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B. Rooseveltle 
gazeteciler ar~
sınd~ görüşm~ 

JJ. Roosevelt demokrasi
lere yardım projesinde 

tadilat yapılmasını 
istiyen teklifleri hoş 

görmüyor 

Vaşington 18 (A.A.) - B. Roosevelt 
dünkü gazeteciler toplantısında de
makrasllere yapılacak yardım hak
kındaki kanun projesinde tadilat ya
pümasını istihdaf eden tekllfieri hoş 
gönnedlğinl söylemiştir. 

RelslcUmhur, kanun layihasına ba.
El takyidat konulduğu takdirde bu 
projeye Amerika Birleşik devletleri 
reisinin yapmağa selahiyettar olma
öığı hususları tasrih eden bazı hü
kümlerin de konulması ve meselll. rei-
61.n ayaklannı havaya. kaldırarak başı 
Ü.Zerinde durmak hakkını haiz olına.
dığını beyan eden bir maddenin na.ve-
1>1 lazımgeleceğini kaydetmiştir. 

B. Rooseveıt sözlerine devam ederek 
tunları söylemiştir: 

«Her gün değişikliklere sahne olan 
t>ir dünyada beklenmiyen bazı şeyle
rin zuhuru dalma mümkündür. Bi-
naenaleyh her zaman acil tedbirler 
almak zar•rcti hasıl olablUr. Harbiye 
ve Bahriye nazırlarına dost milletler
den harp malzemesi satın almak se
lahiyetlnl veren maddeler, projeye 
ihtiyati bir tedbir olmak üzere ithal 
edilmiştir. 

YmıanWann İtalyanlardan iğtinam ederek ~imdi düşmana karşı kullan.dıklan tanklar, 
Yunanh mürettebatile beraber 

BU SABAHKi 
TELGRAFLAR 
B. Keneddy 
beklenilen 

nutku söyledi 
Diktatörlerle anlaşma 

tavsiye etmedi, Rooıevelt 
kanun layihasına taraftar 

Vaşington 19 (A.A.) - (B.B.C.) : 
Amerikanın eski Londra seflri B. Ke
neddy dün beklenilen nutkunu söy
lemlştir. Sefir Amerikanın harlcl si
ya.seti hakkında gazetelerde kendls1ne 
atfedilen sözleri (yani Roosevelte 
aleyhtar olduğunu) katiyetle t.ekzip 
etmiştir. İngllteren\n vaziyeti hakkın~ 
da şu sözleri söylemiştir: 

cİnglliz milletinin maneviya.tı tah
rip edilemez. İngiliz milletinin cesa.retl 
gibi bir cesaret asla. görmedim .. 

Sefir Amerikanın diktatörlerle an
laşmasını tavsiye etti~ine dalr dolaşan 
şayialan tekzip ederek Roosevelt ka
nun lil.ylhasına taraftar olduğunu söy 
!emiştir. --------

B. Willkie 
Dün mebusan meclisinde bahis 

m evzuu edilen ve kanun projesinhı 
Birleşik Amerika devletlerine İngiliz 
ve Fransız filolarını satın almak 
hakkını vermekte olduğunu iddia 
eden bir makale hakkında miitaleası 
sorulan B. Roosevelt, kongrenin ken
disine, Alman donanmasını da satın 
almak selilhlyetinl vereceğini üm!d 
ettiğini söylemek surctlle müstehzl-

lngiltereye 
yardım projesi 
miizakereleri 

Amerika Harbiye 
Nazırı yardıma 
şiddetle taraftar 

lngiltere 
tehditten 

korkmuyor 
B. ChurchiU, mühim 

bir nutuk söyledi 

Yunanlılar yeni 
bir taarruza 
başladılar 

Çarşamba günün 
Taarruz Develi vadisinde Amerikadan lngiltereye 
muvaffakıyetle devam hareket ediyor 

ediyor '•••· 
Vaşington 19 (AA.) (BB.C.): 

yane bir cevap vermıştır. Bir demokrat ayan azası «Tam emelim Hitlerizmi Arnavut vatanperve leri 
Avrupadan söküp ltalyanlara karşı ce~he B. Roosevelt sözlerine devam ede- d 

rek kanun prpjesinin Reisicümhuru a Almanyaya derhal 
tehl ·en o abilecek 1ıerna11gi b r ha- harp ilan edilmesini 
reketten menedecek hiç bir hükmü 

atmaktıT» aldılar 

ihtiva etmediğini fakat hiç şüphesiz istiyor Londra 18 (A.A.) - Başvekil B. 
böyle hareketlerden daima tevakki Churchill dün akşam Olıı.scow'da 
edeceğini ve mesela donanmayı elin- şehrin müdafaa. teşkll~tını teftiş et-
den çıkarmak gibi bir arzuyu asla Vaşington 18 (A.A.) - lngilte- tikten sonra. beklenllmiyen bir nutuk 
bcslemiyeceğinl söylemiştir. . r~!~ ya:dın;.ı projesi, Vaşingtonun ırad etmiş ve ezcümle demiştir ki: 

B. Roosevelt, Birleşik Amerıka dev- butun sıyaııı faaliyetine hakim ol- «Sizlere üzerinde yiirüdüğümüz yo-
letleri ordu ve donanma Başku- maktadır. lun kolayca geçilebileceği gibi bir 
mandanlarının kendisine İnglltereye KnoxdE.n sonra infiradcı muhalefe- vaidde bulunamıyacağım. Karşımızda 
yardım etmesini ve binaenaleyh bunu fn lideri Wheeler .. k ı . bir çok tehllkeler görüyorum. Bunla-
temin edecek bir siyaset takib eyle- ~ ak t · t' ' muna aşa ara 1ş- rın, aralarından geçtiklerimiz kadar 
mesini tavsiye ettiklerine dair deve- tır e mış ır. . büyük olacaklarını iddia etmiyeceğlm. 
ran eden bir şayiadan bahseden gaze- Wheeler, harpten. evv~I ~men- Fakat ne olursa olsun bunlar da mü
tecilere de yine gülmekle cevab ver- kanın Londra ve Parıs sefırlen Ken- hun tehlikelerdir ve her hangi bir ih
mlş ve bu havadisi «Tam bir İtalyan nedy ve Bullitt tarafından gönderi- ;nal yüzünden bizler için öldürücü bir 
g.azetesiı> havadisi diye tavsif etmiş- len raporların neşrini istemiştir. mahiyet alablllrler. Önümüzde aylar-
tır.» . M b .. ili .. k b l ca müddet şehirlerimizin, sınai m.ın-

Bir gazeteci Relslcümhura, son za- d at uat mumess erını a uh e• takaları.mızın bombardımanlara ma.-
nıanlarda bazı İngiliz ricali tarafın- en Roosevelt te bu hususta şa sen ruz kalacağını bir hakikat olarak ka
dan yazılan ve İngilterenin seri blr münakaşalara iştirak etmiş ve bu bul edebiliri.Z. Bir hakikat ki aynı şe
yardıma muhtaç bulunduğunu teba- esnada pek neşeli görünmüştür. kilde mukabele edemeksiz~n taham
rüz ettiren bir mektup alıp almadı- Roosevelt, <ı:Reisicümhura kanun mili etmek lzdirarındayız. Önümüzde 
ğını sormuş, o da menfi cevap ver- layihası ile verilecek olan geniş se- iztırablar ve ağır imtihanlarla dolu 
mlştir. ) 4 hi tl . b' hlik k"l d liir ati var. Bu atiyi düz yollarla mes-a ye en11 ır te e teş ı e ece- h tl k 

Bundan sonra reise, Amerikanın V• d . . . .. .. . . . t.ur görenler, ve aya anınızın ço 
sabik Londra büyük elçisi B. Ken- g.ıne» ,· aır ılerı su~ulen. ı~d.ialara ıs- ı müthiş dakikalarla .k~rşılaşac~ğ!nı 
nedy'nin kanun projesinin tamamile tıhza ıle mukabele etmıştır. . inkar edenlerle aynı fıkırde değılım. 
lehinde olmadığı hakkında rivayetler Yakın bir buhran rakat netic~ni~. ne oı~ca[tı hakkı?dtı. 
dolaşmakta olduğu ve bunlar hakkın- t hlik • d en küçük bır şuphe bıle beslemıyo~ 
da ne düşündüğü sorulmuştur. B. e .esı meVCU ı um. . . 
R~ose~elt, B. Kennedy'yi efkarı umu- Vaşington ) 8 ( A. A.) Mebusan Ikl diktatör de mı~ctleğrin! ?ır çok 
nııy~nın .~a~ete yazılarından değil, meclisinin hariciye ene.. • d b nikbin masallarla bes eme e ça ışıyor
tıugun soylıyeceği nutku dinllyerek b 1 . umenın e e- iar Fakat biz burada karar vermiş bir 
muhakeme etmesi lazımgeldlği kanaa- k~natta u unan Stımson demiştiI millet halindeyiz. Burada. hadiselere 
tinde bulwıduğunu söylemiş ve Ken- ı: . ~çık bir gözle bakıyoruz. Burada ken
~~y'nin, kendi n.~~ına g~zetecileri - 60, nıhayet 90 gün içinde bir dı davamızın doğr:l olduF.a kani ve 
soyletmekdense, .duşuncelerıni bizzat buhran karşısında kalacağımızdan btırada beşeriyeti, bu donum nokta
lza~ etı:ıeğl ter~ıh edeceğini zannet- korkuyorum. smda, ne pahaya mal ol~rsa olsun ve 
tiğınl ilave etmıştlr. Mümessil1er meclisi azalarından ne büyük iztırablar tevlid ederse et-

B. Roosevelt Londra büyük elçiliği- birinin sorduğu bir suale cev b sin, kendi haline terketmemeğe az-
ne B. Kennedy yerine yeni bir zatın Sf k. "d" a en metmiş bulunuyoruz.• 
tayin edilfnesl işini tedkik etmekte ımson, ~. ıra ve o un~• .. kan~nu- B. Churchill nutkunun. bu noktası-
~dufl1nu fakat epheyce zamandanbe- nu~. kAmerı~adyı bhalrbeds~ruklemıye- na geldiği vakit ôlnleyicilerinln dik-

a ına aynı şa sın geldlğlnl söy- cegı anaal'ın e u un ugunu söyle- Kat nazarlarını kendi yanınd&. otur-
ıen:i,tir. .. .. miştir. nıakta olan Rooseveıtin mümessili B. 

LOndra. buyuk elçU!ğ-tne B. Johm B S . ll Hopkins'in üzerine celbetmiş ve de-
~inant'ın getirileceğine dair çıkan • tımson sua ere miştir ki: 
haberlerin doğru olup olmadığı hak- cevap verdi B H kl.ns bura vaziyetini daha 

Arnavutluk hududu 18 (AA.) 
Reuter: Dün gece Arnavutluk cephe
sinin bütün mıntakalarında ve bilhas
sa merkez mm takasında şiddetli bir 
topçu ateşi işltilmlştlr. 
Yunanlıların Develi vadisinde ta

arruza başladıkları ve taarruzun mu
vaffakıyetle devam ettiği haber veril
mektedir. 

Arnavut vatanperverleri İtalyanla
ra karşı cephe almağa devam etmek
tedirler. Berat mıntakasındakl Arna
vut lideri kuvvetlerini Elbasan mınta
kasında nasyonalist liderinin kuvvet
lerile birleştirmiştir. Bu iki lider, 
kendi mmtakalarmda büyük bir nü
fuz sahibidirler. Yakında bunlara 
üçüncü nasyonalist grupunun lltihak 
edeceği tahmin edilmektedir. 

Mühim tepeler zaptedildi 
Atina 18 (A.A.) - Bütün Arnavut

luk cephesi boyunca Yunan faaliyeti 
devam etmektedir. Cepheden gelen 
son haberlere göre, yağmakta devam 
eden kar ve şiddetli soğuk, geniş mik
yasta harekata mft_ni olmakta, fakat 
mahalll ilerlemeler Yunan mevzilerini 
günden güne iyileştirmektedir. Bu su
retle ha va açıldığı zaman yeni bir 
Uerleme mümkün olacaktır. 

Yunan resmi sözcüsü şu mütemmim 
malumatı vermiştir: 

«Yunanlılar, hatlannı ilerletmişler 
ve cephenin cenup kısmında mühim 
t~pe~er almışlardır. Aynı büyüklükte 
bır Italyan keşif koluna ra!ılıyan bir 
Yuna:ı keşif kolu, İtalyan keşif kolu
nu ~sı! etmiştir. 

.. Bır Italyan fırkası, cephenin merkez 
b~lgeslnde çok büyük stratejik ehem~ 
mıyette bir tepeyi işgal ediyordu. Bazı 
haberl~~e göre, bu tepeyi müdafaa 
eden duşman o derece seyrek surette 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

Cümburiyetci pa.rtl reisi B. Willkle 
çarşamba günü İngiltereye hareket 
edecektir. Bu sebeple hariciye encü
meni tarafından dinlenmesi kabil 018.
ınıyacaktır. 

B. Willkle Cümhuriyetçl partiye 
mensup azaya. blrer mektup göndere
l'ek Rooseveıt kanun laylhasma. mtl
zaheret etmelerini tavsiye etınşltir. 

ita lya Arnavutluğa 
yeni sevkiyat yapıyor 

Yunan tayyareleri 
Avlonyayı 

bombardıman etti 

Londra 19 (A.A.) - (B.B.C.) : İtal
ya Arnavutluğa yeniden sevk!yat 
yapmaktadır. İtalyaya Alman tayya
releri gelmesi üzerine boş kalan tay
yarelerin! buraya göndereceği anla
şılmaktadır. 

Londra 19 (A.A.) - (B.B.C.): Yu
nan tayyareleri Avlonyayı yeniden 
bombardunan etmişlerdir. 

Sovyetlerin Amerikadan 
satın aldığı eşya 

Vaşington 18 CA.R) - Sovyetler 
Birliğinin Amerika'dan yaptığı müba.
yaalar meselesi ile bunlann Büyük 
Okyanos vasıtasile Almanya'ya. kaçı
rılması ihtimalleri son İngiliz - Ame
rikan müzakereleri esnasında muhte
lif vesilelerle mevzuu bahsolmu.ştur. 

Bu nokta, dün matbuat mümessllle
rin1 kabul eden Cordell Hull ta.rafın
dan lf~ edilmiştir. Cordell Hull, garp 
yarını kurresinde kaçakçılığın kontro
lü için bir Ingillz üssün ün teslsl 
t.eklif edildiğine dair verilen haber
den malUmatı olmadığını illi.ve et
mi§:tir. 

Bir Yunan 
tahtelbahiri 
.Yüklü bir İtalyan 
vapurunu babrdı 

Atina 19 (A.A.) _ (B. B. 

C.): Yunan Bahriye Nezare. 

tinin tebliğidir; Proteus adın

daki Yunan tahtelbahirl, iyi

ce himaye edilen bir İtalyan 

gemi kafilesinde levazım yük

Ul bir vapuru batırmıştır. 

Almanya ile 
ltalya 

Arasında iktisadi görüş· 
meler başlıyor -·-

Londra 1~ CA.A.> - lB. B. C.): Al
manya ile Italya. arasında iktisadi 
müzakereler yapılacağı haber alın
mıştır. Alman heyetine Dr. Cloduts ri
yaset edecektir. Müzakereden mak
sad çok sarsılmış olan İtalyan ikU
sadiyatını ıslah etmektir. 

B. Roosevelt' in 
mümessili Atinada 

İngilterenin Yunanistana 
göndereceği bbbi 

malzeme 
Atina 19 (A.A.) - B. Roosevelt'in 

şahst mümessnı miraly Donavan K&
hlre'den Atl.na'ya gelmlştı.r. 

Lonclra 18 (A.A.) - Yunanlsta.na 
gönderilecek olan İngiliz tıbbt malze
mesinin büyük bir kısmı, Londra 
üzerine yapılan son düşman hücum
larından biri esnasında kullanılınas 
bir hale getl~tir. Fakat ingın. 
Kızılhaçının harp servislerne domln
yonlar teşkllll.tla.rı arasında. dalma 
muhafaza olunan sık iş birll~i saye
sinde, bu malzeme, derhal Kanacı. 
Kızılhaçı tarafından yerine konmuş
tur. Bu iş için lüzumlu binleree İn
glllz lirası, Kana.da Kızühaçı tarafın
dan verilmlstir. 

Almanyaya 
hava akınları 
Şimdiye kadar 1500 

askeri hedefe 
tarruz edildi 

Londra 19 (A.AJ - CB. B. C.> : tn
glllz hava kuvvetlerinin Almauyada 
bombardıman ettikleri hedeflere dalr 
bir ~~rita hazırlanmıştır. Bu harita
ya gore 277 şehir ve kasabaya taar· 
ruz edilm.J tir. Ruhr havzası b~lıca 
hedefi teşkll etmiştir. Buraya 500 
kere taarruz edllıniştir. Goring harp
ten evvel: «Bu havzada alınan ter
tibat sayesinde düşman tayyareleri 
blr tek bomba bile atamıyacaklardır.• 
demişti. Hazırlanan harita buna ce· 
vap teşkil ediyor. İngiliz tayyareleri 
buraya binlerce ton bomba atmış
lardır. 

Berlin 3~, Hamburg 61, Bremen 52 
kere taarruza uğramıştır. 'I"ııarrus 
edilen 1500 askrt hedeften çoğu de
miryolJarile yükleme istasyonları. 
üçte biri mühimmat, tayyare fabrt· 
kalan, petrol depolan, elektrik san· 
trallerldir. 

~da sorulan bir suale de B. Roose- • ya~da~P tetkik etmek için gelml.ştir. 
veıt, bu husustaki haberlerin Beyaz Vaşıngton 18 (A.A.) - Mebu- Yakı .. . f' adalarımızdakl 
tarayla sıkı bir teması olmıyan mah- san meclisinin hariciye encümenin- 1 tib nra bu~ şe m~a arzetmek üze
:g.1~~ir çıktığını . zanneyledlğinl de Harbiye Nazın B. Stimsondan, ı~ m~=~tine ra~Ô~ecektir. B. Hop-

. Klüp değlştlren t'utbolculan bir sene oynatmamak usulü kaldırıl-

( 
~: .... -ümh· • B H kJns'in k bu senenin herhangi bir anında A- kins pekil.la anlaml!jtır ki· blzlm .. 194~ 
~ ur, . op pe m 'k . 'lA d'l. d 'l . v. .. usların otekı ı muhtemel olarak ikl üç haftaya. ka- erı ~nın ıstı a e ı ıp e ı mıyecegı- senesi zarfında o,.ya~ . rdulara 

t r Londrada.n döneceğini söyliyerek ne daır sorulan bir suale nazır şu ~iyanndan gelecek buyUk o 
plantıya. nihayet vermı~ttr. cevabı vermiştir: ıhtiyacımız yoktur. Biz gemilere ve 

"'i tayyarelere muhtacız. İktidarımız 

Amerika - lngiltere 
arasında anlaşma 

Saint Bucie adasi hava 
:ve deniz üssü haline 

getirilecek 

(Devamı 4 üncü sahifede) yettikçe bunlann bedellerini ödeyece
ğiz. Fakat biz ödeyebileceğinıizden çok 

:m»i. •-•- fazla şeylere muhtaç bulunuyoruz. Bu 
~ .... - C; I e .. s bahiste Büyük Brltanya milletleri ca

miasının kendisini bütün beşeriyetin 
ve terakkıyatın en 

1

ön safında, şiffidi_ki 
halde yaptığı işi, tutabilmesi için bü
yük Amerika CümburiyeU demokrasl-

Londra radyosu 

Londra radyosL sabahlan 8 t 5 de r!nln, kanunlarını ne kadar büyük bir 
türkç..ı haberler vermektedir. 'Fakat wmlmlyetıe ta.dile uğraştığını biiyük 
söylenenler ekseriyetle tstanbuldan bir heyecanla takib ediyorum.• 
iyi işitilmiyor. Halbuki türk~eyi mü· . İstilaya karşı 

• Vqington l 8 (A.A.) - Saint teakıb ayni dalgadan verilen arapça B. Churchill sözünü Büyük Bı-itan-
Bucie adasının bir Amerikan hava ve rumc::ı neşriyat vazıh şekilde gel- :·anın her hangi bir 1stl1Aya karşı 
:ve deniz üssü haline getirilmesi için mektedir. Bir td<nik arızadan doğ- müdafaa hazırlıklann:ı intikal ettire-

'A J 
d v d rek, İngilterenin çok kuvvetli bir or-

m erika ile ngiltere arasında an-1 uguı.u san ıiımız bozukluğun gİ· duya malik olduğunu kaydettikten 
l~ş~a hasıl olduğunu Amerika Ha-ı d~~ıesi ~ç~ İngiliz ~adyo idares;.. rnnra. demiştir ki: 
ncıye Nazırı B. Hull söylemiştir. nm dikkatim celbederız. J (Devamı 2 nci eahifede) 

ı'>"tt dıktan sonra: 

- Bugün Fener takımında. oynıya-ı - Burada· müzayede mi var? .. 
cağım!. - Hayır, iki klüp bir oyuncuyu 

- Yarın?.. ayartıyorlar!" 
- Daha belli detıll .. 

- Gene mi yolculuk?. 
- Ne yaparsın, kuş dediğin futbol-

cu misali! .. Pır orada, pır bura9aı" 



Sahife 2 AHŞAM 19 KAnunusani 1941 

( Dün Geceki ve Bu Sabahki Haberler ) 
Harp tebliğleri 

Alman tebliği 

İngiltere üzerinde 
akınlara devam edildi 

Berlin 18 (A.A.) - Alman reı· 
mi tebliğinde bildirildiğine göre, 
bir Alman denizaltı gemisi ccman 
29.000 tonluk diiJman ticaret gemi· 
ıirri batırmıştır. 

Dün hav.. ordusu İngiliz adaları 
üzerinde keşif uçuşları yapmış ve 
Londranın bir istasyonunu bombar
dıman etmiştir. Bir tayyarenin mü· 
rettebatı şimendifer hattı uzunlu
ğunda ve istasyona ait binalarda 
bombardım&nın tesirlerini tesbit el· 
mil}tir. 

Düıı gece havc. tqeklcülle;İ İngil
tereniı. garp sahilinde bir limanı

0

mu
vıaffakıy<.tlc bombardıman etmişler
dir. 

İngiliz !imanlamıa mayo dökül
mesine devam edilmiftir. 

Ankara ve civarının l 
elektriği 

Sakarya üzerinde 
kurulacak santralin 
projesi tamamlandi 

Ziraat mektepleri müdürleri 
toplantıya çağmldllar 

lngiltere tehditten 
korkmuyor 

(Baştarafı 1 inci sahifede) 
•Bu ada bütün .sahilleri boyunca 

muazzam 81l.I'Ctte tahklm edilml§ ia-

y • tlhtAmıarıa mücehherolr. Biiti1n bu eni ziraat makineleri getirilmesı lstihkAm şebekesi askerlerle dolu ol
duRu gibl ayak basabllecek olan iblr 

için Amerikan firması ile • ~= t;;~~:'et de:e~ı:~U: 
Ankara 18 (Telefonla ) - Elekt.rlk k } • } d da mevcuttur. Buna ratmen her han-

l§lerl etüd dairesi yurdumuzun muh- mu ave e ımza an 1 gl blr lstlla lhtlmallnl göEönünden 
telif yerlerinde tesis olunacak enerJl uzalı: tutmanın iktidar mevtllnde bu-
şebekeleri etrafında tedtltlerlne de- !unan herkes için, ve bütün İngiliz 
vam edlyor. İdare, Sakarya nehri Ankara 18 (Telefonla) - Zi- tarını bitirmiş ve bu hususta la- muıeu için, hata teşkil edec:ell fltrln-
üzerinde yapılacak CHldro elektrik raat VekAleU mlu1 ayı içinde bü- zmı gelen mukaveleyi bir Ameri- deylm. Fena blr adam olan B!Uer için 
santralı) nm projesini tamamlamış- güzergihından Büyük Britanyayı ail-
tu. Santral Polatlının şimalinde sa- tün ziraat mektepleri müdürleri- kan firması ile imzalamıştır. pürmek lhtlyacı bugün oldutu derece-
karya nehri üzerinde bulunan Çat- ni Ankarada bir toplantıya davet Ziraat VekiliB. Muhlis Erkme- de hlç bir vaklt tuneuı olmamı§tır. 
layık botazında kurulacak, Ankara ve zira! is- Kendisi bugün Avr..ıpanm büyillc bir 
clvannın elektrllı: ihtiyacını temin etmiştir. Bu toplantıda Din riyasetinde çalışan ve bafta kısmına Mk.lm 't'Ulyettedlr. Ordulan 
edecektir. Santral senede 75 milyon tihsalin arttınlması tedbirlerine Ziraat bankası umum müdür Avrupanın her hangt blr no~..uından 
kilovat enerji .-ereblleceJı:tlr. İlk tesis mütenazır olarak ziraat elemanla- muavini B. Hulki Alisbalın bu- her hangi noktaaına Jateditl<:rl gibl 
takatJ 15,000 Jı:llovat olacaktır. . hareket edecek halde bulunuyorlar. 

n yetl§tlrmek lçln ziraat mektep- lunduğu mezk'Qr komJayonun tes- Kuvvetlle, gizli pollalle -.e bunlann 

Tütün 
lerinin takviyesi işi görüşülecek- bit ettiğine göre, mı makineler en hepsinden daha. fana bir 'f&llta ob.n 

satışları tir. . geç §Ubatnahi1etmebdar teslim =klz~~~= ~= 
Bet günde 13 milyon 

kilo ıabldi 

Hükfunet gene bu cümleden edilecektir. MaldneJer geçen yaz tına aımıŞ bulunmattadır. Pabt mo
olarak ziraat mektepleri kuralan olduğu gibi yurdun muhtelif böl- vaJı:;vad.a, Poloııyada, Noneçte, Duıl-

açmayı da düf{inmektedlr. İçti- gelerine tevzi olunacaktır. = n~'i!ct;dın:1=~ 
mada bu mevzu iDerlnde de mü- Amerikan firması ne yapılan da> Alman ltlall dmuD ~ nuı 

Al.j ile VELi 

Açılmadan solan 
koncalar ---

J\1i - Bu zat kim, Veli), 
Veli- Romancı. 
:_Öbürü) 
- Şair. 
- Hani eserleri> 
- Birincisi 1926 da cGüJün 

Dalı~ hikayesini; ikincisi de 
1934 de cDalın Gülü> kitabını 
neşretmişti. 

- Peki, o zamandanberi) 
- Hak getire. 
- Öyleyse böyle romanci ile 

böyle şairi de şeytan götüre ... 
- Doğru söylüyorsun, bira

der 1 Mesela Avrupa ansik1ope· 
dilerini açıyoruz; edebiyatçılık 
ünvanına sahip olanlar ömürle
rinin. her seneahıde \ireı- cild 
meyd,..ııa getimıitlc;r. Yahut p
zctec~ iae]er. imzalan .l.ergün •il.
tunlarda görünmüş. Bunlar ne 
böyle) ..• isimleri gene; edibi ... 
Halbuki kaılannın kılı llfar-
mlf .•• Hila istidad halindeler . •• 
Açılmadan solan koncalu ••• 

Alinli 

Hafif hava tqell.ülleri Londra
nın mühim harp hedeflerini bom· 
bardıman t:tmiflerdir. Dün diiJman, 
üç tayyare kaybetmiftir . .BuııJardan 
ikiai, hava muharebelerinde, üçün· 
eüsü bahriye topçuları tarafmdan 
dütürülm~ttür. iki Alman tayyare
'llİ kayıptır. 

zakere yapılacak ve tarar ahna- göl'ÜflJlelerde do1ann rayici ken- dinine •e AlmanJQ& Jı:arp olan Jı:1n 
ı..ır ıa (Telefonla) - Tütiin pl- akt • o kadar bilyimettedlr ti banu silmek ,.._ ________ .... __ ._ 

JUUmda bet linlüt •t.ı.t 13 mllJOD c ır. dl paramız lehine olarak tesbit için bir çok nesUJerln -.e belkl de bir 
ttla6r Jı:llodur. Ba m.lkdar titün ceeen Ziraat makineleri edilmişUr ve muamele bu rayiç p ulJ'lann geçmeatne lh~ h&Dl Yük navlunu 
.ııene on cilnde •Ulınıf&ı Fıatıer 'lO - Ank 18 ( T l f la ) ·· · d ıirnı t Bu ti olacaktır. """ ... _ ... _ ı idi. Am _..___ ara e e on - uzerın en yap ş ır. sure e Binaenaleyh B. HlUer lçln İngiltere-"" arasın~ "Ye J r. ecl&llUl • sef 
ır.umpanyalan miibQaalannı uaıt- Amerikaya sipariş edilen modem makinelerin bu defa g~en er- nln mutanmetinl kırmak Te Avrupa T ·ı d tadilat 
ml§ ohnalanna ratmen satı ;laf. hara- ziraat makinelerinin getirtilmesi kinden daha ucuza malolmalan devletleri için hazırlığı ~n~lrlerl arı e e ltalyan tebliği retlldlr. Buı mıntataıar mfüıtaballlerl . tesirli bir surette ballamak buyük bir · 1 · kar 1 h-
ı.tarla meselesinden fllr.Ayct etmekte- ışl ile uğraşan komisyon çalışma- temin olunmuştur. ehemmiyeti haizdir. l'akat bir şeyi yapı maaı ar at 

Oniki adada bir üue 
hücum edildi 

dlrler. istemekle onu yapabilmek ayrı ayn • 
Büyük firmaların §imdiye kadar şeylerdir. B~ bu adalann yolunu Av- A.nlı:.ara 18 (Telefonla) _ Avrupa-' 

aldıtlan tütün mlkdan şöyledir: Yer- Sovyet - 'ap on Salya Ja sı·yası" rupa diktatörlerine ltnti surette kapa.- dalı:l harp 'Vaziyetinin memleketlml•-
11 ürünler 2,700,000 kilo, Türk tütün J j U~ nuş bulunuyoruz. Onların tahdidlerl de yapbğı tesirleri gözönüııde balun-
llmltet pneU 950,000, İnhisarlar 800 k bizl ~korkutamaz.~· IDUerln tem- duran Münalı:alAt Velı:lll B. CeTdet 

Jtalyada bir mahal 18 (A.A.) - bin, Dl Amerltan Tobato 1,050,000, pa tı 0/amıuor laaii\Jet muzda Inglltereyl lstlla etmenin zor Kerlm İncedayı, Devlet Denl.zyollan 
1 Geri Tobako ı mlly0n, Felemenk şir- J J olduğunu anladıtı muhakkaktır. Ke- yüt navlunları tarifesinde bugüne 
talyan oıdulan umwni kuarsilu· tetı 50,000, Derman Spler 1,0I0,000, zalik eylül gelince bu llfn daha zor uygun blr şelı:llde tadillt yapmap 

mn 225 numaralı tebliii: Yunan Boanah UeareUıanesl 700 000 ttıo al- Japonya, Sovvetlere Alman •afiın· Harı·cı·ye olacağını kavradıtma da iüphe yok- karar -.ermlftlr. 
cephesinde on birinci ordu mmta- m1flardır ' • J - tur. B. Bitler emin olmalıdır Jı:.l ey- Mtltehassıs blr komisyon tarafından 
kumda düşman taarruzları geri pİ.İlı· llllila "ıs (A.A.) - Mulla, Mllls, neler teklif etti Nazirile göriiıtü lülde de güç te1llkl ~Wll bu 11\.lll hazırlanan yeni tarife Vekiller heye-
lürtülmi.ftür. Bodrum ve ~ Jr.az.alan dahlllnde işi şubatta, martta ve nisanda_ daha tlnln ta.sdlklne arzedilınek ilzere Baı-

düne kadar blr mllyon üç yüz bin kllo kolay başarılabilecek bir teşebbus de- velı:Alete tevdi olunmuştur. 
Bin gazide Bobnak cephesinde top· tütün aatılınlfbr. Moakova 18 (A.A.) - Reuter: Sofya 18 (A.A.) - Reuter: ğildlr. 

CU ve k.eıif kolları faaliyeti artnuı- Moskovada umumiyetle hissiyat, Bulgar hükUınd merkezi §İmdi bazı Fakat unutmaymız kl daimi blr te- ı 
bf. Düşmanın bir hava akını e.na· 7u•rk • Fransı.,. bir Sovyet - Japon paktı akdedil- diplomatik faaliyetlere sahne olmak- yakJmzun mükfıfatı emniyet ve sell- Karaıulanmızda 
•nda bahriye hava müdafaa batar- " mesinin artık bahiı: mevzuu olamı- tadır. Dün Alman elçisi von Richt- metUr. Bu adamın blze karşı besled!tl yakalanan balıkçılar 
.J•lan Hurricane ~bir tan~ yacai• merkezindedir. · hof.!n, Han;ı· e Na.Zırt Popof ~le kini adamızı zaptederek Lstedtıl gibl ~ ,,,.._, ,,..,.,.., C. ,,. .. 
d .. .. 1 _,.. y• ) 6 ·A..._ ;;.= J '°"....:::- .'U.!.· .w.ı.ı _. u -.. '~ :.: ! ,,. m~ J4r ~ taı.ıu et~ 18 --e"t!'....., ...- !lflJll' _ .. 

Ü!fUflllU§ eroır. ıc.ret an afmJlSI ay Geçen te,rinf ........ elae ~ ... n ._ .. UZQD "Dit lı\u a't yapmlfTIT'. :J!\lman yeel!ğ! ·bütmdald imanımız, her blrt.. dilımnae ra~~arutı~ .kl-
Uirabub cephesinde tayyareleri- müddetle uzatıldı büyük elçisi general Tatekava Mos· elçisi geçende Başvek'İl Filoff ile de mizln da ima müteyakkız bulunmamız- çak balık avlıyan UÇU Sakızlı, ıkisl 

miz dül"(lan lutalarını ve makineli kovaya geldiği zaman, Sovyetler ile görüşmüştü. dan ve bütün knvvetıerimizln düş- Yunanlı beş sandal muhafaza me-
"Yuatalarmı bombıudunan etmifler. Japonya aruında •Üratle bir ademi Ayni zamandi\ Maliye Nann man hazırlıklarının her ahimetlni fa- murlan tarafından yalı:alanmış ve 
we mitralyoz ate,i albna almıılardır. Anim~ 18 (Telefonla) - Müddeti tecavüz paktı aktedileceği kanaati Bojiloff, Sovyet elçisi Lanerntief ile sılasız bir surette taklb ve kontrol et- balıkçılar Çeşme adliyesine tesllm 

Şarki Afrika Sudan cePhemnae biten Türle - Pran~ ticaret ve Jı:llring mevcut bulunuyordu. Gerek 8. Mo- tica;i m•delere dair ıörüşmclerine mekte olmasından lleti geliyor. Bugün edllmlşlerdlr. 
brakollamnızdan birine yaltlqan anlapnası 1 ay müddetJe temdld edil- lotof, gerek Japon Hariciye Nazın dıevam etmektedir. sllMı altında milyonlarca askerimiz ---- ---
dn-nanın motörlü vesaiti creri pu-ı- miştlr. B M ı. ·L. 1 k .. Sö • d . ı.__ 1 bulundui!unu ve eüzütamlanmızın B ı d 1 d • ıd ı 

-,r•• 
0 

• atsuoııı.a 111LI meme et munaSe· ""yıcn İğuıe göre DU gÖrÜŞme er mükemmel surette t echfz edilmiş Ol- ır san a evrı 1 
lı:ürtülmüıtÜT. betlerinin normal bir hale gelme- iki mt!:!Dlclı:et için memnuniyeti mu- doğunu hep blliyoruz. Bu kuvvetler bir 

Kenya cephesinde düfIDAll kuv- 'ngı•Jfereı\Je akın mesi için ıebep olmadığını hildir- db olacak bir tt:kilde ilerlemekte- düşman istllisına karşı toymata ve 
•etlerinin bıyyarelerin ve tankların ~~ C J mitlerdi. Büyük elçi Tatekovanın dir. onlarla muvaffakıyetle döv~eRe 
himayainde yapbiı bir taarruz ajır her iki tarafın üzerinde mu&abılt bu- Sofya 18 (A.A.) - O. N. B. muktedirdirler.» 
zayiatla geri püskürtülmÜjtiir. lunduğu bir plin getirdiği sanılıyor· bildiriyor: Kr•), evvelki gün Baıve- Şarktaki İngiliz 

Tayyarelerimiz Port - Sudanda- Çıkan yanginlar du. General Tatekova, B. Molotofla kil profesör Filoffu kabul etm: •• :r. 
li düımaa ü.ünün teeiatmı ve de- aüratle söndürüldü bir çok görü~!Jlelerde bulunmuştur. Baıvekil kendisine vaziyet hakb:ia muvaffakiyeti 
polarını bombardıman etmiştir. Fakat böyle bir pakhn imza oluna- izahc.t vermiftir. Şarktaki İngiUz muzafferiyetlnden 

D- ,..,_,d.. B b bil h 1 h k bahseden B. Churchlll §unlan söyle-uşmanm ~ ıJga, er era, Londra 18 (A.A.) - Dün gece. . eceği tarih, her a de enüz ço Almanya ile ittifak değil mJştlr: 
Diredura. Cura ve Teselli üzerine 1 ..:ıter .. . J d.. uzaktır • • 

• • • Dgu e uz.erme yapı an upnan · iktiaad üzak • •Burada.ki taarruz ümldlerlmlzin yaptığı akınlar, hıç bır hasarı mucıp bnı Call leti . bund Öğrenildiiine söre. Japonlar, m ereaı fevkinde bir muvaff .. '-.. •etıe net.ice-
olmallllfbr. ~-L .. _-, ..:~ya e·mn h.cdenub. L-a L4---ukonun lanınmaaı ve Çine yar- Dünkü Belgrad haberinde Bul- -.&J • 

A 1 7 • .. .. •. ,,L _... e~ ..... r. ır ıe ır e ır ııı.aç d, ... ..,...._. L •1 • __ L b"li d So • t B ı· I • • • Sofy lenmiftlr. Bugün 80,000 tadat Italyan 
yın na gununun ~ saat· çık dülllnl t" t ımm ııı.esı mesı muııı.a ı n e v- garıa anın er ın e çıaının aya askerlnl esir etml§ bulunuyoruz. Bu 

İçindeki üç kiti denizde 
boğuldu 

hmlr 18 (Telefonla) - Diklll ıaıte
leslnden Bademli köyüne giden blr 
sandal yolda devrllmlf n lçlndeJr.l 
hususi muhasebe tahslldan İamall 
Palt.soy, Mümln balıkçı ve sandalcı 
Sabri adında üç kl§l denizde botnl-

mnşlard=ı::.r:... --- - ---
lerinde düıman 12 adanın mlerin- yb~qmla h 11111• .. tar vFe '-~re yellere büyük fedakarlıklarda bu· ı giderken Belgradda yaptığı beya- ra1tam10 daha artmak l?ıUmall de 
d b . . bir b L ma n aura ugramı§ ır. aMat va· 1 .. h d O ed tta Sofy . •L. d "--'- ardır M=-'- 1 ette techlz dil İtalya Almanyanın en ırıne a•a a .. mı yapmış . .... . . L .. L,_ l d .. unmaga azır ır. everan en şa- na c aya yem ud.. m~e· v . ıu..emme sur e -
• d d L-1 L ___ L ı.._ 21)' .... e ıyıce na&JJD o an ugu ve aa· 1 J L • 1 . • h , ___ ,_ .. m'• a -.e .... 9 İtalyan fırtuı haldk1 ____ ..ı ha be d 
ile C erua nan:1tete geçen uaVa L-L- ."iL tlerind _ı_ yia ara ııazaran, aponya, mer..ezı re erme zetnm llZlrıa111111t> uzere ""l ,,_ VIUUIKI&: r evam 

üd f ba 1 _ . U11111111o1& saa e aon y&nguuann ,,,_L__ __ı..__ • .... LL_ d •L • d L lim · mlnaslle tasfiye edlJmif bulunmakta- ı 
m a aa taJ')"a anmn muesaır a- el. - d- ··ıd::x.-ı • t brvd hil Moioliatanı Sovyet niinu -· gıttiği ıuuasm a catia > .. e em _ k edecek 
lqİ kıufUIDcla geri dönmek mechu- clirihnaonkutrdu" usu r•mı e ıg e - olarak telakki etmeii. Sovyetlere yanlıtlıkla cittifah olarak çıkmıthr. dır. Sütun bunlan, blz, inanılmıyaca 
• • d kal c e ır. Daır" endehazıltola•1-L,__~-rm.cr> Özür dileriz. (A.A.) tadar az zayiatla. temin eıttt. Bazı Cmena 18 (A.A.) - Havaa: nyetın e ımftJ~·_, 1 ~'- imanca zayiat yoktur. ,,...ar......- -·· kimselerin bu bllyiit zaferin tı71DeUnl T "b d Geneve gazetesinin Ro-

Bu ak.m esnuınua Tutge e a .... n T ı,ı·~ I ilA d·ı L kabul ebnlftir. S.kalin halfanda bir küçük görmete mütemayil oJıaaları n ane e .. 
bombalar kırlara diipnüı •e biç bir d" • e ıgue tun ar ave e 1 mede· anlatmaya vanlabilec:eği ~ aaıul- ihtimali Tardır. Balbnk.l bu r.afer, teh- ma muhabırı yazıyor: .. 
h , __ d--1"1 - t• lJ. F k 1 'L ••• h Maltayı akınlar llkeler ...... iham edUere'- '-----·'-·· Romad.ı mevcut kanaate gore. asar .IUIY ecn mem" ır. ...,.__ h" •· b" Lta d ı... mııtı. a al aponya sen ıçın a- ..... ... __.,'"""l ) I I 

ueYona ıre an ır no.. sın a uır • • h • J büyüt blr zaferdir. Askerlertmız bu Milıvere karıı harbeden dev et er e 

Mıaır tebliği 
kaç ev yıkılırken bir kaç kişi ölmii§ ya ti ehem~ıyetı . aız .hul nanA balık tehlikelere seve seve göğüs germişler- İtalyayı barııtırmak için bazı Ame-
~ de diğer mahallelerde hasar ve avı meseleı.ınde hıç bı~~ fedakarlıkta dlr. rikalılar hala ugr" ••ıyorlar. Demek 
• • t d bulunmamaktadır. Oıger taraftan Mütearrizlarin ağır ""Y 

ınsanca zayıa az ır. S 1 d h" b" R İngiliz adalarını muhafua ederelı: ki İtalyayı Almanyadan ayırmanın 
Kanal mıntakaaına bir 

kaç bomba düttü 

Al • ovyet er e ıç ır zaman us - zayiata uğradıldarİ Mısır ve Trabhısgarb'ın vaziyetlerini mümkün olduğu Amerikada zanne-man ticaret Japon harbindenberi Japonların ele ed I baştan aşağı değlftlrmeğe muvaffak d.li 
vapurlarma taarruz aldıkları bu balık avı haldannm kay- tahmin i İyor olmak bu harbin tarlhlnde çok mühim ı yor. 

Lomra 18 (A.A.) _Hava ne- bedi.lmesine razı göstermeme.kte.dir. bir yer tutacaktır. Salalriyt:tli mahfillerde beyan 
B J t Biz henüz kısmen silahlanmış blr olunduğuna göre bu gibi gayretler 

Kahire 18 (A.A.) - Ml91r Da- zareti tebliğ ediyor: ır apon gaze eaımn Malta 18 (A.A.) - Reuter: mllletlz. Fakat 1941 senesl ilerledikçe akir.. kalmaya mahkumdur ve bu 
biliye nezarcu a~ağıdaki tebliği nq· Dün öğleden ınra sahil muhafaza makalesi Sanıldığına göre, düşman, çarşamba tedricen çok mükemmel slllhlanmış yolda yapılan manevralar iatihza ile 
retmiştir : wnn bıyyarel~ Holla?da sahili açıkla- Tokio l 8 (A.A.) _Tasa ajansı günü Malta üzerine yaptığı hücum- bir millet hall~.e geleceğiz ve o zaman karıılaruyor. halyanın Almanya ya-

Dün, gece yarısına dogru, kanal da dutman tıcaret vapurlarını bildiriyor : Miyako gazetesinde yaz- lar esnu\oda mühim miktarda tay- harp daha musavl şartlar dahlllnde h b d k ara katidir 
mııııaka91na bir kaç bomba dii•müt- bom_hardnnan etmiıler ve mitralyöz :ııgı" bı"r m-•-alede B. Soichi ..... um·· le yare kaybetmiıtir. Çarıamba günü, cereyan edecektir. Bu sene nihayetin- nında. a~ e evam ar aki . ' 

..,.. t 1 u ıuı: --.. Mal b 1-..1 '~ de veya gelecek sene bapnda Alman- Amerika ıle 1.tal_ya ar~d miina-ti:. İnıanca zayiat olmadığı gibi. ha· a qı~t. tutmut ardır. Dört vapura .nyl- demektedir: ta üzerine ir öğ ICQen evvel, w beti B 1 1 V .... on arasın 
tam ıa..betler ka d d"l • · B ,,... .. ··~ı d ·· h.. yanın karşısında hava ve kara ordu- ae er er ın ı e •flD•: . . -

ur da olmam11 gibidir. urlardan h"ri ı,!~ k ~Jftir. b uk val- cBeynelmilel vaziyet Japonyayı. og el en sonra ve uç gece ucuma ları techlzatı bakımından geri bir n- daki münasebetlerin aynıdir. Bına-
Geceleyin Kahirede ve lskenderi- p ı a uzere ıra ı - balkın hayat seviyesini biraz daha yapı mıthr. ziyette Jı:aimıyacatımısı ümld edtyo- enaleyh bu münasebetler Aınerika-

y~de -ilci defa alarm verilmit, fakat ml§tı~A 18 (A.A _ apğı indirmek mecburiy~~ hı- Gece hücumlar~n~a ev~.erde hafif rum.» nın hath hareketine bailıdır, 
hıç b.~ akın olmamııtır. Lo .. d I .

1 
d.:> Havanın rakmıştır. Halbuki bu sevıye zaten basar vukua gelmıttır. Ö)u ve yara)ı Daha sonra B. Churchlll, toplantı- _____________ , 

Münakalat Vekilinin 
tedkikleri 

fenalıgı o aywlme ubn gecel harekatı büyük devletler ahalisinin seviyele- olmamıştır. ya riyaset eden Olascow Belediye rel-
çok mdıdut o Uf, ununa beraber • k d .. -k bul kt Ö sinin Deri sürdüN bir noktaya temas 
Breat ve Cherbourgda muhtelif he- ~c nazaran ço uıu onma a ğleden sonra yapılan birinci hü- ederek şöyle demlştlr: 
defl~r ve i•gel altındaki ·Fransada ı 1

• • • • cum ıiddetli olmUf ve diiJman pike cBu hususu düşünmemiz lbmı gel-
... b Çın • Japon harbımn b"•langıcın· bombaıd br f •\.!_ h ..115l çok d...&-·dnr Faka.. • ... dı5ım hmtr 18 (Telefonla) - Bir kaç iki tanare meydanı bom ardıman clanb • J b ..,. f m.anı yapmıı · ngııu: •- '"& "'l>4.. • " - & 

gündür şehrimizde buhınan Münaka- edilmiıtir. e~~ ap~nyanın arp maara • v~ kuvvetleri, biç bir maddi hasara mesullyetıer ve vazlfeleı:: dolayı.sile 
Jlt Vekili B. Cevdet Kerim İncedayı lan mutemadıyeı:ı. art~akt~dır. Bu ugramamıı ve İngiliz hava kuvvet- düşüncelerim 'Ve sözıerim arasında en 
bugun otorayla Aydına gltmlştlr. Ve- masraflaı_ın teıwli ihtımalı yoktur. )erine mensup kimıe ölmemif ve ya- mühlm mevlı:.11 blr meseleye Tereme-
til Aydındaki Veltllet te4kllatını ted- F ord f abrikasi civarinda Bu sen~mn barp maaraflan S milyar ralanmamıştır. Bu hücum esnasında diğlm için beni mazot göreceğlnlzi 
tlt ettikten ve büJiilt Aziziye tünelini infilak 800 mılyon yene baliğ olmalttadır. La • Valetta' da bir bina blokuna ü~l.d c~~~~~~nu, alJı:ıflar ara-
de gördukten sonra bu aqam şehri- Çin har'biııdenberi Japon milletinin isabet kaydedilnrif ve bir kaç kiıi sında, şu sözlerle bltlrmlşUr: 
mlze nvdet etml~tlr. Delroit 18 (A.A.) Yangın hayat seviyesi yüzde 40 niabetinde -ım·· J t •Tam emelim Hitıerlzml Avrupadan 

söndürme tervisJeriırin elde bulunan B 0 WI ve yara anml§ ır. 
ı _ _ . . sukut etmiştir. ugün her fetY Japon· Sabah hücumu esnasında hiç bir söküp atmaktır.a 
stimlak kararnamesi bütün efradı. Dear~oru (Mıcbıgan) )arın masraflarını buna nazaran da ı>omba ablmamııbr. --- --

değiatirilecek da Ford 111otör !·~~~larlDJ~ y~nın· yarı ycı.rıya azaltm~~ mecbur~etin- İtalyan • Bulgar ticaret 
'ı' ı 29 da vukubulan hır mfılü: netıoeeınde de kalacaklannı gostennektedir.> e· ltal ta . A k 18 (T l f ı ) Mer 5 ık ır yan yyareaı anla•maıı n ara e e on a - ç an yangını söndünneğe gönderil· '!\!' 

numaralı lsUml!lk kararnamesi bu- mitlerdir Kahvede ihtı·ka" r Yugoalavyaya indi Sofya 18 (A.A.) - D. N. 8. 
günkü ihtiyaca uygun değlldlr. Bu es- · . • A H bild N ı ı 31 
ti kararnamenin tadlllne karar veril- Yangının hır kıaad eserı olup ol· t 1 18 (T 1 f la) Ödemişte Belgrad 18 ( .A.) - avas: ajan.1 · iriyor: azır ar mec isi 

Re dem.eli 7 
Genç meslekdaıımız Sevim 

Sertel ckemanist> kelimeeıini 
kullanıyor. Yaneı Irandan, 7an-
11 F rengiatandan getirilmiı böyle 
aöze cevaz yoktur. Bu gicü,ler 
cudist>, ctanburist> de mi diye 
ceğiz? Ya maazallah bu söz 
Necip F aZJ) Kıaaküreğin eline ge· 
çerse? cKemanizmu haline so
kacak. 

Kemanisb 

dememeli; 
cKemancı> 

demeli t ml§Ur. Maliye Vekilctl ile milli emllik madığının tahlcikı için adliye me- Ha=t adındea e b~~ kahve satJ.41?1da Bir İtalyan deniz bombardıman tay- ilkkAnun 1940 tarihli ltalyan • Bul· 
müdürlüğü kararnamenin tadili hu- ımurlan derhal vaka mahalline ait- lhtlkAr yaptığı lddlaslle adliyeye tes- yarC3i Yugoslavyanın deniz üslerin· gar ticaret anlaımaamı tasdik etmiı-
orunda müştereken çalışmaktadırlar. miılerdir. llm edllmlştlr. TabJı:.lkat yapılıyor. den birine mecburi init yapmıştır. tir. ~------------• 
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A <SAMDAN AKŞAI\1A 

Mandanın leracesi 

vali Lutfi Kırdar. «İçtimai mevki 
sahibi diitkünlen İçin, Dütkünler 
Yurdunda bir pavİyon açmaia te

Peynir stoku 
te:ıbüa etm~. Böylelikle. muharrir, F• t •• k be k • 
ressa.n, aktör, musikifinaa gı1>i mü- ıa mura a • omıayo-
nevverler. ömürlerini cemiyet ui· nu bu mesele ıle meıgul 
runda sarf~ttikten sonra. taYet unı
rette kalıriwaa burada hanDacak· 
lar. 

Romancı Saffet Nezibi'nin, gaze
teci Mahmud Sadak'm son aztıraplı 
günleri hali içimizi üzer. Yalnız biz· 
d~ dei(il, Avrupada da bir Jean 
Kubelik soğuktan ve açlıktan kıvra• 
na kıvrana kakırdıyabiliyor. Devlet 
ve Be!ediyenin sade münevverlere 
değil, l:ıüttin vatandqlara böyle bi· 
rer son ihtiyat sığınağı tedarikini 
dÜ4'Ünmesi alklflanacak feydir; fan· 
tezi değil, zarurettir. Zaten bu, Mu
lüddin Üstündağ zamanında da dii
nülmiiftü. İntallah halefi, pek çok 
itleri batardıiı gibi bunu da taaav· 
vurdan hakikat haline sokar. 

:::: .... .... 
Peyami Safa. Nizameddin Nazif 

cibi bazı tnealekütiar. - acaH ay· 
lon bir la:- etmek hevesile midir, bil
mem - bu tetebbüae alet püakürü
yorla.. 

Peyami: 
- Dnletir. ve Belediyenin muh

taç ve ıayrİ mubtac bütün sanatkar
lara v..: fikir adamlanna yapacaiı ilk 
yardım., göla-e etmemektir. Batka 
ihaau İatemiyorm: ! • diye köpürü
yor. 

Nizanıeddin Nazif' in de fikri ıu: 
- Vali evveli mütekait valilere 

paviyon açsm... Güzel sanat erbabı 
içime açlık denileu felaket mucize
dit. Bu, bqkalanna felakettir amma, 
aanr.tkirluuı :ıaman zaman açJıia, 
se~ıüete uiramalan lizundU'. Sanatm 
ae'..imeti namma... Mücadeleye gİ· 
ren adamın aç kalması mukadderdir. 
Hayabn bt.. ıttırataızbiıdır ki sanatın 
ber aubesindeki miicebide bqeyler 
yapmak ve yaratmak imkinmı ye 
hıZ1nı venr ••• 

Tabiatilc, Frenklerin cparadolu» 
dedikleri ntıviden sivri akdb bir a. 
tünce ••• Füzuli bir hiddet! 

·== i::ı 
Adamın biri. fakara köyiine miaa· 

fiırlice Kİlmİt-
- Gec:ele)'in kalacabmız amma. 

fada yorganumz yok ••• • demifler. • 
Otürsünüz... Ataiıdaki ahırda bir 
difi manflanuz YardD'; llrZU ....... 

ni .. onan çalmm •..elim. 
Fena halde I(~ ... Tıplu bi

zim Peyami Safa ile Nizam tarzında 
bid6et l'östserek: 

- Ne münasebet?... Katiyen ! ! ... 
Be.. iitümem... Sporcuyum... Ka
nunda aıcaklak vardır. 

- Eh. pekila. •. Nasıl arzu buyu
rurs~nız. .. 

t m:ı avazla ba,edilir mi 7 
Y r.tm1tlar ki, breh breb breb breb ! 

Mt-rledallah... Soğuk bastırdıkça 1 

bast11'111~ •. Civi kesiliyor... Zmırır 
da zır..g1r ••. 

Miııafir. dqleri biribirine vurarak 
kalkmlf. Ev sahiplerinin kapısını 
utanarak ,.urmuf. «Mandanın çulu» 
deme •• l an varnu.mlf da: 

- Kuzum... • demq. - Sizin dişi 
mand•nan fttacesi miydi neydi o? .•• 
Verin bakalım zahmet olmazsa ••• 

T emenm edt:rim ki. Nizameddinin 
de, feyaminin dr hayatları hep 
«faındiki ~ibiı.. hatti tasavvurların· 
dan da faziıt bir refah İçinde uzun 
uzun sünün .•. Büyük sözlerine uira· 
ma•ınlar... Mandanm feraceaine 1 
daıMa muhtac ve razı olmasınlar ••• 

Amma müsaad~ buyununlar da 
bİ2 aceze İçin ihtivaten Darüliıceze-1 
nin bir kıyıcıiındl\ dahi olsa bir ba
rinah bulı.nsur •.•. 

Eeee, ne olur. ne olmaz! 
(Va - Nu) 

- ......... .,, .. ,. ..... ,,.'"''''"""'"''''uı1H11111111111111111111 

Sıhhiye müateıarı 
Şehrimize gelen Sıhhat Vekaleti 

müsts_şarı B. Asım Arar dün vUAyete 
geleieıt Vali ve Bele1iye ReLııl B. Lfitfl 
Kırdarı ziyaret etmiştir. Dr. B. ASım 
Arar lı:endisile görüşen yazetecilere 
tazı hastaneler için eczayı tıbbiye it
halini temin etmek üzere meşgul ol
duğunu, memlekette bir UAç buhra
ıımın mevcud olmadığını. her taraf
tan Ulç geldlğlnl söylemiştir. 

B. Asım Arar, yarın akşam Anka
raya dönecektir. 

Ziraat bankasının 
bodrumunu su bastı 

Fiat mü.ra.ka.be bürosu, llı:lncl eller
deki peynir milı:dannı teablt ettir· 
mektedir. İstanbulda yüz kadar llı:ln· 
ci el mevcuddur. Bunlann bir kıs· 
mında saklanah peynirlere tesadiif 
edilmiş, piyasaya çıkanlmıyan pey
nlrlerin satışa arzedllmesl hususunun 
teminine geçilmlştlr. 

Flat mürakabe komisyonu salAhlye
t.nl istimal ederek piyasaya peynir 
teminine çalışacaktır. 

Gıda maddeleri fiatleri 
Fiat mürakabe komisyonu gıda 

maddeleri fiatıert üzerlndelı:l tedkik
lerinl tekemmül ettirmiştir. Satış fi
atıerl Ue kazanç nisbetlerinl tesbit 
eden komisyon Ticaret Velı:lletine bir 
rapor gönderınlştlr. Vekllet, raporu 
tedlı:ilı: ettikten sonra gıda maddeleri 
flatıerl tesblt ve ill.n olunacaktır. Ti
caret VekAletı her tarafta ayni flat 
fızerlnden satış yapılmasını istemek
tedir. 

Kundura fiatleri 
etrafında tedkikat 

Flat mürakabe bürosu. kundura n
atıerinl tedkilı: ettiriyordu. Müralı:ip
Ier dün birkaç kundura mağazasına 
ı:tramışla.r, flatler!n tedk.llı:lnE: devam 
etmişlerdir. Şimdiye kadar yapılan 
tedkilı:lere göre bazı lı:unduracılann 
r•atıert lüzumsuz yere yübelttllı:lerl 
anlaşılmıştır. 

icabında yıkılacak 
ahşap evler 

Belediye vaktile bu 
yerleri tayin etti 

Dünkil nüab•mnıcta haT& taarruzları 
dolayıalle çıkacak yangınlarda alına
<'alı: tedbirler aı.ruıııda lüzum görü
Hlrse tehir ve kaaabalardakl ahşap 
evlerin lstlmlAlı: edilerek yıktırılması 
tçln bir kanun llylbası hazırlandılı
nı yaml)ftık. 

Bu kanun llyihasına esas teşkll et
mek üzere İstanbul Belediyesinin de 
valı:tlle mütaılası alınmıştı. Belediye, 
İstanbulda yangın tehlikesJnl önle
mek üzere yıktırılacak ahşap evler 
etrafında şehircllfü mütehassısı B. 
Prostun da mü~sını alarak bu sa
balan teablt etmiftl. . 
İcabında lstlmlllı: suretile yıktırıla

cak ah.p.p yerler. şehrin mllstalı:bel 
imar plAnındalı:I esaslara göre tayin 
eciilmlftir. Bunların etrafında geni§ 
caddeler ve meydanlar olacaktır. Bu 
.suretle hem şehrin iman temin edi
lerek aeyrllsefer ıııerı . kolaylqtırıla
calı:, hem de bu cadde ve meydanlar 
sayesinde yangınlann sirayeti tahdld 
fdilecektlr. 

Karilerimlzln 
mektupları 

Puro tiryakilerinin 
bir ricası --

Kahve ve sigara gibi sigar (ya
ni puro) da halkın ihtiyaçların
dan değil midir? Gerçi blr bakı
ma fazla lüks gibi görünür. Fa
kat tanesi 5 ku:uşa olan yerli sl
garıııosıar da vardı. Ben sert tü
tüne alıştığım ve sigara sevme
diğim için günde bunlardan üç ta
ne içerdim. On beş kuruşluk mü
keyyifat kullanmak her halde pek 
fantezi olmas:ı gerektir. Şimdi 
mahrum kaldır.ı. Sabahtan akşa
ma kadar beynlml toplayamıyo
rum. Başkaları için sigaradan, 
kahveden kesllmek neyse, benim 
için de slgarsızhk odur. 

Yerli olan bazı sigar cinslerinin 
piyasaya çıkarılması için icab 
eden tedbirlerin alınmasını bütün 
tiryakiler namın:> rica ederim. 

N.B. F. 

Belediyece 
cezalandırılanlar 

Dün yapılan seyrüsefer kontro
lünde tramvaylar yilrilrken inip bi
nen elli llı:I kişiden birer llra para ce
zesı alınmıştır. 

On bef şoför de muhtelif suçlann
dan dolayı cezaya çarptınlmışlardır. 

Seyrüsefer memurlan bu kontrolleri 
tSnasında sekiz de dilenci yakalamış
lar ve adliyeye vermişlerdir. 

\ 

Esrar kaçakçılan 
Orhangazi, Gemlik ve Yalova He 

btanbul arasında esrar kaçakçılığı 
Ya.pa~ ~e~.i klşilllı: bir şebeke emniyet 
mudurlutu kaçakçılık bürosu me
murları tarafından yakalanmıştır. 
Bunlann üçü kadın, üçü erkek, biri 
de çocuktur. Polis bu şebeke efradının 

Karaköydekl Ziraat bank.asında dün 
t.lr su basma hadisesi olmuştur. Öğle
den sonra bankanın bodrum katın
~aki kasa dalreslle kalorifer dairesini 
su bastığı görülmüş bankanın moto· 
pompu bu suyu boşaltmalı: için faall
yt:te geçmek.le beraber itfaiyeye de 
müracaat edilmiştir. 

Bunun üzerine derhal bir itfaiye ~umkapı ve Beşilttaştatı llı:ametgah
:ır.otopompu bankaya giderek bod- .arında yaptığı araştınnada yirmi 
rumdakl bu iki dn!reye giren suyu l"ilo kadar esrar bularak müsadere et. 
boşaltmıştır. Bu biriken suyun deniz 1 mlştir. Bunlar hakkındaki tahkllı:a
aızıntısından vukua geldltı tahmin tın derinleştirilmesine lüzum görül-
olunmaktadır. ruüştür. 

Vekaletin talimati 
dairesinde vilayetçe 

yapılacak: 

Geçenlerde bir mektep miilam-
reaiacle butundam. Pek botuma gitti. 
Miiaamereyi tertip edenler yaptık· 
lan itin ehemmiyetini anlatnlf kim
ael•di. Ne kadar sarip bir telikki-
clir ki aoa zamanlara kadar bizde Otomobillerle kamyonlar için getir- ekt 

.tllen lAstllı:lerln ihtiyaçlara göre tev- m ep müsamereleri senede bir 
zU içln Ticaret VeklUetinden vlllyete veya iki d~fa yapılan ve davetli ola
bir emir gelmiştir. Bu emir dahilinde rak miieaaeaeye gelen talebe velile
vll!yet, l!stlk d~~ıtma işini tanzim ~ m~ olduğu kadar eilen
edecektır. Gelen l!stlkler enelA res- dırmek ıçan hazırlanan birer vesile 
ınl dairelerin ihtiyacına aynlacak, addedmrdi. İtte mektep müaamere
mütebaklsi de hususi müesseselerin lerinin bütün rolü, hikmeti bu idi. 
\e eşhasın elindeki fesalte tahsis edl- On t b. • b 
lecektlr. Kamyon llstllı:lerinln yüzde un er ıyevı İr cephesi olacağı 
yetmişi Anadolu, yüzde otuzu İstan- alda bile R~lmezdi. 
bul ihtiyaçlarına, otomobll list.llı:lerln- Halbuki •İmdi bizde dünyaum 
den yüzde yetmişi İstanbul, yüzde her tarafında mektep o~aa 
otuzu da Anadoluya aynlacaktır. olduğu gibi, mektep miiaamerele-

• Bunun için vUAyet ihtiyaçları tesbit rinden de terbiyevi bakundan bii
ederek lAsttlı: alacaklara vesika vere- yük istifadeler edilmekted" 
cektlr. Bunun lçln blr komisyon tea- F ""bel --·--•·· ed . ır. . 

Harbiye mektebi Dlft1lll)an Ulus meydanmdakl 
lstikW marpnı söylerken 

k1l edilecektir. ro -u t naatta brçolı 
ibide önünde oyunlardan fevkalide bir surette 

Münevverler paviyonu 
Darülaceze müdürü B. Zafir yapılan 

tenkidlere cevap veriyor 

Orta tedrisat müesaeae- nasıl istifade ediliyonA. mektep mii
aamereleri de böyledir. Halblri bi. 

leri bütçeleri de iMi ite - yalan umana kadar -
Orta tedrisat müesseselerinin yeni o derece u ehemmiyet •erilm~ 

yıl bütçelerine dair hazırlıklar yapıl· ıwektıep miiaamereleri o kadar aö
maktadır. Bu maksadla her mektep niik l'eçmİftİr ki fena oynıyan tİyat
idaresi, kendi kadroswıu hazırlamış- rolardan bahsedilirken elueriy • 
tır. Bunlar Vekalete gönderilecektir. • a. 
Bütçedeki tahsisat ile açık derslere - Ne can adacı teYdı o!.. Mek. 
muallim taylnlnl temin için idari tep müsameresi a-ı"bi !... derlerdi. 
t?.'ahiyctte bazı tasamıfiar yapıla- Halbuki mektep müsamereleri 
cak, bu arada bazı memuriyetlere ta- böyle mi olacaktı? 
rJnler yapılmıyacaktır. Hel b" • tal b lik 

e aan e e zamanım·~-

İhtiyarlıyan ve bakacak kimsesi blze müracaatla maaşlannı terketmek F ı daki mektep müaamereleri ömürdü. 
bulunmıyan gazetecilerle sanatkarla- ş:ırtlle Darülacezede bakılmalannı ırıncı ar Böyle müsamerelerde pıllun pıllım 
rın son demlerini rahatça ~cçlrınek ıstlyorlar. Bugün bunlardan bir çok- kıyafetle, el yüz ise bulanmıt bir 
için Belediyenin Darülacezed~ bir pa- !'.ln müessesede bulunuyorlar. Bu ka· vaziyette sık sak okuduğumuz bir 
t"Jyon tesis etmek hususundaki kararı bil müracaatların çoğaldığını görerek Belediye tenbihine riayet cl>emirciler. monoloiu vardı. Son 
etrafında bir mu!:ıarrlr, Belediyeyi Darülacezenin etrafındaki gen•· .... 
ldd tı enk.id d bl "i .,.. t • 1 ..# k t 1 k zamanlarda da Orhan s-fi'nin § e e e en r yazı neşretti. haya ormanlıklar içinde yeni pavi- e mıyen er apa 1 aca -., 
Darülaceze yalnız fakirlerin, dllerr- }unlar inşa.sile bu gibllerln ve bu gençliiindc yazdığı «Peri kızı ile 

c!lerin son melcei değildir. Kimsesiz :ırada eğer hlmayey~ muhtaç kalem çoban hikayesi» nden bazs sahnele-
b .... ı mu··tekaidler d• maa•lan .. ,_ b Belediyece verilen cezalara rağmen • il ed d!I- T b"· ani ·- - .. nı mues- er.,a ı veya yüksek sanat erbabı var- şehirde bilhassa. Beyoğlu tarafiannda n t~ ~ aa. a n vo ~ ar 
seseye terlı:ederek Darülacezede hususi .sa bunlann da banndınlması içln Vail bazı fınnlann hamur bozuk hatta muhtelit tedraaat olmadıgı ıçm tem
b!.r paviyonda ömürlerinin sonlannı ''e Belediye Relsl B. Lfitfi Kırdara blr kirli ekmek çıkarmakta: ısrar ~ttllı:lerl ailde rol alacak kızlar yok... cPeri 
yaşıyorlar. Bu mtst"le hakkında dün teklifte bulunm11•tum. B. Vail, b'"' te'"-.. dlsil - "·h ..., .. a. görülmüştür. Belediye, mükerrer su- km• roliinii feykaJide i..nran, Ga-r.en e gor...,.,n gazetecilere Darüla- llfl tedlı:llı: edece!tlerini vadettiler. Me- -·ı 
ceze müdürü Dr. B. Bekir Zafir şu sele bundan ibarettir. Dünyanın her re~~tl ceTza ablanlh bu f~ teabitl et- siantepli bia arkad-.ınuz oynardı. 
ızahatı ve '•tl m.., r. en , cezaya ra& .. ,en us an- Kend" . • ~· • •• -

rm"l r: yertndc bu kabU müesseseler vardır.• mayan bu fırınlar bu hafta içinde 11111111 •I mce orp saçı var-
eDevlet müesseselerinden, yahud Dıte11 taraftan Belediye erklnından Belediye tarafından muvakkaten lı:a- dL Banlan batma ilittirirdi. Yalma 

her hangi diğer bir müesseseden te- bir zat da fWl)an aöylemlştlr: patılacalı:tır. hafifçe terliyen bıyıklan belli olma· 
lı:aüd olmuş içtimaı aeviyesi yüksek, eDünyanın her yerinde himayeye nn diye üst dudaima bol bol tebe-
fatat klmseals bazı pJı.slyetıer vardır muhtaç meslek erbabı bulunablllr. K d k · 
ki bunlar i.ltlrahatJP geçirmek iste- B<iyle bir pa'Viyon kurmalı: hiç bir SU- a 1 Öyün plinı fİr toza siirerdL 
dikleri hayatlarının son günlerini otel retle kalem erbabına hakaret mlna- Umuınl meclis tarafından kabul Bu bıyıklı. eabk katlı. boyu ilD 
köşelerinde, yabud bakımsız yerlerde sını tazammun etm~. Netekim soır edllen Kadıköy nAzım pllnının tatbl- metreye yakın zebelli sibi peri la
fena tartlar içinde geçirmek mecbu- zamanlarda gerek hüktimet; gerek kat pllnlan Belediye imar müdürlüğü zmm kalın kaim pualan Yardı. He
r!yetlnde kalıyorlar. Bu arada maaş Parti bu kabil münevverlerden bir tarafından hazırlanmağa başlamıştır. pimiz kendisinden fena halde kor
alan dul kadınlar da vardır. Bunlar, ço~u tedavl ve himaye ettl• Belediye imar müdürlü~ü, Kızıltop- kardık. Yalnız bizim smıfı deli. 

rak ve Feneryolunun tatbikat. plinla- • km. miitlaİt puaLuı il hütiim 

Baro heyeti umumiyesi 
rını da hazırlamakla meşguldür. :ıebin gömaü yıldınn..: 

Baro heyeti umumlyesi, üç harta
dan beri cumartesi günleri topl~na
rak ruznamedeki maddelerin muza
keresile meşgul olmaktadır. 

İlk lçtimaını saat on dörtten son
ra adliye koridorlarında yapan baro 
ı,eyetı umumlyesi, dünkü toplantısı-

Sokak bacaları 
Caddelerde açılacak elektrik. hava-

esalr bacaların bir elden 
gazı, su v bir 
kapatılması tçln Belediye bu t.şi 
müteahhide ihale etmeıte karar ve~ 
ıniştlr. Bu ma.lı:sadllL 10 bin liralık b 
münakasa bazırlanmıatır. 

Zorlu bir deli 
Akıl hastalığına müptelA Ahmed İh

::an ismlnde blrl. dün Ada isltelesinde 
birdenbire cinnet buhranına tutul
mua, önüne gelene bastonla vurduğu 
lır sırada bir komiser, bir polis ve 
blr bekçi tarafından müşlı:ülltla zap-
tolunaralı: adliyeye, oradan da tıbbı 
adll müessesesine sevlı:olunmuştur. 

Dünkü ihracat 
Dün muhtelif memleketlere 170 

hın liralık ihracat yapılmıştır. Bul· 
garların llmanımızdan bllhasSa bol 
nıikdarda taze ve tuzlu balık aldıkla
ıı cörülınüttiir. 

m Eminönü Haltevi salonunda yap
ır.ıştır. 

Dünkü içtimada malt hesabatın 
tedklki tçln seçilen llı:i müraklbln ra
roru okunarak tasvip edllmLttir. Yu
lı'andakl resim dünkü içtimadan iki 
bltlbaı tesblt etmektedir. 

1941 vilayet bütçesi 

Nafia Vekaleti imar 
bürosu ıefi ıehrimizde 

çalııacak 
Nafia VekAletl imar büro.su ıefl B. 

Hilmi, vazifesini İstanbulda yapmak 
üzere Nafia VekAletl tarafından şeh· 
rimize gönderilmiştir. B. Hilmi, tahsi
satını İstanbul nafıa mildürlfitünden 
alacak, İstanbul imar mildürUiğiınde 
tstanbulun imar plAnı etrafındaki 
mesaiye iştirak edecektir. 

Hava hücumlarına karşı 
müdafaa tecrübesi 

Bu ay sonunda şehrimizde aktif ve 
pasif mahiyette olmak üzere bir hava 
tecrübesi yapılacağını yazmlJltılı:. Bu 
nıaksadla önümüzdeki salı günü vila
yette kaymakamların ve diğer alaka
dar şube müdürlerinin lştlraklle bir 
toplantı yapılacaktır. Bu içUmaQI. 
tecrübenin ne zaman yapılacağı kati 
surette tesblt edllecek ve şon kararlar 
nrilecektlr. 

Motörlerin muayenesi 
Motor kullanan bazı müesseselerin 

eilerlndeki motörlert Belediye tara
fından kontrol ed!lmeden işlettikleri 
gorülmüştür. Belediye, bunun mahzu
ı unu nazan dikkate alarak fennl 
muayene yapılmadan hiç bir motörün 
i:ullanılmaması~ı alAkadarlara bildir
miştir. 

Mektep kitaplan 
Bu sene mekteplerde okutulan ders 

kltaplan etrafındn Maarif VekAletl 
liselerle orta mektep muaUlmlerinln 
kitaplarda tesadüf edilen noksanlara 
C:alr mütalAalarını sorm114tu. Mual
llmler, bu husustaki mütalAalarını 
hazırlamışlardır. Bunlar, VeWete 
gönderilecektir. Vclı:llet, bu notsan
ID.ra göre kitaplarda lüzumlu görülen 
tashihlerin yapılması için bir kılavuz 
neşredecekt.lr. 

Umumi meclis daimi encüınenl 
Vall B. Lfitfl Kırdann rel.slil'l altında 
tc;planarak 1941 senesi villyet varidat 
bütçestnl tedlı:llı: etmiştir. Yeni varidat 
bütçesi 940 aenest tahallitı nazan 
dllı:kate alınarak tanzim edllmiftlr. 
940 senesinde vUAyettn 1nhlaar idare-
sinden aldılı yibıde on milalı:lrat res- Manifaturacılar birliği 
minde ~d, fakat arazi vergtstncı. • k • 
blr milı:dar tenakus vardır. vaamafllı flr eti 
muhammen varidatın halı:llı:ate daha Manifaturacılar blrlll'l reisi B. Rem. 
uygun olmaa lçln 7enlden tedkllı:ler z1 Avunduk Ankaradan şehrimize 
yapılacaktır. dönmüştür. Birlik relsl manifatura-

Enciiınen, yann da villyet masraf cılar arasında kurulan şirketin te
bütçeslni tedklke başlıyacalı:tır. Büt- §('lı:kül maksadlannı Ankarada ataka
~eler hazırlanarak mecllsln ıubat dev- darlara lzah etml.ş, şirketin teşekkü
reslne yetlştlrilecelı:tlr. lüne müsaade istihsal etmiştir. Şir

Birlikler hakkında anket 
Birlikler hak.tında alikadarlar ara

sında bir anket açılmış olduğu ya
zılmıştı. Ankete verilen cevaplar tas
nif edilmlş, Ticaret Vekaletine gön
derilmiştir. Ankette birliklerin çalıf
ma şeldllerl etrafında mütaıla yürü-
tülmektedir. -

ket, yakında faaliyete geçecek, mani
fatura ithaline çalı,şılacaktır. 

Galatasaray kongresi 
tehir edildi 

Galatasaray klübünün senelik kon
gresi d~ toplanacaktı. Bazı sebepler 
~olayısıle iıı•Jma 15 gün sonraya tehir 
f..dilmi§tlr. 

t.le böyle ltir peri klZllllll kaqa
amda. sahnede Orhan Seyfmina 

c Bu nazlı per: kızı,> 
cBu güzellik yıldızı.> 
cHeT gönülde bir sızı,1> 
cBırakarak yaprmıı ... 1> 

methur mısralarını söylerdik. Hiç 
unutmam. bir kere cBu nazh peri 
kmı> kulia arkasmda, müsamerede 
rolü olan diier arkadatlanna laz. 
DUf, hepsini birden dövmüt, )'11111-

ruklamlfb Hele Coban rolüne çaka. 
cak olan çocuğun gözü mosmor, 
davul gibi tİfmqtİ. Takma saçlı. 
nazlı peri kızı •Hakan» rolünü oy
myacak çocuğun da kafasını yar
mlfb. 

Eskiden sadece laf olsun diye 
yapı•an mektep müsamerelerinin 
timc'i layık olduğ\: ehemmiyeti al
malannı memnuniyetle kartılıyoruz. 

Hikmet Feridun Es 
....................... "'''''""""'"'"'"'""'"""""'itti ..... 

KÜÇÜK HABERLER 

Emniyet. müdürlu~üne vukubulan 
nıuracaatlar uzerlne, Tanburi Cemll 
sokağında oturan Naciye isminde bir 
kızla Bürhan isminde bir genç. bir 
de Taksimde oturan Aram adında bir 
adam ortadan teg:ıyyup etmlf olduk
ln.n için aranmal:tadırlar. 

Naclyenln ebeveyni, lı:ızlannın Bür-
1.an tarafından kaçırıldığını, Aramın 
kansı da kocasının bir muddetten 
beri evine gelmemesinden şüphelendi
ğini iddia etmektedirler. 

Polis, bu iddlalann tahlı:llı:lle meı
gul bulunmattadır. 

* Devlet. Umanlan lşletme dalre-
s. nde kaloriferci Ali Çakmak ismin
de biri, dun ocak dairesindeki kazanı 
ka"'tırınakta iken alevler birdenbi
re Alinin yuzünü sarmış ve tehlikeli 
şekilde yanıklar almıştır. Polis, ha
yatı tehllkede olan kıılorlferciyl Bey
c~ıu hastanesine kaldırmıştır. 

* Beyoğlunda Yenlşehlrde kahvecl
~ik eden Yaninin 1? yaşlarındaki çı
:-ağı Panayot, evvelkı gece dükkanın 
!tepenklerini indinrken yüzüne çarp
tırnnş, ehemmiyetli surette yatalandı
f,ından polis tat:ı.rfındıın hastaneye 
kaldırılmıştır. 

* İhracat tnclrlerinln nralarındalı:l 
rekabet salkasile ihracat. flatıerlnl 
oüşürmekte olduklan anlaşılmıştır. 
Keyfiyetten Ticare• Vckô.leti haber
dar edilmlstlr. 

* Beyoğlunda .\lyon sokağında bir 
r.partıman kapıçıhğı yapan Şakir ile 
he.m.şerisi Osman, odalarında yaktılı:
lan mangal lı:ömuründen zehlrlenml.§
IE:r, zabıta tarıa'•ndan bastane)'e kal· 
dırılmı§l&fdır· 



Sahife 4 

lng:ltereye yardım Nevyorkta mü- Yunanlllar yeni bir 
projesi müzakereleri dal aa tedbirleri taarruza başladılar 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

Böyle bir şeyin bu sene veya her
hangi bir zaman vuku bulacağını 
ıöyliyemem. 

İnfiratçı mebus B. Dishin sorduğu 
diğer hir çok suallere karşı da B. 
Stimson demiştir ki: 

Şehirde bir pasif 
müdafaa meclisi 

kuruldu 

(Baştaralı 1 inci ıabifede) 
takviye alıyordu kt kar ve aynı za
manda nakliye noksanı yüzünden 
dağlık arazldek1 bu mükemmel mev
zii terketmlştlr. Dağlık atazlde muh
teşem surette llerllyen Yunan keştf 
kolları, bir topçu ateşinl mliteaklp 
düşmana baskın yaparak bu mevzu 
almışlardır. 

İngiltereden Yunanistana 
harp malzemesi geliyor 

19 Kanunusani 1941 

Cennette hırsız 
-1-

Evvel zaman İçinde sevimli bir köy varmıı. 
Onu ıaran ormanlar ıanki ziimrüd duvarmıf. 
Yazı. bahardan giizel; kışı, benzermq yaza.. 
Nisanda boyanırmq ovaları beyaza: 
Patiska çarşaf gibi, papatyalar açarmış, 
Çiçeklerin üstünde kelebekler uçarmış. 'l 

Yazan: NECDET RÜŞTÜ 

Bu masalda kadın yok •• dur, sana anlatayım: 
Mescidde çalın~ papuc bir aydan beri, 
Yalmayak bırakmıo bir hlJ'sız köylüleri! .. 
- Ayol •. Tanrı vermesin daha büyük bir keder; 
Bu da bir şeymi sanki •• 

- Öyle deme. birader; 
.Bu hırsızlık bir değil, on değil, elli değil, 
Günlerce aramışlar, aşıran belli değil! .. 

- Öyle zannediyorum ki, herhan
gi bir ;stilfl teşebbüsüne hava kuv
vetleri de müzaheret edecektir ve 
böyle bir teşebbüsün yapılabilece
ği bir çol üsler vardır. Mesela Terre 
Neuve bütiın şimal sahillerimize ya
kındır. Kanadanın şimali de mez
kur sahillc::rimize yakındır. Binaen
aleyh İngılız filosu tahrip edilir ve
ya biri himaye edemiyecek bir hale 
gelirse. evet istila tehlikesi vardır. 

Nevyoı k 18 (A.A.) - Harp teh
likesinin artmakta olduğunu göste· 
ren bazı alametler Nevyorkta belir
meğe ba~lamıştır. Bunun en bariz 
misali Nevyork Belediye reisi B. La 
Guardia tarafından cNevyork şehri 
müdafaa konseyi> ismile teşkil edi
len yeni heyel'İn ilk içtimaında dağı
tılan bir hroşürdüı: Bu broşür cEğer 
başımıza gelirse> başlığını taşımakta 
olup Nevyorkun yeraltı şimendifer
leri idarı:Ji tarafından hazırlanmış
tır. Bu broşürde Nevyorka bir hü
cum yap.ldığı takdirde ittihaz edil
mesi lazım gelen tedbirler gösteril
mekte ve bazı pasif müdafaa usulleri 
tavsiye edilmektedir. Bundan başka 
halka, her zaman sükunetin muha
faza edilmesi ve çıkarılabilecek şayi
afara ehemmiyet verilmemeS'i ve 
bilhassa ı~ıkların söndürülmesine 
başlanacağı hakkındaki sözlere ina
nılmaması ve kalabaLk gruplar ha
linde toplamlmaması tavsiye edil
mektedir. 

Atim~ 18 CA.A.) - Sel~hlyetll ma
kamlar, Yunanıstana harp malzemesi 
getiren ilk İngiliz vapur kafilesinin 
bir kaç gün evvel bir Yunan limanı
na muvasalat ettiğini bildirnıektedlr
Ier. Her türlü harp levazımı ile doİu 
bir çok İngiliz vapurları bu kafileye 
dahll bulunmakta. idi. Bu vapurlar 
Sicilya boğazında İtalyan ve Alman 
tayyarelerinin hücumlarına. uğramış
lar fakat bombardımandan hlç bir 
zarar görmemişlerdir. Şlmdl Yunan 
halkı her nevi harp malzemeslle yüklü 
kamyon kafilelerinin geçişini seyret
mektedir. 

Bir peri bahçesinden yokmUJ bu köyiin farklı 
Dalların arasında kuşlar söylennif tarla. 
Ay, ışığa boyarken köyün yamaçlarını. 
Goncalarla örermi$ genç kalar saçlarmı, 
Kırda, elele verip, çıkarlamıış oyuna. 

Köyde kaç erkek vardır? .• Bir tahmin et, hesapla •• 
İtte o kadar adam yürüyormuş çorapla! .. 

B. Stimson, İng:ltereye ve müt
tefiklerine yardım kanununu müda
faa ederek demiştir ki: 

Esa", teca'l.·Üze karşı koymak için 
İn g-il~cre ve diğer devletlere yardım 
etmek olan Roosevelt planının ga
yesi Amerikada yapılacak harp le
vazımının satısını ve tevziini hüku
met in eline vermektir. 

Harbiye Nazın Stimson mebusan 
mecl:si h.-riciye encümeni huzurun
da yapbğı beyanatta kongrenin B. 
Roosevelte, demokrasilere yapıla
cak yardıma mütedair kanun proje
sile istediği geniş mesuliyetleri tam 
bir itimadla verebileceğini eöy)enriş
lir. 

Bahriye Nazırının 
beyanatı 

Vaşington 18 (AA.) - Mebu
san mecli'Jı hariciye komisyonunda 
beyanatta bulunan Bahriye Nazın 
albay Knox şunlan söylemiştir: 

Müdafaa konseyinin ilk içtimaın
da. hava akınlarına karşı Nevyorkun 
yeraltı demiryollannın sığınak ola
rak kulJanılması meselesi görüııül
müştür. 

Almanların lfalyaya 
yardımı 

Dört gün içinde 50 
Alman tayyaresi 

düşürüldü 

cİngiltere kati surette mağlup 
edildikcen sonra biz de taarruza uğ
rayacağız. Ne gibı bir vaziyete karşı 
koymak mecburiyetinde bulunaca
ğımızı öğreninceye kadar, bahriyeliw 
!erimizin her hangi bir şekilde elle
riniı bağlanmasına muhalifim. Esa- Londra 16 (A.A.) -Almanların 
sen bu yolda bir takım hatalar iş- İtalyaya yardım hakkındaki vaidle
!enıiş bulunuyoruz.> rini tatbik ıahasına koymalarından 

Almany<..yı bekliyen akibetten yani anccık dört gündenberi en aşağı 
bahseden ulbay Knox su sözlerle be- elli tayyare kaybettikleri tahmin 

· edilmektedir. 
yanatınd ıı;hayet vermi~tir: 

cAlmclny ... a t t"·-· 1 k t- Bunların 3G ila 40 tane&İ İngiliz 
cı ,,, p e ,-ıgı mem e e h k I . . s· .1 d k C 

lerle çevrılmi~ bulunmaktadır. Ka- d':~ huvve~. er.ı.nıı::. ıcı ykal a ib.. .~k-
na:-..tin.ce bu meml k ti Al -ı tanı. . ava ussune yaptı arı uyu e .e er, manya h- d . I 2 'k' ikA 
nın mag-lubiyetind k d'I . d"- ucum esnasın a yanı ı ınc a-e en ı erme u 13 .k. .._A b _1 .. en rcllerı O"nayacakl d nunu ı ıncım;;anuna ag ıyan gece 
.. J ar ır.> h · dl · · 12 Al y d • . ta np e ı m1ştır. ma,n tayya-

ar ım pro Jesınde resi de ı O ikincikanun günü orta 
tadilat talebi Akdenizde cereyan eden deniz har-

r-:evyork 18 (AA) -Vaşing- bi esr.asmda düşürülmüştür. Bunla
turıun c::mın kaynaklarından öğrenil- ra, evvelki gün Malta üzerinde dü
diğ:ne göre, Amerikanın eski Lon- şürülen l O tayyarenin en büyük 
dıa büviik elçigi B. Kennedy bu ak- kısmını da ilave etmek lazımdır. 
şanı rnd.> oda söyliyeceği nutukt,a in- Bu arada İngiliz avcı tayyareleri 
giltereye yardım esasını kabul et- TraLlusgarpte faaliyetlerine hiç bir 
m~kle l:..eraber bu baptaki kanun mukavemet görmeden devam et-
15.yihasıııda usule ait bazı tadilat is- mektedirler. 
te;ecektir. --.---

Milli mtidafaa encümeni azasın- Habeş İmparatorunun 
dan B. Knudsen hariciye encüme- kabul resmi 
niııde izahat vermeye davet olun
muştur. Encümenin B. Wilkieyi de 
diı,lemesi muhtemeldir. 

Bir demokrat ayan 
azası diyor ki . 

Hartum 16 {AA.) - Habeşis
tan imparatoru Haile Selasie, İngilizw 
!erin garp çölündeki zaferlerini tesid 
etmek üzere bir kabul resmi tertip 
etmiştir. Bu kabul resmine 300 ka
dar davetli iştirak etmiştir. Bunlar 
ara.sır.da bazı Habeş ricaH ile Sudan 
hükumeti mümessilleri ve İngiliz ka
ra V· hava orduları erkanı da bu
lunmakta idi. 

Bu kafileler Büyük Britanyanm, 
elinden gelen her yardımı yapacağı 
ve Yunanıstana her nevi harp levazı
mı göndereceği hususunda. yaptığı 
vaadin tatbik mcvkflne konulduğunu 
göstermektedir. Bu ilk partide bir çok 
mühimmat, elbise vesair giyecek eş
ya.sile tıbbi maddeler 'Vardır. Bu leva
zımın gönderilmesi Yunan halkını son 
derece sevindirmiştir. Yunanlılar buı 
hareketin İtalyan iddialarını canlı ve 
maddi bir surette tekzlb ettiğini. söy
lemektedirler. MalUm olduğu üzere 
faşistler bilhassa. Balkanlarda yaptık- ı 
ları propagandalarla. İngilizlerin ver- ı 
dikleri garantilere ve sözlere riayet 
etmediklerini ileri sürmekte idiler. 1 

lngiltere - ispanya 
arasında anlaşma 
İngiltere, Kanadadaki 
buğdaylarından bir kıs· 
mını İspanyaya verecek 

Madrid 18 (A.A.) - İngiltere 
ile İspanya dün bir anlaşma imza et· 
mişlerdir. Bu anlaşmaya göre Kana· 
dada bulunan ve f ngiltereye ait olan 
buğdaydan İspanyaya sevk.iyat ya
pılacaktır. Bu buğday İspanyol va
purları tarafından nakledilecektir. 
15 bin tonluk ilk hamule bir kaç 
güne kadar Baltimoreden hareket 
edecektir. 

iiyük el-Bu anlaşma . İngiltere b 
çisile İspanya Ticaret nazır 
da yapılan müzakereler ne 

ı arasın-

ticesinde 
imzalanmıştır. 

~~;.;;.;...--~~~~ 

liz Amerikan - lngi 
Cunking pakt 

-
1 
. 
sıne Bir Japon gazete 

göre bir şubatt 
imzalanacak 

a 

. N. B.: 
nin Çin-

haber-
öre, şu-
merika 
arasın· 

aktır ve 
a hususi 

1 

Ve ıonra girerlennit gölüa durgun suyuna ı 
· Kuğularla oynaşıp lmJar böyle yüzermiş. 
Ay bile seyrederken gözlerini ıüzerınİş: 
Dansı batımıza •• gören olmaz mı deli? •• 
Kadın, erkek yaşarmq ebalisi neşeli. 
Gülermiş bu şen köye gelince ağlıyanlar. 
Kayalar arasından akarmııs çağhyanlar, 
Başka bir hayat varmış baharında. giiziinde .. ' 
Hülasa, bulmımazmız benzeri yeryüzünde, 
Kim anlatsa gelmezmiş giizeUiğinin sonu. 

Hoş yaratbğı için Tann bu kadaronu. 
Hallı, şöyle isim takıp şükranını ödem.İ§ ı 
Ak sakallı atalar ona e:Cennetköy» demiş. 
Bu yerin miras kaim~ türkii3ü nesillere. 
Bütün Anadoluda destan olın111 dillereı 

Cennetköy'e ulaştı.m, 
Seyrettim dört bucağ1. 
Güzelliğine taıbm. 
Sandım ki cennet bağı. 

Bahçeleri dolandım. 
Çimenlere uzandun. 
Kirazlannı ıandun 
Güzellerin dudağı. 

Akar billW- bir dere; 
Hayran oldum bu yere. 
Benzer Yetil aözlere 
Söğütlerin yaprağı. 

Bu köy değer cihana, 
Sa~mam başka yana. 
Artık açdsın bana 
Kızlarının kucağı. 

• 
Burası öyle güzel, tirin bir ye~ itte, 
Tann ortaya atsm bizi öbür gelqte. 
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Cennetköy ehalisi bu kadm bahtiyarken, 
Kadın, erkek gönlünde bir saadet duyarken:' 
Ansızın nf!1eleri, sevinçleri durulmuş 
Bütün köy erkekleri yÜreğİnden vunılmut. 
- Tuhaf tey ! .. Tutulm~ mu hepsi de bir il.adına? •. 
- Keşke .• çünkü sevdanm doyum olmaz tadına!.. ı 
- Köyde bir salgın mı var? .. Zavalldar hasta maı--
Baolan yasbkta mı?.. Çorbalan tasta mı 7 .. 
- O da değil! •. 

- Ya. nedir? •• 
- Hele dütünün biraz!... - 1 

-Mutlak yağmur yağmadı: Bu yıl kurak oldu yu1...., 
- Bilemedin; kaldır, vur! .• 

- Ne karışık muamma.. 
Gerçi faila dU.ündüm, ~i analdun ammaı 
Kelebek hastalığı öldürdü koyunları? •• 
- Asla .. mesele başka .• kanıbrma bunları! .. 
- Bildim: Ekinler yandı? •• 

- Hayır efendim. hayır; 
Ne ateı var, ne alev •• duruyor tarla, çayır!.. 
- Y:ok; artık uğrqamam.. döndüı:n çünkü tatkma. 
Bunlann derdi nedir? •• Söyle, Allah aşkına? •• 
- Bunu dütünemedin: Köyde, gece yansı. 
Meseli, kaçamaz mı adamlann karısı? .• 
- Ne? .. Kadmlar mı kaçh? .. Bak, mesele deiittiı 
Bu cihet, doğrusu ya. aklıma gelmemişti!... ,. ., 
Fakat, ıebebi nedir? •• 

- Gene aldandın, bayım; 

Her gÜn papuç alınmaz.. ne buyurulur bu işe? .. 
- Doğru •• köylüler taksın artık canını dişe, 
Bütün yollar sanls1n.. 

- Bir gece, bir gÜn değil; 
Haftalar aranmış •. keşfetnıek mümkün değil! .. 
- Şeytan aldı, götürdü .• 

- Ve getirmedi: Satb! .•• 
- Desen e; köylülerin ba~ı belaya çattı, 
Anlat; ıonra ne olmuş? .• 

- Bakmı~ar bu yol çıkmaz, 
Papuçlan çalmaktan hırs· : elbette bıkmaz. 
Demişler ki: Aylıkla bir b.=kçi bulmalıyız, 
Y almayak gezmekten artı• : kurtulmahyız ! •• 
Kapıda papuçlan adam teslim alacak, 
Köylüler de rahatça namazını kılacak. 
Fakat bekçi de nerede? .. Mesele bunda asal: 
Kimse razı olmuyor.. nasıl bulmalı,nasıl? •• 
Halkm ibadetine rehber olacak İmam.. 
Demiş: 

- Bu va.aileyi üzerime alamam! •• 
Pekala •. kim beklesin? .. Yetişmiş sanki. Hızır, 
Sevinmişler: 

- Kurtulduk; papuç bekçisi hazır! •• 

Bu köyde yaşıyormuş ak aakalh bir dede, 
Tann bu geçkin yaşı bize de ibıan ede: 
Y ~ine ulaşmq çünkü bu piri fani. 
İhtiyarlara dair bir mesel vardD' hani: 
cHer kimin yaşı yetmiş, dünyada işi bitmit.> 
Onun da bir ayaiı artık çukura gitmiş, 
Son demini sürermio: Bugün varsa, yamı yoli .. 
Pek muhterem adammış.. mütevekkil gözü tokı 
İane kabul ebnez hatta aç kalsa bil~ 
Şikayetsiz çekermio kulübesinde c;ile. 
Köylü ona baovurmuş: 

- Bir ricamız var. baba; 
Kabul edecek misin bu teklifi acaba: 
Hepimizin mescidde çalmıyor papucu, 
Bir türlü bulamadık kim işliyor bu suçu! .. 
Bizim lmndwalara bekçi olursan eğer, 
Kazanac.ağuı sevap kurban değer, hac değer! •• 
Mademki mukabilsiz bizden para almazsın, 
Öyleyse bu işi gör.. sen de yoksul kalmazsın 1.. 

İhtiyar; sık dokurnu,, ince elemiş gayet; 
~Üt-· iu.l.•I •~ ı..ic9İliji nihayeL 
Hay, Allah razı olsun •• herkes murada ermit, 
Hatta ona köylüler aylığı p~İn ve~. 
Fakat, ihtiyar demiş: 

- Ben işimi bilirim; 
Ya ;okakta beklerim, ya mescide gefırim ! .• 
Siz gene papuçları kapıda bırakınız, 
Asla hırsız gelemez; işiniz;? bakınız! .• 
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Ufuklar ağarıyor: Sabah .• ezarı okunmuş •• 
İhtiyarın kansı omuzuna dokunmuş: 
- Efendi! .. Namaz vakti .• ezaı. okundu; uyao.!., 
Hayret.. dede uyuyor. yok bu sözleri duyan 
Kadm gene seslenmio: 

- Bu ne uyku?. Kalksan a! .• 
Ulu Tanrım nihayet lutuf gösterdi sana: 
~w m~a geçtin .. köylü para verecek. 
Kalk! .. Mescide gibnezsen, ıene hırsu girecek! •• 

Dede gerçi uyanmış, fakat hiç aJdırmamıı, 
O mübarek başını yastıktan kaJdınnamı.ş. 
Demiş: 

- Köylüler kılsın artık rahatça namaz; 
Ben mescide gİbnezsem hiç kimse papuç çalmaz!.. 

Nevyotk l 8 (AA.) - Demok
rat ayaıı azasından ve sabık muha
riblerden olup son zamanlarda ayan 
meclisi harici} e encümeni azalığına 
seçilen B Carter Glass verdiği bir 
mülakatta ezcümle şunları söylemiş
tiı : 

Kabul resmi. İngiliz hükumeti ta
rafından l labeşistan imparatorunun 
ikametine tahsis edilen Hartum sa
rayında mehtap altında yapılmıştır. 

Tokyo 18 (AA.) - D 
T okio - Nişi w Nişi gazetesi 
den iyi menbalardan alman 
lere 'İstinaden bildirdiğine g 
bcı.tın birin -le İngiltere, A 
Birleşik dev !etleri ve Çunkig 
da üçlü hır pakt akdolunac 
Londra ile Çunking arasınd 
bir anlaşma şimdiden akted ilm"iştir. il ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~Ben Alnıanyaya derhal harp 
ilan edilmesint: taraftarım. Fakat 
bu benim fikrimdir ve askeri bakım
dan tavsi) e edilmeğe layık olup ol
madığını oıı bilmiyorum.» 

Amerikan gemilerinin harp mm
takıısında bulunar denizlere gönde
rilmesi le!ıinde fikir dermeyan et
mİ§ oloıı !3. Carter Galss şunları ila
ve etmiştir: 

cH=tleri denizin dibinde görmeyi 
çok isterdim.> 

İngiltereye verilecek 
Amerikan vapurları 
Vaşington 18 (AA.) - Havas: 

İyi malumat alan mahfillerde söy
leııdif.?'ine göre, İngiltereye Amerika 1 
ticaret vapurlannın verilmesi dokuz 

1 
ay kadar inkitaa uğrayacaktır. Çün
kü yeni vapurlar bu müddetin so
nunda tezgahlardan çıkacaktır. 

sta ver-Domei ııjansının bu husu 
diği malumata göre, Çunkin 
manya • Yunnan demiryolu 
niden c;alı~mağa başlaması iç 
tereye, Amerika Birleşik de 
ne ve Birmanyaya müraca 

Danimarkada şiddetli kiş 
Kopenbag 18 (AA.) - Kopen

hdg civarında termometre sıfırın al
tında 22 dereceye düşmüştür. lunmuştur. 

, MONIH ' den DANZİG ' e 
EYL.ÜL 1939 ... HARP ... DÜNYA ALEVLER 

Zamanın ve Harbin ilk Fransız Süper fdmi 

g, Bir-
nun ye-
in İngil-
vletleri-
atta bu-

' IÇIND E. .• 

TEHDiT 
Baş rollerde : 

MiBEiLLE BA.LiN 
ERie V. STROHEİM • JEAN GALLAND ve BÜTÜN AVR UPA 

BU SALI AKŞAMINDAN İTİBAREN 

SÜMER SiNEMASINDA 
1 

Önümüzdeki ht.fta lngiltereye ye-

rıid ..:n 2(, vapur verilecektir. Fakat Lıııııı••••••••••••••••••••••••m• 
bunlar, lrgil terenin sipariş ettiği 60 
ticarel vııpurur.dan ilki önümüzdeki 
teşrinievvelde tezgahtan çıkıncaya 
kddar v.:r:lebilecek elde mevcut so
nuncu Vdpurlardır. 

İspanyada kar ve fırtına 
Madrid 18 (AA.) - Stefani: 

ispanyanın şimalinde kar ve fırtına 
devam etmektedir. Asturies' de bü
tün tren servisleri durmuştur. 

Sar.tander eyaletinde, içinde yol
cular bulunan bir otobüs Unquera
dan Potes'e giden yolda dağdan yu
varlanan bir çığın altında kalmıştır. 
Yapılan yı.rdım sayesinde yolcuları 
kurt;p·mak mümkün olmu~t\11'. 

a 
~Bugün TAKSiM Sinemasında 

2 büyük filim bir proğramd 
• 

Si 
1BEYAZh 2-Londra Kale 
E S . R E Boris Karloff 

1 Basil Rathbo 
ve 
ne 

lam 1 e 9 da 1 Muazzam Şark filmi tarafından tarihi ve cınaı 
Seanslar: 1 w 4,20 ve 8 de eanslar: 11 - 2.40 - 6 v 

Birbirinden daha güzel ve enteresan olan bu iki filmi kaçırma yınız. 

BOTON MATBUATIMIZIN MO'ITEFlKAN yazdıklan gibi TÜRK --.--•11ı11ı. 
FİLMCILtGININ ZAFER TACI OLAN 

KAHVECi GUZELi 
i p E K ve s A R Ay Sinemalarında devam ediyor 

tzMIRDE ELHAMRA 

-------~ 
Büyük muvaffakiyetlerle "-------

ri 

Tuna konferanai 
Bükreş l 8 (A.A.) - Gazetele

n bildirdiğine göre, Tuna konfe
nsı, 20 kanunusanide toplanacak

r. Bu konferansa, Almanya, Sov· 
etler Birliği, İtalya ve Romanya 
tirak edecekt-ir. 

ra 
tı 

y 

iş 

T 
g 
epeba~ı Dram kısmı 
ündüz saat 15,30 da 
ece saat 20,30 da G 

APTAL 
(SON HAFTA) 

İs 
k 
d 

tiklal caddesi komedi 
ısmı gündüz saat 15,30 
a, gece saat 20.30 da 

1111111111111 

\\\\\!:::~~~ ıı 
p AŞA HAZRETLERİ (SON HAFTA) 

Mevlude davet 

öl 
21 

Refikam (l\IUAZZJ;Z l\JAVİTAN)nm 
ümünün kırkıncı gününe müsadlf 
/1/941 salı günü öğle namazını mü

t 
d 
eakıb NL,anta.şı.nda Teşviklye camlln
e (IIAFIZ BURHAN) tarafından 

evlftd okunacağındn.n arzu edenlerin 
eşri!lerl :rica olunur. 

'M 
1. 

K&&cl(et Marttan 

Bugün saat 11 de tenzilath matine 

SARAY SiNEMASI 
En güzel programını takdim etmek üzere :1 

İstisnaen Bu SALI akşamı değiştirecektir 
Milyonlara malolmu~. bütün muvaffakiyetler rekorunu kınnı,. ·• 
Sinemaya alman en son AŞK ve ~HRAMANUK :fİMSA.Ll 

VAHŞiKOŞU 
Ba§ rollerde ı 

Claudette Colbert - Henry Fonda 
Tamamen renkli hir &Üper film • Cidden şayanı temaşa bir şaheser 

, Bugün ASRI Sinemada 
Herkesin görmesi lazım gelen 2 süper film : 

AYŞE Beyoğlunda illi defa 

BttYtlK CAZ 
TYRONNE POWER 
ALİ~E FAYE 

IMPERlO ARGENTINA'nm 
En fazla muvaffak olduğu film 
Türk~e sözlü, İspanyolca ıarluh, 

lspanyol dansı ve musikisi Te DON AMECHE tarafından , 
' 



Bir saatte olanlar! Wilbelmshavene 
hücum tafsilab 

Tarihi vesikalar YUNAN No.18 
Tercime eden: A. BiLlLt 

lsveçin istatistik umumi merkezi 
bir istatistik neşretti 

G ... Roma v .... sefiri. 18 Beyaz kitabı zUn ôçin auika.d tehlik .. i kuvvet 
yangı· n alevleri 200 kilo- eylalde hükbıet-ine ıu tel· 'buluyor. 

ıralı çekti: Da 
metre me •• ~ede O'~ı--::.. y H • • K t cı vud Hoca faciasının tarzı cere• 

-ı-1 •ua'u _... IU'ICIY• Nezaretine On anonun yanı, hiddet uyandınnadıö. yerler· 
·· ·· ~ n1 b du 18 Eylut 1940 d •· zunu a7uı a yor cÖğrendiiime ıör• öbür sün Romada bir ~ handeleri mucip olduğunu aöyı .. 

IUflJa1I _,. tondur Bmı N11 memleketine mezuniyetle hareket mek mübalaia değildir. Meaelenin 
~=ik•==l :1'°~ *,::: seteıerln tabınd& k~ıııanı:1n roı!:f Loaııılra 18 (A.A.) - 15 ~ci- edecek olan ecnebi 'bir aerır, kont ecnebi Sefirine teknik arz tarzı için de ititilen en 
lriitftıı dinyada olup btten :lflerln taı mülne.lere :mahsustur. Ununu 16 ikinciklnuna baıhyan Cianoyu ziyaret etmiı ve diier hu- hafi: tabirler, ciddiyeL yokluğu ve 
Dfr hesabını yapmak istemiştir. Bu Bir saat ~lnde büttn dünyada tab- gece İngiliz bombardıman tayyar~ eusat araaında, Yunan - İtalyan mü· stsyledlklerl p~o eıyone) acemiliğidir. Dünyanın 
--~-ııa ....._ ıra .. m-.on lnmlll para tdllen gazete ve mecmua. ntiahalan ler.ı· tarafınd•.. Wilhelmshaven e Ve Sefl r·ı n vıcd.anını galeyana getiren dig-er 
•.• .....- un w u;r _, nasebetlerinin ne halde bulunduğu- hid l bareetm}Ş n icap eden malQıu.tı sayw bir mUyon yedi Ji1z bindir. Bir yapıltln hücum hakkında Hava ne- ıse er, doğru veya yanlış bü-
toplamat n tasnif etmek O.re yils- saatte Tileude ıeUrllen sinema filim· zareti iatihbarat dairesince verilen nu sonnuıtur. m Ütaf A&SI Jendivaz ile İtalyan teıebbiısüne 
lerce memur kullanlr-1'tır. ~rtnln uzunlulu 57 tilometredtr. Bir taf ·ıe.tt - 1 d ·1 lttedir· Nazır: a!fedümfitir. Davud Hoca had; esi• 
Alınan katı :nettcelef'e ır6re bütün saatte podaların tapcbklan mektup- 91 11 •• a fOY e enı me . • · - Pek iyi delil, eevaomı ver• 1 1 

dünyada bir saat !çl.Dde MOO insan .ıarm laJ'ISI bir ml1J'aJ' lk1 ytz milyon- lngıliz hava kuvvetlen o gece ~u mittir. 
111

.? ~ !.'anu~. ı~ref ve vakarına aç.o 
~matta Te..,. insan ölmektedll'. 60 dur. Her .-atte 115,000 teıırat çekill- üsse ik.i hücum yapm11lardır. Hu- Kont Ciano, ıefirin, bu sözle Ar· Yenı· bı·r radyo ~. buyük kuçuk rahneler böyledir. 
-...u." l_...._ otu3 milyon tllo.,,... .. """"r. cumlann birincisi saat 20 de baıla- l qızm bunlan, ne kendisine ve ne _..ı- 'w"·~~ ... -. ,,~ navut uk meselesini kaadedip et- d b 1

- l ff 
ratates ve vtrmı beş milyon ·ı..n-..... Bit.in din- memleketleri -.111-ele- ...... v• ı-e yarwndan biraz sonra • y e q~a arına a etmiyecek ve ilk ~ J .. ._._. ~- ~ • ...,, .. ..... mediii haldundaki ıualine cevaben: ıslasyonu a fa tta • "k 1 Uınek, ~ mDyon aıtı yüz bin kllog- rlnde tescil edilen cezayı mııstelzlm sona ermi§tir. İkinci hücum aabah • . , un n na ıntı arn a maia lcalkıpcak-
raın et, aç buçuk milyon kllGgnlll •lrval blr .saatte 198,000 .sQ1.mll bul- saat bet ile alb arasında yapılmııtır. - Bu mesele, mahallıdır, Bu me· mı•llet•ıne hı•taben br. Esaslı komploya, ıeref ve hayıi-
bahk" ,.m bln tpn teker lattedll- maktadır. Bunlardan teczıye edilenle- B b d ta ı-·ımizin bi- seleden haıka lnsilizlerin Yunan yetinin haleldar olmasından doüan 

i 
_._ ela 1.,.. """ dlr om ar ıman yyarerı:ı l d .. 1_ h d • 111ekted r. u" aym ".- • . . dalg WiJhelmshaven" e var- ıu ann a gormeıde bulundukları ınç a munzam olmuıtur. 

Bir saatte biUia •ruıanlann tüt.tür- tn,ııanıann bir saatlik faalb'eU bun- d-Cl aaı .. k ...... kaplayan yardım meseleei de vardır demiıtir Yunan hükumeti B&J}angıçta Arnavutluk me.ele-
düiii tutünun m1ktan 180.oGG ldlodv. latdu. Tablatm 60 daklkalık faallye- ıJttan sonra. go yuzunu A 80 Bunun üzerine f ' ·· 14 

• b 
Maden kömiril aadiyab aaa.Ue 125.ooo tfne gelince güneş bir saatte 10'1.000 alevler Alman aahillerinden ta d b l t ae ır ıu muta aa- d } h• d anin ir levak.kuf devresine girmit 
ton tut.~or. Petrol aarflyatı saatte kilometrelik me.safe katetmekte, yer- kilometre öteye kadar Hollanda top- a u unmUf ur: Ve Or USU a ey ın e olduğl,ınu söyledim. Filhakıka me· 
HO bin tondur. Bir saatte 7500 oto- yüzünde 1800 fırtın& oJmalrW, Ye ki1re- raklannı ve denizi aydınlatarak öte- - İıtihbaratınızın doğru olmadı- • b l selenin yeni ıekli <mahalli:. olduğu 
mobll yapılıyor. mıu 400,880 bacerl aemavl dil§Dıekte- ki tayyarelere kı1avuzluk ediyordu. iını zannediyorum. Daha doğru neşrıyatta U Unuyor merkezindedir. İtalya Hariciye Na-

Bitün diln1&11m bir saatlik tltıd dlr. Bunlar Wilbelmshaven'e varıncaya malumat almağa gayret etseniz iyi zm bunu ecnebi sefirlere söylemiş 
•111111111111111111 .... 1ftl11111n11n11•a•H•IM-• ..... H•HHUU1111 kacb.r alevden batka bir ıeY göre· olur. Zannınız mantığa zıddır. Har- B. Anfuzo da son görüşmemizde 

memit}erdır. bin bidayetinden beri bugüne kadar Bu istasyon, Yunan muaikiaile bera- bana tekrarlamış, Arnavutluk i lcri 
Hücumun merkez hedefini Bau- gılliıglfSız bir bitaraflık muhafaza her Yunanca propaganda haberkri ıube müdürü de sefaret-:mizin müs

hafen teıkil etmiıtir. Burası murab~~ etmiş ~lan Yunaniatamn bu hatb de veriyor. Bu propaganda, Yunan teşarına buna benzer bir §ey fı ılda· 
ıeklindeki başlıca liman olup haracı harek~tinden ayrılmak için bu daki· mil1etine lıitap edilmekte olup Yu· mtfhr. 

B
• - Irk k r • rk •"' ) ve tAli Jimır.nlarla denize merbuttur. kaya ıntihap ettnif olması kabil de· nan hükWııeti ve orduau aleyhine Fazla izahat verilmemekle bcra
ır guze l ra IÇeSI çe 1 cıger e yaşıyor Bu mahdud sahada doklar, fabrika- iildir. Esasen lngilizlerin prki Ak· müteveccihtir. Neşrjyat her akpm her, mana a§ikirdır. Bir Yunania-

Nevyorktan gelen son haberlere lem.ez bir hale celmittir. Maama&h lar, makineler ve her türl~ antrepo: denizde o kadar çok üaleri. bunca ıaat aelcizde yapıhyor.:. tan - Arnavutluk meselesi ihdas 
- ı d b · lik ... -"!--ll:L '--1:- • · t da • d d-,_ lar bulunmaktadır. Kezalık montaı malzeme ve vasıtaları vardır ,_,. Roma Yunan eefiri de 20 eyl\ıl ediJ ... i.tir Meselenin ba•lıVı mev-

110rt:, acne er en en çe CJKer ...- •- ıu~e91nı e :vı e en OA· • f b "- 1 b ~ ' rihind ....,, Y 

0

• :rainde yapyan Fred Snit tamıuni- torlar. "~ Fredin 1ekiz ıene atelyeleri ile. çelik ~v!'- a rıd a- _unları ha§ka yerlerde aramaia ih- ta · • e, hüktimetine ıu yeıri tel- cuddur. Fakat f;"Jiyata konulmasına 
le ~ vt: çelik cljerdea Ç'ka- evnlki -.uiyetinc nazaran Tabim rı, demir ocakları, dokumhaneler ve tıyaçlan yoktur. Daha doğru malu· grafı çekti: bazı sebeple mini oluyor. Bir ltal-
rak kendi cijerile yapmaia ı...&a· sörmüyorlar. Şimdi mie Cronvin top depolan ~a. buradadır. ı,· mat almağa gayret ediniz. Yanan Hariciye Nezaretine yan • YUIUlnistan meseleai muallak 
m-ır. fred, --ı:L ciierini &.938 1e- Nevyork hutanesinde doktorların Tayyarelenmız bomba1rdılmanı .. k•- Nazır, mülakatın ıonunda kendili- 20 Eylul 19-40 bırakılamaz, fakat bir Arnavutluk • 

"T• ~ • • d- d"1-t ıonra a ev er "'O ... d ,.__ 1 1 '- 1 y ' 1 ki aminde Ameribda yapılan güzellik nezareti altında çelik ciier içinde tirıp 090~0 k~ el.1_ b" •f gın en muhatabına İtalyanın Yuna- c.._,..,en ay ta yanın 11izim a ey- unanistan mese eai şe inde oluraa 
·· ·· ·· 2 uometr ıır. ır meaa e · L!-'-d '-" h b '-1 b 1 B mW:abakası kraliçeliğini kazanan yapmaktadır. yuzunu d I d • nıstana lcarıı bir hareketi bahis 1U111U eıı.ı ücumunun mevzulann· hal ıuretint eııı. iye i ir. u müddet 

ırıia Cronvin Sendvikeae hediye et- Ceçen ıene daha çelik c.iierden yelk~rl~rh~y ın atıyold ~ . mevzuu olmadığını ıöylemiftir.> dan birini, Yunan • İngiliz it birliği zarfında L;~ diğer fitilde kıvılcım, ya-
mittir· c;ıbnazdu evvel eev.amle evlenmit kıncı ucu~yaf P~. ~"zla~~n pı· imza: Politis itt!hı.mı teşkil etmif iken Arnavutlu- ni İngiliz dostluğu ittihamı ipka edil· 

C 
.. n,ı_ 1_ -1:- • 1 • eli ..___ 1 F d" b" l b" ,_ Lllotlanmız Bawıa en ın na & 11.1evler l l 1 öa adalet ·ı . h ı_ı_ d-1-· d. _1_ ed. B b t d l .. uzıeua ıın.....,,eaa. p omıy t DAll- o an re ın ır ay evve il' er.-;eır. .. d kt ld v •• •• ta yan ar, Yunaniatana hücuma • verı meaı aııtır.m -ı ı- m~t ar. u ıe epen o ayı, mu-

taltima tutulm111 ve kendi ciieri it· çocuğu dünyaya 1relmittir. 1ıçındi e Byanmaf a 0 
• ugunu 1ıormkuı- hazırlanırken prona-nda meselesi- ier mevzu - mahdud bir ölçüde temadiyen ıu ıual akla geliyor: T eh• 

er r. u ae er yem yangın ar çı a- . . . .--- devam tm ki b ber b" }',_ d d .. nldıia 1ribi devam eden yancnnlar nı ~e ihmal et!JUY?rlardı. Roma ve e e e era - ır te- uuı mevcu mu ur' 
Amerika Kadınlar birliğinin bir talebi da luzıttmlm&ftır. ... Barı ra~olanna tllveten Arnavut- vakkuf devraine 1rinnit sörünüyor. Bu ıual hakkındaki noktai naza• 

"'---.:La Ka..ıı--•ar 'L.!-l:ıt.: A-....:. L..1--'-~-- LL.1...!-.: l • 3 •ene .,._.__ Biraz daha şimalde ki.in deniz tez- lukta kurduklan otta dalgalı radyo Metlıur Hocaya bir dereceye nm, heyeti umumiyesi itibarile ev• 
~ - uu~ l"Ull ...... -U&D~ uaırınn. _,. !!LI d b k İltasyonu ı"le Rumca prop•oanda kadar te,ekküre borçluyuz. Zira mm. velce '--L t•:~· -1-,,d '--1-·d· 

Lan ko-ı-:ne "erdi&i bir ia~...ııada __ ...ııen .,,..ı koca 'bulamumfbr. S&UJ ann "' ir uru havuzda ayni - d" ,_ d 1 1 uik--..ıı ,,. ızan e ,,..un fe&JJ e ~ı ır . .-; ··• ..... - ao - d 24 d 1 ~ıriyabna bqlamıtlardı. Bunu Er· ıye ıta aı ta yan ı aaai hak· Muhakkak olan tudur ki. harbin 
bdmlana 2 • 10 aünden fazla hap- Ceae kad .... nn. iafu edilmediiiae zaman .a eniza .tı inta edilebil- serideki Yunan konaoloaunun 18 ey· kında ancak takribi olarak tahmin pek mühim bir dönüm noktasında 
" mıthkim edilmemelerini iatenür söre. idam cezuına da mahJdim ~~~~edır. Buradakı liman da en liil 1940 tarihli fU telpafdan anh· etiiinüz teYleri, bize vuzuhla. llu- bulunuyoruz. Binaenaleyh pek ya• 
tir. Birlik. 'bu talebine fU esbabı mu- eclilmamelerini talep ediyoruz. Eaa- 'buy~k harp gemilerinin girebileceği yoruz: fUllet ve doirulukla ifta etmiftir. landa, belki de birkaç hafta aonra 
cibeyi ileri aüriiyor: Nil 1900 1eneainden beri. idama genıtlıkte tanzim edilmiftir. Şarlc Yanan H~e Nezaretine Fakat bu, ilk bakııta garip sörün- ya pek mü1rim meseleler karpsında 

cHapis bir taraftan ailenin hlml· mabk.Gm eclilmit olan 64 kadından kısmında bir çok bahriye kıtlalan cEvvelki günden beri burada 216 ıe bile ltalyanın, Arnavut --L!Jeri kalacağız, yahut da daha büyiık bir 

.. • olan kadmı e---'-...ııen ----L1--n· ucak dördünün cezuı infaz edil· vardır. Pilotlar, üslerine döndükleri I ..,... TIDD ~... metre ve orta dalga üzerinden bir meıse eainden nüfuzu azalmıı ola· ıiyaai lıuzura kavupcağız.:t 
yor, diğer taraftan ela ahllknn düıü· miftir. zaman limanın her tarafında kilo- radyo istasyonu itlemeie bqladı. rak c;ıkm•n bac:IUesinde11 dolayı bi- imza: Politia 
rüyoı. Hapae bedel, ha6f bir para Amerikan kongresinin, Kadın bir- metreler.:.e uzanar. bir aahanın yan-
cezuı keailmeaini teltlif ediyoruz. liiinin bu talebini nasıl kar§lhyaca- makta oiduiunu aöylemitlerdir. 
2 • 10 sün hapee mllblcum edilmiı ğı malGın değildir. Wilhel;nshavcn' deki askeri hedefle-

rin çoğu bu yangın mıntakasmda bu-

Renkleri tefrik edemiyen insanlar lunuyordu. 

Bir haftalık İngiliz hava 
Danimarka c(Sz müteh&S818lanıı- yor. lo J 

dan Dr. Erric Holm. Jutlandın tim•- Eaaaen &ki re111ri biribirinden ayı- a n arı 
Jind .. kiin olaa l.imfiord aduuıda ranuyan, kırmızı ile siyahı, mavi iJe Londra 18 (A.A.) - Londramn 
:JAllYaD balkm muhtelif renkleri •ez- be,oaz reqiai kanttıran inaanlar havacılık mahfillerinde söylendiiine 
mecliiimıi kewfetmiftir. Hepai de ba- Tardır. Danimarkab ıöz mütehuaı- göre 1 7 ikincikanunda fecir vakti 
lakı;Wlda geçinen bu ada balkı. her mna •öre. ha inaanlardaa birkaçı biten haft:ı içinde İngiliz hava kuv· 
l>alwndam aailam. görme kuvvetle- çok eski zamanlarda 'ba adada yer: ntleri deınz tezcihlanna. vapurlara 
ri de keskindir. Yalnız renkleri sez- lqmif?erd"ır. Binaenaleyh renkleri Te aaireye karp 28, petrol hedefle
mek bakımmc:lan kör tellkki edili- tefrik edemiyen ba adacıiuı 200 rine karp 3, endüstri hedeflerine 
J'Orlar Doktorun fikrince ada hal- ki§ilik ehalisi, bunların ahfadı olmak ~•111 11, clemiryoDanna kartı 4 ve 
bn.uı bu l.i.Ieti, irsiyetten ileri celi· cerektir. av~,_~eydanlanna karıı bir çok ha-

va m&1Dlan yapDUf}ardır. Tayyare-
lerden OD biri dönmemif ve bir avcı 
tayyareai de yere inerken parçalan
mııtır. --------

Yeni Gümrük kanunu projesi · 

Faydalı yeni esasları 
ihtiva ediyor 

• 
Memleketimizde ilk gUmrUkler ne zaman 

kuruldu va nasıl inkisaf etti? 

Ansiklopedisi\ 'Günün 

Vefat eden meşhur 
kemancı 

Jean Kubelik 
Jean Kubellk ufalet içinde vefd 

etmıı. Hattt. son günlerde meşhur 
kemanını bile aatmak lstemlşs de 
tıyamamıı. 

İsmi -yaıılış olarak matbuatı-
mıza bazan da Kubllek diye geç n 
Kubllek Çek'fü. Praı; civarında Mich
le'de 1880 senesinde doğdu. Seklı 
Yafllldanberl sruıattakl dehlsını gô • 
termete başladı. 1892 de Prag ton-

Ada tavıanları ve kırlangıçlar 
nasıl su içerler? 

Son zamanludı. Frannz mecmua- yıp kuru 7em yedikleri zaman auya 
lannda. ada tavpnluile kırlangıç- ıiddetle muhtaç bulunduktan da 
larm au içip içmedikleri hakkında Ahit olmuıtur. Şu farkla ki ada 
l>üyük bir münak.aıa cereyan etmiş- tavauJan, te~ •11 içerler, ak~ te
..:. r:na.:..d da ta et" • miz auyu tercih ederler ve az .u ıçer-

Gilmrllk •ve lnhlaarlar vetlleU tara- de alman realm. Gümrük milaaadele- ıe"atuanna clrdi Sel clk'ten der• 

l .,, . . fJndan Jeni bir stln?r11k kanunu pro- rlDlıı Olm•nh tarlhJnde en ealdal ra aldı. 
ngı ere nıcın jeal vücude ıretJrllmltUr. Yeni dmri1k Uh Dmannıda verllmlft1. Venedik eı: Anııpada ye Amerltada muhtelif 

• kanunu ileri memleketlerde ıecribe fl,ll ba eanada araya b.d&r ırelmlf: turnelere çtkımltJ.r. Vlrtüozlulu Pa-• I •ı " d •ı d • ? eldlmlf ve ta1dalan drillmot olan - cPad.lfahl IJ6reoettm • demlftt. ;an.bıl'nJnldle mukayese ed.Umiştir. 
ıs ı Q e ı me f • ~azı )'eni uaa1an ihtiva edfJor. P:ro... l'aUhln hmnıruna cıJwı elci: Pevkallde büyük bir şohrete nail ol~ 

Jenln en mtıhlm tarik vasfı dalJmk - cBir ahldname yaparak l.ilm.ri1k mqtur. Kubellk keman için üç kon4 
.... 'r" ... IU e a vpnı y 11tıren ) 
laayvanat doe~ bir :ra~~ .ad~ tav- erKulangıçlara selince onlar, uçar
pnlannın ıu ıçmed.iklerını ıddia et- ken au içerler, uçarken de pgalarile 
mit ve bu müc•k•p eanaamda cada hapratı 'Ye ıinekleri yakalayarak 
tavpnlanndan bqka kırlangıçlar yerler. 

• tir halde bulunan vt anlaıılmaaı güç mil.sadesi verllmeainl lstlyonım.» nl}'a- serto yazJDlltır. 
Bir Alman gazeteıı Mr §ekli almış olan kanuni mevzuat zında bulunmll§tu. Şöhreti ve faal yeti ayesl d t 

al 
Ur arada toplamış olmasıdır. Dıter Padişahın keyifli zamanında yapı n e ço 

bu ıu e zamanında 1.Lraftan gumruk tarife kanunu üze- lan bu teklif iyl netice vermiş Fatih~ ~~ı::z;~~~~~· ~kat ~~r :aık~-
cevap verilecek diyor tinde de çatı.şılmaktadır. Blzdekl tarl- - e.Alıldname yapılsın • fermanında ~di buhranında ·karyabe~:i Asil d; 

da sudan nefret ederler> denriıtir. Kırlangıçlar, uçarken bir yerde 
Bertin 18 (A.A.) - Völkiacher 

Beobachter 1razeteıi, neırettiği bir 
makalede, acaba Almanlar İngilte· 
reyi niçln İngilizlerin Dunkerque ri
catinden sonra istilaya kalkmadılar} 
diye ıualleı sorulduğunu bildirmek-

Bı· mcaele etrafında cereyan etmit ıu gördüleı mi, ıuyun aathına ka
olan münak.at~lardan ada tavıanla- dar inerler ve uçarken. gagalarının 
nnın yaln.z çok ıu içmekle kalma- aldığı kadar su içerler. 

Cennete girmek için biletler 
Çinde, hcrku için cennet kapıları kişi -için mi, yoksa bütün aile için mi te ve bu ıuallerc zamanı geldiği za

açıktır. Çinde Pagodlar (Buda ma- bilet istediklerini ıormakla iktifa man Almanl~rın cevap vereceklerini 
bedleri) -,,·ardır ki, buralarda cennc- ed I ıöylemektedır. 
te girmek için bilet satılır. er er. Gazete, Hitlerin bu huauataki nut-

Bu 
.._,,_·l-·ı· ••t Bud. t ahi 1 Şayed miifteri, bütün aile için bi- kunı.r hatırlattıkta.ı ıonra lngilizle-
~ - - an il r p er, 1 • • f b"• . 1 . . 1 d .. •e eirmek ;..; .. bil t b lm-'- et utıyoraa o zaman iatte ta ıı ten- rin vazıyet crımn ıon zaman ar a ıyı-

ceıın<. •- ...,,... e A na - _.J:..::.• b·lü" k daha . d 
iMiyen adamlann geçmifine ve hu- zili.t yapıhr. Koca. en az üç çocuk ICflD~~nı 1 b 11 

•• ço . kzıydi~ e 
ıusi hayatına dair hiç bir malWnat doğurmadıkça lcanaı için cennete fenalaıtıgmı .t~ aruz ettır~e le r. 
sormazlar. Sadece, mütteriden. bir •irme bileti aatın alamaz. Gazete, b.ıl8;har~, ~e~.~ y~r· 

İtalyan veliahdı terfi etti 
Roma 18 (A.A.) - İtalya Veli

ahdı prer.s Umberto'nun ordu ku
mandanbiına terfi edildiği bildiril
mektedir. 

dımının dahı 11mdı vazıyeti ıyıleıtır· 
miyeceğini kaydetmektedir. Çünkü 

Yugoslav Kabinesinin iatihsal projesinin fiiliyata çıkarıl-
tadili sıeri kaldı ması bahsınde gü~lü~l~r v~rdır. A· 

• merikanın böyle hır ıstıhsalı altı ya-
Beland 18 (A.A.) - Stefanı: d b b·ı eği kabul edilse dahi 

Yuıroalav kabineainin te,kili. yeni La draıadrıl ıhe; k"mse bu altı ayı~ 
nezar tJ · iJıd d · ec1·ıd·w· on a a ıç ı • 
. . e erın . uı erpıı ı ·~ Mih devletleri tarafından mües· 

B M ı• . h 1 • ıçın ı~ne aerı kalm11tır. Batvekil ver ti 1 b"l ... · . uııo ım aıtane erı muavini Maçek., Zagreb" e gitmi•tir. sir bir surette ku anı a .' .. ecegınıfna-
• t tt• ..,. zan dikkate almıyor. D,ger tara tan 

zıyare e 1 s· ·ı 1 b" • t"h 
R t 8 (A A ) 0

__ k'I B ıcı ya kanalında babrı- Amerikan yardımı, ya naz • ıı ıs ı -
OIDll • • - U99ve 1 • } İ J • sal meselesi değil, fakat aynı zaman-

Muaııolini ılr.incikinunun 13, 14. 1 S, an ta yan torpıdoıu da da bir nakliye meaelesidir. Hal-
16 ncı ııünleri Pouilles vilayeti dahi· R~ ~ ~ (AA.) - ltalyan ga· buki bu altı ay zarfında, Hitlerin dc-
Jinde r.aıüteaddid tehirlerde bulunan zct~lerı s.cılya kanalında ıon sün- diği gibi büyük miktarda deniza1tı
haataneleri ziyaret ederek Yunan lerde cereyan eden muharebeler es- mız olac~ktır. Bunun ise çok mühim 
cephesinden dönen yaralılarla gö· nasında hdbnlan İtalyan torpidosu- ehemmiyeti vardır. 
rüşmüttür BaşYekil askeri kıtlalan nun c V ega> olduğunu ~azmakta- • • , .. •• 
ve kampları da zıyaret etmiı ve ıi- dırlar. Metlıur bır pıyamıt oldu 
yah ırömlelr.li kıtalann bir geçit ret· 642 tonluk bir torpido olan 'CVe- 8-lin 18 (A.A.) - Mothur pi
milıd1.. hazır bulunmuıtur. B. Musao- ıu 100 milimetrelik 3 top ve 4 tor- iYUİat JoJıann Strau ... Seriinin bir 
tin.i bundaıı ıonra han meydanlan pil kovanı ile mücehhez bulunmakta kliniğinde kan aebirlenıneainden il· 
ile buı fabrikalan aezmiftir. idi. •ÜftİİI• 

fe taksimatı salim bır esasa dayarunı- bulunmuştu · 
yor. Beynelmilel kabul edllmlı olan 26 iklnclkanun (883) 1479 tarihli ~~ :~:1 d!e~~~~~-c bir şato v rml tt. 
taksimat sistemi esas tutularak tari- ahldname !le Venediklllere ilk gumruk l 
ft> poz! ~onları bu esaso. gore tesblt müsaadesi bahşedilmiş oldu. SadrA- Çek Rcl icumhurunun dostu old u 
f.dll~ek~ed~r. zam (Mehmed paşa) bu esnada soze i~ln kendislnd n himaye göruyordu. 
. G.umruğun tarihi eskidir. Gümrük- lamşmış elçiye şu hitapta bulun- Harp dolayıslle, yuk:ında da söylcdl· 

çülük evvelA. Avrupada ortaya çıkmış D!Ujtu: clmlz gibi, sefalet f inde oldü. 
v~ cihana yayılmı.•tır. Gumrükçülü- - Bu müsaade il<' Osmanlı hazi- :::: 
Jun bizde de tarihi vardır. Gümrük nesine vermekte olduğunuz senevi on :::: 
krJdelerı memleketimizde de tatbik tin duka altını bund n sonra vergi p • • 
edllmeğe geçlllnce birçok itirazlar ol- yerine tüccarlarınzın Osmanlı mem- a ganin l 
nıuş, gülünç ldd alar ortaya atılml§tır. leketlerlne getirecekleri eaanın güm- Yukarıda lsml geçen Nlcolo Pap-

Dk gümrükçüll\!t Osmanlı ta- rük reamlne mattu olarak mahsup nJni If.abran nmancwcbr. 178' de Ce-
•"!_hinde Osmanlı devletinin tees- edllecettlr.• clemiftf. nevede clotaP 1840 da N1lte mdü. Pek 
susu ile başlar. O tarihlerde ecnebi- İkinci Beyazıd zamanınd& Venedik-
l~rln memleketten eşya aatm alıp ha- lllerle lklnci blr ahldname yapılıyor- ~~\=fte ~;:n t~~X:: 
ı ce t;ıkannalanna vo memlekete eva du. Beyazıd sadrlzama: 
gttlrip satmalarına müsaade edilme- Venedlkten on bin duta alınma· Jnklfat ettı clenel'Wr. İlk konserini 
ıniştl. Küçük bir detlet halinde kuru- rmdan aarfı nazar ed11orum. Venecllk dolcus yqmda verdi. On bel J'&lllldan 
1&.n Osmanlı devleti yenl iillceler feth- cuasından dolrudan dotruya rOlum lttbaren de, İtalyanın muhtelU fthlr
t:tmeğe başlayınca her gidilen yerden alınsın.. deDlflU. :erinden ~p. diln)"&Jl dolafınata, 
yeni yenl feyler öğrenllmete bqlandı. Sadrtzam uzun uzun dtlfUnmilf, her tarafta sanatını göstermete baş
OilmrtUt reaml <Zetltı uıur> denUen laUtarelerde bulunmut tekrar huzur& ladL 
ıertat hükümlerine ıöre ve (SadaJtatı çıkarak: Gençlltlnde kumara ve kadına çok 
tıcriye) namı altında <Atır> denilen - Vımedlk evaaı kıymetlerinden mtlptelldı.. Gayet garl > bir adamdı 
n:.emurlar vaaıtaaile tahall eclllmlftl. Jbde dön nllbet.ınde gümriUc rumı- En muvaffatıyeUI çatında birdenbl~ 

Osmanlılar top, slWı, pamuk lpllll, ne tAbl tutulınalıdır.• deyince, Wncl oıtadan :taJlboldu Kimsenin . ün 
meşin, turşun, bal.mumu, sahtiyan, Beyazıd vezirinin tekllflnl kabul et- .senelerce gi>rünmedı Dehbın ıhoz k 

9 

donyatı, gön, koyun derlal, zift, ktl- mJftl. · a er e
ki1rd, lpek, yapatı, zeyJnyatı, bakır ve İklncl müsaade 1521 tarlhlnde Ra- :ıl hayran bırakmu;tı. Buyuk mu ikl 
kerestenin ihracını ealddenberl ya.at gibıehlere Kanuni Sultan Billeyman p&rçalannı bir tek tel iızerlnde çal
ebniflerdl. Yeni Wkeler lltıhalı: edil- taratından verllmlftlr. 1535 senesine mak hünerini gösterirdi. Gltarada da 
Clkten sonra mahdud miktarda ve tadar bu şekle devam olundu. Bu ta- teferrüd etmişti. Muhtelit bestelerin 
nıahdud etya üzerinde lthallt ve lh- rlhten sonra giimnıkler yeni şekle gl- müelllfldir. 
racata musaade edllmlştl. r;yor, yavaş yavaş ecnebi mudahalcsl 

Eski gümrük nevileri bqlıyoKrdup .• t .. ı• 
1 

K a ı u asyon arın op ve Ziganaya iki 
1 - Amedlye, 2 - Reftlye. d1ye ıtt- k dı 

:ye ayrılıyordu. Amedlye: Karadan ve b l metre ar yağ 
denizden Osmanlı illkeslnJn bir :tasa- BŞ angıcı Gümüşhane 18 (A.A) - Kop ve 
basına getlrllen emUa ve e07adan alı- 1535 ıenesı, Osmanlı devletinin bü- 7.igana dağlanna yağan bir buçut 
nan resim.. ttın yaşadı;',ı müddetçe tazylkl 1çlnde metreden fazla kar ~ uzünden ltl giln-

Reftiye: Osmanh bsabalannın bi- ~tı bir fellket çemberi lçlne denberl yollar kapanmıf ve nakl yaı 
rlnden dlterlne veya ecnebl memle- göd :tapalı olarak. ilk adımını attıtı durmuştur. oaımı nmeıe her lkl yo-
keUere-sönderUen evadan ~ Jer- (l>enma 7 nci lllhifMe) 1 ıun açılması lçln \ia qmattadlı. 



Sahife 8 i9 K!nunu.sanı 1941' 

[ ::: ~: f Hırpani kızı ] ~li.~4lf.AlMJ~FS1Rlf!fftl OROULARI DURDURAN KADIN 
H!zxnetçı odadan dışa: çıktıktan 1 neı> o tam bumunuıdsttınde blrlblr· Dun k u mektep maç lan . T~ No. ıs Yazan: tSKENDER F, SERTl!LI.I 

sonra. Fuad kansına. döndt1: lerlle blrle§en o bütün eY halkınca 
- Allah aşkına §U kıza. adanı akıl- meşhur kalın kaılıınnı cımbızla. yol- B . • . • . 1 O d• Kasım, Hü.!rev beyden eefaat uma- yetletttrfrdl. Padl§aha haber verilen 

\t bir nasihat ver ... dedi, nedli' onun :nuştu. Şimdi çehresınde, gözlerlnln oğazıçı Istanbul lısesını - yen ı ra.k zindanda. 1n1etkesı. l!le11m sarayda çuvaı çuvaı eraaıc çalınm& teyflyett 
tıall öyle... Saçbaş dağınık, çorı:ı.pla.r t\zerlnde lk1 ineclk kaş vardı. Bu kaş- ' herkese meydan okum.ah bllflamış- işte şimdi hakikat olmuştu. 
t!üşmüş üstbaş hırpani glbl ona iann uçlan hafifçe yukarıya doRTu kı- H d ·ı H • b bere kald tı. Hüsrev bey hırsızlıltn böyle bir kaf 
baktıkç~ insanın içi kapanıyor:·· vınktı. Llk1n tırça. gibi sert, bol ve ay arpaşa 1 e ayrı ye era J Selimin Hüsrev beyle arası. hiç de lyl gün 1o1nde bu derece llerled.lğinl gör• 

Azize cevap verdi: Şfl.4ılacak derecede kalın olan eskl kaş. deRfldl. o, Kasıma. yardun eder kay- cıtı.kçe: 
- Ne yapayım? ... Kaç kere söyle- lann yerln1 tutan şl.mdlkl bu incecik Mektepler arasında tertib edilen na devam eden Hayriyelller çok iyi gusile şimdiden enlşteslıı1n kafasına. - İçim sızlıyor ..• Padişahı soyuyor, .. 

dim. İyi kız, hoş kız, çalışkan kız, ha- kıl çizgiler Zeynebe Adeta ba~ka. bir futbol maçlarına uzun süren bir fa- bl.r müdafaa oyunu tatbik ettilerse de Hüsrev bey hakkında. d& yalan haber-- lar ... Allahım, §U koskoca sarayda doğ. 
marat kız, hatta. dikkat· ediyor mu- çehre vermişti. Bir insan bu kadar sıla devresinden sonra dün Şeref sta- 20 ncl. dakikada. İbrahim.in sıkı blr ler yerleştinneğ'l lhmal etmemişti. ru ile iğrlyi, hır6ızla. namusluyu ayırd 
sun güzel kız ... Fakat gelgelellm. işte de~işeblllrdl. .. .. dında. tekrar b"'",an"''"tır. Talebeler- . ·-• t ln Bir gün Çelebi Mehmed, kaynına: edecek kimse yok mu? 

Ü Hant sinemalarda h t b ük blr - ••-..y şütue beraberliği t-eu.un e mes e 
bu kusuru var. Tirandaz değil... stil- aya ı uy den mürekkep büyük bir kalabalık mAnl. olamadılar. Bundan sonra. her - Ne var, ne yok bakalım? Senin Diye çırpınyor, kendi kendine söy-
ne başına. karşı pek pasaklı ... Halbuki intizamla geçen, çalıştığı bankada l.ştlr kulağın deliktir. Her yere girip çıkar- lenlp ağlıyordu. 
l:endisine dikkat etse ne kadar güzel gayetle namuslu tanılan a~~e "baba.la- ?:X.~: ~~~~~nı:d~~m~ ~:r~ıloa::~l iki tarafın çalışması neticeyi değ - sın ... Blrşey duymuyor musun? H~~ti pad}şaha an~~~!11~k o ka
btr insan olacak... Bu asırda çirkin I"1: olur. Bunlardan birlıiin onune bl..r ıned1. Zaman, zaman çok zevkli ve he- Diye sormuş, Sellm de padişahın bu dar üçtü .. ki .. : Işin lç yuzunü ancak 
kadınlar bUe binbir çareye baş vura- gün, kendisine mukavemet edileml- İstanbul llseslnl 1-0 kazanmış, Hay- yecanlı bir şekilde devam eden karşı- iltifatından yüz bularak derhal şu ce- Hüsrev gorebıliyordu. .. 
r.ık güzelleşiyorlar. Bu kız da aksine ... yecek derecede güzel blr ka.dm çıkar. darpaşa. lle Hayriye liseleri 2-2 bera- iaşma 2-2 beraberlikle nihayet buldu. vabı vermişti: Cafer ağa meğl'r 1:1:e muthl.ş, nema-
hırpaniliği, da~ınıklığı, pasaklılığı, Nihayet bu kadar o muntazam hayat- ~ere kalmışlardır. Müsabakalann taf- Galatasaray klübünün _ Şevketllm! Hazineyi soyuyorlar- h1r bir hırsızmış! Husrev, onun bu işl 
~evkslzliği ile kendi kendini, hem de 11, namuslu. banka. memurunu telAkete sUA.tını bildiriyoruz: 1 bll 1 dehşetli surette çirkinleştiriyor. :ı~rü.kler ... Işte şimdi Ze~ep de böyle Bog"' azı"çı" - İstanbul kongresi m.ış ... Saraydan hergün çuval çuval bu derece meharetle çev re eceğin 

_ Güzelliğinden çirkinliğinden vaz ~ınemalardaki evler, hanümanlar yı- erzak kaçırıyorlarmış. Şehirde herke- ummam.ıştt 
gE.çtim. Fakat insan, !'linden blr fin- kan meşum kadın tiplerine benzemiş- liseleri Galatasaray klübünün kongresi dün sin ağzında. bu dedikodu dolaşıyor... Sarayda soygunculuk bütün dehşe-
c.::n kahve ı·çeceıı.i bir hizmetçini.!l derli tt k1übün Beyoğlundaki merkezind'e ya.- Ve padişah uyuyor mu? diye soruyor- tue devanı ederken, Çelebi Mehmed 
- "' Günün llk maçı Bo~azl"l lle istan- :ı;ılmış ve klübün b<>den terbiyesi ka- l •· b1 de i 0 uyordu· 

toplu bir mahluk olmasını istiyor. Azize ilk defa olarnk Zeynebln tu- 6 v ar. ,;ayın ra r ne s r · 
')ul Uselerl arasında ya.pıJmu•tır. Ha- nununa. intibak işlnl tedkik etmek çelebi Mehmed bunu duyunca fena ı d Hır 1 w 

Halbuki bu masallardaki cadı karılan valetine itiraz etti: -... - Ne er uyuyorsun... sız ı:;ın !rem Şazi Tezcanın !daresinde sahaya üzere 4: kişllik bir heyet seçilmiştir. halde hiddetlendi· 
ratırlatan bir kıyafetle karşıma çıkı- - Kız nedir o kaşlarının hali ... Nl- çıkım ta.k.ımlar şu şekilde dizilmiş- ı şubata kadar ted.klkat yapacak olan - Benim namu'sıu bildiğim ve gü- önü alındı mı? 
yor ... Köşedeki apartımnnın hizmetçi- çl.n onları yoldun? terdir: bu heyet aynı tarihte yeniden topla- \•endiğlm adamlanm da. hırsızlığa mı Selim, Hüsrevden 1ntlkam almat 
s!nl gördükçe doğrw;u ağzımın suyu Zeynep mahcup blr tavırla: Botazlçl: Tabir - Celal, Nusret - nacak olan kongreye neticeyi bildire- başlamışlar? Hüsrev bu işl yapmaz fırsatını kaçırmıyor: 
akıyor. Önünde kar gibi beyaz proste- - Çok ka.lındı efendim... Derken Sadri, Aytekin, Enis - Said, Feridun, ce.k ve nizamnanıeye göre 7 kişilik derlerdi. Demek ki o da. saman altın- - Evet, lyodrdu, artık saraydan çu-
la, saçlar toplanıp başının arka tara- ressam Ahmed onun imadıdına yetiş- 'l'esld, İsmet. Gaunfer. yeni idare heyeti o zaman seçllecektlr. dan su yu .. rütenlerden biri im.iş!... val çuval erzak kaçırıldığını gören 
fına atılını.ş. Ne tlrandaz kız... ti: $ 

Azize kocasının sözlerine güliimse- - Daha iyi modellik etmesi için İstanbul: Kadir - Ahmed. Necdet - akarya ko§USU Çelebi Mehmed, kayınblraderl ile yok. Herşey yoluna glrmlştlr. Cafer 
cikten sonra: kaşlarını lnceltmesinl ben tavsiye et- Ofu, Bürhan, Kenan - Ya'f1Jz, Cezmi, Atletizm ajanlığı tarafından tertlb fazla görüşmedi... c.ğa çok namuslu blr hazinedar imlş ..• 

- Peki, dedi, bir kere daha ben miştım!... Hem böyle daha iyi değil Mnharrem, Receb, Vedad, edilen Sakarya koşusu bugün 3500 ve Hiddetle yürüdü. C'ıdden taltife layıktır. 
c.nun kula~ını büker!m ... Fakat baka- ınl? ... dedi. Oyuna. İstanbul llses1n1n merkezden 6500 olmak üzere tk:l mesafe üzer1nde Sellm bu vaziyetten çok. memnun- Çelebl Mehmed bu sözleri duydukça. 
hm para edecek mi? Azlze ses çıkarmadı. La.ltln artık yaptığı blr hücumla ba§landı. Derhal ve tkl kategori atlet arasında Şişli cfu. Caferi hediyelerle taltif ediyor, ka.yın 

O gu-nden sonra Azize hizmetçisi Boıı.aziçl müdafaasında kesUen bu sırtlannda yapılacaktır. Padişah o gün oda.sına gider gitmez biraderine de teşekkür etmeyt lhmal 
Zeynebe sinlrlenmeğe başiaıruştı. " k b ıı. tt Hüsrev be t i d ~eynebe kendisine cekl düzen vermesi, Artık genç kız poz vermek üzere hücum sol taraftan mukabele gördü. uşçu aşıyı çaı:.ır ı. Y 0 e m yor u. 

Ustu-ne b<><•ına dikk:>.t etmesi için bir Dakikalar ilerledikçe Bo5azl"inin da.- K k J • J devrin en temiz, en namuslu adamıy- Aradan beş on gün geçince... Bll! ...,, arasıra Ahmedln atelyeslne de gitme- 0 .. JZ m e tep d H ü t lma 1 değil, birkaç kere nasihat verdi. ~e başlamıştı. ha hakim oynadı~ fakat bir türlü eri VO ey• .ı. aram yemez, r şve a z, ya an gün, Çelebi Mehmed şehri teftişten 
Yavaş yavaş bu sözler genç kızın Lô.kin bir gün Azize Zeynebln tır- sayı çıkaramadığı görülüyordu. İs- b 1 •• b k l ~oylemezdi. Çelebi Mehmed bunları dönerken sarayın arka. kapısından bir 

i.izerinde tesirini göstermeğe başlamış- naklarını hem de dört num:ı.rajık tır- tanbul müdafaasının çok güzel oyna.- o musa a a arı p:k .. iyi bildiği halde, pek ~~ .. ahlakı çuval erz~kın çıktığını gözile gördil. 
tı . Artık Zeynebln eski hırpani hali nak cllaslle kıpkırmızı boyanmış gö- L'!ası yapılan Boğaziçi akınlarını ne- İstanbul kız mektepleri voleybol lig d:;r;:st ol°layan kayınının sozune na- Hamallara bunları nereye götürdükle-
t:alm:ı.m.ı.ştı. İlk olaralr kendisine pem- tünce artık tepesi attı. Ağzına geleni t;cesiz bırakıyordu. İlk devre bütün heyetinden: 20/1/1941 pazartesi gü- s H".anmıb ı? d. h h 1 rlni sordu. Hamallar - padişah kıya-
br bir tarak almışt1. Bununla sabah- söyledl. Akşama kocası gelince ona da çalışmalara rağmen sayısız olarak nü Eminönü Halkevl. salonunda yapı- usrev ey pa ışa ın ıı:uruna g - retini değiştirdiği için - l{im olduğu-
lıırı sıkı sıkı taranıyordu. Saçlarını ı:ılkayette bulundu. Faka.t Fuad bu fi- berabere nihayetlendi. lacak maclaı:; - ter girmez yere eğilerek selam verdl. nu anlayamadılar: 
bir hale y1Jla koyduktan sonra adeta kırde değildi: İk:lnci devreye Boğaziçln1n çok seri Saha komiseri: Ş. Özdem.lr. Çelebi Mehmed: - Pazara götürüroruz ... Satacağız. 
cleğişmis, başka bir insan olmuştu. - Bırak, dedi, kızın keyfine dokun- bir akını Ue başlandı. Daha. dikkatli Kandilli L. - İnönü L. Saat: 14, ha- .~ s;n de mi hırsızlığa başladın, Dediler. Çelebi Mehmed bu erzak 
Yüzüne bir güzelllk gelmişti. Zeynep ma ... Bir insan yaşl.maktan ne kadar oynıyan Boğazlçlller raklplerlnt ken- JiusD~ev .b ~ d ı;.uvallarının Cafer tarafından çaiına-
d b f k 1 k ki S d1 kem: S. Açıköney. ıye aı:.ır ı. k ·· d il ·ııı.ı i l e unun ar ına varmış o aca e - zevk alır, hayata ve kendilerine ne nısıf sahalnnruı. sokarak çenber .. b 11 d b"y"tt"ğ'. Çele ra pazara gon er a ı:. n an ayınca 
kıde'l kafasını çevirip bir kerecik blle kadar ehemmiyet verirse o kadar iyi iç1ne almışlardı. Bunun neticesi ola- ~ık L. - Şişli Terft..k.kl L. saat 14.30, Husrev ey, e ~. e u u u u - hiddetlendi ve içeri girer girmez: 

ı.. ·· .. i hakem: s. Açıköney. bl Mehmetten o gune ka.dar bu derece 
ols·~n bakmadıe.ı aynanın onune ş m- çalışır, o kadar iyi lş çıkarır ... Zeynep- nık dördüncü daklkada sağdan yap- ağır hakaret görmemişti. - Namuslu adamı hırsız diye l.şln-
c!I günde bir kaç kere gidip hayran te bu büyük değişikliği uyandınncaya tıklan bl.r hücumda Saidln falsolu bir rr....c w w .-. w ........... ~\ _Hayır, şevketlim! dedi _kulunuz <"en çıkardım. Asıl hırsm iş başına ge. 
hkışlarla saçlarını seyrediyordu. kadar ne kadar çalıştık ve dll döktük. runışu lle yegane sayı.tarını kazandı- sarayda kaldıkça, ne hazineden ne de tirdim ... Kab~~~. benimdir. Selim glbJ 

Pembe tarak saycsınde kendisinde Tam işler yoluna. girince şevkini kır· JE.r. Müsabakanın bundan sonrası bü- Bugiinkü maçların mutfaktan dışarıya. blr habbe çıka- bir haylazın sozune uydum ... 
h '.ı.sıl olan bu mucizevi değişiklikten ma kızın!... tün dldinmelere rağmen sayısız geç- progarmı ma.z. Bu, bühtandır, iftiradır, yalan- Diyerek, Caferi sa.raydan kovdu ve 
~vnra. Zeynebe yeni bir heves gelmlştl. Aradan bi.r hafta geçti. Adeta eskl tJ ve oyun 1-0 Bo~ziçi liseslnln ga- dır. t<>krar Hüsrev beyi eski vazi!estne ta.-
taraz daha derli toplu, biraz daha ti- Zeynepten hergün yeni bir hüviyet !ebesile nihayet buldu. ŞEREF STADI: _ ŞimdJye kadar ben de böyle bill- yin etti. Çelebi Mehmed, o günlerd~. 
rı.ndaz ve güzel bir kız olmak ... Fuad- doğuyor gibi idi. Bir gün Azize, Zeyne- Haydarpaşa _ Hayriye Kasımpaşa - Topka.pı Saat 11 j"Ordum. Fakat yanılmışım. saraydan Sellinin Kasımı çeke-md1ğinl, ona lftl· 
ıa karısı Azize de onun bu hevesini bin saçlarını berbere altı aylık ondüle Süleymanlye - Beşiktaş • 13 bergün çuval çuval erzak aşınyorlar- ra attı~nı da öğrenmişti. 
körüklüyorlar, kcndisınl teşvik ediyor- yaptırdığını görünce büsbütün cin lf- liseleri Vefa - Beykoz • 15 m.ış ... ve sen bu hırsızlıklara göz yu- ••• 
ıardı. rit olmuştu. mç bir hlzmetçı kızın Günün ikinci ve mühim karşılaş- FENER STADI: nıuyormuşstm! 

Pembe taraktan sonra Zeynep ken· manikür yaptığı, saçlarını altı aylık nıası şampiyona n'lmzedl Haydarpaşa Fenerbahçe - İ. Spor • 13 Hüsrev bütün bunlam "yalan oldu-
rtislne bir diş fırçası bl.r tüp de diş ondüle yaptırttığı grülmüş mlydl? Fa- ne Hayriye liseleri arasında yapıldı. Galatasaray - B. Spor • 15 ~unu söyledi: 
macunu almıştı. Sabahları kalkar kat Fuad gene Zeynebl müdafaa etti, Hakem Zazl Tezcanm idaresinde sa- ~ ~ 

Kasım bey Kasta· 
monuya giderken •.• 

.kalkmaz ilk iş bunlarla dlşlerinl fırça- kansına: haya. çıkan ta.k.ımlar en kuvvetu kad- - Saray halkını çağırıp birer birer 
lamak oluyordu. • - Bırak, dedl, o da. genç kız ... O da rolarlle şu tekilde dizildiler: F t w f • • !orguya çekiniz, şevketllm.! Eger bun- Padşah bir gün odasında. otururkea 

Dl .. tırçasile, macunun teslrl belki ı.üslenmek, <YH~eııe•mek ıster. Bu D'enl" o ogra sergısı !ardan blrisl, bu söılerin doıtru oldu- vezirine ~mlr verdi: 
.., ,.,,... ., .. ... Haydarpaşa: Sabrt - SiUernıan, " ·· l '-ul - ,__,_..,_ •--

c!c pembe taraktan daha fazla olmuş- kızların, genç kadı.-ı.lann en ta.bil hak- Nazmi • ismet, Tank, Kemal • Bii- Kadı.lı::öy Halkevinden: Halkevinln .,unu "0
" er_, • unu.a ~ raoıı.- - .-.aaını ---n 9-lkaı'a.n.....c.-

tu. Çünkü o zamana kadar fırça ve k1 değil midir? lcnd, İbrahlm, Müzdat, E.rcümend, liale sinemaSl üzerindeki salonda. fo- Y1ını· tEm1n
1 

obIUunuz ki·ı, 1~~!>'.~t· blr P
1
l- Çelebi Mehmed. bu suçsuz dellkan-

ıoacun yuzu görmeyen Zeynebin Artık geceleri Zeynep yüzünü krem- Halid. tograf sergisi açılmıştır. Herkes gele- r nç anes e zay o~ ır ve o - ~ıyı affederek, tekrar saraya getlrttı: 
C.Isleri bir müddet oğulduktan ve par- !erle sıvadıktan sonra yatağına girip bilir. mamaktadır. - Tosya, Kengarl kazalannı baban 
I::ı.tıldıktan sonra fevkallide bir güzel- uyuyordu. Hayriye: Nenad - Semih, AH Hüsrev bu vaziyet.ten çok müteessir- IJana. hediye ettJ. Seni oraya vali ola-
1.kle meydana çıkmıştı. Şimdiye kadar Bir müddet sonra genç kız utana sı- Necmi, Faruk, Arlt - Ali, Eşref, Şemsi, ıııııııııl eli: rak gönderiyorum. Suçsuz olduğunu 
Zeynebin bu kadar harlkuliı.de güzel hla fuadın ka.rşıs!.lıa geçti. Kendisini Şeref, Faruk. 1 Uzun k.11 gecelerinde hoı vakit - Bu işin tecrübesi kolaydır, ded\, anladım. Karakoyunlular {1) o cihete 
dişlere sahlp olduğunun kimse farkı- zengin bir adamın ısted!jtinl söyledf. Oyuna. Haydarpaşanın .sağdan yap- geçirmek için meşhur kulunuza izin veriniz ... Blr müddet iş- musallat olmu.ş.Iar. Yanına bir miktar 
na varamamıştı. LiL'<!n şimdi genç kııı Zeynebln kısmeti poz vermek için git- tığı sıkı bir hücumla. başlandı. Blr ten çekilip bir köş~de oturayım. Yeri- asker vereceğim. Oralarda müşküla.tla 
ağzını açtığı, güldüğü zaman son de- t:ği ressamın apartımanının sahibi müddet Hayriye kalesinin önünde A R s E N me başka birini tayin buyurunuz. Eğer karşılaşırsan, hemen bana yaz. İcabı· 
rece biçimli dişleri bir sedef parlaklığı ldı. Adam onu ressama gellp giderken cereyan eden müsabaka yavaş, yavaş o gelecek zat benden daha doğru ise na bakayım, dedi. 
ve bir fil dişi beyazlığı ile Adeta her- görmüş fe'1kalade beğenm.lştl. Zey- mütevazin bir şekle, bllahe.re de Hay- ı L u· ... p E N benden daha sadakatle çalıştığı gö- Kasını bey sevinçle, çektiği lztmıb-
kesln gözünü alıyordu. HaWI. Fuadla- rıepie gönül eğlendirmek lstemLş, ta.- riyenln hAkimlyetl altına girdi. Bil-l ıülürse o zaman kulunuzu cezal:ı.n- ları unuttu ve padişaha teşekkür etti: 
rın evine gidip gel'!n genç ressam Ah- ~·.at genç kız ona ehemmiyet verme- hassa soldan yaptıkları hücumlarla. cırırsınız. - Ben, sizin ebedi sadık kulunu-
mcd Zeynebin dişlerini görünce: :Ylnce zengin adam da bu güzel hiz- Haydarpaşa müdafaasını zorluyor- Çelebi Mehmed bu teklifi makul ıum, şevketlim! Oralara vannca ıı-

- Aman, dedi. ne harikulade dişleri metç!yl nikahla alnıağa karar vermiş- !ardı. Bu üstünlüğün neticesi olarak ı Büyük ve heyecanlı roman buldu ve kabul etti: yakatim.1 göstereceğim. Fakat, mah-
ı.::::.na bir diş macunu fabrikası bir du- tı. 6 ncı dakikada merkezden yaptıkları ıerisini okuyunuz! _Pekala. Bugünden ı.tibaren odan- peste ahdim vardı size bir çift söt 
"r.r ilanı için resim yapmamı teklif Fuad Zeyneb! bu işten vaz geçireml- bir hücum Haydarpaşa kalesini karış- 8 da otur ... Hiç bir işe karışma! Bense- :,öylememe müsaade ediniz! 
etmlşti. işte şimdi mevzuumu buldum. )Cceğinl anlayınca ona saadetler te- tırdı ve Faruğun sLl{ı bir şütü kaleci- nin yerine başka birini tayin edece- Diye yalvardı. Çelebi Mehmed: 
Zeynebin gülerken bir resmlııi yapa- menni etmekten başka çare bulamadı. nln baca.klan arasından ağla:a ta- Bu seri 6 l::üyük ve resimli cilttir. ği..m. Eğer o senden daha iyi hizmet - Söyle bakalım, dedi, sen doğru-
cağ:m. Diş reklamı ıçin bundan daha Zeynep Zengin adarrJa evlendi. Ressa- k;ldı. Beher cildin fiati 80 kuruı. ederse, seni de Bursaya gönderirim. ıuğu sever bir delikanlısın! Sana hcıı 
muna.sip ve bundan daha güzel bir re- n.ın yaptığı UAn da bitmişti. Duvar- Galibiyet ümldile çok canlı bir oyun 6 Cildlik takımı Orada ömrünü tüketirsin. hususta güvenim vardır. 
sim olamaz ... Zey!lebin resmini yap- lura yapıştırılan na.nlara bakanlar tutturan Hayriyelilerin rakip kaleyi j * Kasım bey anlatmağa başladı: 
mama müsaade edersiniz değil mı? Zcynebin resminin karşısında: sıkı bir tazyik altına aldıkları görü- birden alanlar için Çelebi Mehmed, kuşcubaşıhğa. ve (Arkası var) 

Fuad buna cevap veı·di: - Ne güzel kadın! ... diye mınldanı- lüyor ve her an gol bekleniyordu. Ni- lı·aıı· .• 4 lı"radır iıazine muhnfızlığına muvakkaten 
- Tabii. tabii!... 1 yorlar. hayet beklenen bu sayı 22 ncl dakika- ıııüsahip Cafer ağayı tayin etmlşli. (1) Timur vakasında.n sonra Tebriz. 
Hemen ertesl günden itibaren res- Fuadın karısı Azize: da oldu. Soldan gelen topu Eşref ka- Tevzi yeri: AKŞAM matbaası Padişahın Cafer ağnya da itimadı var- de hükÜrnet kuran Karnkoyunlııiar-

saın Ahmedle Zeynep çalışmağa baş- - Ah hep set~p sensin ... Ne hama- lecinin yanlış bir çıkışından istifade 1 tel: 20681 cı. Halbuki, Cafer ağa rü§vete bayılır- dan Kara Yusuf bey, Canik, Karahi-
lamışlardı. Diş macunu reklamı için rat, ne çalışkan kızdı. Amma biraz c.derek içeri attı ve birinci devı:e 2-0ı 0ı. Doğrulukta Hüsrev beyle ölçüte- sar ve Erzincan taraflanna kendi 
)apılacak resim günden güne ilerli- hırpani imiş ... Sanki ne zararı vardı Hayrlyenin galebesile bitti. Iklncil Yüzdı yirmi iskonto kuponu mezdi. Hüsrev, onun ne mal olduğu- adamlarından nliler ve mııhafızlar 
yordu. Bu arada Zeynepteki değişiklik ki? Onu zorla değiştirdin... Nihayet c:ıevreye Haydarpaş9..lılar çok canlı ı~u bildiği için, bu hizmetin kokusu gönderip o cihetlere tasarruf ve baki-
de devam ediyordu. Artık onun çorap- kuş uçtu gitti. Onu pasaklı bulan sen başladılar. Sağlı sollu ynptıkları akın- Bu kuponu kesip cAKŞAM çabuk çıkacağından emindi. miyet iddiasına kalkışmıştL Isfendi-
1:::.rı hiç bir zaman düşük değildi. Hat- ldin ... Hep kabahat senindir yı:ı. ... Keşkl !arla. Hayriye kalesini tehdld ediyor- Matbaa!lı Kitap servisine> ge· Cafer ağa vazifeye başlar başlamaz 

1 

yar bey ise Kastamonu civarında hü-
t§ çoraplarınuı arka dikişinin biraz Zeynep gene evde olsaydı da eskisi gi- lardı. 4 üncü dakikada kalecin1n bir tirir veya gönderirseniz fiat k:ler ve mutfak işlerinde kullanılan l•ii.nıet sürüyordu, kuvveti zayıf olduğu 
~::ığa, yahud sola kaçtığı bile görülınil- bi hırpanl hırpani dolaşsaydı... Ben hatasından istifade eden Müzdad üzerinden size yüzde 20 iskon· adamlardan bir çoğunu değlştirml.ş.

1 
i~in Karakoyunlulara l<arşı . dur:ımı· 

yordu. Üstü başı da son derecede iyi razıyım!... Hem de kimsenin nazan p19.se bir vuruşla takımının ilk sayısı- to yapılacaktır. yerine kendi adamlarını getirmişti. yordu. Bu sebeple Kcngarı, Tosya, 
idi. Bir gün Azize genç kızın yüzünde dikkatini celbetmez, ona talib çıkmaz- nı yaptı. Bu sırada hakem Hayriyeden Cafer hergün erzaktan ve diğer ma- Kalecik kazalarını Çelebi J.\lehmede 
pek büyük bir değişiklik farkettL zey- dı... ilik.met Feridun Es Semihl dışarı çıka.rdı, On k~i ile oyu- mriften arttırdığı paraları kemerine terketmeğe mecbur kalnuştı. 

Tefrika No. 47 

Kadının Zaferi 
Müellifi: P. de Coulevain Tercüme eden: (Va - Nd) 

~~----~----~~ 
.. - U~anm ki .böyle ~ev~m edi~ ı de bozmadan vuk~a gelir .. ~endiai

boyle nıhayetlensın. Aılenız ne fı- le asla sıkılmıyacagıma emınım. 
kirde> Muvafık buluyor mu> Helene, gizli bi.; istihfaf ifadesile: 

Lelo, son anda cereyan etmİ§ bir - Daima atlardan bahsetmek 
vakanın acılığını kalbinde hala his- çaresini bulursunuz. 
sederek: - Ne de olsa müşterek bir zevk, 

- Ailem, benim yaptıklarımdan müşte.ek bir merak sahibi olmak 
hiç birşeyi muvafık bulmaz! - dedi. mazhariyettir ... Demek sahi benden 
Ben başka bir devrin adamıyım. nefret etmiyorsunud • · • 

Bayan Ronald alaycı alaycı: Ve insafsız, merhametsiz bir na· 
- Siz Amerikalı kadınların dev· zarla genç kadına baktı. 

rindensıniz . . . - Sizden mi> ... Yok efendim ..• 
- İyi buldunuz ... Ve bundan do- Kadın, kahramanca, gözlerini er· 

layı da kendi kendimi tebrik ede- keğin bakışlanna mukavemet et· 
rim. Bana yepyeni bir ruh aşılaya· tirdi. 
cak bir kadına ihtiyacım var. - Şayet Dora müsaid davranma-

- Korkmayın, Dora bu vazifeyi saydı cna kur yapamazdmız. Ben 
üzerine alır. Ve Nevyorkta bile onu haksızlık etmek istemem. 
lüzumundan fazla modern bulur
lar. 

- Roma"nın muhiti, bütün va· 
tanc.laşlarınıza müessir olduğu gibi, 
onu da değiştirir. fakat umarım ki 
b.ı deği~ilr.lik canlılığını, ne§esını 

- Ayni zamanda müsamahakar 
olmc.k yolunu da tuttunuz. Nişanlım 
dayısını yatı;,tırmak için sizin yar· 
dımınıza muhtaç. 

- Bunda yanılıyor. Yardımda 
bulunamıyacağım. Bay Ascott'la 

dostluğumuz yüzünden ... Benim mü· 
dahaleme lüzum kalmaksızın za
man her şeyi düzeltir .. , Yapacağım 
§ey, ancak size çok çok saadet te
menni etmektir. 

- Ve çok çocuk. 
Helene kıpkırmızı kesildi. 
- Ah, affedersill'iz... Bu sözle

rin bir Amerikalı kadına söylemni· 
yeceğini düıünmemiştim. 

Genç kadın soğuk soğuk: 
- Hakikaten söylenmez! ·dedi. 
Bu sırada hizmetkar arabanın 

geldiğini haber verdi. Kont hemen 
kalktı. Bayan Ronald da: 

- Sizi alıkoyamıyorum. Zira gü
nüm dolu ... Allaha ısmarladık. 

St4nt' Anna, kendine uzatılan eli 
uzun bir buı.eyle öptü. fakat te
mas ettiği cildde. dudakları hiç bir 
ürperme duymadı. 

Merdivenleri inerken: 
«- Eminim, bu işe fena halde 

içed~ordurl - diye düşünüyor· 
du. - Fakat: katiyen belli etmi· 
yor.> 

Sonra alaycı b.ir kinle: 
~- Entellektüel bir kadın... Of, 

aman ••.• 
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R,oma sosyetesi kont Sant' Anna' • 

nın matmazel Carroll'la evlenmesini 
itirazstz kabul edemedi. Kara asil· 
ler arasında bu nişan açıktan açığa 
ve §iddelle tenkide uğradı. Beyaz
larda hasedler, gıptalar uyandı. 
Buna mukabil, İtalyan - Amerikan 
melezi hızıb pek memnun olmuştu . 

İhtiyar kontes Sant' Anna'IYa ge· 
Ünce, bu izdivaç haberi onu cismen, 
ruhan altüst etti. Oğlu bir ecnebi 
ile. bir protestanla evleniyordu, öy
le mi) ... Oğlu... Onun oğlu... Biı 
kardinalin hemşiresinin oğlu ..• 

Lelo"nun annesj Donna Tereaa 
vak tile fevkalade güzel bir kadındı. 
Etrafında pek çok dönenler olurdu. 
Dinle esalet gururu İtalyan kadın· 
lann kolaylıkla düşebildikleri arzu 
uçurumundan onu sıyanet etmişti. 
Romalı yüksek kadınlar eskiden na· 
aıl ihtiyarlarlarsa o da öylece yaşı· 
nı almıştı. Devrine nazaran pek geri 
kalmıştı. Kızının evlenmesinden 
sonra evindeki ihtişamı azaltmış, ko· 
nağının ikinci katında yaşamağa 
başlamıştı. Sosyeteye devam etmi
yordu. Fakat evine pek çok gelen
ı~r oluyordu. Saat beı;tten sonra her 
gün misafir kabul ederdi. Salonu 
hiç bir zaman bot kalmazdı. Asla 
belt etmeksizin muhiti üzerinde bü-

yük bir te&iri olurdu. Seneler, genç· 
fiğinden kalma perestişkarlarının 
yekununu yavaş yavaş azaltmışu. 
Fakat koltuğunun etrafında hala sa
dık dostlaı toplanırdı. Bunların 
da arasında marki Boni vardı. O da 
maziden bakıye biri. Lelo"nun anne· 
sine karşı platonik ve benzeri kalmı
yan bir a~k beslemişti. Çocukluğun· 
dan, kızlığından, evliliğinden beri 
onu sevnuşti. Güzelliğinin parlak 
devrini gözlerile tatmıştı. Hürmet 
hududundan asla ayrılmamıştı. Ve 
hareketleril her türlü itiraflara de
dikodulara mani olmuştu. o~ beş 
seneden beri akşam yemeğini bera· 
ber yiyorlar, birlikte kart oynuyor· 
lardı. 

Ayrılacakları zaman, kadın, elini 
öptürürken her sefer şöyle diyordu: 

- Bona sera, marchese, domani, 
aUe sette (Allah rahatlık versin, 
marki, yarına, saat yedide.) 

Bu, davet mesabesindeydi. Erkek 
ertesi gün de gayet temiz giyinmiş 
olarak davete icabet ederdi. Galiba 
bu hal, ölümün onları hiribirlerin· 
den ayıracağı zamana kadar süre
cekti. 

Kontesin muhitine daha birçok 

kimseler devam eder: Bir cezvit 
papazı, Don Salvatore. Bu adam. 
ihtiyar kadının manevi mürşidiydi. 
Mgr. Captlla, asri bir papaz. Dr. 
Mosso ki, doktorluktan ziyade ta
rihle alakadar. Nihayet bütün as.il
zade ailelerinin müdavimi olan bir 
avukat. 

Bu tarz avukatlar, zengin ailelerin 
muhitine girer; onların işlerini de
ruhte ederler. Asilzadeler parayı 
süfli saydıkları için, avukatlar geliri 
kendi taratlarına yontarlar. 

Bu müdavimler, kontes Santa" 
Anna' nın bir nevi sarayhlan gibiy• 
di Beyaz sosyete denen kraliyetçi· 
lerle de temasta bulunurlar, oranın 
fikir ve cereyanını öğrenip haber 
verirlerdi. Ayaklı gazeteydiler. Bü· 
tün dedikoduları taşırlardı. Hadise· 
lerin hiç de teyid etmemesine rağ• 
men, Papanın bir gün Romada hü· 
kümdarlığt ele alacağını umarlardı. 
Acaba hangi mucizeyle) Bunu boil
mezlerdi. Fakat hiçbir mucizenin 
kabil olamıyacağına inanmazlardı. 
İhtiyar kadının oğlunu doğru yola 
sevketmek, onun, iyi bir izdivaçla 
baıını bağlamak hayal•inden de aı:ıla 
vazgeçmezlerdi. -

(Arkası var) 



l 9 Kanunusani 1941 
A R:ŞA M Sahife 'l 

Yeni gümrük kanunu 1 Günlük Borsa ! 'ANKARA !lADYosul .,.~ ~ .. -....... ~"' fiŞ- tlW•T ~ 
• • _ _ 19 ikinci kanun pazar ö(le ve akşam • ~ 'ti(K U ~ · ~ A R 1 ~~ 

Prolesl 12,30 Program, 12,33 Fasıl heyetl, --~ _ ~ ~- -=-- · _ '" 
ESHAM ve TABViLA.T - KAMBİYO 12,50 AJa.ns haberleri, 13,05 Kanşık ~ -

• ve NUKUD FİATLERİ ~nrltıla.r, 13,25 Balon orkestrası, 18,03 n111ın1111111111111111111111111111ıu11111111~u11ıu11111111nH111111HH11111nuuıunHHnınıHnuum:ı ..... 

<Baş tarafı 5 inci sahifede) 11 .hıncikanun 1941 Caz orkestrası, 18,50 Müşterek ve tek EML!Ktş - 'O'sk.üdarda DoA'a.ncı- ACELE DEVREN SATILIK DUK-
ıarihtır. Bu esnada. birinci Fnuısua. ------------- §arialar, 19,30 Ajans haberleri, 19,45 K O C O K t L AN LA R 1.ard& iki da.lrell beşer odalı büyük KAN _ cerrahpaşa hastanesi knr~ı-
;rlrml yıldanberl Fransa kralı bulunu- DEVLET BORÇLARI Iı'asıl heyetı, 20.111 Çlgan ha.valan (Pl.) FevkalAde ahvalin devamı bahçeli denize nazır hamam ve ban- smda 86 NQ. hastaneye ald f!llm sargı 

. k 20,30 VUtüozlar <Pl.), 20,45 Şa.rkı, tüt- müddethıce ga-' maa-en giln- 10Iu ev 3500 liraya. .satılıktır. ~ tütün maden men1ba. sulan "e saire 
yordu. Kral, Kanuni Süleymana ya - 21 -:ıo ;p~ .u • Jaşmak, yakın bir münasebet tesis et- L. K. kü ve ta.kslmler, 21,15 Konuşma, ,., lerde haı:tada Ud veya. üç defa No. 316. Galatasaray l!sesl kar§ı.smda satılan dükkan sahibi taşrnya gldece-
Jlıek istiyordu. M.ıılftm olduğu Uzere o % 7,50 933 Tiltk borcu L n. m. 19 65 Klarinet ve piyano seansı, 21,50 Opera neşredlleeektir. , :84 No. Eml~kiş. Telefon: 49010 - 2 ğl~den çok acele satılıktır. İçindekine 
zaman Fransua, Ks.nun1ye müteaddid • , 1938 Uuamiyell 19.90 aryaları (Pl.), 22,30 Ajans haberleri, 1300 LİRA.YA - Davudpaşada dent- muracaat. - 2 

m ektuplar yollamı•, bu mektuplarda. > • 1933 İkramiyeli Erganl · ve spor servlsl, 22•5° Cazband (PIJ 1 __ JŞ ARIYANLAR y 20 ikinci kinun pazartesi sabahı zc, trene, tramvay.ı nazır altı odalı DEVREN SATILIK KAHVEIIANE _ 
gayet mültefit davranan kral, (Padi- 193A SlvAa.s~E·rzcu.rum 1 20.- 8 Program, 8,03 Ajans haberleri, 8,18 ııhşap ev satılıktır. Dosya No. 268. Oa- Samatya emniyet komiserliği karşısın-
phlar, padişahı) gibi pek tazim.kara- • 7 ,. 19.40 H r·r (Pl ) 8 45 Ev kadını tş ARIYOR - Resmt ve hususl ıatasaray ıısest karşısında No. 184 Em- da tram•·ay caddesinde postane va-

.. ml l kull mıştı Kanunt mu-f 1934 SiV""-Erzurum 2-7 19 50 a 1 program · • ' · ne cu e er an . - • • ""' . müessese, mektep ve fabrikalarda. ça- lAkiş. Telefon: 49010 - 2 ııındak1 327 numar:ı.lı kah\'ehane de~-
rlt bir gururla malüldu. Padişahın bu • 2 1932 Ha211ne bonolan 60.50 ıışmak üzere bir doktor iş anyor. Alt- ren ~atllıktır. Bil:hdo radyo ,.e tek.mil 
ri.fını öğrenen Fransua mektup, • • 1934 11 • 15.50 A ş M şamda Doktor T. H. rümuzuna yazı ile ANKARADA - Yenişehlrde 1kl dal- mobılyeslle ve ark.asında denlze nazır 
mektup üstüne yağdırıyordu. Nihayet • • 1935 • • 29.50 K A müracaat. - 3 reli blr apartıman 24COO liraya satılık- bahçesi vardır. Mezkur knhveyc mli-
Frans:ı kralının mektupları Osmanlı • 1938 • • 52.75 tır. Dosya. No. 260. Galatasaray lisesi racaat. 2 
paidşahı üzerinde matlüp tesiri yap- A. Demlryolu tahvili I-n 4150 BİR BAYAN İŞ ARIYOR - Fransız- karşısında. No. 184 Em15.klş. Tele-
r.ııştL o z:ıman sadrllzam İbrahim pa- • • m 40.75 Abone Ücretleri ca, türkçe biraz muhasebe ve ingillzce :ron: 49010 - 2 SATILIK ~RSA - Fevkalade man-
~ idi. Padişahın Fransuaya karşı te- A. Demlryolu mümessil senet 39:50 j bilen blr bayan bürolarda ve yahud .. aralı satılık arsa. Beşiktaş Sercnce-
veccüh göstermesine sadrham da Haydarpaşa. limanı 43.50 altı yaşından yukan çocuklara. mü- CİHANGİRDE - Senede 1203 safi tey Çlı1enbik sokak 16/1 - 2 
yardım ediyordu. 1535 senesi ilkbaha- H. Umanı mümessil senedi 41.50 Türkiye Ecnebi rcbbiyelik işl arıyor. Ders te verebilir. iradı olan mükemmel bir apartıman HALİÇTE - Defterdar sahillnde 
rı.nda Fransun. bir dçlyi yedinde bir -----=----------- Akşamda A. A. rümuzuna mektupla 22000 liraya satılıktır. Dosya No. 

325
· 1200 t k 

kt l ı t b ı - d dl p dl HİSSE SENETLERİ Senellk 1400 kuruş 2700 ımnış müracaat. Galatasaray lisesi karşısında. No. 184 m~ reel are arsa kiralıktır. Depo nıe • up a s an u a gon er . a - 6 Aylık 750 , 1450 , Emlft.kl.ş. Telefon: 49010 _ 2 ve kıza"a verişlldir. Eyüp Kızı!mes-
p.h, elçinin getirdiği ahidnameyl 1536 T. C. Merkez bankası 109.50 3 A.vhk 400 800 ' İŞ ARIYORUM - Yirmi beş yaşın- -------------- çit De~men sokak 5 No. Seyyldeye 
senesinde imzalamıştı. imzala.nan bu T. İş bankası nama muharrer 9 9 1 Aylık • .. k SEBZE H' •n'NDE - Hal clvannda. müracaat . . 5 150 • • da Tur lm:ıyun. Yenl ve eski, daktilo, &L 
vesika, mukabil taahhüdlerl gösteren T. İş bankası (hamile alt) 10.20 ı--.;..;..;;;.._....;;~-;;...-----ı rusça. bllirtm. Husust hastanelerde k~ir' bir dükkan 1200 liraya sa.Wık- _ _.;,. ___________ _ 
bir muahede olmaktan ziyade bir fer. T. tş bankası mümessil hls. 103__ Posta lttlhaı!ma dahli olmıyan hemşire olarak çalıştım. Taşraya gl- tır. Dosya. No. 324. Galatasaray llsesl 5 _ MÜTEFERRİK 
mandı. Fransızlara bahşedilen müsa- A. Demiryollan eirketı (% UO> 22_25 ecnebi memleketler: SeneURI: dcbillrtm. Akşamda z. rümuzuna. mek- karşısında No. 184 Emllı.klş. Telefon: 
s.deleri bir muahede ile vermekten ıse A. Dern.tryollan şirketi ( % lOO. 37.- 8600. altı aylıRJ 1900, llç aylığı tupla müracaat. 49010. - 2 
böyle bir fermant11eh

1
ve

1
rm

1 
ek pdadhişahın Eskişehir çlmento şirketi 7.75 1000 kuruştur. 

guı:ur ve aıı:ame s er ne a a uy- Şirketi Hayriye 26.-
ı:un olmuştu. Ve binaenaleyh verilen ŞJrkett Hayriye temettü 21 TelefonJanmu:: .Bafmub&rrir: ZO 
n:üsaadelerde mütekabiliyet aranma- .- '.Yazı işleri: 20765 -· fdare 20681 
11-.ıştı. ECNEBİ TAHVİLLERİ Müdür: 20497 

cBu ferman ile Fransadan ve ticaret Kredi Fonsfye 1903 115.- Zilhicce 21 - Kasım ?3 
ttıbarile Fransanın himayesi altında • » 1911 lOB.SO S. İm. Gü. öt. İki. AL Yat. 
tutunmayı kabul etmlş olan başka • • Amortı 6B.- E. 12,30 2,14 7,16 9,45 12,00 1,3 
melek.etlerden Osmn.nlı ülkesine geti- • • Kupon ı.so Va. 8,37 8,22 13,24 15,54 18,09 19,'4 
tilecek ve oralara götürülecek eşya '--'-------------
için raylç üzerinden yüzde beş nlsbe- NUKUT İdarehane: Babıt\11 civarı 
tinde gümrük resmi alınıp o zamana -------------- Acunu.sluk sokak No. 13 
tadar mevcud olanlardan başka yeni Türk altını 2.3.3:5 i•••••••••••••• 
bir reslm alınmaması vald ve taahhüd Külçe altın bir gramı 2.76 
edilmiştb Sonra bu fermanlar Ka.nu- Osmanlı bankası (banknot) 2.35 
11iden sonrnki padlşahlar zamanında. --------------
'kcdid edilmiştir. Fransada 14 üncü ______ K_A_MB __ IY_o __ _.:_ __ 
Lut hükümdardı. 1670 senesinde İs
tanbula Marki dö Nuantel namında. 
'Ye Kolberln yetiştirmelerinden b1rl el
ç! olarak gönderildi. Nuantel: <Mev
cud kapltülfı.syonların, ithal ve ihraç 
tünırük resminin yüzde beşten yüzde 
tçe tenzili ve katolik klliselert hakkın
da bazı müsaadeler verilmesi şartları
nın lliıves1le tecdtdinl) istedi. İlk tek
lif sadt'Azam Köprülü Ahmed paşa ta
rafından reddedilmişti. Sadri.zam el
flye: 

- Eskl karanmızdan dönemeyiz. 
Padişah da bu fikirde ı .. » demlf, elçi 
bırar edince: 

- Padişahla siz kendiniz temas edl-
111z.ıı cevabını verm.lşt1. 

Kapitülasyonların .. ~· evessuu 

Tilrk lirası 
15.24 

132.20 
Londra 11.zel'l.ne 1 sterlin 
Nevyork üzerine 100 dolar 
Parts üzerine ıoo frank 
MllAno üzerine 100 liret 
Cenevre üzerine 100 frank 
Atına üzerine 100 drahmi 
Sofya. üzerine 100 leva 
Marld üzerine 100 pezata 
Buda.peşte Qzel'l.ne 100 pengö 
Bilt:reş üzerine 100 ley 
Belgrad üzerine 100 dinar 
Yokobama ilzerine 100 yen 
stokholm üzerine 100 kuron 

29.7725 
0.9975 
1.8225 

12.9375 

3.175 
Sl.1375 
31.Q975 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Çuval, Kanaviçe 

jüt Mamulatı 
ldh 1atçı1arı 
Birliğinden: 

ve 

GENÇ 
Görünmek 

isteyenlere : 

~ 

MUHASİP tş ARTYOR _ Yalnız BV'YVKADADA - Cadde üzerinde 
başına büyük bir ticarethanenin mu- lltl kagir dükkan satılıktı.r. Dosya 
hasebe ve muhaberatın: idare edebi- No. 323. Galatasaray Usesl karşısında 
ım tecrübeli, çalı.şkı:..n blr muhasip iş No. 184 Emlli.Jdı. Telefon 49010. - 2 
arıyor. Almanca ve oldukça Fran;ıızca 1000 LiRA - Şl§llnin nihayet.inde 
ile daktilo bilir. Askerlikle .. alakası altı dönüm er:ı.zı ve dönümü bin llra
yoktur. Akşamda M. N. E. rumuzuna ya satılıktır. Dosya No. 318. Galataııa.
mektupla müracaat. - 2 ray lise!!. kaxşımıda No. 184 EmlA~. 

St1TNİNE ARAYANLARA- Sütü çok Telefon: 49010. - 2 
tol güçlü kuvvetli temiz blr aile ve 
tecrübeli sütnlnelik arıyor. Dışarıya. 
gider. Unkapanı Dem!rhon çeşme so
kak 8 No. Hanife B:mk - 1 

2 - IŞÇl ARIY ANLAR 

YEŞİLDİREKTE- Cümhurlyet mat
baası civarında üç katlı dokuz odalı 
hötün Boğaza. nazır viUl ve aynen 
dörder odalı beton lkl ev 1~000 liraya. 
sat.ılıktır. İki ev 7000 liraya ayrıca. da 
.s&tılabillr. Dosya No. 258. Galatasaray 
Hses1 karşısında No. 184 EmlAkl§'. Te-

FOTOl°iRAF İŞLERİNDEN ANLAR- lefon 49010. - 2 
Sanatkar bir işçiye ihtiyaç vardır, ay- ---------- ---

KALAMIŞTA - Denize hlkfm olan 
t:ıodem bir apartıınnn satılıktır. Dos
ya No. 103. Galatasaray ıısest karşı
s~nda. No.18t. Telefon: 49010. - 2 

nca tab işlerinde yetişmlş bir de tapcı 
derece ve isteklerini mektupla bildir
sinler. Adres: Foto Kerm.l, Singer ya-
nında: Zonguldak. - 5 

YALNIZ BİR BAYIN - Yemek ve 
temizlik işlerini kendi evinde veya gi
deceği evde yapacak bir bayan ara
r..ıL-naktadır. Akşamda Süleyman'a şe
rait ve adresin yazılması. 

EBE - Hastabakıcı -ve hademe ka
dın aranıyor, isteyenlerin hemen Ca
ğalojtlu Sıhhat yurduna müracaat. 

BİR BAYAN ARANIYOR - Blr ya
zıhanenin kayıd ve dosya lşierJbi ya
pacak bir Türk veya Rum bayana. ih
tiyaç vardır. Galata Billur sokak Tab

GALATA.DA - Tramvay cadde.iliıde 
senede 192' Ura lradı olan blr dilkkAn 
3500 liraya satılıktır. Dosya No. 150. 
Galata.saray lisesi karşmnda 184 No. 
Em.lak iş Telefon: 49010 - 2 

KİRALIK KAT - Tünel clvannda 
Şahkull mahallesinde 20 No. it evin 
btrlncl katı k.iralıktır. İk.1 oda. blr sofa 
mutfak, çamaşırlık, hava.gazı, terkos 
ve elektrik: mevcuddur. İstiyenler 
Taksim Topçu caddesinde Uygun 
apartımanı (2) No. ~·a müracaat. 

-1 
tas han 4üncü kat rnühendi~ müteah- --- ----------

KİRALIK ODALAR - Blr Alman 
muallimesl nezdinde temlz u mobil
yeli lk1 oda birlikte veya ayrı ayrı ki
ralıktır. PAZAR GÜNÜNDEN maa
da. hergün 15,30 - 19 a kadar Bey

hld Asrm Yolaç:ı. hergün saat 12-13 ve 
17-18 arası şahsen müracaat. - 2 

İNGiLİZCE DERS - Bir Türk ba
yanı ~ ve orta mektep talebelerine 
yahut Ingilizce ö~renmek isteyenlere 
kısa bir zamanda en lyi bir usulle eh
ven tıatta: ders vermektedir. Arıu 
edenlerin cAkşam»da T. B. rümuzu
na mek.tupla,ı müracaatlan, 

şı:atK ARA..."'lIYOR - Yenı keşfolu
nan son sistem bir merdiven otomatı
ğlnl tıcıret sahasına koymak lçhı bir 
§erike lbtiyac vardır. Arıu edenler şu 
adrese ya.zsınlar. Ayazpaşa. Sulak çeş
me S. No. 2~ Hakkı Yaratan. _ 2 

ESKİ TİYATRO İ.Lı\NJ,,ARI - Meş
rutiyetten evvelki zamanlara. aid <Tl
yat~ ll~nları) alınır Satmak lsteyım
ler (Istanbul Ankara caddesi, 119 _ M. 
Raif) müracaatları. - 2 

ORTA VE LİSE TALEBESİNE -
'J.'ecrübeli bir öğretmen matematik ''e 
tr.m.!lzca. dersleri veriyor. Akşamda. 
CH. s. T.) ye mektupla müracaat. - 2 

KtJXLAc_ı OSEP SIYACIY.\N, HA
YALI llATIP SALİH - Küçük İsmail, 
Komik Abdi ve Ha.san efendilere alt 
el yazması (oyun piyesleri) olup ta 
satmak isteyenlerin {İstanbul: Anka
ra caddesi, 119 - M. Raif) .adresine 
müracaatları. - 2 

PİYANO DERSİ A.Ll\IAK İSTEYF.X
LERE - Pa.ris konservatuannd:uı dip
lomalı pir ;ılyano muallimi müsait 
şartlarla pJyano dersi veriyor. Akşam~ 
da P. M. rürnuzuna müracaat. - 2 

İSTA..""'BUL t.lNIVERSİTESİ iKTİ
~AD F.AEVl.TESİ !\.IEZTrnU - Bir 
genç llk. orta ,.e lise talebelerini en iyl 
met-Odla imtlhanlarına hazırlar. Ak
şam.da. N. N. rilmuzuna tahriren mti
ıacaat. - 4 

Dördüncü Mehmette sadrhamın 
flkrlnde ldl. Fakat elçi ısrar ediyor, 
cevabı muvafakat almadan padişahın 
lmzurundruı çıkmak istemiyordu. Pa
dişah ilk defasında. elçiyi atıatmağa. 
muvaffak olmuş 1se de Louis lle mu
haberesinden sonra elçlyl tekrar k.ar
ı;sında görünce dayanamadı. 

Blrllğimlz umumt heyetinin il şubat 
!i41 çarşamba. günü öğleden sonra sa
at 14 de ad.iyen lçtlmaına ldare heyeti 
ta.rafından karar verilmiş olduğundan 
aşağıda. yazılı ruznameyi müzakere et
mek üzere blrllltta kayıdlı azalann 
mezkür tarlhde Oalatada. ömeı: Abld 
ba.nmda. dördtınci.I. katta bulunan b1r-
1Jk merkezine gelmeler! rica olunur . 

50 YASLARINDAKİ KADINLAR, 
NASIL 35 YAŞINDA 

GÖRÜNEBILlYORLAR ? 

l\ltJBE.BBİYE ARANIYOR - BJrJ 10 
diğeri 4 yaşında iki Türk kız çocuğu 
içi.n bir mürebbiye aranıyor. Fransızca 
ve piyano bilenler tercih edilecek mü
racaat mahal: Taksim Abdülhak Ha
mit caddesi Ayyıldız palas No. 4 tele
fon: 44432 - 2 

oğlu, İstiklal caddesi, 133 numaralı BİR Tl'RI BAYA:.'lı'I - Beş na on 
Hasan Bey apartınıanı, lldncl me.rdl- yaşlarında, bir veya 1kl çocnta gün-
ven, birinci kat (numara 6) - 1 düzlen Fransızca ve Türkçe ders verfr. 

Dördüncü Memed gördütft ısrar 
karşısında daha. fazla ııerl gitmedi. 
On dördüncü Lulnln istediği ahldna
Jneyi imza ederek gönderdi. 

Fransızlara verilmiş olan bu yeni 
ıııüsaadeler sonradan aktedllen mua
Jıedelerle diğer devletlere de teşmil 
edilmiştir. Sefirlerin BabıAU üzerinde
t• nül\IZları gittikçe artmakta idi. 

. . Akşamda (En-Es) rümuzuna mek-
TELEFONILE KmALIK YAZIHA- tupla müracaat. - 1 

NE - Gala.tada 6 ncı Vakıl Han lkln- -------------
CEBİR MUALLİMİ ARANIYOR -

Cumartesi giinlerl öğleden sonra. hu
susi cebir dersi vermek isteyenler te
lefonla 21632 ye m\lracaat. - ı 

el tatta kaloriferli bJr oda acele dev
ren k.irahktır. Asan.sörcüye müracaat. 

Ru:mam~: Meşhur bir cild mütehassısı tara-
1 - İdare heyetl raporu, 2 - Mu- fı?dan keıif, .ailam ve genç bir cil

l"aklp raporu, S - Geçen sene hesaba- dın unsurlarına mütabih olarak genç 
tının tasdiki ve idare heyetinin lbklrasıbin, hayvanların cild hüceyreierjnden 
4 Yen1 idare heyeti 11& mura k I' · · ·ı · 'h ı iniüıabı 5 - Birllğln 94:1 bütçesinin :~a ı ~tına ı e .'Istı sa vo _(Biocel) OTOMATİK SİGARA VE ÇİKOLA-
ta.b 

1 
' taıdlld ta.hır edılen yenı ve kıymetlı cevher, TA - Ambalaj maltinalarında. çalış-

ACELE DEVREN VEYA PERAKEN
DE SATILIK MARANGOZ ATELYE
St - İki bcygi:rl!.lc elektrik motörü ile 
müteharrik transmisyon tesisatı. de
kupaJ, şerit destere, puJAn:ııa torna., 
kompresör ile boya taba.ncası ve Alit, 
edevattan müteşekkildir. Her gün 
16 - 18 e kadar Beyazıt Dökmeciler 
Fuadpaşa. caddesi 81 numaraya mü
racaat. 

u ve • cildin unsuru olan pembe renkteki 1 .mış i§ç! kızlara ihtiyaç vardır. istek-
Jll••••••••••••:~ Tokalon kremi terkibinde mevcut- metin Istanbul, YenfPostahane karşı

«AKŞAM» ın faydalı 
neıriyatı 

Kuruş 

Tarih öireııİ)'orunı 
Ahmed Refik 

Çocuklara coğrafya 
kıraatleri Faik Sabri 

Don Kitot Cervantes 
Nereden ıeliyol'U%? 

Faik Sal:iri 

Gülliverin ıeyabatleri 
Yer yÜzÜ, Gök yüzü 

Faik Sabri 
Bir Türk kızının Amerika 
yolculuğu Faik Sabri 

30 

50 
25 

40 
75 

150 

tur. Her akşam kullanınız, uyuduğu- Slllda ~.mar Vedad caddesi 28 nu:na-

h d k'k d ·ıd· . . raya muracaat. _ 2 nuz er a ı a esnasın a cı ·ınızı 

bu kıymetli cevheri mas.sederek bes
ler ve her eabah kalktığınızda cildi
nizin daha beyaz, daha taze olduğu
nu göreceksiniz. Gündüzleri de 
beyaz (yağsız) Tokalon kremini 
kullanınız. Bu basit tedavi ve irina 
sayesinde bütün kadınlar l O - 15 
yaş gençleşebilir ve §ayam hayret 
bir cild ve tene malik olabilirler. 

l stanbul Levazım 
am.irliği satın alma 
komisyonu ilanlari 

ORTA TAHSİL GöRMtJş - Bayan
lara ihtıya~ vardır. Taliplerin İstanbul 
Yen!postahane ka.r.r.sında Mimar Ve
dad caddesi 26 nu;naraya. müraca
at. - 2 

BAYAN DAKTİLO - Eski yazıyı lyl 
okuyup yazabilen bit daktilo bayan 
alınae:aktır. Başlangıç maaşı (20) lira
dır. Lsteyenlerin (İs tan bul - Posta. 
kutusu 254) adresine mektupla müra
caatları. _ 2 

TAHSİLDAR ve l\IÜVEZZİ - Alına
caktır. Saglam şahsi kefil (Posta ku
tusu: Beyoğlu 2299) 

4 - Kiralık - Satılık 

BAHÇELİ EV VEYA ARSA - fis
küdar Doğancılarda denize nazır bah
~ll eT yahud arsa satmak ~yenlel' 
Sirkecl vem iskelesi 8 No. raya. mek
tupla müracaat telefon: 20i75 - 2 

METRESİ 40 KURUŞA AıtSA. -
Göztepede denizi görür fevkalade tat
betl artan nezaret.il havadar b1r mev
klde kumpanya suyu, elektrik, kuyusu 
mevcud her türlü vesaite yakın arsa 
acele satılıktır. Toptan yüzde yirmi is
konto edilir. 17 den sonra Telefon 
52,153 müracaat. - 2 

DEVRE~ SATILIK TtlTtJNCtl DtlK
KANI - Işlek ve müşterlsl bol posta 
camga pulları buna mümasil satış 
yapan askerlik dolayısne devredile
ceırtır. Sabahlan 11 akşamlan 8-12 ye 
kadar Tophane Necatı bey caddesi 338 
No. -1 

DEVREN SATILIK - Devamlı ta.
lehe ve hariç müşterilerl bulunan Be
:azıdd.a. TAT tereyağı ve süt evi as
l..el'lik dolayıslle bütiin teslsatile bir
likte devren acele satılıktır. Tallplerln 
Okçularbaşı 89 No. ya müracaa.Uan. 

-:ı 

ACELE KELEPİR BAKKALİYE 
DtlKKANı - Tütün buna mümasil 
.s:ıtış yapan mevkii güzel işlek bir yer
t!e telefonlle beraber devren satılıktır. 
Taşra.ya. gideceğinden Beşikt:ış Şair. 
Nedim caddesi 96-2 No. Tel: 42383 - 2 

50 LİRA İCAR 7 SENE TAKSİTLE -
Beyoğlunda Tünel cıvarmda Yazıcı 
caddesinde Topçu sokağında 9 numa
rıllı kargir 9 odalı ev 1800 lirası peşin 
3400 lirası yedi. sene taksitle 5200 lira
ya satılıktır. Içlndekilere müraca-
at. _ 2 

KASil\IPAŞANIN EN İŞLEK - Ma-
SATILIK APARTIMAN - Kurtulu- !:a~ vapur iskelesi c!varında ve cadde 

§Un en güzel mevkUude Slmens tram- uzerınde betonarme altı dUkk~n 3 
vay istasyonu Şahin sokak 18 No. is- katlı ayda. 45 lira iradlı küçük blr 
tasyona. yanın dakJka. üçer odalı ve tıpartıman acele satılıktır. Telefon 
bır salon son sistem banyolu genlş 23035 Asma.altı Tahmisönü 24 Ziya 
mutfaklar iradı 1080 fia.t 12,000 - g Dlkta§. - 2 

SATILIK - Yarım kan Ingilfz tayı. 
İrt.i!a. 1,42 9 aylık .şeçerell erkek, kon
kur ve koşuya elverişli. Görmek için, 
Maçka. Valde Çeşme Vlşnezo.de, Çav
darçl sokak No. 21 Hüsnü. Her gün 
öğleden .sonra. - 2 

MEKTUPLARINIZI A.LDmlNız 
Oazetemlz ldarehaneslnı adres 

olarak göstermiş olan karller!
m.tzden 

M. A. - Ş. K. - K. M. - il. A. T. 
T. B. - l\f. T. - G. 111. -

Süleyman - A. A. - z. 
namla.nna gelen mektuplan lda
rehanem1zden aldırmaları mer
eudu:r 

Askerlik işleri 
Eminönü Y ahancı Askerlik Şube• 

ünclen: 
Bu yıl ihtiyat yoklamasına başlan

mıştır. Bu yoklamaya 312-335 dahll 
doğumlu llıtıyat ve ruhsatlı erat 
Eminönü Fatih, Eyüp kazalarında. 
oturan yabancılara alttlr. Bu yakl:ı
maya. gelmeyenler k!uıu11t şekilde ce
zalandınlacakları illin olunur. 1 -
Her ayın çllt günlerınde 1hUyat yok
laması yapılacaktır. (Cumıırtesl gun
~rrl harlç) ve her r;tln sabnh saat 9 
can 12 ye kadardır. 2 - Tecllo tabi 
tutulan mükeltef nüfus clizdanı ve As. 
vesikası ve memuriyet ve Jşlerlni gos
tertr ve daire amirliğince tasdikli ve
.tika. 3 - İzdihama mahal vcrllnıemek 
üzere Eminönü kazasındaki yabancı
lar ktinunusani ve şubat., Fatih knza
smda oturanlar mart ve nisan ,.e 
Eyüp kazasında oturan yabancılar dn. 
mayıs ve haziran n;·larmda. yoklama -
larını yaptıracaklardır. 4 - Bu yok.la
maya gelecekler aşağıdaki vesaiki be
raberce getirecektir. A - Bulundukla
n mahallin polis komiserliğince fotoğ
raflı ve tasdikli ikamet vesikası. B _ 
San'at sahibi olanlar esnaf cemiyeti 
ve Ticaret odasından sanatinl gösterir 
tasdikli vesika, C - Askerlik yaphğı
r,a dair terhis vesikası ve yeni harfler
le yazılı nüfus cüzdanı ve iki dosya 
rarfı. D - Şoför ve arabacılnr Ye san
d8:~c~ann sanatlarını gösterir polis 
muduriyeti 6 şubeden nlac:ıkla.rı ve~ı
kalar. 

Apartıman sahipleri! 
Boş dairelerinize iyi kiracı 

bulmak için ~A K Ş A M> ın 
KÜÇÜK İLANLARI ndan is

tifade ediniz. 



Sahife 8 A&ŞA.M 

BiR HA AT SaJ'lll miif terilerimiziıı nazari dikkatine ı SATILIK 
j Çok güzel cinı ve modem 

etildo yatak ve yemek odası 
ile sair mobilyalan satılıkbr. 
Her giln saat 3-7 arasında Be
yoğlunda İlle. Belediye S. 5 
No. Küçük Tünel hanının 4 

No. ısında görebilirler. 

Pırlantalı ve elmasb saat demek, bir kelime ile S 1 N G E R SAAT i demektir, Çünkü: 
Pırlantalı ve elmaslı saatlerin bütün haklkl evsafı meşhuru llem olan SİNGER saatlerinde toplanmıştır. 

ZAYİ - Tıp fakültesinin 3 üncü 
somestlr talebesinden 3263 numarada 
mukayyed hüviyetini kaybettim yenl
sinl alaca~ımdan esklslnin hükmü 
yoktur. Ziya Boynuk 

Bunun için: Saat alacağınız zaman, tereddütsüz SİNGER saati almalısuııt. Ve saatin üzerindeki SİNGER mar
kasına, müessesem.izin adreslııe dikkat etmeniz lA.zımdır. 

Modayı takip eden her asri kadın tçln kıymetU taşlartle ve nefis 1.şlemesile hakikaten nazarı dikkati celbeden 
böyle bir harikulılde SİNGER saatine sahip olmak A.deta bir saadettıt. 

ZAYİ - Askerl terhis vesikamı zayi 
f 'ttim yenLslnl alac~m eski vesika
mın hükmü yoktur. 

iNGER S ATt hoş•ridecekenmakbolveen~l ediyeliktir 
No. 82 - A 200 elmas ve 11 pırlintalı 500 lira EMSALLERİ GtBt 15 SENE GARANI11JDIR. Erenköy Hamam sokak 81 No. da 

Karadeniz Ercğllsinden 313 do
ğumlu Mehmed Hüseyin 

Dikkat: Singer saatleri İstanbulda yalnız EmJnönü merkezindeki mağazamızc!a satılır. İstanbulda şubemiz yoktur. 

--------- Adres: SİNGER SAAT ~latazalan. İstanbul, Eminönü No. 8 

Tasfiye Halinde 

Kozlu Kömür işleri 
Türk Anonim Şirketinden: 

Şirketimiz 1/1 /941 tarihinden itibaren tasfiye haline girmif ve 
tasfiye merkezi olarak: {lstanbu!da Calatada Perııembe pazarında 
iş handak: dairei mahsusa) tesbit olunmuı; ve tasfiye memurlan da 
fevkalade umumi heyetçe tasrih ve ticaret siciline tescil olunan sala
hiyetlerile faaliyete geçmişlerdir. 

3867 sayılı kanunun Şirketimiz ocakları hakkında da tatbiki 
üzerine, Şirketimiz memur ve müstahdemleri, Zonguldakta (Mah
dut mesuliyetli Ereğli kömürleri işletmesi) ne devrolunmu17lardır. 

Yukarıda yazılı tarihten itibaren Şirketimize ait muamelat ve 
tasarrufatta, salahiyetli tasfiye memurlanna ah imza sirküleıi, alaka
lılara tevdi ve tevzi olunmuştur. 

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

Tasfiye Halinde 

Kozlu Kömür işleri 
Türk Anonim Şirketinden: 

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

Tasfiye Halinde 

Maden Kömürü işleri 
Türk Anonim Şirketinden: 

Şirketimiz 1 / 1 /941 tarihinden itibaren tasfiye haline girm.İ§ ve 
tasfiye merkezi olarak: (İstanbulda Calatada Perşembe pazarında 
lı ha.ndaki dairei mahsusa) tesbit olunmut' ve tasfiye memurları da 
fevkalade umumi heyetçe tasrih ve ticaret siciline tescil olunan sala
hiyetlerile faaliyete geçmişlerdir. 

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

Yukarıda yazılı tarihten itibaren Şirketimize ait muamelat ve 
tasarrufatta, salahiyetli tasfiye memurlarına ait imza sirküleri, alaka· 
lılara tevdi ve tev%i olunmuştur. 

Binaenaleyh, Bundan böyle Şirketimiz namına münhasıran hu 
sirkülerdeki salahiyetler dairesinde ve gösterilen imzalarla muamc· 
le ve tasarruflarda bulunulması icap edeceği ilan olunur. 

Tasfiye Halinde 

Maden Kömürü işleri 
Türk Anonim Şirketinden: 

- Şirketimiz, usulü dairesinde tescil ve ilan olunmuş bulu
na:ı 2 S / l 2;.4940 tarihli fevkalade hey' eti umumiye karar ile kati mu· 
amele, fesih ve tasfiyeye karar vermiş bulunmaktadır. 

2 - Bu itibarla Şirketimizden alacaklı bulunan hakiki ve hükmi 
eşhasın, i~bu ilanın üçüncü defa neşrinden itibaren bir sene içinde, 2 - Bu itibarla Şirketimizden alacaklı bulunan hakiki ve hükmi 

eşhasın, işbu ilanın üçüncü defa neşrinden itibaren bir sene içinde, 
tasfiye hailnde bulunan (Kozlu Kömür madenleri T. A. Ş.) nin, 
İstanbuldF Galatada Perşembe pazarında (İş Han) daki dairei 
mahsusada bulunan Tasfiye merkezine müracaatla, alacaklarını ta
lep eylemeleri, aksi halde bir glina mesuliyet kabul olunmayacağı 
ilan olunur. 

tasfiye halindr. bulunan (Maden Kömürü işleri T. A. Ş.) nin, ı 
lstanbulda Galatada Perşembe pazarında (İş Han) daki dairei 1 

Tasfiye Halinde 

Kilimli Kömür madenleri 
Türk Anonim Sirkc:.inden: 

Şirketimiz 1 / l / 941 tarihinden itibaren tasfiye haline girmiş ve 
tasfiye merkezi olarak: (lstanbulda Calatada Perşembe pazarında 
İş handakı dairei mahsusa) resbit olunmuş ve tasfiye memurları da 
fevkalade umumi heyetçe tasrih ve ticaret siciline tescil olunan sala
hiyetlerile faaliyete geçmişlerdir. 

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

Yukarıda yazılı tarihten itibaren Şirketimize ait muamelat ve 
tasarrufatta, salahiyetli tasfiye memurla!ma ait imza sirküleri, alaka
lıh.rı.. tevdi ve tevzi olunmuşlur. 

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

Tasfiye Halinde 

Kilimli kömür Madenleri 
Ti.irk Anonim Şirkc " inden: 

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

~ - Bu itibarla Şirketimizden alacaklı bulunan hakiki ve hükmi 
~hasın, işbu ilanın üçüncü defa neşrinden itibaren bir sene içinde, 
tasfiye halindebulunan (Kilimli Kömür maden'.eri T. A. Ş.) nin, 
hıtanbulda Galatada Perşembe pazarında (İş Han) daki dairei 
mahsusada bulun:.m Tasfiye merkezine müracaatla, alacaklarını ta
lep eylemeleri, aksi halde bir guna mesuliyet kabul olunmıyacağı 
ilan olunur. 

il Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum idaresi ilanları 

Daktilo ahnacaktlr 
il 

işletmemizde istihdam edilmek üzere ortamektep veya lise mezunlarından 
mi.isabaka ile bir daktilo alınacaktır. Taliplerin Türk olması ve 18-30 yaşı 
aarsında bulunması şarttır. Müsabaka. 27/ 11941 pazartesi günü saat 10 da 
yapılacaktır. İsteklilerin bli dilekçe ile şimdiden müracaatları lüzumu blldl
rılir. (353) 

Çay, Kahve ıthalatçıları Birliğinden: 
Statümüzün 12 inci maddesi mucibince birlik umumi heyeti a.tldekl ruz

naınen!n müzakeresi için 3/2/941 pazartesi günii saat 10 da Gala.tada Ömer 
Ablt hanında 3 üncü katta içtima. salonunda ad.iyen toplnnacağından birli
ğiın!z azasının mezkür gün ve saatte hazır bulun.malan rica olunur. 

Ruzn:ıme müzakerat: 
1 - İdare heyeti raporunun okunması 
2 - Müraklp raporlarının okunması 
3 - 1940 senesine alt hesabat bilançosunun tetkik: ve tasdik.ile 1date 

heyetinin ibrazı: 
4 - Yeni idare heyeti intihabı 
5 - Yeni mürakıb intihabı 
6 - 941 senesi bütçe ve kadro.sunun tasdiki (369) 

Harp Akademisi Satın Alma 
Komisyonundan : 

mahsusada bulunan Tasfiye merkezine müracaatla, alacaklarım ta- ı 
lep eylemeleri, aksi halde bir guna mesuliye. kabul olunmıyacağı 
ilan olunur. 1 

-. ............. m111ama!l3lllll.al!2!!aımBC1_. ...... 1 

ı 
Elektrik Fen Memuru Aranıyor ı 

Maden kazası civarında bulunan Güleman'daki İşletmemizde 
çalıştırılmak üzere bir Elektrik Fen memuru alınacaktır. Taliplerin 
asgari San'at Okulu mezunu olmaları ve askerlikle al~kaları bulun
maması şarttır. Tenvir, teshin ve ibate işletmece temin edilecektir. 
İsteklilerin kendi el yazılarile yazılmış mufassal tercümelhallerlnl, 
bonservislerini varsa birer suretini ve bir de fotoğraflarını 

«Eti Bank Şark Kror:1ları İşletmesi i M~den» 
göndermeleri ve istedikleri asgari maaşı bildirmeleri lf~· 

Tasfiye Halinde 

l Kireçlik Kömür Madenleri 
Türk Anonim Şirketinden: 

• Şirketimiz 1/1 /941 tarihinden itibaren tasfiye haline girmiş ve 
tasfiye merkezi olarak: (İstanbulda Gdatada Perşembe pazarında 
İş handaki dairei mahsusa) tesbit olunmu;ı ve tasfiye memurları da 
fevkalade umumi heyetçe tasrih ve ticaret siciline tescil olunan sala
hiyeth~rile faaliyete geçmişlerdir. 

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

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

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

Tasfiye Halinde 

Kireçlik Kömür Madenleri 
Türk Anonim Şirketinden: 

1 - Şirketimiz, usulü dairesinde tescil ve ilan olunmuş bulu
nan 2 7 / I 2/940 tarihli fevkalade hey' eti umumiye kararile kati mu
amele. fesih ve tasfiyeye karar vermi~ bulunmaktadır. 

2 - Bu itibarla Şirketimizden alacaklı bulunan hakikt ve hükmi 
e§hasın, i~bu ilanın üçüncü defa neşrinden itibaren bir sene içinde, 
tasfiye halinde bulunan (Kireçlik Kömür madenleci T. A. Ş.) nin, 
lstanbulda Calatada Perşembe pazarında (lş Han) daki dairei 
mahsusada bulunan Tasfiye merkezine m.üracaatla, alacaklarım ta
lep eylemeleri. aksi halde bir gUna mesuliyet kabul olunmayacağı 
ilan olunur. 

l"ürk Yüksek Mühendisleri Birliğinden: 
Ankarada Atatürk Bulvarında Türk yüksek mühendisleri birliğinin 2, 3 

üncü k:ıtiarile, bodrum katında havi olmak üzere zemin katında elyevm ga
zino ve lokanta olarak kullanılmakta bulunan kısımlan 15/ 2/ 941 tarihinden 
itibaren toptan veya ayn, ayn kiraya verilecektir. 

Talip olanların bayram günleri müstesna olmak üzere gezmek ve ma
h1mat almak için her gün saat 18 den 19 za kadar ve cumartesi, pazar gün
leri saat 14,30 dan 19 za kadar binanın birinci katındaki Türk yüksek mü
hendisleri birliği idare heyetine müracaat etmeleri. (9060) (12522) 

Yüksek Mektep . mezunlarına 
inhisarlar Umum Müdürlüğünden 

19 Kanunusani 1941 

SAHİBİNİNSE 
MUNiR IURETTiN 

Yüksek san•atkaruı aon defa Kahveci Güzeli ve Leyla ile Mecnun 
ralminde okuduğu ve herkes tarafından hayranlıkla takdir edilen 

eserleri büyük muvaffakiyetle plaga geçirihnif ve sat14a anedilmittir. 

Kahveci Güzeli filminden: 
FE - 91 Zeynebim Uçdu gitti 

Ela gözlerini sevdiğim dilber 

FE - 92 Çoban kızı 
Rüzgarlarla arkadat 

Leyla ile Mecnun filminden: 
FE - 90 Ses vermiyoı Feryaduna 

Ben aşkın oldwn hemdemi 

FE - 89 Söyleyin nerde o göz nuru 
LelUnı ezelden sevdim 

FE - 88 Bahar bitti 
Yalnız seni ıevdim 

Ttlrkiye Otlmhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarlh1: 1888. - Sermayesi: ıoo,000,000 Türk lirası. Şube n 

ajans adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevi banka muamelelerL 

Para biriktil'enlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en 
aı 50 llr:.ısı bulunanlara senede 4 defa çek:Uecek kur'a ile aşağıdaki plana 
~öre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 adet 1,000 lirrıhk 4,000 Ura ıoo rıdct 50 lirahk ı;,ooo lira 

4 • 500 • 2,000 • 120 • 40 • 4,800 • 
4 > 250 • 1,000 • 16•) • 20 • 3,200 • 

40 • 100 • 4,000 • 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar biı: sene içinde 50 liradan aşağı 

dfüm!ver.lere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 
Kur'lar senede 4 defa 1 eylill, 1 birincikanun, 1 mart ve 

1 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

~~============I 

\det Liralık 

1 2000 

3 1000 

2 750 

' 500 

8 250 

35 100 

80 50 

100 20 

-
-
-
-
-
--
-

Ltra 

2000.-

3500.-

4000.-

6000.-

~1 

l 

i'ürkiye iş Bankasına para ya• 
hrmakla yalnız para biriktirmiş 
olmaz, aynı zamanda taliinizi 

de denemiş olursunuz. 
KeşideJer: 4 Şubat. 2 Ma- ı ı Kumbaralı ve kumbar~ 
yıs, ı Ağustos 3 İkinciteş. hesaplarında en az elli U· 

. . .' rıısı bulunanlar kuraya 
rın tanblerınde yaptltr dahil ediUrler. 

İzmit Harp silah ve vasıtaları K. lığından: 
Harp akademisinde mevcut 42 adet eğer takımı tamir ettirilecektir. Açık 

eksiltmesi 23/ II. kanun/ 941 perşembe günü s:ıat dokuzda. Akadeınl sa.tın al
ma komisyonunda yapılacaktır. Eğer takımları he11 gün Akademi debbo
yunda. görülebilir. Eksiltme münakaşasma. iştirak edeceklerin münakasadan 
evvel Beşiktaş Mal müdürlüğüne yatınlmış yl.rm1 dört liralık makbuzla. 
mezkıir günde komisyonumuza müracaatları. 

Yüksek mektep me-zunlanndan tahsil men'şelerine göre münasip vazı- Komutanlığımız luşaa.t işleri için bir mimar alınacağından n. kanun 
felere memur tayin edlle<:ekt1r. Taliplerin memurin şubeınize müracaattan. 941 nihayetine kadar askerlikle ilişiği olmayan isteklilerin lüzumlu vesikala-

(195) rile Izınitte harp sllfilı ve vasıtaları K. lığına müracaatlP.n. {276) 


