
mantıki sebebi düşünmek lazım- Türk nlbnı 23.20 nacaktır. Bu işe girmek isteyenlerin (14750) llrnlık mu•·:ltk t temlruı.t ne 
clır. Bu da, izah etmek istediği- Külçe nıtın blr gramı 2·73 kanunun tayin ettiği ves\ka1an ve tekliflerini aynı gün sn~t 14 e k dar 

. . . Osmanlı bankası (banknot) 2.35 komsfycın relsllğine ''ermeleri üı.zmıdır. 
ları 962 parça. 

B. Knox beyanatına §Öyle devam 
mız gıbl, Italyanm sulha mecbur KAl\lBiYO Şartnameler (500) kuru~a Ankara ve Haydarpaşa vcmclcrlnde satıı-
kalması ihtimali karşısında şarkt maktadır. (163) 

etmiştir; 

cAmerlkan ve İngiliz donanmalan
r.ın müşterek kudrctl sayesindedir ki 
Atlantik ve P:ıslflk denizleri :nütear
uz memleketlerin tiıtohat emellerine 
r:ed çekmiştir. 125 senedir incııız de
ntz kudreti Amerikayı tchdid etme
miştir ve eğer Amerika. Monreo naza
ri.resine rlnyet ettlrcbllml§ ise bu an
cak Büyük Brlt:ıny:mın mlizahcreti 
.say~lnde olaluştur.11 

B. ıK.t1ox .Amerikan Jkaynaklannın 
teş'kllatıandırılması "İngiltereye yar
dım ed.llmesln1 ,.e aynı "UUll:ında Ame
r~kada. kuvvetli mfidataalar hazırlan
nuı.sını miimkün kılııcağını söylemiş 
ve demiştir ki: 
ıBu bize paraca, emekçe ve feda

l:Arlıkca çoğa malolacaktır. Fakat 
infiratçı bir slyaseUe İngiltereyi ter
kedersek ibu ynkın bir ~tide bize çok 
daha. pahalıya malolur. Bu harbin 
ruhu denlzler hAkimlyetınl İnglltere-

Akdenizi boş bırakmamak, İngiliz 
.tava ve deniz kuvvetlerini orada 
alıkoymak ve bir de Balkanlarda 
bir cephe teessiisünc engel olmak 
icindir. Romanyadaki bu hazırlı
ğın, İtalya sarsıldıktan sonra 
başlaması da bu fikri kuvvetlen
diriyor. 

Necmeddin Sndak 

Almanyanın ltalyaya 
yardımı 

Trenlere Alman harp 
malzemesi yüklendi 

nın elinden almak için Almanyanın Londra l 7 (AA.) _ Tim es ga-
~österecetı gayret \'e teşebbüstür. zetesinin diplomatik muharriri ya-

Umuml harptenberi Birleşik Ame- 1 l 
r!ka yalnız bir Okyanusta yalnız Pa- zıyor: A manyanın talyay ;yardımı 
si!ikte donanma bnlımdurmuştur. ber an d&ha bariz bir ıekil almak-
Eğer bu donanma her ikl Okyanus tadır: Hava da fi teşekkülleri herhal-

1ç1n de tl!i gelm!~se bunun sebebi de Sicilyaya gitmek üzere Romadan 
lngillz donanmasının ve !aal1yetlnfn geçmektedfr. İtalyanın §İmalinde bir 
bize AtlanUkte emniyet. vermiş olma- k 1 Al h ı · 
sıdır. F1111 vazıyet şu Jdl ki, biz ve İn- ç?. tren .er.e ~a~ arp ma zemesı 
gJ.lz imparatorluğu mUletler1 aynı Y~klenr_nı~tır. Sıcılya ve Triesteye 
sulh gayesi için çalı!'an Jki Okyanus- gonderılen tayyarecj)ere refakat 
luk tek bir donanmamız olmuştur. edenler lüzumundan fazladır. Bun
Blzlm. henüz bir Okyanusluk doınn- lann icabında poliste ve idare iıle· 
maınız vardır. Şimdi 1ld Okyanusluk rlnde çalı~brılacakları zannedilmek-
bahrlye yapıyoruz. tedir. 

Fakat bu 1k1 Okyanusluk donan- Bu adamların, daha aimdiden lta.1-
ır.anın esası altı seneden enel mey- yanın birçc.k m.ıntakala.rında yerleş
dana gelemJyecektlr. Bunu ~l!mlzden miş olan Gestapo azasile çalı~acak- j 
geldiği kadar çabuk tamamlamamız 1 h kk ş· d'l'k Al • ı 

Ç - k .. ik.1 0 . , . d an mu A atır. ım ıı man ar 
!~zımdır. un u ıtyanu.s;uıc o- d 1 
nanm.amızın öbür kısmı bugGn v:ıhlm propagan a arı~ı nezaketle yapı-
Dlr tehllkeye maruz bulunuyor. yorlar. Halbukı bu usul onların ade-
İngWz do.nanmasl :ise ancak Brıt.ruı- ti değildir. Almanların cüzütamları

ya ada.lan ya.şadır.:ı takdirde yaşıya- nı ltalyaya göndermekteki müsara
blllr, Eğer Brltanya adalan düşerse atları İtalyayı takviye en kısa bir 

In~~11:ehllkd,, .... ~ .... ~~~~ .. ı:acm.amış olan müddet içinde olması arzularını gös-
~ ......... ~n U4 ayın zaman- • 

da d\i§ecetıne inanabiliriz. Öyle zan- terır. 
nedJyorum k1 İnglllz dcnanması onu Şuna hiç ıüphe yok ki. İngiltere-
1uta.n kahraman mllletin Akıbetine nin Akdenizdeki hakimiyeti Hitlerin 
11ğnyacağını farzedeblliriz. E~er bu hesaplarından birini altfut etmiştir. 
olursa, donanmamız; her iki Okya- Almanlar, ltalyan donanmasının 
ııusta. tebllkeyl karşılamak 1çln biz- d' w 

2aI1lre J.klye ayrılacaktır Bize _ yapmaya mukte ır olamadıgı ı~ı 
· en ya k · · 1 F k l ·ı· l kın olan mıntat:aları blle hlmaye ede- ~apma ıstıyor ar. a at ngı ız er 

Türk lirası ••• 
Londra üzerine 1 sterlin 5.24 Muhammen bedell (2500) lira olan 500 kilo köse!e (23 1 ffi) p::?rsembe 
Ncvyork üzerine 100 dolar 132.20 günü saat (11) on birde Ha)·darpa§ada Gar b!.nası clahil.nd ki kom ~on 
Pnrls üzerine ıoo frank tarafından açık eksiltme usullle sa.tın alınacaktır. 
M:ilfıno üzerine 100 liret Bu fşe girmek ısteycnlerln (187} lira (50) kuruş!uk mmal:kat teınlrıat 
Ocnc,•re üzerine 100 frank 29.9446 ve kanununun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar 
Atlna uzerlne 100 drahmi 0.9975 komisyona müracaaUan lfı.zımdır. 
Sofya üzerine ıoo leva 1.6225 Bu işe &id şartnameler komisyondan parasız olarak eaı.ıtılmaktadır. 
Marid üzerine 100 pezata 12.9375 (52) 
Eudapeştc üzerine ıoo pengö * 
Bükreş üzerine 100 ley Muhammen bedeli 16700 (on nfü bln yedi yüz) Ura o!:ın 50 ton benzin 
Belgrad üzerine ıoo dinar 3.175 30/11941 Per§embe günü saat 15 te kapalı :zat! usume Ankarada idare b~a-
Yokohama üzerine 100 yen 31.1375 ınnda satın alınacaktır. 
Stokholm üzerine ıoo kuron 31.0050 Bu l~e girmek lst!yenlerin 1252,50 (bin lk.l yü:ı: elll 1kl Ura elli kuru ı Jf
........................... •••••••• •• • • ıralık muvı:ı.kkat t-eınlnat ile kanunun ta.yln ettiği vcslknlıırı ~e tek!lfl rinl 

BULMACAMIZ ayni gün saat H e kadar komlsyon reisliğlne vermeler! laumrtır. 
Şartnameler parasız olarnt Ankarada Malzeme dalr•nnden, llaydar-

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l O pa..p.da Tesellüm n Sevk şefllğlndcn :cıtııacaktır. 06-'> 

Muhanunen bedell {6480) lira olan muht.ellf eb'atta 3600 Kğ. bakır le,·-
] 1 1 ha (23/l/1941) perşembe günü saat 05.30) on beş buçukta Ilaydarpaşrd:ı. 

_ _ _ _ _ _ Bu işe girmek 1steyenlerln <972) liralık. kaL'l teminat ve kanunun ta.-
3 ~ 1 yln ettiği vesai.kle birlikte pazarlık JSanU.ne kadar kom!syona mür:ıc:ı.:ıtıan 
-- - -. lüzımdır. 4 İ Bu l~ alt şartnameler komlsy-Ondan parasız olarak c1ağıtılmaktsdır. 

5 -,--- -, -- (328) 

6 .----ı--

i _ı=ı 1•r=:= ı. 1 · · L+ı ~1 
ıo R--,- -ı r 

Soldan safa Te yukarıdan aşa.it: 
ı - Elektrik yapan Alet - Kil§ad 

et. 
2-Ekl ~ar. 
3 - Şeref - ~rst tayyaredlr. 
4 - El ı:ıyası - Drtlta ~atı. 
5 - Y:ı.r.lık eğlence yeri. 
e - Olmaktan emir - Efendi. 
7 - Bir çlrt tulubmaeı ayakkabısı. 
8 - Cezire - Sonsuzluk. 
Si - Eslı:l Sovyct ricalinden biri -

Nida. 
10 - Blr erkek ismi - Rahat.sız et-

me. 
G~en ba.lımeam1zm halli 

Soldan •ta Ye .,..Unılan Af&ta 
1 - İk:inclkanu, 2 - Kuş. İsabet. 

3 - İşyar, Ray. 4 - Atom, Met, !5 -
Ciroyapmak, 8 - İs, Mallan, '1 -
Kar, Pl5.k.a, 8 - Abanmak, ya, 9 -
Neyearayor. 10 - Ut, Tlu. An. 

Beşiktaş halkevinde 
konferanslar 

1 2000 -
3 1000 -
ı '750 -
i 500 -
8 250 - 2000.-

35 100 - 3500.-
rek derecede kuvvetli olanuyacağı- ~una, Catania tayyare meydanını 
:ınız bugün sö_ylenemez. Bu denlzlerln ımha edid bir tarzda bombardıman 
hattA bit t:ısnıının bile kontrolunu et.nek suretile derhal mukabele et-
kaybetUlc mi Avrupa. ve Asya harbi mi~!erdir. Beşiktaş Halkevlnde bu sene birçok 
muhakkak k1. flınall ve cenubi Ame- V - •· f sı il kt' B 1 

88 

300 
50 4000.-
20 

-"··y" -·'"'edilecektir.> oleybol mu-sabakası .. on ernn ar ver ece ır. un ann ,,,_, ... ~ tarlWeri şudur: 18 blrlnclklnun: 

ispanyada kış 
Münakalat memleke· 

tin her tarafında 
durdu 

Dün Eminönü ıtalkevlnde erkek Yenl nesil ~l_:lerl (Nusret Safa), 25: 
ı:ıe1ttepleri voleybol müsabakalarına Anadolı:_d:ı. Türk tarlhinln ana hat
oevam edildi. Günün ilk maçı Şişli lan (Mukrlmln Hal!l). ı şubat: Hal
Tera.kld - i\Tefa arasında oldu Netice· k!yat <Yusuf Ziya Demlrcl), 15: Bli-
15-3, 2-15, 8-15 Vefa lehine blt.tt. · de temsil hayatı_ <~emal Emin Barla), 
Takımlar: Vela: Zeki, Ocnıan Ziya l mart: Sağlık öğütleri (doktor CelAl 

Baıııit, Edip, Nafiz. ' Tahsin), 15: Ticaret nhlftkı (Nacı Kn-
Şişli !l'erakki: Muammer Turgud sım Turan), 29: Türk kadının yürd 

Şaban, Tahir, Lutfi, İhsan ' ' ödevl.erl {Meliha Avni Süzen). 12 nl-

-

.~-

nmlı ıve teretll bir sulh temin edecek M- ~._! )' S f • 
beynelmilel doktrinin müdafaa hattı _ •. aurıd 17. (A.A.. - . ~e anı: 
l4cksikalı erlerin azmlle müdafaa Bı.ıtün İspanyada pddetli bır kar 
edecekleri siperlerdir.> fırbna.ı büküm ıürmektedir. M.üna-

Giinün 2 ncı OyUnu Ha;riye ile İs- san: Edebiyatımızın ana hatları (Be-
1.'~ arasında. idi Bir tutboı maçı tlr Sıdkı Ç>zan). 23 nisan: 23 nisan 
oeklınde cereyan eden bu maçı Hayr!- (All Rıı:ı. Öker>, 3 mayıs: Hayvanlar
ye 15-8, 15-6 kazandı dan insanlara geçe:ı hastalıklar (Ve-
Takımlar: Hayriye: İbrahim Ferit 'terlner Ilhaml Özınan), 19 maya: 

ı·ürkiye iş Bankasına 
tırmakla yalnız para biriktirmiş 
olmaz, aynı zamanda taliinizi 

Gene.ral Camacho, .Metslkamn ide- kal&t .her yerde aelcteye uğramıştır. 
allerlnln ve mane~1 lo.ymetlerinln mü- J • ( 
dalaası tcab ettiği takdirde Me~ sveçte grıp sa gını 
tnrlhlndeld kahranuınlann enerıislle . . 
Mlil.ha sanlmalıı.nnı subaylardan is- Stokh~~ .17 (A.A.) - Gr~p 
teyerek sözlerine nihayet vermiştir.• salgını gıttikçe yayılmaktadır. Grip 

Avustralyada top 
yapılıyor 

Sydney 1 7 (AA.) - Yüzde yüz 
oAvu~tralya irnalabndan olan ilk 
cBren.. topları dün muvaffakıyetle 
tecrübe atı~lannı yapmışlardır. Bu 
toplar beş Avustralya fabrikası ta
rafından yapılmıştır. 

tehlikeli değil, fak at ıon derece ıa~ 
ridir. Soğuk ııfınn altında 26 dere
ceyi bulmuotur. 

* Resmt hakemleri davet: Bölge
mize bağlı bütün hakem ve hakem 
nıumcdi arkadaşlatın 20/1/Kl pazar
tesi cünü akşamı saat 18 de bölge 
ınerkezlnde yapılacak olan toplantı
ya gelmeleri ehemm1yetıe teblll olu
nur. 

Aslit • .Ne.nad,_ 'alihadclin, Kaal ' Spor ve cençl!k (Naşid Baylan). 
stiklill: Buscyin, NC2ih, Sadi. Fahi

m.an, Muhiddin, :FeUıl. 

l1ENİ NEŞRİY41.' 

Arkadaş 
Cemal Nadir Güler ve Vcdad Gün

yol taralmdan hazırlanan, haftalık 
çocuk mecmuası <Arkadaş» ın 1kincl 
sayısı birinciden daha cüzeı olarak 
'fe da.ha zengin mündericatıa çıkmış
tır. Bu sayıda. büyük toma.ncı b:ıyan 
Hallde Edip mektebe nasıl bnşladığını 
anlatıyor. Aynca meraklı masallar, 
seyahatler, faydaiı tavsiyeler, eğlcn
cell karikatürler, yazılar, mükafatlı 
müsabakalar, bilmeceler var:lır. :l'av-
511• ederiz. 

Yı '.dız müsabakası 
Me§hur çocuk sinema yıldızı Şlrley 

Temple'in fllmlerl Türkçeye çevrilir
ken onun yerine Türkçe konuşmak 
üzere güzel Türk~ korlu~ Türtc kız
lan arasında blr müsabaka tertip 
cdllml§tir. 

ikinci sayısı dun çıkan <Arkadaş) 
çocuk mecmuasında bu müsabaka 
hakkında uzun ta!sllllt verUmekted.ir. 

Zayi - Galata nufus memurluğun
dan aldığım nufus tezkeremi ve bern
berlndc 037 yılındn. Gazl Osman paşa 
crta okulundan verilen şehadetnnme
Y1 kaybettim, yenlslnl alacaı;tmdnn 
esJ...'isinln hükmü yoktur. 
:i35 No. da mukayyed Hayreddin Oral 

de denemiş olursunuz. 
S:eşideler: 4 5alaat, % !la- ı ı K-.mlrarah ft tumbarastı 
ps ı Afustos, 3 İk.iııclteş- hesaplarında en az elll u. 

, ıssı IHllUAanlu kulaya 
rin t:ıriblerlnde yapılır dahil eclillrler. 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
-· 1 -İdaremiz ihtiyacı için «400.000» kutu dolına tufck knpsülü nÖ 
cıl.500.000> adet 22 Uk nişan fişeği pazarlık usuıııe satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 27/ 1/941 pazartesi rüzıti sruıt 14 de Kıı.J;ataştn levtızın1 ve 
milbayant §Ubcsinck!kl alım komisyonunda ynpılacaktır. Şartnameler mez
k.Qr komlsYondan alınab!Ur. 

3 - I~.tck1!lerl11 pazarlık it.!n t J''n olun n gun ve sa~.tte •ekut edecek
le~ı fiyat uzerlnden 3 7.5 gü cnme para.aıı~le birlikte meüür komlsyo..'1& 
mur::ıcnatları. (339> 
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Yolunda giden çocuk ..... e Öğle ve Akşam e 
Yemeklerini 

BUKET Beyoğlunun en ıık muzikli 

Lokantasıdır. Telefon: 42160 

SATILIK 
Çok güzel cins ve modern 

stilde yatak ve yemek odası 
ile sair mobilyaları satılıktır. 
Her gün saat 3-7 arasında Be· 
yoğlunda ilk Belediye S. 5 
No. Küçük Tünel hanının 4 

No. sında görebilirler. 

Hali Tasfiyede 

Lö F eniks dö Yiyen 
Hayat Sigorta Şirketi 

Türkiye Acenteliği Tasfiye 
Heyetinden: 

Eldeki vergi ihtilaflarının halli lü
zumlu görülmüş olmasına mebni 
tasfi) e müddetinin altı ay daha 
uzatılmasına lstanbul Asliye Mahke
meı.i İkinci Ticaret Dairesince 
7 /1 / 941 tarihinde karar verilmiıı 
olduğu ilan olunur. 

Her Aksan!): Taksim'de 

KRiSTAL SALO U D 
Memlek~timizin kıyın etli okuyucusu bayan 

MUALLA kemani SADi vearkadtı§ları 
Sayın halkımızın yüksek alaka ve teveccühleri ile muvaff alciyetle ıe

anslarına devam ediyorlar. 
AYRICA ı .15 kiıilik memleketin tanınmıı san' e.tU.rlarından mil· 

teıekkil SAZ HEY'ETl ve me§hur 

POGANNİ KADIN orkestrası :~!!'~ı!:>y 
Hergün saat 4 den 7 ye kadar halk matinesi konsumaayon 13 buçuk 

J stanbul Levazım 
amirliği satın alma 
komisyonu ilanları 

1,900,000 adet blr numara, 2,680,000 
adet iki numara, 61,000 adet dört nu
mara mıh alınacaktır. Pazarlıkla ek
siltmesi 2211/ 941 çnrşamba günü 
saat 15 de Tophanede İs. Lv. Amirliği 
satın alma komisyonunda yapılacak
tır. Tahmin bedeli 48,296 lira 40 ku
ı·uş ilk teminatı 3620 liradır. Nümu
nesi komisyonda görülür. Isteklllerin 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

(791 - 214) 
••• 

Kuruetur. Tel: 40099 

A iM 
ALAnJRKA KISMINDA HER AKSAM 

SAF 1• YE 20 kişilik. 
saz heyetı 

HAVAYDA BiR GECE 
25 kitilik büyijk Revü muvaffalayetle devam etmektedir. 
Görmek ve alkıılamak fı.rsabnı kaçırmayınız. 

Her pazar 16 da REVÜ MATINESi 

Tophanede iki No. lu dikim evinin 
altındaki 24 adet dükkfın tamir ve P•• 
inşa ettirilecektir. Pazarlıkla eksilt-

Ereğli Havzası 
Sabş 

'-' IE s 4 1 il HUUUDAI" UNL4RI 

Tercih gjzi aldatmıyacak ne doğru hakikat i!)aretidir. 

kalınızdan ÇAPAMARKA müstahzaratını isteyiniz. 

lsrarla bak-

mesi 2211/ 941 çar~amba ~ünü saat 
14 de Tophanede Is. Lv Amirliği sa

l941 İkincikı\nununun 19 uncu pa- tın alma komisyonunda yapılacaktır. 
zar günü saat 10 da Taksim Ayaspa- Keşif bedeli 22,663 lira 9 kuruştur. 

llk teminatı 1999 llra 72 kuruştur. 
şa caddesinde Alman sefareti karşı- Keş!t ve şartnamesi komisyonda gö-

AÇIK AR'ITIR!\IA ile FE\'KAI,.\DE 
SATIŞ 

Kömürleri 
Birliğinden : 

3780 numaralı kanuna müsteniden netredilen 2 /12899 numaralı 
kararnamenin 3 ıayı}ı kararına göre tetekkül eden Ereğli Havzası 
Kömürleri sat~ birliği. ahiren mevkii meriyete konulan 3867 numa· 
ralı kanun ve 2/ 14547 aayılt kararname hükümlerinin tatbiki neti
cesi olarak 1 Kanunusani 1941 tarihinden itibaren tasfiye haline 
konmuştur. 

Büyük bakkaliye mağazalarında bulunur. 
s:nda 55 ~o. lu Marmara apartıma- rülür. İı;teklilerin beill saatte komls-
mn 1 inci dairesinde mevcut ve tek- yona gelmeleri. (794 - 217) 

A vrupanın en gil%el aşılı güllerini 
Kerami GOL bahçesinden tedarik 

edebilirsiniz. 

nüll Avrupa.da yapılmış Stil ve Epok ••• 
Satış birl!ğil..: , imdiye kadar aL:tedilmiş olan mulavelelerin kömür 

teslimine müteallik vecibeleri ve işbu vecibelerden doğacak haklan 
Ereğli Kömürleri ifletmeai tarafından kabul olunarak kömür tcsli· 
mah işbu mukaveleler hükümlerine göre yapılacağından bu husus 
İçin alakadarların Ereğli kömürleri qlehnesine ve tasfiye tarihinden 
evvelki muameleler İçin dahi merkezi Zonguldakta bulunan. Hnli 
tasfiyede Ereğli Havzası kömürleri ıatış birliğine müracaat etmeleri 

eşya, hakiki CBieder - Meler> maınu- 100 ooo adet cam matra alınncak-
15.tı marketlrl işlenmiş Mari - Terez 1 tır. Pazarlıkla eksiltmesi 22/ 1/941 
1 kanape ve 2 koltuı:tnn ibaret salon çarşamba günü saat 14,30 da Topha
takımı, 18 ncl asıra aid Markcllri iki nede İst. Lv. Amirliği satın alma ko
adet nadide Korno".! .Masll meşe ağa- 1 

misyonunda yapıiacaktır. Tahmin b:-YAH Gül de dahil 
Büyük Gül Koleksiyonu, , deli 35,000 lira ilk tl!mlnatı 2625 lı-

cından oymalı eski epek Felemenk radır. Nümunesl komisyonda görü-Liste isteyiniz 
Taııraya siparİ!) kabul olunur. ııadlde yatak oda takımı, Bieder - lür. isteklilerln bP.lll saatte komlsyo- i11•••••••••11m ilan olunur. ••mım•••1111mmd 

Kerami Parıldar Melrer mamulatı plstole boyalı enfes r.a gelmeleri. (798 - 216) 

Uncular cad. imam sok. No. 28 yemek oda takımı, B!eder - Maier ••• • 

mamül:ltı salon P..Şvası, ayna etajer, Piyasada tanınmış iyi markalardan adyo sah 'n 'e•ıne ÜSKÜDAR 

~----!---------------------' 
masa ve dolnplan, Vlynna malı akaju yeni veya az kullanılmış bir buçuk f Jtl f ı • ı 

tonluk kamyonet alınacaktır. Pazar- Her marka ve Modelde bozuk ve ayarsız Radyolar ve Pikoylar 

Emlak ve Eytam Bankasından : 
,e ceviz dolaplar, eski bronz avizeler, 
C;Ski ağaç oyma ve fcrforje duvar ap
llkeleri, meşhur ressamların imzalari
ıe orijinal tablo koleksiyonu. biblolar, 
Bohem kadehleri, 1abak ve su takım-Esas No. Yeri 

1179 Beyo!;lu Ferlkl:iy ikinci kısım 
mah. Çifte cevizler sok. Eski 90 
yeni 9 

Kıymeti Cinsi 

547.- Arsa 

Mesahası Teminatı 

547 M2 109.40 
ları, 100 parçadan lbare,t arjante ça
tal bıçak takımı. 18 r.ci :ısıra aid Gob
ıcr epok Fclenumk: sıındııtyıı.lıı.rı, vazo-

1923 Sultanahmet, Alemdar mah. DükkAnlı, bah-
Yerebatan cad. Eski 2 yenl 10-12 4732.- çell ev 264,50 M2 946.40 

lar, eski ağaç ayaklı lambalar, likör 
takımlan, ldke dol:ıp ve tuvaletler, 
divanlar, yastıklar. demir sobalar. 60 
ı;15.klı portatif Gramofon, Luyi X V 
geridonlar, mutfak takımları vesaire 
lüzumlu eşyalar. Filps markalı 7 am
r,ullü en son model Radyo - Muşkebnt 
\'t- Anadolu hahlnn. 

2694 Beyot;lu, Kalyoncukulluğu Mah. 
245.- Arsa. Kordelı\ sok. Eski 56, yeni 76 

2698 Beyo~lu, Çukur mah. Berber 
şahin sok. eski. yeni 9 2435.- K!\glr ev 

2707 Beyoğlu Kocntepe mah. Büyük 
ve küçük Şişhane sokaktan es
ki 43. yeni 31 taj 29. 

Y.53 Sultanahmet, Alemdar mah. 
49.- Arsa. 

Yerebatan cad. eski 2 yenl 8 ~35.- Bahçeli eT 
2877 Eminönü Dayehatun mah. Kız-

lar ağası han alt kat eski, yeni Havasız 
11 ada 631. parsel 30 450.- Dükldl.n 

2884 Eminönü, D:ıyehatun mah. Kız-
lar ağası hnn üst kat eski, yeni 
9 ada 631. pafta 6 300.- Kagir od& 

2902 Fatih, Kocamustaf:ı. paşa Hob-
yar mah. Haseki cad. eski 81, 
yeni 101 90.- Dilkldl.n 

291Ş Yeşllköy, Ümraniye mah. Eski 
halkalı cad. Yeni Seyit Ali so
kak eşkl 16, yeni 49, Taj 49 

2918 Yeşlll:oy, Eski kuyu meydanı, 
yeni bahçe, en yeni yeşil bahçe 
sokak yeni 7-9, taj 7-9 

133.- Dükkan 

Dükkanın 
203.- 1/2 hls. 

81,50 M2 49.-

67 M2 487.-

49,25 M2 9.80 

291 M2 847.- Bakırköy sulh hukuk hnkimll('.:'in-
den: 940/ 63 
Yeşilkoyde Şevketiye mahallesinde 

15 M2 90.- Bulvar sokağında PSkl 134 yeni 42 nu
marada mukim iken 5/ 12/ 940 tarihin
de vefat eden Mls::ık kızı Agavninin 

22 M2 60.- terekesine vazıyet olunarak resmi tas
fiyesine karar verilınlşLir alacaklı ve 
lıorçluların kanunu medeninin 561 el 

6 M2 18.- maddesine istinaden bir ay zarfında 
ve mirasçıların da kanunu medeni
nin 534 cü maddedne istinaden üç 

62,62 M2 26.60 a;• zarfında mahkemeye müracaatla 
kayıtlannı yaptırnınlan aksi takdir-

Takriben cte terekenin tasfiye edileceği irn.n 
166,50 M2 40.60 olunur. 

~~~~~~~~~~~~~~ 

2944 Beyoğlu. Tomtom mah. Tercü
man çıkmazı esU 12, yeni 14, taJ Apartımanm Dr. Horhoruni ;!'I 

214 his. 93,75 M2 
Üstünde odası 

14 ada 325, pafta 35 parsel 33 1853.-
2959 Beyazıt, eski Bitpazarı, yeni ça

dırcılar sokak eski 33, yeni 31 
2977 Kadıköy, Cafernğn mnh. eski 

b:ılıarlyc, yeni Şevki bey sok. es
ki 35 mül~errer, yeni 45 

2990 Kadıh:öy, Rasimpaşa mah. Misa
kı mllll cad. eski 46 :mükerrer 
yeni 75 ada 182, parsel 14 

525.- olan dükkfm 7,50 M2 

Evin 28/192 Takriben 
387.- hissesi 165,31 M2 

418.- Od~ 77,50 M2 

370.60 Eminönü Nimet Abla gişesi 
arşısında..kl muayenehanesinde 

105.- er gün akşruna. kadar hnstnla
nı tedavi eder. Telefon: 24131. 

77.40 

83.60 

ÇAMLICA 
Klübünün 

3070 Üsküdar, İcadlye ınnh. eski ha.-
mruncı .başı çeşmesi, yeni .süra- Takriben Mutad senelik kongresi 1/2/ 941 cu-
hici sokak eski 8, taj 8 693.- Ev 250 M2 138.60 martesı. saat dörtte yapılacağından 

3071 Üsküdar, Kuzguncuk, icadiye Dükkanın 288/1728 Azaların teşrifleri rica. olunur. 
cad. eski 5, yeni 7 29.- blssesi 23,76 M2 6.80 İdare Heyeti 

2437 Beyo~ıu. Tophane İlyas çelebi Enkaz halinde Fatih Askerlik Şubesinden: Ha-
mlib. Akarsu yokuşu eski 23, ye- iki kulübenin •ta ·· b Jb h.im Hil 32 ı nl Sl 1033.- 1/2 his.sesi 409,26 M2 206.60 r1ı99 yuz aşısı ra · mi ı, 

un acele ıubeye müracaatı Yukarıda adresi ve tafsllltı Yazılı gayrimenkuller açık arttırma usu-
llyle ve pe,Şlıı 'P:ı.ra ile satılacaktır. • 

İhale 8/2/941 perşembe günü saat o ndadır. Müzayede sırasında verilen 
bedel mu.'l{adder kıymeti geçtiği takdirde taliplerin temlnatlannı yüzde yir
mi nisbetlnde tezyid eylemeleri ve mühür kullananların mlihürlertnı noter
den tasdik ettirmeleri lbımdır. 

İşbu emlAkl satın alacaklara sat!.§ bedellnln bir kısmı mevzuatımız dai
resinde lkraz edileceğinden bu hususta. izahat almak 1.stcycnıerın pey akçesi 
nütwı tezkeresi ve üç kıt'& fotoğrafla blrllkte bildirilen gün ve saa.te kadar 
ıubemlz emlAk servisine gelmeleri. (847) (210) 

45 Numaralı ilan 

AKŞAM 
Abone ücretleri -

HOOkurUI 
'150 • 
400 • 

Ecnebı 

2700ku?uf 
ıeo • 
800 • 

lstanbul Fiyat Mürakabe Posta ittlha<luıa dahli olmıyan 
Komisyonundan : ecnebi memleketler: Beneıııı: 

3600. altı aybğı 1900, tıo aylılJ 

Seneııır: 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 160 • • 

Badema kasaplarda perakende dağbç ve karaman koyuıı etleri bir gün 1000 kuruştur. 
evvelld borsa ca.nlı hayvan fiatınm bm1 2,10 ve kıvırcık 2,30 mlsllle etı- ı-T-e-le_f_o_nla_nm_ız_: -Ba-~--u-h-anfr--: -2-05-ı 
ketll olatak satılacak ve toptancılar bu flıı.ttan perakendeci kasaplara. kllo- Yazı işleri: 20765 _ tdare 20681 
da da~Iıo ve karaman için 10. kıvırcık için 12 kuruş bırnımcaklnrdır. (334) Müdür: 20t97 

Yunanistana irsalat 
Yunanistana her nevi eııya irsalini kabul ederiz. Müracaat yeri: 

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

Zilhicce 20 - Kasım 7Z 
S. İm. Gü. Öğ. İkl. Ak. Yat. 
E. 12,31 2,16 7,17 9,46 12,00 1,30 
Va. 6,37 8,23 13,24 15,53 18,07 19,43 

İdarehane: Bnbıall elvan 
Acımusluk sokak No. 13 

lıkla ekslltmesl 22/ 1/941 çarşamba gü~ uc··· olarak ıu"r'atle tamir edilir. 
nü saat 15,30 da Tophanede Lv. ıimir- .... 
llğl satın alma komlı.yonunda yapıla- i••A•d•r•es

1
:•S•ir•k•e•ci Polis Müdiriyeti karşısında büyük lsmail paşa 

caktır. Tahmin bedeli 3350 lira kati Han No. 4. Telefon: 20553 
teminatı 502 lira 50 kuruştur. Görüle-
rek beğenilmek üzere alınacak olan 
bu kamyonete isteklilerinln belll sa
atte kamyonetıerile beraber Tophane
de bulunmı:ı.lnn. (798-250) 

••• 
Adet 

25.000 13 milimetrelik. 

Ereğli Kömürleri 
işletmesinden : 

2&~00 14 • 
25,000 15 • 3780 numaralı kanuna müsteniden neşredilen 2/ 12899 nmnara· 
25,000 16 • L kararnamenin 3 sayılı karanna göre teşekkül eden Ereğli Hav-
25,000 17 • zası Kömürleri sntl.f birliği. 3867 nwnaralı kanun ve 2/14547 ıayı-
25,000 18 • h kararnamenin tatbiki neticesi olarak 1 Kanunusani 1941 tarihin-
25,000 19 • den ib'baren tasfiye haline korunut olmasına binaen sözü geçen bir-
::s,ooo 20 • lik?e tasfiye tarihine kadar akdedilmq o~an mukavelelerin kömür 
25

•
000 21 

• teslim! vecibeleri ve itbu vecibelerden doğacak haklar işletmemiz 25.000 • 22 • 
Yukarıda yazılı mantarlar alına- tarafından devren ve naklen kabul edilmiştli. Binaenaleyh 1 Kanu· 

cı.ktır. Pazarlıkla eksiltmesi 20/ 1/ 941 nusani 1941 tarihinden itibaren kömür teslimine müteallik talep· 
r,azartesi günü saat 14,30 da Tophane. ler İçin Zonguldak'ta mahdut mes'uliyetli Ereğli Kömürleri işletme-
de Lv. i\mirliğl s:ı.tın alma komlsyo- ••••• si müessesesine müracaat edilmesi ilan olunur. 
ı.unda yapılacaktır. Tahmin bedeli 550 
llra kati teminatı 82 lira 50 kuruştur. 
Mantarlar taliplerin getirecekleri nü
munelerden beğenilerek alınacağın
dan isteklilerin nümunelerlle belli sa
atte komisyona gelmeleri. (795-247) 

••• 

1 İstanbul Belediyesi ilanları 1 , ______ _ 
Keşif bed. İlk temin. 
693.30 52,00 Kadıköy itfaiye grubunun işgal etmekte olduğu binanın 

tamiri. 
1650,00 123,75 İtfaiye knmyonlanna 3 adet karoseri !mali. 

1000 adet et satın ve 5000 adet et Keşif bedelleri lle ilk teminat mlkklrlan yukarıda y:ızılı işler ayn ayn 
bıçağı müte:ıhhld nam ve hesabına . açık eksiltmeye konulmuştur. Keşi! ve şartnameler zabıt '\C muameldt mü
:ı.lına~ktır. Pazarlıkla ekslltmesl dfülüğü kaleminde görülebilir. İhale 29/ 1/ 941 çarşamba. günü saat 14 d• 
21/ 1/941 s:ılı günü saat 14 de Topha- daimi encümende yapılacaktır. Taliplerin Uk teminat nı~kbuz veyn mek
nede Lv. D.mlrllğl satın alma komlsyo- tuplan, fen işleri müdürlüğüne mürncantıa alacakları fenni ehliyet ve 940 
ırnnda yapılacaktır. Tahmin bedeli yılına alt Ticaret odası veslkalarlle ihale günü muayyen saatte daimi encü-
6500 lira ilk teminatı 487 lira 50 ku- mende bulunmaları. { 193) 
ruştur. Nümunelerl komisyonda gö- * 
rülür. İsteklilerin belli saatte komls- Büyükderede Maltızdere sokağı ile Yemişli sokağı kaldırımlarının tn-
yona gelmeleri. (797-249) mlratında kullanılmak üzere lüzumu olan 300 metre mlkiıbı kaldırım t '"'t 

••• 
17 milimetre genişliğinde 80,000 

metre şerit alınacaktır. Pazarlıkla ek
siltmesi 21/1/941 salı günü saat 
14,30 da Tophanede Lv. amirliği sa
tınalma komisyonunda yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 4000 llra ilk teminatı 
300 liradır. Nümunesl komisyonda gö
rülür. İsteklilerin belll saatte komis
yona gelmeleri. 801 - 289 

••• 
Beher kilosuna 38 kuruş tahmin 

edilen 20 ton toz şeker alınacaktır. 
P~zarlıkla eksiltmesi 20/1/941 pazar
tesi günü saat 15 de Tophanede Lv. 
~mlrllği sa.tınalma. komlsyonund& ya
placaktır. Katı teminatı lHO llradır. 
nümunest komlsyond& görülür. İstek
lllerln belli sa.a tte komisyona gelme
leri. 800 - 288 

••• 
Beher kilosuna. 102 kllrl14 tahmin 

edilen 10,000 kilo balye lpi alınacak
tır. Pazarlıkla eksiltmesi 21/1/941 salı 
günil saat 15 de Tophanede Lv. Amir
li~ sa.tınalma. komisyonunda yapıla
caktır. İlk teminatı 765 liradır. Nümu
nest komisyonda görülür. İsteklilerin 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

802 - 290 

••• 
Beher. çiftine 43 Ura. tahmin edilen 

87 adet altlı ve üstlü demlil karyola. 
alınacaktır. Pazarlıkla. eksiltmesi 
2411/ 941 cuma. günü sant 14 de Top
hanede Lv. Amirli~ sn.tın alma ko
misyonunda ynpılacaktıl'. İlk teminatı 
281 lira 2 kurpştur. Nfununesl ko
misyonda görülür. İsteklilerin belli 
ı-aatte komlsyona. gelmeleri. 

(808 • SlCI) 

2490 numaralı kanunun 43 üncü maddesinin son fıkrasına göre paz:ır,. 
satın alınacaktır. Tahmin bedell 750 Ura ve ilk teminatı 56 Ura 25 k1:1ru~
tur. Şartname Zabıt ve Muamelat müdilrlüğil kaleminde görülebilir. Ihale 
27/1/941 pazartesi günü saat 14 de daiın1 encümende yapılacaktır. Talip
lerin ilk teminat makbuz veya mektuplan ve 940 yılına ait tlc::ıret odası ve
slkalarııe- ihale günü muayyen saatte dalın1 encümende bulunmalan. (336) 

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

ıinifına talebe alıniyor 
1. - Kuleli. Maltepe, Bursa asker! llselerlnln her üo sınıfına 1/Man 

941 de başlayacak olan yeni ders devresi tein maarif liselerinden nakU au
retlle talebe alınacaktır. 

2. - Alınacak talebenin , Türk u kından olması, sılıh! muayenede sağ
lam çıkması ve istekli adedi ihtiyaçtan fazl& olduğu takdirde JaPılacat 
seçme sınavında kazanması ve kendi okullarında bu sene aldıklan ut ka
naat notlarının derecesi iyi olınası şarttır. 

3~ - Bit sene tahslll terk edenler, her ne sebeple olursa olsun yaşını 
büyütmüş veya küçültm(lş ola.nlar, yaşlan, boylan ve ağırJıklan askeri llse .. 
len talimatında. yazılı hadlere uygun olmayanlar kabul olunrnazlar. 

4. - Bu 4artlan taşıyan iateklllerln bulundukları yerlerin a.skerllk 4u
belel1,ndıın dlA'eJI kayduk:abul oartıarlle müracaat yoııannı öğrenmeleri ve 
buna göre de kaydukabul k:Ağıtlannı hazırlayarak 20/II. KAnun/941 den 
itibaren askerlik şubeleri yollle bu k:Ağıtlan girmek istedikleri okullara. gön
dermeleri ve okulların bulunduğu yerlerde bulunan isteklilerin de ylııı 
20/ n KAnun/941 den itibaren do~ca okul mUdürlüklerlne mllracaatıan 
il!n olunur. c1679> d2llb 

Çamlıca ve civan güzelleştirme 
cemiyetinin 

Senelik mutad kongresi 2/ 2/ 941 pazar günü saat 11 de ~ısıklı Parti 
binasında yapılacaihndan Azaların tesrltlert rlca olunur. idare Heyeti 

İzmit Harp silah ve vasıtaları K. lığından: 
Komutanlığımız ~t l~lert için bir mimar alınacaıtından n. kl\nun 

941 nihayetine kadar askerlikle lllşlğl olmayan isteklilerin lüzumlu veslkalo.-
rlle Izmltte harp silah ve vasıtaları K. lığına müracaatlıı.rı. (276) 


