
Hava taarruzlarından korun
ma tecrübesinin yapılacağı 
gün bugün tesbit edilecek ___________________J 

Sene 23 - No. 7991 - Flatf her yerde 5 kuruş 

F ransada neler 
oluyor? 

Epey zaman var ki Fransadan 
ses çıkmıyor. Bu sükU.net mura
tlı.na ermiş bir memleketin iyilik 
alameti midir, yoksa yeni bir fır
tına hazırlığ'lna mı delalet edi
yor? 

PAZARTESİ 20 Kanunusani 1941 

Çöpleri yakm~k için 
iki fırın yaptırılmasına 

karar veriJdi · 

Sahibi: Necmeddin Sadak - Neşriyat müdürü: Hikmet Fer· 
ıdun Es - Akşam matbaası 

BU SABAHKi 
TELGRAFLAR 
Akdeniz e 
87 Alman 
tayyaresi 
düşürüldü 
Dün de Almanlar 

Maltada 15 tayyare 
kaybettiler 

Alman-Fransız 
müzakereleri 
devam ediyor 

Havasa göre, Fransa b 
. b" I"". d ' u ış ır ıgın en büyük 

avantajlar elde 
edecekmi, 

Vachy 20 (AA) _ Havas 
aj.ansı tebliğ ediyor· İktı"sad· L· 

1 
. • ı O'll' an-

aşma akdı maks&dile Fransız 
Alın · ·· ve . an san.~yı mumesilleri arasında 
Parıste muzakerelere ba .. } 
B .. ak l " anmıştır. 

u muz ere er, Alman ve F .. . .. ransıı.: 

Mareşal Petain B. Laval'i hü
kumetten uzaklaştırıncaya ka
dar Almanya ile Fransa arasın-· 
aa bir çok temaslar oluyordu. 
Laval gittikten sonra bu konuş
malar birdenbire durdu. Ne Al
manyadan Fransaya karşı mü
samaha ve merhamet duygusu, 
ne de Fransadan Almanyaya da
ha fazla bir yaklaşma temayülü 
görülmediğinden bu müzakere
lere, müsbet netice verdiği için 
arkası kesilmiş denemez. Bitler • 
Petain mülakatından ve Laval'in 
sık sık Parise gidip gelmelerin
den sonra iki memleket münase
betlerinde hiç bir değişiklik ol
mamıştır. Bilakis Almanların 

elindeki Paris radyosu ve Alman 
kontrolu altında çıkan fransızca 
Paris gazeteleıi son günlerde 
Vichy hükumetine Almanya ile 
uyuşmadığı için şiddetle hücu-

Libyada lngilizlerir. ftalyanlardan zaplettiği kamyonlar itleliliyoır 

s~na3:'11lnı~ muşt~rek menfaatlerine. 
sıparış erın tevrı ve atksimine 
iptidai maddelerin tedarikine t:~ 
alhlk etmektedir. İçtimalar 

LondraAl 20 CA.A.) - Kolomblyıı. rad- be gÜnÜ başlamış cuma ~ perşem
yosu: man hava kuvvetleri Akd n1z t . .. 1 . d , e cumar
de faaliyete başla.d.ığmdanber1 ı:gın; desı Jun en. e ~a~imi bir hava için-

lngilizler 
Kassa layı 

işgal ettiler 

Yeni bir Hitler 
Mussolini 
mülakatı 

Selanikte 
lngiliz kıtası 

yoktur 

hava. kuvvetleri tarafından 87 Alman e evam etmıştır. 
taY!aresl düşürülmüştür. Dün de Mal- Fransız - A.lman teşriki mesaisine 
ta üzerinde 15 Alman tayyaresi iska.t matuf bu ılk. tecrübe, eşal 
edllml§tlr. Petain'in Montoire jtilafınd;atr b' 

d'I . l es ıt 
e ı nuş o an siyaset prensiplerin-
den Fransanın elde edeceği bü .. L . 

f Yd 1 
.. . . YUJi; 

a a an gosternuştir. 

ma başladılar. 

Mareşal Petaiıı'in gayesi, hiç 
şüphe yok ki, Almanya ile sami
mi uyuşmaktan ibarettir. Fakat 
herşeyden önce şerefli bir asker, 
vatanperver bir Fransız gibi dü
şünen mareşal için bu anlaşma
dan maksad sadece Fransayı bu
günkü sefaletinden mümkün 
mertebe kurtarmaktır. Fransa 
sulhü holrlol"lro.... 'hin ,, .......... n..:ı.~ 

sonu gelmiycn bir mütareke iş
kencesine düştü. İki milyon 
Fransız genci bala Almanların 
elinde esirdir. Fransız milleti bu 

İtalyanlar cephe boyun· 
ca ricat ediyorlar 

perişan halinde Almanyaya gün
de dört yüz milyon frank (on p 
iki milyon Türk lirası) işgal roteus Yunan 

denizaltısı 

Bir' İtalyan vapurunu 
batırdı, fakat ıimdiye 
kadar üssüne dönmedi 

masrafı ödüyor. Daha kaç ay, 
hatta kaç sene ödeyeceği de bel· 
li değildir. Fransanın işgal altın
daki kısmı, yani üçte ikisi, ana
vatandan ayn, geçilmez duvar
larla çevrili, devamlı bir harp 
sahnesi şeklinde yaşıyor. Mare
şal Petain bu ağır mütareke 
şa.rtıannı namuskarane tatbik Atina 19 (A.A.) - Atina ajansı 
edeı·ek, Almanyaya kinsiz elini bildiriyor: Bahriye nezareti 29 kl
uzatarak milletinin iztırabını ha- nunuevvel l 940 tarihinde öğleden 
fifleteceğini sanmıştı. Almanya evvel korvet kaptanı Mişel Hacı 
il b . . 

1 
k . t' or Konstanclinin kumandasındaki cPro-

e unun ıçın an aşma ı~ ı~ ,· teus> Yunan deni:ıalb gemisinin 
Almanya da Mareşal Petaın e 5 d . · deki 115 00 ton-- ta « ar enya> ısmın 

uyuşmaga taraftardır. Hat 1 k lt 1 an nakliye vapurunu tahrip 
Fransız milletinin maddi, mane- e~tiğin~ Y bildirmekted:ir. Tamamüe 
vi acılarını tedaviye hazırdır. !a- yüklü olan Sardenya bir harp gemi· 
kat buna koyduğu fiat çok agıı·- si tarafından iyice muhafaza altına 
dır: Fransadan eski müttefiki alınmı~ olan bir kafileye dahil bulu· 
tngiltereye ihanet etmesini, işe nuyordu. Denizaltı bugüne kadar 
yaramadığı anlaşılan İtalyanın üssünt: dönmemiştir. 
yerine geçmesini istiyor. Mareşal [Proteu.s denizal.tm 19}7 sene-

b 
azı olamadı. Lava! bun- sinde Fransada Loıre tezgahlarında 

una r H . 700 .. • 
(ian dolayı gitti. Müzakereler bu- yapılmıştır. acmı ton, surati 

· · k ·ıd·-~ suyun üstünde 14, alhnda 9,5 mil-
mın ıçın esı ı. d' M·· b 4 ı k' · .ı,_ B' t . 'ki türlü ır. urette atı ışıw.r. ır ane 

Almanyanın elın~~ 1 . deki t O luk, 1 tane 4 lük topu, 8 tane 
tazyik çaresi var: Bırısi elın 5 3 lük torpido kovanı vardır, Yu
Fransız esirlerile işgal altındaki nan donanmasında ayni tipte !iç 
'Fransız milletini daha fazla se- den1izaltı daha vardır.] 
falete .mahkı'.lm etmek; diğeri, 
Fransanın serbes kalan ve yola 
gelmiyen kısnunı da işgal etmek. 

Şimdiki halde Almanya, taz
yik ve tecziye siyasetinde daha 
ileri giderek Mareşah ümidsiz 
hareketlere sevketmek istemiyor. 
Zira biliyor ki bütün Fransa, 
Mar~alın arkasındadır ve onun 
vereceği her kararın doğru ve 
zaruri olduğuna inanıyor. 

ingilterenin kahramanca mu
kavemeti, İtalyanın hezimetleri, 
hem Fransanın mütarekeden 
beklediği sulh ve selamet ümit
lerini boşa çıkarmış; hem de 
Fransızların maneviyatını yük
seltmiştir. 

Necmeddin Sadak 

(Devamı 7 nci sahifede) 

Münakalat Vekili 
din 19 (A.A.) - Münakalat Ve-dty B. Cevdet Keriin:. incedayı refa.

k tindeki zevat ne dun bura.ya. gel-
~ M .. "kalat vekill Partide bir 

mıştir. un.. istasyon 
·· dd t dinlendikten sonra. 

mu e ı f idaresini ve 
binalarını, posta teblfu~sını gezml.ştlr. 
yenl yapılan Parll . d yı Parti ta.-

B. Cevdet KeriIXl ınce a erilen 
rafından Orduevınde şerefine v 
ziyafette hazır bulunduktan sonra 
İzınire dönmüştür. _::__ __ _ 

Yugoslavyada İaşe 
Nazırlığı 

Belgrad 19 (A.A.) - ~~v.~8.'. 
Milli banka sabık umum rnuduru 
Rotiç, İaşe nazırlığına tayin edilmiş· 
tir. Sanıldığına göre, B. Rotiçin ta· 
yini, kabinede yakında yapılacak ta
dilata bir başlangıç teşkil etmekte· 
d-ir. 

ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııaıd 

Giyecek fi ati eri de 
tedkik ediliyor 

Yakında birçok yiyecek ve giyecek mad
deleri icin azami fiatler ilan edilecek , 
İstanbul Vali muavini B. Ah- vam ediyor. Komisyon yiyecek 

med K:ınık'ın riyaseti altında maddelerile beraber tekmil gi
toplantılar yapan ve mıntaka ti- yecek maddelerinin flatlerlni ted
caret ve iktısad müdürleri, bele- kik etmektedir. Haftada iki gün 
diye iktisad işleri müdürü, tica- toplanan ve lüzum görüldükçe 
ret odası umumt katibi ve bir fevkalade toplantılar yapan fiat 

Ticaret Vekaleti müfettişinden mürakabe komisyonu mufassal 
mürekkep olan fiat müı'akabe raporlar hazırı~, raporlardan 

komisyonu tedbirler almağa de- (Devamı 'I nol sahifede) 

Tahtakurusu - Ahşap evler kalkarsa biz ne olacağız? .. 
Pire - Merak etme dostum, nak.ll 'Vasıtalan sağ olsun!" 
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1 Diin Geceki ve Da Sabahki Haberler ) 
':--~------------~-----
Harp tebliğleri 

İngiliz tebliği 

Tobruk, Assab ve 
Asmara üzerine hava 

taarruzu yapıldi 

Alman tebliği 

nucum etmııter 

Malta adasına v 

yeni bir akın 
yaplldı 

Beş Alman tayyaresi 
muhakkak düşürüldü 

'· 
Mareşal 

Petain Laval 
ile barıştı mı? 
Fransız · A lman 
sınai iş birliği 

.A.Li ile VELi ____________ ..._ __________ . 
Veresiye mal ıatan 

müesseseleri kontoro1a 
tabi tutmalı! 

---<>--

Ali - Merhaba ... 
Veli - Merhaba amma, azi

:dm, bu ne kılık 1 , •• 
- Üstümdekileri hep yeni 

aldım. 
- Görüyorum ... Anlıyorum ... 

Ukin pek gustosuz aeylerl ... 
Yakan çarpık; boyunbağın ao
]uk gib~. berbad bir renkte ... 
Ayakkabınsa ... 

- Evet, evet... Ben de far
kındayım, azizim ... Ve yürekler 
acm bir vaziyetteyim... Yalnız 
zevk değil, kese bakımından da. 

- NiÇ'in} ... Alan sen değil 
misin} 

- Benim. 
-E} ... 
- Fakat peşin para ile değil, 

kre2i ile aldım, kardeşim ... 
- Bundan ne çıkar} 
- Ne mi çıkar? ..• Evvela iş-

te böyle, bütün tapon mallan 
sürerler. Ondan sonra da piya
sadakinin üçte biri nisbetinde 
pahalı fiatlerle ... Mecburuz, alı
yoruz ... Yakalandık bir kere ... 

- Alma, azizim ... 
- Bu, tıpkı, <mürabahacıdan 

ödünç para alma!~ derneğe ben
ze:. Kurtulamıyorum ... Bir ça
re göstersene ... 

• - Çare, evvela ferdidir: Ya
ni, dişini sıkacak, işin içinden 
aıyrılacaksın: alı~ verişini peşin 
para il.: yapacaksın ... Diğer ci
hetten, hükumetin de bu sahada 
üzerine düşen bir vazife vardır: 
Mademki ihtikarla, mürabaha 
ile mücadele ediliyor, daha da 
edilecek: ıu veresiyecileri de, bir 
k.ontrold tabi tutmalı ... Ne fal
ıoları meydana çıkacaktır! 

Al iv eli 

Profesyonel ve 
amatör oporoular 

Beden terbiyesi umum 
müdürünün beyanatı 

Re demeli? 



20 Klnunusanl 1941 :A B!ŞAll 

• 

. . eat ••• \ ••• cl.tea fuub'• at ••• 
W 1 •d ia· \ ... DiToruz ki: el.ter Ç9rap _ 1)6nyacla ne a1an1111•--

...ı.r var ba7 Amca ••• \ 

cNe •t llAD eat. ille etiketli\ •.• Haya, ianki abini eörlemitiL\ 8. A. - Bbiaa ....ı 
''' ..:L.: -·--- " .-&:L..a-:..ı --L .......... (eiibt) •ti • ...,.. ............ ÇOl'l •illi.- ... .-... .._., ... 



• 

20 Kanunusani 1941 
AKŞAM 

Sahife 4 
;;; 

I 

Yünlü • 

Amerikada halkı tamamen 
kadın olan küçük bir ada var 

ıerse 
Bu adada oturanlar bahriye zabitlerinin 

L aileleridir. Uzaklara giden kocalarının 
dönmelerini beklerler • 

gerı 

\ 

1 Bir zabitin eşi küçük çocuğuna konuşma öğretiyor 

Amerikanın en büyük deniz Donanmada bulunan zabitler- heyet tarafından idare edilir. 
üssü, Büyük Okyanus sahillerin- den çoğunun aileleri burada yer- Şimdi madam Amiral, amiral 
de San Diego'dur. BU ı.imana ya· leşmiştir. Bunlar yedi yaşına ka- Charles Blakely'nin zevcesidir. 

.. kın Coronado adında bır ada var- dar erkek çocuklarını da adada K d 1 .. 

Yünlü jersedcn elbiseler iç.in kadar inmektedir. Madeni uç kordonla ;,1en~tir. Yaka ve dır. Adada oturanlar tamamen beraberlerinde bulundurabilirler. . a ın ar mu~tcrek hayat saye-
,,_dc ve zarlf biçimler intihap düğme ile ~Iiklenmcktedir. k'."lcıfode sınna !le kendi ren- kadındırlar. Adaya erkek girmesi Adada birçok klüp!er, spor saha· sınde yalnızlıgı unutuyorlar. 
co\llmektedir. Bir kaç model 2 - Yeşıl jerseden etek ve gınde çııte püskül vardır. yasaktır. Bu itibarla coronado lan bir sinema vardır. Kadınlar Coronado adasında en mühim dercediyonız. kazak aynı rum~tan parçalar 4 - Petrol rengi jerseden el- adası Aynarozun tamamen aksi- koc~larını beklerken vakitlerini gün donanmanın avdet etmekte 

elbl

·se. bluz ve etek üzcnne konmuştur. . ğ dir Yalnız ikisi arasında bazı . olduğuna dair haber geldigı-· gu" n-
1 - Bordo jerseden Yak d d bıse. Ete 1n parçalan cep yap- · spor yapmak konser dinlemek .. .. .. asın a eşarp var ır. farklar vardır. Aynaroza dişi hay- . ' . • dur. Bulun kadınlar derhal hn· 

3 - Tütün rengi jerseden olan maktadır. Bluzunda da iki cebl b'l . eli;;,. h ld C - kendileri ve Kızılhaç_ içi~ ~~ ışle· zırlığa başlarlar ve onanma S n . • . _ .. . . van ı e gırme •• • e, oro mek ve ya.n!anndaki küçuk ço- . a 
bu clblsenın plastronu sınna vardır. Dügmelerl gumüştür. nado adasına erkek hayvan gire· · . . Dlego'ya gelınce kendiler!, ad•-Bluzun büzgülü kısmı üzerine 

konulan parça eteğin aşağısına 
bilir. HattA. erkek insan bile ya.k-c Huklannbaha bakmaklag deniçırırıe:. nın «Gene görüşelim» isimli li-

1 O d kik d 
· K 1 1 . . . .. er sa spor yapılır e ze gı- . 1 k 1 b a a a pışen o ay reçe laşıp, ada sakınlerıle nbtıın uze- . . ,.y ' • marona ıner er, oca arım ek-

p

atates çorbası rinde örürebllir. n~, ~nra ogleye kadar iş ışle- !erler. Rıhtımda karşılaşırlar ve 
p tak.al li ıı k k g .. nır. Ögleden sonra konser, briç h .. -

Patates çorbası yapılacağı za- or reçe yapı r en a- İk' . b' f k d d . A. . emen asıl evleııne dogl-u yola 
Amerikada yapılan man önce patatesleri haşlamak buklannı rendeleyip portakalları ıncı ır ~r at ur. t partısl vardır. çıkarlar. Donanma San Dle•o'da ~crfiJrı1dcfa,..b·"n."',. v.akit. 

1 

:.-~. ,.,.,. .. w
5 
.. , .. ,. pcuıa ı..t::s cur: hi.t.ikt ... qi.in, ôl!Mt ~~d~.agf1 naroz __ ı:_ı~.~u r:~~~f~~agne~r Ada.~.#~aınt?i\ffl l!ie'1""'bod"kı"a .ada ,.,..,..,..,A .... . t"'',, .. ırna 

Kadınla erkek 

ır mecmua, ell b d k' ~ . · - ıi 1 'S - n şa ır. Yac::ında kadınla eıı· . d ası on a ıkada hazır olmakta- mız deçel ayni günde rendelenip r er. Halbuki Coronado adası ~---~~~~-~-----.;~•••••••ma11ııı. 
~ - ' ı yaşın a er- dır· . . . . . b' 1 1 keğin doğdukları günden beri . pışınlebılır: ır nev otel gibidir. Burada ka- A•navutluğun yalçm dağla.onda bi, T " k . 

ömlirlerlnl ne suretle geçirdiklc- Evvelden kaynatılıp hazırla- Kalın kabuklu sulu ve iri Yafa dınlar muv~~t bir müddet ka- o ur genC'l 
rlnl araştırmıştır. . nan et suyunu ateşe koymalı, portakalı alınması şarttır lırlar ve bu muddet bitince çıka- Bı'R T RKE GO"NOL VERD··· Yapılan istatistiklere göre kaynayınca içerisine, çiğ olarak Portakalla . . . rak tekrar erkekler arasına ka- T·· ı' M 111 
kadınla erkeğin hayatı büsbütün kabuklan soyulmuş ve rendelcn- kı ·ı .. . n alıp kcskın bır ça· nşırlar, sonra gene adaya ge\ir· ı başka tarzda geçmektedir. Ka· mlş patates atmalı ve karıştır- ı e u•.enndekl_ (portakall renk- le~ ve nihayet bir gün ada lle "'k me.tHk ve kah<amanloğmın •öğü•lori kaba.ton 

dın daha ziyade zevkinde erkek malı. On dakika p;,tıkten sonra teki) ~ce ka~ugu kesip tıraş et- alakalarını tamamen keserek bir TU k tanlı bi• nümuu .. i ... ışınde vakit geçiriyor • tapiyoka çorbasını andıran nens meıı. ~~unıuguna ortadan yar- şehirde kocaıan, aue1erııe birnk- r çe Sözlü T ü r k mu sik T 
Her gün ynpıı:ın bl~ iş için sur- bir çorba hazırlanır. malı. kı parmak eninde dört kö- te y~ricşirler. bir temaşa harikası 1 1 

feclilen vakit hesaplanmış bun- T k ~- şe parçalara taksim etmeli. tlç Aynaroz manastırlarındaki pa- O ti 
tar blribiri üzerine, elli ~elik ırna kırılmasına karşı portakala bir kilo şeker hesap pazlann hepsi bekAr olduğu hal· D mtl•deJd Cuma 
ömiirde, kaç gün, kaç ay ve kaç Birçok kadınlar tınaklannın etmeli. Portakalları az su lle ate- de, Coronado adasında oturan TAKS'M • 
sene tuttuğu bu suretle anlaşıl- sık sık kırıldığından şlkAyct eder- şc koyarak yumuşayıncıya kadar ka~ın!ann cümlesi evlidirler. Bir- 1 sın em as 1 n da 
mıştır. ler. Bunun b~lıca sebeplerinden kaynatmalı, şekerini ilave ederek çogunun yanında küçük çocukJ Kadın ömrünün 8 senesini biri de tır:1~klara sürülen cilfilar- kıvama gelinceye kadar kaynat- l~rı da vardır. Bu kadınlar Ame- ~======~~~---••••••••••••' 
mektebe gilmek ve oynamakla dır. B~ cılalann altında tırnak malıdır. rıkamn Büyük Okyanus filoswı· ~ 
15 senesini uyku ile çeginniştir'. ~uvvetı~i kaybetmektedir. Bunun • dakı ~abi~~e~~n k.anlandır. Filo y BU HAFTA Müıteına olarak: 1\ 
15 ay sigara içmiş 9 ay kocası ile ıçln hcı gece yalmazdan evvel Nezleden korunmak ıçin senenın buyuk bır kısmını uzak arın ak~am s A R A y . 
kavga etmiş, 5 ..;,e çay davette- tırnakların cll&lan •ilinmeli. Liı.- Son zamanlarda havaların sık denizlerde geçirir, ancak muay· . . y sıneması 
rine gi imiş ve evine davet yap- =. ile tımaklann köklerine sık değişmesi yüzünden, nezle yen zamanlarda Amerika kıtası- l 9•0 ""e"n•n en büyük ""''"'" ıah .. m ol., ak tel&kki edilen ., 

mış, 4 senesi sinemaya gitmekle l yapmalıdır. Sabahlan ge- çoğıılnııştır. Nezleden korun k na avdet .eder. Bu sebeple kadın- Claud tt C lb geçmiştir. s sene terziye ve şap- ~e masajdan sonra eııa suruıebi- içın birkaç basit na ıavsı ma ıar scncnın dörtte üçünü yalnıı, e e o ert - Henry Fonda kacıya gitmiş, 15 ay berber ve lır. ceğiz: ç ye ede- koc_aıanru_ beklemekle geçirirler. ta.afından huikulfule bi, tanda yuahlan 

maniküre gitmiş, 4 sene ahbap- İntızar gunlerinin üzüntüsünü 
lannı ziyaret etmiştir. 16 ay du- Cam ve sürahileri Gcc~lcrl ~·~tarken bir bardak aza~tmak için bu adada bahriye 
daklanna ruj sürmüş, yüzüne _n~sıl temizlemeli? kaynar _su ıçıne 3 şeker, bir tc- z~_bı.~leri~n ailelerine mahsus 
makiyaj yapmıştır. 14 ay mağa- Kirli camları ispirtoya batını- kerlek Iımon parçası, 2 çorba ka- k.uçuk bır yurd kurulmuştur. Ci-

VAHŞi KOŞU 
Tamamen renkli ... Zengin ve büyült mizanse li M"h' .. 
baht mevzuu B'" "'it 1i n ··· u ım ve alaka . . . uyu lr aılt romanım çerçeve) iyen mücsair ve 

hi.I sahneler. 
zalan dolaşmış, 8 ay çocukları ile ~ bir bezle sflm~lidir. cam mü- şığı rum atmalı, sıcak sıcak iç- vardaki kuvvetli bir telsiz istas
meşgul olmuş, 2 sene seyahat kemmel surette temizlenir. Bar- meli. Terletir ve nezlenin önü- yoı:u donanma ile daima temas 
etmiş, bir sene otomobil kullan- dak ve sair cam eşya da bu su- nü alır. ha~de bulunur ve aldığı haber-
~. 7 ay da evi ile meşgul olabil- retle temizlenir. Bilhassa ispirto ö .. .. . len hemen adaya bildirir. m~fu ~ b' f • kmruk~sa~fincm· ~~-~--~~=~~~-----~~~~~----~~~:::::::::: 

. ır anne parçası batınlıp k .. . . . Erkeğe gelince 8 sene mekte- bununla silinirse te 1 . ca sut lçerısıne 3 damla tentür-. ' m zhk daha SIN be gıtmiş ve 2 sene spor yapmış- çabuk temin edilir. diyot atarak içmelidir. Süt içc-ı . EMACIUK TARİHiNiN 8 tNCl MUCiZESİ. ~- ~4 =e .. çalışmış, 2 sene Caınlann parlaması için bir- miyenler sıcak ıhlamur içine şc- 10 m•lyon dola• hareanaraL. 100,000 ki lLl: ı· .. . 
ntu ve duşunce ile geçmiştir. kru; damla gliserinle silmelidi ker yerine bal atmalıdırlar. Göğ- H2 ıen,~ç nal·~·latrak. .• R u·ityti~aki ilael~~r;7.sl;rdusıunun 

~ se~e seyathat etmiş, 21 ay gaze- Bu, kışın camların buğulanm~~ sü yumuşatır, öksürüğün önü-
0 umuş ur. 4 ay tra.ş olmuş, sına da mA.ni olur. nü alır. 

ödemiştir. 26 ay sigara 
2 

sene Siliııhılerl temızlemek ıçın yu- Boğaz ağnsına karşı bir fin- 1 ~ ay karısırun terzi paralarını . . . . 
kokteyl ve viski içmiş\;;, 3 sene murtanm kabuğunu ve az sirkeli can sıcak ıhlamurun içine 6 Sinemanm alalla.a hay•et n dehıet vemek hı. hô•iku•do•. 

klübe gitmiş, 8 sene uyumuş altı su atarak çalkalamalıdır. Stirahi damla tentürdiyot atarak b 
ay evinde oturmuş ve çocukları çok iyi t.emizlenir. ınunla arasıra gargara clmclid~~ 

GEORGE 
BRENT Bat Rollerde: 

TYRONE e MYRNA 
POWER LOY e 

He me§gul olmuş, 9 ay kansı ile J j 
kavga etmiş, 23 ay otomobil kul- Senenin en büyük Komedisi ' 1 

lanmıştır. Gel B~rıtlil ~ı m 1 
=~: ~~::ı 111111111111111 ~ "T ~ 

Sinemacılıgın" J 94 t • ı._d e·· . ıencaıne ~ ar yaratbiı en muhteıern film 
uyiik hır •ık ..• Gözlerinire lnanamıyacaiınız sahneler 

FRANSIZCA NÜSHASI TORKÇE SÖZLO 

Carıamba Alqaım 

MELEK'te 
• Perıembe Alqamı 

IPEK'te 
• 



No.19 KUS BAK.iSi: y u N A N Tarihi vesikalar 

lsvicrede SOZOl &EliŞi--- Tercüme eden: A. HiLALi 

Fotoaraf b . vaziyet, bu safhada iken, Ati- Beyaz kı·tabı 
e ekdrl k v . . na İtalyan aefiri, 2 3 e lul ta- . J ı - - - _d_li .......... .-. cltırl- ı ergısı ribinde Yunan Har;.o.e müoı~ .. na DO aünde ngöliz oefJine ve<d;jii ce-

- la8ııDann, ~nl MnlmWN defi ti& ıu notu veriyordu: Al ~apta bt: nazikane talebi, nazik fa· 
llltnln ha'- - .. __ ,,_. • ..., mucıhl· Nütus a1---tı IOD seneler zar cltalyan krall • E • ı 1 . manya, Italya nın yat kati bir lisanla reddetmiıtir. ·tıü" ....... ..,_en ıeçmlJm .... alnneledne. ldıer -1~ ' - ıeı se areti, ta yan unan Ba~vekilinin İngiliz sefirine 
ili 'fUdall olmak liJle cl1llınm, fellbt lleU DA• fınCfa dünyanın her tarafında ~r~lerinin Yunan topraklan üze· askeri hareketten cevabı ıudur: 
llbme mAnl o'---or Dllwfllr .._ 'LI- halinl almaJarma hükftmetlerlııı en ziyade ehemmi- rmd.:kı . u.çu!tlarına dikkat nazarını L--.!ı _, ·-·-n-~:ıa-.ellmklDml6- çekmek..,nYunank..ıhii•H.,;.,;y. çekinmesi i"in .....;.;...ıama.. Clıuıde Jbıoın bı11nl- -ladılt hılWıal - brkutuyoh yet Verdllderl mesele halini al- Nezuet; tuahndan kendd;ne verll· Y 30 EyJQJ 1940 
ionnft. Bir - bıl llloOn 4•irahıfanu lıılılıt e4 bir Dll§lır. Her h\lkOmet nQfusunu nUt olan notJ.,a cevaben lıalyan talepte bulundu s;/lk: ba;Jiz tayy.,.,;n;n c;;,;dde - °"""' fotıılnl -- Alef.I .....,.._ eq misal çoğaltmak için utrqıyor. BU hu- ~ecll«ine Yunan top,.klan te ~a cwa_nnda mcohud b;, met· 

Fo&olrafı la4 eden Dquene Ye WI-- -..41.: susta alınan tedbtrlerln başında ~ermd~ uçm~ktan tevakki etmek Y • bugü~k~a mmelerine mütedair olan 
o4a ,.- Juı:ıaD ··-.-. .,.._ 1ı1r kann1ık ...... ,a. tahmaı ve<am;, oldutu- unanutanın Roma •• b u. mek•uhunuza cevap ve,u 
lıpr eri luıllU plftlor - teııııt elmeğe Çil· ölüm11 azaltmak ve evlenmeyi nu blldônnekle ı•••f duyu.> ae/iri /talyamn · t k ya ;.-:;:~ yokluiiu yüzünden ka<a-

ı...ı fllph<sls hiçbir fenabl< 4ilfllnm~ılanb. -.ııuı lba- çoi!altmak pımekledlr. Sıhlıl Roma Yunan aefiri de ltaJy.,un. l d b l 
1

~ e " bueket;::'; =~b'd olan tayya•enm 
P<I lıltıralan Ufıllar - :ıa)llllırmoktan lbanttl. Fotoı- tedbirler, bIDı ..... kilÇ1lk çocuk- Yunanı.tan - bakkmdaki plinlvmı er e u u~cagını den dola,. aa:::.,• ~emôyeceiiim· 
nl sayesinde rmç evlllertn Ok defa bW-4-n.1..1 _,._ .. Iar arasında ölüm nlsbetlni pek kuvvete muracaat suretile tatbik haber verıyor teeasir oldu w b bu surette mü• ııGsUyen mesud te'"-"- - ... -. a- ·- • bu..,unda Almanyadan .. d..... gumu ildb-m • . 
_.__, ·~ dağılmadan yakalanabUeeek· declelerle ziyade azaltmıştır. Bir zamanlar muhalefet hakkınd h··•.A g~r ugu 1 ederim. ege tıtap -er e1ıedlyen lbaJbcılmatl ....ı lh • a U•umebne tu yii .. 1 y F;Jhakôka bu tayY.,e . h 
- kala • an tı,ıırldı Jfldod bir lıltıra çocuklar araaıncla bOyilk venya- yeni ....... gönderiyo,du, ·:t• o an unan; .. an. aulh zam•- bituall>iunw muh;J inan'- ııreketi, 

eak, torunlar, yaşarken görm.ed.Dderl eedlerlnl kijıt ta sebebiyet veren birçok hasta- Yunan Hariciye Nezaretine nın ~ Yakın Şarkta İtaJyan kuvvet çircliğimiz müşkül laca~ ve &e• 
tlstünde garebUecek; insanlar kendllerlnhı bebeklik ...,,,..,.-:_ -u lıklarla bu'"'"" muvaffakıyetle . . 24 Eylul 1940 ~~l nufu~~~a k~rıı bir. mukabele teı .. · y . an arda, aerek 
fombal yıınU1ı mrallonm ~~~·~ •-~...e -• a- clı• b., membadan ..• d... ~ ve -denozde b., ha.,, <>khl' . ~ahdt•nm ve Re<ek lngUte•enin q~çu zaman seyredebUecekler mücad le ediliyor Fakat bu k" fi ·· AJ ogren ıgıme takdirde Akd · J ·ı· fil ıçtınap etmekte menfaatta b ı ılL Haldlıat..ı bir lldd & bll 

1 

• e · a • 0 ••· manya d;ğ., Balk """ ng•"' ·osunun d ki "dd" . ' u un-
mesud ıın1ar .. .:ıa e Ye oldu. Fotoğraf, Adeta lnıruı1ıınn göriilmeınekte, dotumun artma- lele!; ammda ·A,navutluk ""v:'~'. muhtemel ı;,J.,;ni tem;n edecek ;d;. C:ko~:• en " '•htH&tla" doğu,.. 
10m......ı.rın 1":i;.,. nna. vald& valdt tath lıltuaıar lçlntle cfl· sı için evlenmeleri çoğaltmağa "."""t.,.dak; lngUiz nüfuzu m .. ele· ~~•ede .lıal~anla" Yunanhla"n Mek•uhunuzda bahocıtı·v· . 1 l 

e et eden bir Alet gibi göründü. aldadır sıni de tasfiye etmek için İtalya ta- . 
1 ad~ uzer.ındeki emellerini ma- d . gınız ta -

Fakat, lnanlann gök yüzünde...__, __ ..n.ı u-•1r h-ı-ı- çalışılnl . rahndan kendisine vaki tekliflere naı;,~ te§Çı etnrışler ve İtalyanın Yu- l~an benız tayb~aresi meselesine ge-

nıahsul.n 1 ta •U9HU- 6""' ~ .. -- çy~ em1 k ti k k nanııtclna k h ınce, unun ır harp tayv . d 
u o an yyare gfbf hitıraıan yeniden cani dırmak, Birçok m e e er evlenecek arşı, as eri kargaşalıklar doğurabi- k"" .. kl . arşı asmane siyasetini v .1 Al L" ,,, aresı e-t ' ___ _an ] k h 1 . h oru emıılerdir &• • a ıttoria şirketine mıa mamak .. mıatalmamak elMlfleslnln gençler için bir lalam imtiyazlar ec.e ~'. •~ng• uekeııen tevakki İıal a y · .. . . . . b;, rica.et tayy.,0 ,; oldu. menksup fotoğraf da bugün mütıı•• bir silillıtır masam çocuğa olan kabul e~lerdlr Bunlar bl ~.ım.,, oçm ka•i talepte bulunmuo- Y • unan u•lennm lngol"' do- de•meğe mechurnm. gunu ay-

• "i' • Harbin büyük bir kımu . . r tur. TaL~i bu, Almanyanın İtalyanın na.?ması larafından kullanılmasına E 
onunla yapıbyor ve hatıralan yaşatmaya değil, öldürmeğe hismet müddet vergiden .muaf tutulu- diplomasi yolile maksadına varmak kmuı:aade t.demez. Böyle bir hal vu· b" . sas~n bul tayyare motörlerinden 
ecllyor. Şimdi taarrm karannm Dk \l'&Slt.ası fotoğraftır Tahrip yorlar, evlenecek fakir kızlara için sarfedeceği gayretlere mümana- ul bu~~rsa ve hatta vukuundan ev· mne. arızv 

0 

an sakatlık yüzünden -eeelı: yerlerin enelA nslmlerl ddU Bu • yl parası verili at eım.,; man....,. mutazam'°'n d .. ve ~ve ma•wn b;, Yunan ha.,, ~·•• mmeae mochu• kaim., ve hu 
1"'· Muhtelif ç yor. resimler bOyiHWlf- çe z yor, evlenen er- ğildfr. beJk; de Alman a b" d • a•m-• kup bttkaç to.,,a kullan•I· an,... .. t•YY"'• ıhkefine menou 

parçalara aynhyor. Der parçadaki hecleOer ince- keklerin aldıktan maaş veya üc- c- k d İt 1 b Y • ır 1 e.re ma'lına hacet kalmaksızın it J olaı. mureltebatı tarafından tam·ıpr 
den 1n- tesMt -.1na- -.re a ar ayanın u gayret erme ld aya, d'I .. 

--.1e w.u.vvr. Bava meydanlan, JlmanJar mtihhnmat ret arttmlıyor. Fakat bütün bu müz:ıheret etmcg"' c: mecburd G - yı ırımvari bir hareket yapacak· e ı r.ııttır.> 
depolan, fabrikalar lar kı etil ' ur. a tıı > 1 l\ • pr • ym blnaiarla Abideler meJdana te§vlkler kilfl derecede m11esslr zotde•in tchdhka• Unalan bana blı- · . hal amn ~' 1etabu ~ .. - tayyueciler -- dağldm bıl _.... olmadığından iş dö .. d ••• """""dôye tavo;f ed;Jmiffü > 1 Ylunanutan, lıalyanl8' tuafmdan ket Y k '.'.unan.,•ana ka.,, hue-
.,....... hedeflmnl bultırtok tlaeıhrin • • nup o....,ıp imza: İ>oliıD ng; iz ~uh;bb; b;, ,;y.,et tak;b et- e geçme uze:.e bulunduğuna da;, 

IWDa1an man - tma e bomlıaltır 1".....,....... bekArlardan vergi alınmasına da- Bu uada AHna ajaM• T · mekle •iham ~Wn .. ;ne ve muhtefü ola~ h"!_b••
1
••. do<t '"•aftan At;naya 

,... fotoğraf on1mı w.roı:"'J!' 111 pek de mınafflık olaml· yanıyor. gazetea;n;n ~ydU<duğu Üç C omo~ tecavüzlere uğrnm.,ma <aiimen bita- Ç'gmaga d~vam ed;yo,du. Roma 
' hhmeUe büyük mebaret giltermek- A katiycn tekzip edi ordu K ıka~e raflık siyasetinde sıkı bir surette de- u~an sefı;ı ~evsuk bir membadan 

-- Mejor fotoirııfla da, k:ad e4ealeıtıı 1ılle far-- Bek rlık vergisi vakit vakit d"lmpcto namondJ.i l;al on ..,.,. vam ediyotdu. Yunanö•tanm b;tual va~• olan "tohbuatm ıu •elg•ano 
fena bir ruh aklı 1m1f. Dehlmm _

1 

ı....n.-• -Jı:.. . ... .w .. ----yan muhtelif memleketlerde müna- muası Yunanı"st b h yan mec· lıktan katiyen aynJmak ı"st d·v· : Atmaya bildiriyordu: ._.~ .ı- --- .... - ....... k dllmlş anın u arpte oyna· .. eme ıgını _,-..,,w., onlann içinde pklanaa habis ruhlarm fel'l'lnclen ken- aşa e , fakat bir türlü bir yacağı mühim rol hakkında bir ma• f:tte~. Girid adasında karaya inen Yunan Hariciye Nezaretine 
dlslnl muJıafua buyuracak mukahll Aletler lead etmek mecburi· karara bağlanamamışh. İsviçre- kale ne~retmişti. kan: ngılız tayyareaiırin Yunan ma- 30 Eylul 1940 

• Şevket Rado n ge en r er şimdi viç- a a e muharriri Akdeniz havza- mesi dolayıail Af dak" l ~ .. e 
1 

• c evsu bir membadan bana ha· ,.un.Iedlr de 1 habe 1 İs M k l atınca zapt ve müaader d 'I M k 

• -•••••m•---••••--••••••OH•"'""'"""''""""""' renin bir kant.onunun bu mese- "n:İ bul="? memleketl.,den an· fülnin Yu..: H;:;~. 'N:• "'t~ bef verildiiine aöte o<adal; balyan leyi hallettiğini ve bekA.rlık • ca spaı~;a ~le Yunanistanın harbin gönde•diği fU mektuptur: are ıne Mı 1
,!'"· muayyen b-:zı talepler ileri sür-

• O ~., ~!t~~ ~~~~I . . ver mecrası uzerınde kati bir tesir ya· • , mege memur edılecektir. Ayni za-9 
4 

gisl koydu~u bıldimıektedlr. pab;leceklet;n; kaydettilden aon•a. Ymoa Hane.,. Nezantlaa manda bir uzlatma .. ,.,; bulmaia 
~ O O • BekArlık vergisini kabul eden, ".~nan ,.b;JJedle adalannın pek bü- 30 EyJGI ı 940 '::/;,"""'."". iyi olacaii> ve mezka, 

Y ld 

. · Tessln kantonudur. Bu kanton yuk askeri ehemmiyetini ve Korfu, cBu dakikada öğrendi"i .. . p~en bıze cebren kabul ettirmek 
1 irimi çeken kız alınan bütün tedbt 1 rağm , Mora, Kefalonya, Girid, veyahuı beheri ikitcr kitililc .. ~t ~e gore, lll!e!• de bulunduğu bana söylen· 

A-AlJHn Ca'"'1 ltdmda .. r ere en, Navu;n lng;Jizledn eline aeçri"; tak· an ;ı.· 1 T mu!e • at tap· m'ftu. 
- bir 11r:m pomJ!ner ,.ıı.ı Jlkbrmn = ... ~"'.: .. ralrdaha tend!llne nurusun ıs.ten~~ derecede art- dUde lıalya ;çin doiaeak !ütbit ~iridd~ S!: ~ ~~:,.., dan a~m Ha~.ten lıalyanm At;nada böy· flbıettedl!'. Geno tıs ıeçende, blr MJa caroıı çok~mİı btr gen" kı ınadığını gördügü için, beklrlar- tehlikeleri tebarüz ettiriyordu. Ro· mitlerdir T~yy al ındda bk~~ayah~n- ble 1teıebbu•lerde bulunmak niyetinde 
tatma unaauıd& blr dükkln dır Taha11 .., z- dan gi ma y f' . 8 p li . . are er en ırı va un u unmaaı müsteb' d d "'"ld" k ı... • da bu- • 1 .. ""rlndedlr. Fakat ,u- ver alınmasına dair bir ka-

1 
unan ••"' · 0 tio, 28 Ey- mette huata uii<am'fb o·· · · k" ·ı b j d • ••• "· yu a· 

ul = , ..... _ •·- .• . . li'JltleftJllmO"\,-·•Ja·'"'~"" ffiliCnlfı-f°""na"f KU\JW ""muu>w QJ tarihile hüldimerino aönderd;ği "ı'nzin vokln" •d•n -:;. ...".'.'..'.'.= " ' ':,."an~ .a t~ctübe dubeJ.,; "* - - ,.........,. Bmıclan meme>.tedlr. O<nç Jmm neden yll- • •J• ' . :• ıöıYle hüla.a ed;yo,du• mzamatınU<aa"'Srr .. ıunaoy'a yapa· Il'Xn!. .. tıı.'u!.•~·M··h .. h....-.J•k.•-.J-" 
...... - ....ı - ...,.,_ dmJm çett1ll.,. Jabet eden ,.ıdmm- bekarlık vergisinin talısılme baş· lı 

1 
d" k" 1 bili• To tayyuemözc hueket etme- rii" hituafbktan inbô•al etmek ;ç;n 

... Jddıımı ısabetn•- ,.... ıaruı neden biç bir .. ,,,, .. rmec1ıtı ıanmışbr. u~ •ı'"·n·mNmuan. '!'0 ! ·: • :- .... mllaud• .d.bm, nüainizl p ... ,ı.ea ııiriom•k niyetlnd• buıun-
ıı.nd•dn• bir .., olmaDUlbr· Bmıclan bir -a mıiapl=•""'"'· Bekl!.rlardan vergi alınması il- ~.: ..,,:;:.:":;. i9~'4"."ı9 ı'iıi.~.ı:.: lmau P.ılaret mad•iirrn muhahidm• oöyl~Un.• 

yihasının kabulü pek kolay ol- den ,..,. he• üm;din fevkinde bü- Yunan BafVekiG B. Metabu. &Y• imza, Polilio 

mamış, lAyiha etrafında hara-

'DtbıJaDUl en bGıQk kitap n neşri- beflncl J1ld&ıtlmtıntı ldrl.k etmıştlr. retli münkaşalar yapılmıştır 
,u merted AJman1&da Llypsig'de- Tesld merasimlne her taraftan lftlrilı: · er. ı'llO 1911emıdenberl aımanca edlllyor. Hattl lA.yihaya muanz bir gaze-
llDD ıuete. mecmua, rlale, tıtap. ııertezln memurıan alı:ıllı mira- te alayb bir lisanla: «Birçok er

Laypzig kitap ve neıriyat merkezi Afyon Halke
vinin faaliyeti 

Antakyada Akşam kız 
sanat mektebi açlldı 

dttlmln btret ntlsball burada var- caatıar tal'flllDda zorluk çelı:mlyor. dlr Alman da balta bitin dtınya Fakat btrçolı: mtıracaattarm dell aq- kekler evlenmek tsttyorlar, fakat 
... t.buaaıı: bt:!r ntlahan da burada ması olmaaı memurıan beJhude lf- lstedllderl glbl bir et bulamıyor- • • .. tııplanlmftır. p1 ..,,.... ...,.ı, aIDlbmll biri ma- ıar. Bari hWdlmet bu glblleıe bl- Bır reum ve fotoııraf 

Bu kitaplann muııarrtr. mtıtercım racaat mektub~~;.:7Amde~ye a~r!Y8::; rer ,.c de temin etsel» diye yaz- sergisi açıldı, fakir mek· 
n reasamıarmın lllmlerl n kitapla- il tabip ketfeWIU9- • · '""$ t ukl cak nn tınvanlan ayrıca taanlf edllmll- AdaJDJD lltedll1 ıtrtstof Kolomb mu- mıştır. Fakat ne itirazlar, ne de ep ÇOC arına aı 
ar. Meeell ellnbıe bir kitap geçiyor. dur? Yotsa bundan enel Amtm~!'!~ bu ıstUızalar kanun ılyihasının yemek veriliyor 
ODt la1mettar Llt1n baf l&hlfesl ıatumı blr tabib ziyaret mı e ...... 
Jok. Veln ki jaz iki y0z tene enel B1I mtlllhaaıu Ue mertesln memur- kabulüne mAni olamamıştır. 
tıuılmıt olsun. Kttabm muhtnlJatl lan Amerttanın keşrtne abldrt b~~! Kabul edilen kanun llyihası-
ballmda bu merkeze maıamat n- eserleri tanttırmalc mec u yewu ttrııenlz blrtaç gtln. tonnL aıze derhal kaIQOrlar. na göre, 28 yaşından yukarı he-
tııabm lııml, muharrlrlnln adı, tabı soratan suallerin b~ ~- nüz evlenmemiş olan erkekler be-
mahalll 1'e tarlhl blldlrtllr. tır . .Adamın blrl: cTabakaı. ... arzın a - . . 

Afyon (AJcşaml - Balkevlnde 
hummalı blr faaliyet hDkllm atırmek
tedir. Muhtelif kollara mensup ba
lar tesblt edilen günlerde toplanarak 
yapılacak çalışmalar tizerlnde konuş-
maktadırlar. 

Her sene bu merkez 
30 000 

mtıra- 1llı:l tarlbh dlJe ııoruyor. Merkez böy- kA.rlık vergısine tabı olacaklar-
eaat melctubuna cevap v~rmektedll'~ ~ ':u~=1!o~t a~!~ dır. Yeni verginin her sene mü

:er::n = :::;":J;!~~ kitabm ahlAJc1 tarih ıceıımeslne ben- hiın bir varidat temin edeceği 
d ztyen blr 181m taşıyan blr muharririn tahınln ediliyor Fakat kanton 

'fal' ır. in -tmlf eaerl olduRunu öğreniyor. · Şimdi bu merlı:eS testsln J- bu varidattan ziyade, yeni vergi-

Halkevlndeki kitaplar tasnif edile
rek yevmt gazete ve mecmual:ı.nn da 
UA.veslle Halkevi salonlarından birlsi 
kütüphaneye tahvil edllmif ve bir 
aydan bert halkın istifadesine açıl-
mıştır. Ar şubesinde bir resim ve fo· 
toğraf sergisl açılrruş ve burada genç 
lstidadların eserleri teşhir edilmiştir. 

GUNUN ANSiKLOPEDiSi 
nin evlenmeyi arttırmasını bek
lemektedir. Çünkü Tessln kanto

nu, tsvtçrenin diğer ıosımlanna 
nisbetle evlenmesi en az olan yer-

Antakyadan bir görünüş 
Temsil kolu yeni kabiliyetlerle tak

viye edilerek, son blr iki ay zarfında 
üç defa temsil verilmiştir. En son ola- AatakJa (Akşam) - Hazırlık- madan yağan tiddetli yajaıurlann 

dir. papazları kimlerdir? 
Oazetemlsdekl cKadmın zaferi• ro- bir yetlfUrme devreal başlar. İlk ıt.l -""''_ ......................... - ........... - .. -·m 

IPJllllda bir centt papuından babao- .sene ibadet, aonra Balnt igna.ce usu- asır silrdlyse de Martıntque'de blr ır
ıanuyor. Bu papazlardan memlelı:eU- ltl ruhan1 temrlnler, bir ay hastanede lAs dolayısile tıcaretle utraftıklan 
mlJıde de vardır. Muhtelif devrelerde çabfmalc, blr &1 1eyabate çıkarak dl-\ rezalet halinde pyl oldu. Aleyhlerine 
muhtelif mektepler aÇDUflardır. lenmek suretue bayatını kazanmak. tlthlt bir cereyan uyandı. oene 

Cezvit 

cezvlt'ln franmcaaı J6aulte'dlr. Mytece talebeıtt sıfatı tazanıbr. tllm. m rd k vuldular cİaa• mAnasına J6aua kellmealnden fen tahaW ve ölrendlklerlnln tedrisi muhtellf memleketle en ° · 
ptiyor. cisa cemtyetbne meııaup de- bqlar. DlhlJ&t okunur. Kablllyete Hattl papa on dördtıncü cıament 
111ektlr. ' göre, papaz ya .coadJuteur spırttueb, 1'773 de cemtyett datittı :na:~:~:~: 

tamı geçen bu cemiyet 15H yılında yahut da .profh• olur. General n dl- leri yavaş yavat ıene 
lalnt İgnace de LOyala tarafından tu- ter büyükler, profes'ler arasından ae- diler. prusyada lklnci Fre1dtrUt !e 
naldu. 1540 da papa üçüncü Paul'un c;llir. · Rusyada lkincl Katerlna bun ara mu-
tasdikine nall oldu. Müessis, mutat ilç •• • zaheret ediyordu. Napotyonun auku-
Wıdeden, yanl •aflfllkı, .ıııtaralıb ve Cezvlt'ler. Franaaya lklncl Henrl tundan ııonra Papa kenAdlleprl:m ~ 
cttaat. tan başka, bu mesletln men- tarafından davet edildllerse de Parls haltlarını iade ettl. vruprotestan 
mpıanna .Papaya inklyadl"I da prt parllmentosunda bir çok muhallfierle Amerikanın, katolik ve 
IDldı. Bmılar blr nevi askeri teıltllA.t karşılaştılar. Falı:at Parlste cıermont 1 mcmleketıerlnde yentden tu;::-:
llbidlrler. lslmll bir kolleJ açtılar Jel sonradan lcndller. On dotuzuncu aaır -

LOulsvle-Orand kolleJl oldu. kll~plar neticesinde yeniden darbe~-

rak Vedad tİrfl'nln .Beyaz Baykuş• ları .ona eren Akşam kız sanat mek· husule getirdiii eeller büyük tahri
uerl muvaffakıyetle temall edllmlf- tebi açdmıtt1r. Bu eurede Hatay çok bat yaplDlfbT Bu arada (teJarin IU 

~rrf. ··nınEsertn prtoivalaıantındabhlzzat1 Vedad fayclah bir ..ut yuvuana kavutmuı d..-..n ... 1a...;.., •ller Defa• ,ellle-
u ı nezare azır anmıt- 1 A lı ·· · k 1 ı. l -r--- "'· tır Halk l sln o uyor. çı 1 toreru pe par u. o - lerind ki bir bmn dejirmealeri. 
m~enevmüte:~d~.'::18'm: ~~ ."!8 .~e~de batta .. valim?:z ajaçW:. eürük1«:7İP cötürmüt ve bu 
Uf flllmler gösterilml.ştlr. Şükru Sökmensuer olmak uzere hu- böls• habtsclerinden çoiunu istila 

Sosyal yardım kolu ilkokul talebe- ~ti et vlerilpartib. erbkanıhile ıeçkbinlbir e,.lemiftir. 
lerinden öksüz ve faklr çocuklara aı- iLi e q e e era er azır u un· Şehir .-.dur. Valimiz Sökmen• 
cak ötle yemetl vennetl ka.rar}&ftır- mUftur. Mier 0.-.,. plerek tabrihat mın-mış. Çocult Esirgeme Kurumu pansl- Maarif müdürü Rilat Necdet hıhllllll aılJıclen seçirmit. • depo-
yon müdilrlülft Ue ışın tertip ve tev- Devrimer kısa bir nutukla rmaafir- aunun derhal tamir ve pbrin tu ih· 
zil hususunda anlatma yapılaralc leri aelamlam11 ve Hataym 'böyle tiyacanm siderilmeai hususunda lü
faaliyete geçilmlştlr. bir kültür ~ü~ine ka"'!pna•ın- zumlu tedbirleri almıı ve "bozulan 

Edebiyat kolu, Halknl mecmuası dan duyd~~ aevdmçMten ~f Vıalekl!!.lb~ Antakya • Yayladai yolunun itlet-
Tafpmar derglaini tamamen mahallt okulun açUJDuın a aan e • etı l · · . l . tedklklerle çıtar&bllmek lç1n tertibat ile Yali Sökmerıaüerin ıöıterdiii ~eye açı ması ,çın emır.er vemut-

- --~ _l,.L l.k"" • • tir, aimıt ve aütunlannl memleket fol- cauuan ....,aya teıe~ ur etm11tır. tıoruna ııa.sretmlftlr. Her pazar gU- Bu nutka cevap veren valimiz. Seller Kuseyrde ve Demirköprü 
nü, muhtelif kollara men.sup Halkev- bütün tarih boyunca Türk kadınının civarında da hayü tahribat yapm11· 
Uler, Evin lçUm& salonunda toplana- dünyada örnek olan fazileti, eve tar. Asi nehri bu mıntakada ıeviye
rak hasblhallerde bulunmakta, ar baildıiı. erkeğile her sahada yan- sini çok yükselterek bazı araziyi is· Cemlyetln bqında blr general bu

lanur. KaydıhaJ&t tartlle mevkllnde 
lıalır. Bellblyetı hudutsuz glbldlr. 
Altı muavlnl vardır. Eyaletlerde de 
cProvlnciab dedUtlerl şerler mevcut-

Slyasete lı:antblar. Dördtınctl Hen- re uğradılar. 1815 den ııonra FraI1 -
~ kendilerini kovdu. Aynl zamanda ya döndüler. 
Jnglltereden, ~lemenkten, Rusyadan, İçlerinden ııım n fenne ııızrnet et-
Venedlt memleketlerinden kovuldu- 1 mıı pek çok meşahlr ç~ır. BeklZ 
ıar. Fakat ayni dördtlncil Henrl onla- yüz tane kadar gaye utrunda can fe
n tekrar :rmn.saya aldı. Bu sefer nil- da etmLt tahramanlan vardır. içle
fuzlan arttı. rinde hristiyanlıtm azizleri de mev

ve temsll ıubeslne mensup arkadaş- .. t d""'. ff k" . l ·1- . . s·· . yana gos er ıgı muva a ıyetı can ı ti a etmı.şlu. uveydıye mıntakaaın-
lann yardım1lle Kmahaözlll mevzutllard~n misallerle izah etmiı ve çok alkı,- da da ayni şekilde tahripler kayde-

ta ve muhtelif eğlenceler tertip edil- a mıt :. . .. dilmi:; ve Cilli) eyi sular baamııtır. 
tur. Bunların maiyetlerinde miişavlr
ler bulunur. General ölmeden evvel 
1'eklllni gösterlr. Blr meclls kurulup 
müteakip general seçlllr. O da bütün 
adamlannı tayin eder. Cemiyette 1Jid
detli blr allseleimeratıp hüküm silrer. 

Buraya girmek ı.teyen genç blr ay 
tecriıbelere tabi tutulur. Sonra, talı:ri
l»en 32 yqma kadar süren cayet aıkı 

Çin ımparatorunun sarayına nüfuz cuddur. 
ederek hristlyanlığın bu memlekette Aleyhlerine Monlta aecret.a lslmll 
serbes dln oımasını oraya kabul etUr- bir tıtaP yazıımıpa da cez-
dirler. Kanadayı hristlyanlaştırdılar. ımzuuı old"ıı... 
ParagUayda bir hrlstıyan cümhuriyet vltıer bunun tnlradan ibaret ..... -
kurdular. Bu parlak laallyetıerl UP nu iddia eı.mıllercllr. 

seçllme eser e • nrag • oyna ı ma-.- l 11 tır 

mektedlr. Bu toplantılara halkımız ~u de~erlı muess~seye halkımızın Havalide bir felak t halini alan ael-
bö"'"ı.. blr ra~bet göstermektedir ~a~bet gostereceklerıne ve yakın bir le-: fosan vt. hayvanca zayiata sebe· 

3... & • aatıkbald tY h 1' 1 ... \ Halk dershaneleri de faaliyete geç. .. h . e ens ~ u a ıne ge ecegıne bi) et vermt:mişae de maddi zara• 
ml§tlr. Blr h:ı.ftadanberi 56 vatandaş ıup es~ nazanle bakılmaktadır. rın büyü! olduğu anlatılmaktadır. 
muntazaman ıece derslerine devam y agmurlar ve seller 1 y clğmur duımuı ve ıı&inet açmıtta• 
etmektedir. Bir baftadanbeıi hemen hiç dur· 1 Lır. 
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HER AKŞA.l\t 
BİR ntKAYE 

Sevgiliye mektup 
ıg1fiJ#itS11lftlf1 I ORDULARI DURDURAN KADIN 

Lig maçları TefrikaNo. 14 Yazan:İSKENDERF.SERTELLİ 
k 

\ 

k sizi kendime hasretmek is- - s•~ft ca.n'"ft~ b"ı-.ı. olan bir. kişi. : leri s~.. ve düşmanı mağl\lp etme-
Mektubun ba•ına sername oy· geyere d ürükleyip .- ~ - üs- ı 

-s • d m Boş bir a aya s f f ye lt!.mad etmenizi dile.Y. eceğlın. HBi- den dönme.• * tıyor u . h k lmak arzu· d l f:ere s a- kt 
muyordum. . } sizinle orada bq aşa a Miisabakalara iin ya nız ~ rev bey. 'Bu acıamınb Jl.lıdıgrooHıril. ~ .. ıı~"sev- Çelebi Mebmed aynı yılın (819) 

Ne iyeyım latını duyuyordum. • . . 1 1 ba<>la a& . ""' &• il Ed'-eden ha ... ~ B k U • ze cana ~ ·•-"w onu ya.- ilkbahannda. ordus e uu -

«Bayan> fmıd'. "} Müstakbel cennetkinuz1?. tasvır e- dın ..la devam edildi. Ve..-a, ey o_z , mez. Doğruluktaı;, ayrlllil<U'gün. hazinen\z reket etml.ştl. 
cHanıme en ı> mı} 4 rini size coşkun coş unl çızıyorumİ· U' nınızda.n a:yırdıı:.ınız ktlr Kaynınız Padişahın maiyetinde fazl~ kun~an-

Bu:~:;ı~ik:::n;e{;ıresmi hitaplar Ya;a;..c~e~:;~e~::a~:i.z.~~:. Beşiktaş, Siileymaniyeyi yendı ~!~: =~k~~::ıı~utfuı bu:~:= ~~;0i;ı~tuve~ Y:!;:zıdk;~::a:~ 
l cenu ı h' k d acayip r lan çeviren odur. Kulunuzu çtal1am- olduğu lçln padişahla beraber ha.re-

o ur. ·ı·1 h da. Bahrimu ıt enarın a, .., Si ahbeya.zlıla ln doğruluğuna i l 
Zır. a, bu'' tu" n bir sene sevgı ı er a- d cagız .. lerlni golleri kAfl gören Y d yor ve Hüsrev ld iki- ket edememişti. Beyazıd p~şa yı e-

neb~tlar ortasın a yaşaya ... Ha~ta ortnoında bah .. ar g.un zı 0 ...... am•qlar ır. .. d 1 du Fırsat bu u.. t k he-
d k •> ı ...., d h kendilerini fa a. Y • .,_. "'S - mü! e em yor · lah ha- şince orduyu takip e me uzere 

linde yaşa ı . . . . Ve siz, müstehziyane: hatırlatacak derecede guzeldgı eftıb~= 18 inci dakikada. Şeref kaleciyi de .~a. ü mizi de yere vurdu. Fa.kat, Al ıet te- men ola çıkacaktı. 
cSevgilim> mı d·ıyeyım? - Sakm yılanlar, köpek balıkla- valarm cumartesi akşamın an lımla. geçerek takımının 6 ncı golun - kikatl mey~an'.1- ç~~:::r~ .. a~ özü- Çel~bl Mehmed av meraklısı oldu-
Hamakat olur, manasızlıkkolur. 1-,rı olmasını - derdiniz. ren birdenbire bozmuş bul.unması yapmış ve müsabaka bu ~etıce de~b~- c~?-1 et~~· .. ıy.~yı, kotuyu kkendi erınız- ğu için, maiyetinde birçok avcılar 
Zira bu mektubum, artı ayrı Hakikat sizin söylediğini.zdi .şü~- dünkü lig maçlarını aksatmı~~ı:.. De- meden 6-0 Süleymanlyenın mağlu nuzle gordunuz, hırsızı eHnüsrev bey vardı· bunlann başında Ti.mur Ah-

k k d mlı bir ş.ekilde yağan kar yuzunden bul uştur ak ladı Halbuki ' bir k bu 
mamız için. ki hesiz ... Fakat bir aşık ha ı aftı ku· vFaenerbahçe ve Karagüm,rük stadları yetne nihayet m . f le Y a nız. - bir dirhem ya- med bey isminde mahir o çu -

Diyeceksiniz . : .. .. .. "'Ben size aşıktım. ev a· 1 iş ve bu Beykoz • Ve a mutfakta Israr edilen B'" le bir lunuyordu. Ahmed. padişahın ıti.mad 
b tarafına sadece şunur mu ' D ıı· oynanamıyacak bir hale ge m .. B k z x-.n hesabım bile arardı. oy .. 1 '""~ biri ldl Çelebl 

- Kağıdın aş laAde a"<>ık .. Sizi seviyordum... e halardaki maçlar hakemler tara- Gun" ün son ve muhlm maçı ey dıo ı:.~d· mm eşl du"nyanın hlç bir koşe- ettiği akıncı ar...... . 
d -s sa t t dı da. yapıl a a Mehmedln ordusu çok kuvvetliydi. 

adımı yazsay ın. dosta yapıl· gibi seviyordum... . ag"' - fn1:°ısdbaententeohyniraneadcl.alkmişb!.trirv. a~~yr:tt: ;u- Vllee~aVlılefaarıntadkımo"rdlun·~~ıır~ç~ sarf ettik~ slndelebbuli uMnemhmazd, şevKkaetsllmımın! sözlerlne Türk ordusu Tuna boylarında (Yeıl Tıpkı bir arkadaşa, Yine seviyorum, sevıyorum, b t d ı si 1 ln Be"' çe • d n Go"ku") ve (İsakçı) kalelerini tahkim 
~ v 'b' lunduğunda.n maçlara yalntz u s a - leri gayretin semere verme ç ,, - dı Yerinden kalkarak alnın a aıgı g! ı. b 1 d W•l zı!ll. dan kaçırdım. . Dı"- kkak nınelerl l~zım- kıZma . ederek Tunaya. bil.klm olduktan son-
Hayır bu da ka i egı · Terl'ık r~eselesı· bahaneydı... - da devam edilmiştir. kozlulan muha ye.. .. .. .. inl t klbe 

' . d Ji .. K aellyordu. Bu yüzden buyük bir merak optu. asıın birk"" gün içinde hazırla- ra, Eflak beyinin askerler a 
Adınız çok hoşuma gı et ......... agwımı ugyra .. tıran asıl buydu... T k aaımpaşa o h l1d takım Ve K -. d t 

Bunu 
kaç geceler, kaç günler .• de.hı. - ... ., op apı • .. .. "n uyandıran karşılaşmaya. er kild k maiyeti ııe birlikte Edime en başlamış ı. .. kl vergi vermek 

b 
Sizi seviyorum... Günün ilk maçı hakem Husnunu k vvetll kadrolarlle ve şu şe e nara ' Eflaklılar Tur ere k 

larla tekrarladım... O, Kenım kçın Seni seviyorum... idaresinde Topkapı ile Kasınıpaşa ta.- ~~ktıl~r ayrıldıWıın içinde bir sönmez ateş istemiyordu. İlk lhtllil.f buradan çı -
pek tatlı bir hatırc.ydı... uru uru Sensiz hayatın tadı yok, mana· kımlan arasında yapılmıştır. En ku~- Vefa:. Hayati - Vabld, Enver - Nec- K:: Nilüferi çılgınca. seviyordu. mıştı. Çelebi Mehmed, Eflak beyl ~lr-
yazamanı... İmkanı yok. k Mevcudiyetin olmazsa ben vetli kadrolarııe sahaya çıkan 1~ det, Hakkı, şükrü - Ferdi, Fikret, va~t bu yüzden zindanda çektiği ız- çe'ye Tuna.dan şöyle blr haber gon-

Böyle, uzaklaştığımız bir an~3:"" sı yo · · · klüplerln karşılaşması çok çetin ° Hakkı Baydar, Mustafa. Fa • da. unutmuyordu. derdl: 

İmkanı yok, evet. Beni affed.ınız. yaşayamam. muş ve ilk deVTe bütün gayretlere Be koz: Necmi - Kemal, Sadeddin .. - tıra.bları ·mede kalırsam, yeni bir o:Sözünde durmayıp ortalığı haraca 
dd Öyleyse... raıYmen 0-0 beraberlikle neticelen- Ka' myran Reffi Abid - Mebmde, Bu- Belki Ediğ rım korkuslle bu fırsatı kesen adama h~ddlnl .. bll.~irrneğe ~el-

F"''Kat ı'smı'nı·z bana h! et venyor. .,... lılar • • iftiraya u ra • k dokturmeden Et-
~ Bana acı... miştir. İkinci devreye Kasımpaşa lend, Şabab, Sabahaddin, Kazım. k istemedi. diın. Boş yere an 

Bu bahsi kapatalım. .w. . Ricamı dinle. büyük bir enerji ile başlamışlar ve Oyuna Beykozluların soldan açılan kaçırma lbime kilit vuruyorum. El- lak kalesin1 tesllm et ve sulh şartla-
. Mektubumu niçin gönderdıgımı Bana gülümse... bunun neticesi olarak devre ortalardın- bir hücumu ile başlandı. Dakikalar - K:;. ün birinde bu kilidi açacak nmı kabul ettiğini fl'len lsbat et. 

anlatayım. İstersen benimle alay da et... da yegane gollerlni kazanmışlar ı~ ilerledikçe Beykozluların daha ağır bette ~ar bulurum. Yoksa, ordumla bütün Eflak lllni l.s-

Sebep, gayet basit. k Gel... Terliklerinin yanına ... Be· Bu sayıdan sonra. oyun ço~. s~;~ ~ bastığı görülüyordu. Neteklm Beyko;~ bl~~erek müteselli oluyo~du. . - tilEA.flead;c~;yıf,·•padlşahın bu teh.didlne 
Mektııbum, batan aşkımızı ur- n'ım yanınıa kendin gel... ş.ekil alınış ve hakem bu yuz Bu lular 9 uncu dakikada Kazımın ne tanına kavuşmak, hür ve müs h de 

1 b . 'mdat ko- Topkapı oyuncusunu çıkarmıştır. h bir şu" tile yeg .. ne sayılarını kazanınca Vkial mak arzusu da Kasımın kulak asmadı. Çelebi Me me . larmak için uzatı an ır ı Nakleden .. Hatice Süreyya i..L t yaşa .. · aretln varsa 
lu degwildir. Bövle bir ~eyi aklınızdan sırada iki Topkapı oyuncusu da sa a VefaWar vaziyetin tehlikeye girdiğin! a vel yola çıkmasına amil ol- «- İşte meydan.. ces 

Z kenarında bulunan sıhhiye memuru hissederek fazla çalışma~a. mecbur bir an ev kendini göster!» . 
geçirmeyiniz. ... 

Geçti ... Bitti ... Aşkımız boguld~. 
Cümlelerimin arasından ayrı b~r 

rııana çıkar mağa çabalarsan~ n~:ı
ledir. Zira öyle mana yok. Dupeduz, 
dı..işüncelerimi yazıyoı um. 

B U L M A C A M 1 ile kavgaya tutuştuklarından hakem oldular ve bunun neticesi olarak üs- m~tu. Edlrneden ayrılırken yirmi Diye haber gönderınce, azminden 
müsabakanın fena. bir netle~ verme- tünlüğü temin ettiler. Bu sırada bir a~~a yeni basmıştı. hiç bir zaman geri dönmlyen Çelebl 

1 ') 1 4 ~ fi 7 8 9 1 O sinden endişe ederek 10 dakika evvel de penaltı kazandılarsa da dışarı ata- iki H~s~ev bey ona - Edlmeden ayn- Mehmed pek haklı olarak hiddet.-
- müsabakayı tatil ede~ek Kasımpaşa- r:ık kaçırdılar. .. en - şöyle bir öğüd verdi: lendi. Ve ordusunu üç kola ayırarak. 

Kalemi elime alarak şu satı~l~rı 
yazmamdaki sebebe güleceks!nız, 
C'minim .. Yahut bana öyle gelıyor. 

işte mesele. 

2
\ \\ 11_\ı ı-----1·-- lıları bükmen gallb ilan etmiştir.. 15 inc. i dakikada Mustafa.dan guzel Iır_k Nı'lu"fer çok tehlikeli bir kadın- Ahmed bey kumandasındaki bir fır· 

1 Uği t in idi nu unu kayı Eflak üzerine sevkettl. 
Beşiktaş • Sü eymanı.ye bir pas alan Fikret beraber B:~oz dır. Kastamonuya g ~cee ~demi - ... 

3 •-- - - - Günün \kine\ karşılaşması Bleşıkttaıi etti. fBillralzisonhraa.tı!~!~~cl ~olü tursun ve uknus!~:ı~~i1üf~ unutma- Eflak beyi, Macar kra• 
-ı-ı 1 \ ue Süleymanlye arasında yapı mış · müda er n n . dl Kasını, ço 5 

4 l Hakem Samihin idaresinde sn.haya yaptı ve devre 2-1 nıbayetlen · . ~ çalışacaktı. lından yardım istiy~r .. : -ı-ı-,-. _-__ -_. == çıkan Beşiktaşlılar şu şekilde dizil- İkinci devrent~n ilkdeonb:~a.~a~;:~ ............. · · • • • .... """ .. " · • "·': Okçu Ahmed kumandaskındilainlki TUbrtir 
Terliklerinizi unutmuşsunuz. 
Hani ş ı etrafı tüylü güzel .terlik

leriniz ... Sl'!vdiğim ve ayakların za 
pek yakışcırdığım terlikleriniz.·· 

- - -ı-~ \ mişlerdlr: mütevazin geç ıyse ...................................... fırkası llk hamlede E!la n 
( \ \ - \- _ - - Faruk - Yavuz, İbrahim - ~ifa.~, Yeşllbeyazlıların .. o~na hA.kim oldu- kaç ltasa.ba.sını birden işgal ed:ince. 

7 -_~_-.1 ______ •
1

__ _ Halil, Hüseyin - Şakir, Hakkı, Şukru, ğunu görüyoruz. ustuste_y~pıl~n ak~ lk.IOC•I klSlm Eflak beyt şaşırmıştı ... Derhal, ~amlll 

Tabiatile bunları kullanamıyaca
ğım. Ve başkasına da vermek elim
den gt"lemiyor... Onları başkasının 
~iymesine dayanamam. 

- • şeref Eşref. ların birisinde Haydar uçuncu, Ha 1 Macar kralına muracaatla.. 
~ • - _ _ _ _ _ _ _ Sül~ymaniye her zamanki kadros~; dördüncü ve beşinci saygan Y~tX:a T 0 an ~Aman- Türkler yurdum• 
c -ı l 1 1 1 u muhafaza ediyordu. Oyunun oyıınun neticesi belll ol u ve ~ Türk ordusu una çipeyip gec;lyor. Ben bu işi ... 
~ - - - - - ~nları karşılıklı akınlar arasında baka 5-1 Vefablann galibiyetlle bitt. ka sanmıştım. Bana yardım 

10 l_l_l_I tı Beşiktaşlılardan beklenen ils- boylarında etmiyecek olursan, Türklerle 

At,aydım mı} ... . . Soldan sağa ve yukarıdan aşağı: 
1 - Telkinat. 

~~lftk bir türlli teessüs edem.iyor ve ı Puan cetveli senin aleyhinde anıaşmata 
taraftarları haklı ol:ırak endış~ ~~l- ı mecbur olacağım!• 

Hayır.. Mal benim degıl kı ... 
2 _Tembellik - ŞikAr. 

yorlardı. Nihayet beklenen sayı 13 ~n:: ı Takım ~ı. G. B. 1\1. A. Y. P. Eflak hanedanı arasında. başgös- Dedi Macar kralı işin bu derece 
cü dakikada oldu. Şerefin sıkı bir şut~ Beşiktaş 14 14 - - 68 10 42 t ihtilaf ve rekabetler üzeı:ine Çe- ciddi v~ tehlikeli olduğunu tahmin et-Sakla!aydım ... Niçin? ... Sizi se· 

viyor muyum ki} .. 
Artık aramızda rabıtanın dırılme-

ıi kabil değildir. 
T erlild<!rinizi siz de seversiniz .b~-

_ı ı__ '-'l:"l!·ıı--·r:• ı: •. r-ıw,- v Td)'llıı:ıar. ::·-o aya& ar ıı;ı, 

şimdi sizi benden uzaklaştırmıyor· 
lar. 

Belki de... , 
Belki de başkasının yanına sizi 

götürüyorlar 1 
Hatırlat mısınız, evdeyken hu ter

likleri ayağınızdan çıkarmasını hiç 
istemezdiniz. Hatta seyaliahere çı· 
karken Lile, bavulunuz dolunca, göz· 
lerinizi kr.ldırır, bana bakardınız. 
Güzel gözlerinizle sanki rica eder· 
diniz. 

- Haydi senin çantana koyalım, 
güzelim 1 - derdiniz. 

O zamanlar bana «güzelim> der-
diniz ... 

Uzak zamanlardı onlar ••• 
Aradan sekiz gün geçti. 
Ben de size cgüzelim>, ccicim>, 

ccanım>, ccaaaaanım benim can
nnnnım I> derdim. 

O günleri düşünüyorum ... Bir de. 
saadetimizin mahvolduğu bugünle
ri ... Birihirimiz için o sıralarda ki· 
inattık, her şeydik ... 

ldik ... 
Yahut da öyle sanıyorduk.:. 
Adeta çılgınca, adeta vahşiyane, 

ldeta ne bileyim, kıskanarak, esir-

3 _ Telezzüz edatı - Hayvan elbi-
sesi _ Eski bir nevı tüfek. 

4 - Koyun ayağından yapılan bir 
yemek. 
5 - Tersi kuşun evidir - Ana~oıu 

·ı - Beygir - Donuk renk - Tersi 
nihayet demektir. 

8 - Gelinin başı - Başına uKt ge
lirse kına sür demektir. 

9 - Küsme. 
10 - Aidat - Vakit aleti. 

Geçen bulmacamızın balll 
Soldan sata ve yukandan qafı: 
1 - Dinamo, Aç, 2 - İlavelldir, 

3 - Namus, Kaçu, 4 - Avuçiçi, Eh, 
5 - Mcsireyerl, 6 - Ol, Çelebi, 7 -
İkiyemen1, 8 - Ada, Ebet, 9 - Çiçe
rln, Ya. ıo - Ruhi. İza.ı,:. 

Tokat spor birliği 
baıkanlığı 

Tokat (Akşam) - İlk tedrisat mll
fettişlerinden B. Fikret ÖZgönenç ş.eh
rlmlz spor blrllğl reisliğine seçllmlştlr. 

Basketbol müaabakalan 
Eminönü Halkevl spor kolu tarafın

dan tertlb edilen ve 30 takımın iştirak 
ettiği basketbol müsabakalanna dün 
başlanmış ve yapılan yegine maçta 
Kabataş, Aıtıok Yıldız takımını 22-5 
mağldb etmiştir. 

ZAYİ - Kahvemin ruhsatiye ve 
küşadlye ve polis beyannamelerlnl 
zayi ettim. Yenisini çıkaraca.ıtımdan 
eskisinin hükmü yoktur .. 

Galata Kalafatyerinde 135 No. h 
kahvenin sahibi CeW Acar 

Tefrika No. 48 

Kadının Zaferi 
Müellifi: P. de Coulevaln Tercüme eden: (Vl • Nft) 

~~~~--H4--~~~~ 

Kontesin aldı henüz mektepte j nın bu derece tersine Jrlipfı da caiz 
olan on alb yaııındaki bir prenses- miydi} Oğlw.a alııım1.dığı bir aert
teydi. Ricası üzerine, biraderi kar- Jikle çıkıııt?. B:rkaç ı.:i.ln müddetle 
dinal, ı:ırensesin ailesini yoklamıttı. onun sözlerini dinleme!c istemedi. 
O tarahı:tn hiçbir mani olınıyacağı· Neler söylemedi, neler ... 
nı öğrenmişlerdi. Şayet delikanlı emri vaki yapma-

İşte bu sıralardaydı ki Dora Ro· mış olsaydı, ihtiyar kadın belki de 
maya geldi. ısrarlarında muvaffak olacakb. Bu-

Donnı:t T eresa, çok geçmeden, nunla beraber Dora' nın getireceği 
oğlunı.;,n bu Amerikalı kızla alaka· drahomanın azameti kontesin ah
aır.ı Öğrendr. Fakat telaşa da dü§'" haplarını yatıııtırdı; gözlerini bürü
medi. Zir:ı başına geleceği tahmin dü. 
edemiyordu. Avukat Orlandi, modern hayabn 

Amerikalı kadınlar ona daima bır ma!:&rif tenevvülerinden bahis aç· 
antipati telkin ederlt..ıdi. Birçok •~- tı. Şayet ınsanın büyük ıerved u~
ferler, Ltlo'nun böyle bir izdivaç mazsa yaşamanın güçlüğünü an!<ittı. 
için ken:-!:sinden müıaade alamıy.ı- Marki Bonı de Amerikalıların nrı· 
cııığını tC'krarlamış durmuşh.ı. Vazi- muskarlığır.dan, iyi zevce oldukla
yet böyleyl.en, oğlu kendisine gelip nndar:. dem vuruyordu. 
de Dora'rla izdivaç edec.eğini, sö- Mgr, Capella ile Don Salvatore 
ziın de k~silJiğini b:ldirrİı~si üzeri· genç kızın getireceği milyonlarla fa· 
ne ihtiyar kadının ne halle•e uğra- kir iıkuaya çok .iyilik yapabileceğini 
dı?ı ta<1avvur edilsi.ı söylüyorlardı. Kontesin biraderi 

Ömründe ilk defa olarak Ceııabı· kardinal Salvoni müstakbel gelinle
bakka Lile isy;:m etti. Tasavvurları· rinin belki de katolik olacajı ~eli-

Sülcyman!ye kalecisini mağlüb ettı. Fener 13 10 1 2 48 10 34 l:~n sultan Mehme~ .. ordus~~:;; mlyordu. Eflak beyi Mlrçe, kolay ko-
Bu sayı Süleymanlyel!l~rl .~d~makıllı G. Saray 13 7 3 3 45 18 30 zırhyarak karlar çozülilr çoz • lay gürültüye pabuç bırakan t!'-kım-
sarstı ve Şeref vasıtasıle ustiiste iki \ Vefa 14 6 2 6 35 35 28 yani ilkbahar mevslmln~ Tun~ boy- - -·- _ .... -..uuu vuıt ıyı 

dil \ ist. 811'.Qr_ ıs ! ! ! ~! ~ ~ ,...,~a.cırzırvı::nırışn. bildiği için, Mirçe'nin müracaatına 
80~!! .-e.!.· ____ ....,._ acr'"drv·T• Beykoz 14 3 ı ıo 15 35 21 Çelebi Mehmed Eflak se!erine ha- derhal müsbet cevap vermiş ve ken· 
mlşlerdir. 1 Topkapı 14 1 4 9 17 60 19 zırlanırken, yeni bir hadise daha dislne yardımcı bir kuvvet gönder-
İkinci devre yine Beşikta~lıların 8 .. başgöstermişti: Akdenlzdeki sahille- miştl. Fakat Okçu Ahmed bey fırkası 

üstünlüğü altında geçmişse de atılan uleymaniye 14 2 1 11 13 54 19 rimi.ze sık sık baskınlar yapan Vene- karşısında bu kuvvet o kadar çabuk 

Halkevleri arasında ı Tokat Sporbirliği Turhal 
spor müsabakaları Şekeraporu yendi 

Halk Partisi genel sekreterliği ta- Tokat (Akşam) - Yapılan davet 
rafından Halkevlerinln sporcuları ü7.erine bir maç yapmak için Turhal'a 
arasında tertib edilen spor karşılaş- giden şehrlmlz spor birliği futbol ta
malarına dün başlanmıştır. kımı Şekersporla yaptığı maçı ikiye 

Eminönü Halkevinde yapılan vo- karşı üç sayı ile kazanmıştır. Maç sa
leybol müsabakalarında Eminönü mimi bir bava içinde cereyan etmiş 
Halkevl, Üsküdar Halkevine 15 - 9, ve maçı müteakip sporcular şerefine 
15 - 9, Fatih Halkevl Bakırköy Halke- Kantinde ziyafet verllmiştlr. 
vine 15 - 10, 10 - 15, 15 - 12 galib gel
miştir. 

Halat çekme müsabakasında Eminö
nü, Üsküdan, Fatih - Bakırköy Halke
vi takımını mağhlb etmiştir. Beyoğlu 
Halkevinde yapılan voleybol ve halat 
çekme müsabakalarında da Beyoğlu, 
Kadıköye, Beşiktaş, Sarıyer Halkevine 
gallb gelmişlerdir. 

Sakarya kofusu 
İstanbul atletizm ajanlığı tarafın

dan tertib edilen Sakarya kır koşusu 
dün sabah kar yağmasına rağmen 
Şişli sırtlarında yapılmıştır. Büyük bir 
atlet grupunun Işttrakile 3500 ile 6500 
mesafede yapılan bu müsabakada 
alınan neticeler şunlardır: 

dik cümhuriyetine mensup gemiler, dağıldı, öyle perişan oldu ki .. Macar
oralardakl halkımızı fazla tazyika lar şaşkınlıkla Efiaklılan vuruyor ve 
başlamıştı. Bu baskınları önlemek ve nasıl, nereye kaçacaklarını blJmiyor
Venedik hükümetlne de haddini bil- lardı.. İlk bozgun, Eflak beyinden zl-
dirmek lazımdı. yade Macar kralını korkutmuştu. 
Padişah o sırada Akdeniz sahille- Okçu Ahmed bey fırkası, Eflak be· 

rinden Edirneye gelmiş olan Çalı reis y1 Mirçe'yi takip ediyordu .. Mirçe'nin 
ne uzun boylu görüştükten sonra., kuvvetleri bozguna uğradıktan sonra, 
Akdenize Çalı bey kumandasında bl.r Çelebi Mebmed, Macarlara büsbütün 
donanma göndermeğe karar verdi. dayatmağa başlamıştı. 
İcap eden kimseler ayrılarak Çalı be- Macar kralı hadiseyi dlİYtınca. hayli 
yin maiyetine verildi. telaşa düşmüştü. Türk orduları Tuna 

Bu, Venediklilerle döğüşmek üzere boylarını baştan başa tutmuştu. 
toplu bir halde Akdenlze çıkan ilk Çelebi Mehmed (Yer Gökü) kalesi
Türk donanmasıydı. nl yenlbaştan tamire başlamıştı. Ka

Çalı reis donanmasını ve maiyetini lede binlerce amele çalışıyordu. Bu
tamamlamak için, Edfrnede çok kal- rası, Tunanın Balkanlara karş1 en 
madı; Çelebi Mehmedden icap eden muhkem kapısıydı. 
talimatı alarak yola çıktı. Eflak beyi, Macar kralından lkincl 
Padişah deniz seferine çıkmayı çok defa yardım istiyordu. Padişah buna 

arzu etmtşse de, Eflak işini daha ev- duyunca., akıncılara: 

Müsabakaları İstanbul Parti idare 
heyeti başkanı Reşad Minlaroğlu ile 
büyük bir kalabalık heyecanla takib 
etml.,lerdlr. 

3500 METRE: 
ı Barkov {Ş!ijli) 

vel halletmek rn.zım geldiğinden, bu - Ha. gayret, aslan yüre~ Ylğit
\•azifeyl cesaret ve mebaretinden lerlm ! Şu berifcikleri tamamı le boı-

14.5.9 emln olduğu Çalı beye vermişti. guna. uğratalım da bir daha başkaı-

B takımları 
Dün sabah Şeref stadında Vefa Ue 

Kasımpaşa B takıın!arı karşılaşmış 
ve Vefalılar rakiplerini 8-0 mağlüb 
etmişlerdir. 

il Raif (Haydarpaşa) 
111 Hüseyin (Eyüp) 
6500 METRE: 
I Artan (Beşiktaş> 
il Hüseyin (Fenerbahçe) 

23.12.1 

lll Ko.stantanldis {Beyoğlu ) 
Takını itibarile 11 puanla Beşiktaş 

birinci gelm~tir. 

ne düşüy:ndu. Donna . T eresa ise, 1 vam ederse de her gün bir kere eve 
en sadık dostlarının, hatta kardeşi- uğrar, kadınır.. duasını almaktan 
nin bu izdivaca nasıl kolaylıkla ra· da geri durmazdı. 
zı olduklarına pşıyor ve hiddetle- cAIJah rahatlık versin I> dedikten 
niyordu. Etrafında her şeyin yıkıl- sonra, ona öptürmek için alnını uza· 
dığını, göçtüğünü duyuyordu: Pren- brdı. Kontes, baş parmağile oğlu
sip. kanaı&t, din 1 Hiçbir şeyden nun başına haç işareti yaparak. mu
korkmuyoıdu; ıırf oğlunu kaybet- tekit insanlara has bir ifadeyle: 
mek aklıru batından alıyordu. Bu - Berhürdar ol, evladım! -derdi. 
delikanlı onun gururu ve canlı ne· Sonra, el·ini, onun dudaklarına 
şesiyd'.. Onu yabancı bir kadının eli- öptürmek için uzatırdı. 
ne vermek istemiyordu. lıte yalnız Muhabbetlerini böylece karşılaı
bu sesepledir ki, fazla mukavemet tınrlardı. Bu ana şefkati, delikanlı· 
göstermedi. İzdivaca razı oldu. nın ekseriya ihtilaçlı olan ruhu üze• 

İki aydıınberi, bir romatizma buh- rine bir şebnem gibi düşerdi. Sinir· 
nile yerinden kımıldanamıyordu. Bu leri böylece yatışır, kalbinde bir sa· 
hastalığın bayan Carroll' a nezaket adet ümidi uyanırdı. 
icabı ziyaretill'i menettiği İçin mem- Kont Sant' Anna annesinden ev
nun bile oldu. Fakat onu da, Do- lenmek iznini kopardıktan sonra, 
ra"yı da, evinde kabul etti. Bunun bui~; becerebildiğine hayrete baş
için bir gün tesbi~ etmişlerdi. ladı. Şunun da farkındaydı: An-

İtalyanlarda anne muhabbeti nesi 'İle karı11 arasında asla sempati 
kuvvetli bir histir. Bir evlat, anası· doğamazdı. Sempati şöyle dursun, 
nın kusursuz olduğunu bilince ona hatta geçim bile kabil değildi. Bu 
karşı aşkı adeta ibadet halini alır. kana:ıt az çok keyfini kaçırıyordu. 
Lelo, annesile çok iftihar ederdi. NişanlJSJna ailesinden sık sık bah
İhtiyar kadının bu yaştaki güzelliği- setmiıti. Fakat Dora" nın blrçok şey· 
ne hayran olur; vakarını, hatta mü· leri kavramak kabiliyetinde olmadı
samahakar olmamasını beğenirdi. ğıın da anlıyordu. Bir kardinalın, .. 
B;rlikte otururlardı. Erkek her ne ka- belki de ilerde bir Papanın yeğeni 
dar ıehirde yemek yer. auarelere de- olabileceğini diifündükçe kahkaha· 

Çah reis Edimeden ayrılırken, Çe- dırmasınlar. 
lebl Mebmcd kendi.sine şu sözleri söy- Diyerek askerini teşci ediyordu. 
ledi: Bu sırada Etıaklılardan bir kısmı 

«- Yapacağın muharebelerde fazla padişahtan yardım istiyor: 
esir almağa çalış.. ve esirleri Edirne- - Aman, bizi Macar kralının taz-
ye gönder! Allah mulnln olsun. A.ske- yikından kurtarın! 
re ihtiyacın olursa, Antalya sahille- Diye feryad ediyordu. 
rindekl yerlilerden istedl!Iin denizci- (Ark.ası var) 

larla gülüyordu. Bu ona pek tuhaf 
görünüyordu. 

Lefo, pek o kadar mütefekkir ol
mamakla beraber, Sa:ıcon ruhiJe La
tin ruhunun arasındaki farkı, mÜs· 
takbel karısile kendi nefsinin mu
kayt;se:tinden anladı. Ömrünü bera
ber geçirectği bu kızdan zihniyetçe 
bu derece farklı olduğunu düııüne· 
rek b~raı: da ü.tktü. 

Bayan Verga, matmazel Carrol· 
l'a: 

- - Kayın valideniz ve muhiti A
merikalılardan pek hoşlanmaz 1 -
diye habeı vermişti. 

Ve, herhalde soğuk hir kabulle 
karşılaşmasını beklemesi için onu 
ikaz etmişti. 

Genç kız, omuz silkti. Tabiaten 
cesur ve mücadeleciydi. .. Büyük bir 
servetin sahibi de olmak, hayattaki 
cesaretini büsbütün arttırıyordu. 

Irkların ve dinlerin insanları esas
lı şekilde ayıracağına akıl erdireme
diği için, zenginHk sayesinde bütün 
manevi maniaların aııılabileceğini 
umuyordu. Kaynanasını fethetmenin 
de kolay olduğunu sanıyordu. 

Onu sadt:ce ziyarete giderken gi
)"eceğoi elbise birinci derecede igal 
etti. 

Aynanın önünde uzun uzun ted
kiklerJe balunduktan sonra ziblinle 
süslenmiş açık gri bir elbisede ka
rar kıld •. Başındaki tok da bununla 
asarti)·di. 

R:ındevu günü, Lelo onu annesine 
götürmek için gelince, nişanlısı gö
züne fevkalade ııık ve ince görün• 
dü. Fak.at heyhat, korkunç derece
de moderndi. 

Annesi hayan Carroll, iyi bir ter• 
zide yapılmış siyah elbiseırile fevka· 
lade rabıtalıydı. Ancak iyi tesir bı
rakz.bilirdı. 

Mimariainin güzelliğile meşhur 
olan Sant" Anna konağı Romanın 
mazi çeşnısini mükemmelen muhata
za eden b;r meydanında. köşededir. 

Dora, evin şairaneliğini ve kıyme
tini kabul etmekle beraber, burası• 
nı çok mağmum ve eski buldu. De
ğil yaşamak, yaklaşılmayacak dere
cede. 

Daha ınerd·ivenleri çıkarken bu
rada ziyanın ve hararetin kafi dere
cede olmadığını düşünüyordu. 

Hafifçe titredi. Konuşmanın arka
sını kesti Basamaklarda yükseldik· 
co ça:pıntısı artıyordu. 

(Arkua var) 
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F ransada neler 
oluyor? 

(Baştaralı 1 inci sahifede) 

Almanya şunu da anladı ki, 
mütarekenin sürekli bir sefalet~ 
ten başka birşey olmadığını gö
ren Fransa, bıçak kemiğe daya
runca, Mareşalın peşinden Afri
kada harbe devam etmek kara
rını verebilir. Böyle bir vaziyet, 
İngilterenin maddi kudreti gibi 
manevt kuvvetini de arttıracak, 

İtalyayı Afrikada birdenbire çö
kertecektir. Hitler, henüz buna 
sebebiyet vermek istemiyor. 

Türkiye Oümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarthl: 1888. - Sermayesı: 100,000,000 Türk llra.sı. Şube ve 

ajans adedi: 265 
Zirai •e ticari her nevi banka muamelelerL 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramJye veriyor. 

ZJfaat Bankasında kumbaralı ve ihbarın tasarruf hesaplarında en ru: M llr:ı.'!t bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pldna 
göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 adet 1,000 lirahk 4,000 Ura 100 adet 50 liralık 5,000 lira 
4 it 500 • 2,000 • 120 • 40 • 4,800 lt 

' • 250 • 1,000 • 169 • 20 • 3,200 • 
40 • 100 • 4,000 it 

d- D1İKKAT: Hesaplarındaki paralar bJr sene içinde 50 liradan aşağı 
uşm yer;lere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 

Fransadaki sükUnetin manası 
işte budur. Fedakarlığın hudu
dunu çizmiş olan Mareşal, bed
bin ve çekingen, Alman savleti
ni bekliyor. isteklerine ve ısrar
larına hudud olmayan Hitler, 
mütereddit ve hiddetli, İtalya

nın Afrikada son günlerini sayı
yor. İtaıyaya giden ve Akdenizde 
varlıklarını derhal hissettiren Al
man tayyareleri, içi kof mütte
fiğin maneviyatını biraz yüksel
tebilirse Almanya Fransayı son 
ümitsizlik hareketine atmaktan 

içtinab edebilir. Eğer Hitler itaı
yan ın tam hezimet yolunu tut-

Londranın muntazam itfaiye teşkiliitı, bombaların çıkardığı yangınları süratlc söndürürken 

Kurlar senede 4 defa 1 eylUl, 1 birincikanun, 1 mart ve 
1 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Giyecek fiafleri de 
fedkik ediliyor 

tu~tma kanaat getirirse Fransa- (B t alı 1 • • ahifed ) - . . aş ar mcı s e 
nın Afrıkada yenıden harbe ~: mühim bir kısmını Ticaret Veka-
ı-işrı:csini Almanya için Akdenı~ı letine göndermiştir. Ticaret Ve
İngıltereye boş bırakmak tehli- kA.Ieti bu rapo 1 d ak 

· d d h b" "k b' t hlik r ara ayanar 

lngilterede 
pasif müdafaa 

1Ik defa olarak sivil 
halka mecburi hizmet 

veriliyor 
kesın en a a uyu ır e e yakında bir k · k · ço yıyece ve gıye-
addctmez. O zaman Al:Uan ordu- cek maddelerinin azami fiatleri- Londra 19 (A.A.) Yangın 
lan .Fransam; Ak~:~ız kıyılan- ni iIAn. edecektir. Vekalet İstan- bombalarına lı:arşı mücadele siste
na, Italyaya a gırışı kolay sa- buldaki k ınisy mini tanzim maksadile önümüzdeki 
hillerc inecektir. o onun mesaisi ile hafta neşredilecek olan emirname, 

. yakından meşgul olmakta., bura- t ı h 
Fı·ansa harbın ba~ nd b" l ngi tere tari inde ilk defa olarak si-

. . ~ı a, oy e dan go··nderilen raporlar dig~er vı·- vil halka pasif müdafaa sahasında 
b~: harbın ~zaruri kıldığı en kü- !ayetlerdeki fiat tesbiti işinde rol hizmet mecburiyetini tahmil ede-
cuk . fedakarlıktan dahi çekine- oynamaktadır. cektir. 
rck Italyayı işgal etmemiş olma- Ticaret Vekaleti kontrol işleri- Emirname, erkeklere olduğu gibi 
nın cezasını çekiyor. ni henüz esaslı bir şekle kovama- kadınlara da şamildir, fakat kadın-

N ed ,,~ lan yangınlara karşı çalışrnağa rnec-
ecm din Sadak dığ'ı.ndan ve belediye iktisa<İ 1şle- bur etmek niyeti şimdilik yoktur. 

rl müdürlüğünün. dar kadrolu Erkeklerden istenecek mecburi hiz. 
AKŞAMDAN AKŞA1\.1A teşkilatından istifade imk!nı met müddeti, ayda azami 48 saat 
-------------- pek az bulunduğundan müraka- olacaktır. Bu emirnameye muhalif 
Mo :/a Deniz KluHbu .. - be komisyonunun kararlan he- hareket edenler, 100 İngiliz lirasına 

kadar para ve üç aya kadar hapis 

h k "'B'un·; .. un ...... r:ıitç11in1'h ko.,...n°thr' "o,,l...rı te"ş,,ki""'ırl"t{ın..,."ı,.n b ne a Siz yere La· bai~0~ahmınler ılahna oiara.K 1 o 
ikmaline ehemmiyet verilecektir. dan 60 yaşına kadar bütün vatan-

hücum ediliyor ddşlan mecburi ve umumi bir yaz-
/ Beyaz peynir hakkında maya tali tutmayı kararlaştır-

tedkikler mıştır. Mıntaka komiserlerine, bu 
(Baştarafı 3 üncü sahifede) ll yazma i~inı her mıntakanın ihtiyaç-

• • , Henüz piyasada peynir bo u- larına göre tanzim edilecek bir ni~ 
Fakat efendim. vay sen mısm. gwu başı t Buzhaneler amanuş ır. - zamname ile idare eylemek salahi-

F ırsat bu fırsat!... Artık: «İçki içi· de tüccara aid peynirlerden mü- yeti verilecektir. 
liyor! Rezalet!» diye feryadı bas· 
rr.ak inıkanın: bulamıyan buı re- hiın bir kısmı piyasaya arzedil- İ • ·ıı"' k -- • d 
. . • b f d . K mediği gibi, bir takım ikinci el- svıçer mı ı onseyın e 
fiklerımu:, u se er e. « umarın .. .. ··ı l l 
sonu!» feryadına başladılar. lstan· Ierde bulunan peynirler de satı- goruşu en mese e er 
bul gazetelerinin bazılarından bu lığa çıkarılmamıştır. İstihsal . Bern .19 .. (A.A.~ .- D. N. ~· 
haykırmaları ~itiyoruz. merkezlerinde de hileye baş vu- a~ansı b~~dırıy.o~: Mıllı. k~nseydHa:~-

Unutuluyor ki. kumarhane haline t T k 1 cıye e~cumenının son ıçtımam a go-
gelmiş olmaklık bir klühü batınnak rulmUŞ u~: . ene . e er doldınu- rüşü!en mevzuların başlıcalarını ls-
.. 

1 
d b 'ık· d k t alın k lurken muhıın bır kısmına su viçre toprakları üzerinden uçan ya· 

fOY • ur.>un, e ı e anyo a 1 l · d . 
suretilu ihya eder. Demek ki iddia· konmakta, Ç erın ekı peynir hancı tayyarelerle Bal ve Zurih üze-
d<i tenakuz var. Şayet asıl olan de· mikdan azaltılmaktadır. rint! atılan ln~iliz b?n:balarına ait 
nizcilik sporu yerine ciskamhil ve Ticaret Vekaleti, peynir sıkın- meseleler teşkıl etmıştı=. . 
fınldak sporuna» revaç verdirilsey· .. si i in l§.k Bundan başka İsvıçrede tecnt 
d. fıkaralaş ak şöyle dunun zen• tısının. onle~e ç . a. adar- kapmlarında bulunan Fransız asker-
_;_. . k m "d 1 rd ' ıara sıkı emırler vermıştır. Mm- )erinin vatanlarına iadesi hakkında 
guu~me varı o u u. "d" .. f d l l h d' 

D hal 
.. ı· · k" --L~ ku taka ticaret mu uru B. Said e era mec is tarafından itti az e ı-

er soy ıyeyun ı ~an • . . 11 rd 1 k d dk'k d'l .. man biç sevmem. Oynamam da. Rauf Parker ikmcı e e eki pey- en atar a te ı e ı mı,tır. 

Habr için bir partiye başlasam, ot" nir mikdarını de tesbit ettirdik- Ar jantinin general 

Yeni bir Hitler -
Mussolini mülakatı 

(Baştarafı 1 inci sahifede) 

Sunday Dlspatch'ın diplomatik mu
habiri de yazısında şöyle demektedir: 

cHitlerin planı, İngilterenin ısti
lii.sından evvel İngilizleri Akdenizde 
mağlüb etmeği istihdaf eylemektedir. 
Alman tayyarelerinin Slcllyaya yerleş
mesi, Akdeniz! ikiye bölerek İngiliz 
filosunu şarki Akdenize gitmekten 
meneylemek hususunda Hltıerin eski 
hülyasını canlandırmaktadır. Bunun 
diğer bir hedefi de Yunanistanı ablo
ka etmektir. 

B. Rooseveltin hattı hareketi karşı
sında şaşıran Hitler, Amerikanın müt
tefiklere yardımının en yüksek had
dini bulmasından evvel İngiltereyi 
ezmek için büyük bir gayret sarfet
mek lüzumunu hissetmektedir. 

Sunday Chronicle gazetesi de bü
yük bir manşet altında, yazıyor: 

OSMANLI BANKASI 
TÜRK ANONİl'vı ŞİRKETi 

TESiS TARiHi 1863 
Statüleri ve Türkiye Cümhuriyeti ile mi.ınakit mukavelenamesi 

22q2 Numaralı lO/ o/1933 tarihli kanunla tasdik edilmiştir. 
(24/6/1933 tarihli 2435 Numaralı Resmi Gazete) 

Sermayesi: 10.000.000 İngi?iz Lirası 
1.250.000 İng!Jiz Lirası İhtiyat e.lcçesi: 

MISIR. 

Türkiyenin başlıca Şehirlerinde 
PARJS, MARSİ~YA ve NIS'de 
LONDRA ve MANÇE.STERDE 

KIBRIS, YUNANİSTAN. !RAN, IRAK, FİLİSTiN 
ve MAVERAYI ERDON' de 

Merkez ve Şubeleri 
Yugoslavya, Rumanya, Yunanistan, r:~.ıye, Lübnan 

FilyaDeri ve bütün Dünyad8 Ace .. e.ı. ve Muhebirleri V:ll'd~ 

e:Hitıer - Mussolini mülakatı lı!ı.be- Her nevi Bankn Muameleleri yapar 
rini vermekte ve bir Amerikan men-
baından bildirildiğine göre bu müla- Hesabı cari ve mevduat hesaplan küşadı. 
kata cbazı Fransız askeri şefleri» nin Ji,cari krediler ve vesaikli kre-diler kü§adı. 
;;;;~~~,_d-; t-;_k~lye ;decek .olan Fransız [;"Ç- -······~r.~ .. J..i memleketle-r üzerine keşide :;enedat is:Cont.;. 

til l k b hl dur Bu am T"! tahvııat, aıtın ve t .• • 
osunu a ma a smevzuu . Senedat tah~ı~b . cm aa uzenne avans 

suretle müteaddit satfıharp gemi.si ve _ ve saıre. · 

40 kadar kuvvetli denizaltı gemisi En yu_-;_=-~e~k=--=.:-~~.;= .. :=.========== mihver donanmasına 1ltlhak etmiş g ~, J -

bulWlacaktır.ıı Kasalar ~rvı.3~ .,..,, haiz kiralılr 
Müstakil Fransız 

aJ· ansının bir haberi Piyasanın en müsait tartlarile (kumbaralı ve)• 
kumbaraS\l:) tasarruf hesaplan açılır. 

Londra 19 (A.A.) - Müstakil Fran- ·~---•••••••••••••••••••••••• sız ajansı bildiriyor: 
Reynold News'!ıı diplomatik muhar- M M v k A 1 t• den· 

rlrinin zannettiğine göre İtalyayı tam e a e 1 n • 
bir hezimetten kurtarmak için B. Hit- • • 
lerle B. Mussolininin hazırladığı mü- Kuleli, Maltepe, Bursa askeri liselerinin her üç 
Hl.kat, Yugoslavyaya ve Bulgaristana 
birer ültimatom vererek Alman ve sinifına ta Jebe alınıyor 
İtalyan kuvvetlerlle evvel~ Yunanls- 1 _ Kulell Maltepe Bursa askeri llselerlnin her üc sınıfına l / Mart 
tana sonra da Türkiyeye hücum et- 941 d'e ba~yac~k olan yeni ders devresi icin maarif liselerinden nakil S1l

mek için Alman kıtaatının serbesce tll tal b ı kt 
bu memleketlerden geçmesine mlisaa- re ~ _ e~~~c:ale~~nın , Türk ırkından olması, sıhhi muayenede sağ-
de edilmesini istemektir. lam ·ık:m.aSl ve istekli adedi ihtiyaçtan fazla olduğn takdirde Ya?ılacaıc 

Bu h:ıreketin gayesi Karaderuzde seçnt~ sınavında kazanması ve kendi okullarında bu sene aldıkları ılk ka
ve Türkiyenin Akdeniz sahillerinde naat notlarının derecesi l.yl olması şarttır. 
bulunan deniZ ve hava üslerini ele s., _ Bir sene tahsili terk edenler, her ne sebeple olursa olsun ~a~ı~ı 
geçirmek.tir. büyütmüş veya küçültmüş olanlar, yaşları, boyları ve ağırlıkları as.ken lıc:e-

Bu planın tahakkuku i~n cSoyYet ıeı: talimatında. yaztlı hadlere uygun olmayanlar kabul olun~azlar. " 
denizine» Almanların girmesine sov- ._ _ Bu şartlan taşıyan isteklilerin bulunduk.lan yerle~ın asker.ı~ şu
yetler Birliğinin müsaade edeceıtı. ve belerind•n diler kaydukabul şartıarile müracaat yollarını oğr_eumclerı ve 
Balkanlarda nazi tahakkümünün tam bun& göre de k.aydukabul kaıtıtı:ı.rıı:ı hazırlayarak 20(ll· ~anunJ !lU ~;n 

ta yerde canım aıkdtr. Kalkmak ten sonra stokların derhal piya- Franco'ya hediyesi 
üzere bahane ararım. Fakat ziyafet saya çıkarılması hususunun te- l\fadri<l 19 <A.A.) _Arjantin büyük 
•o&assnd.ı kadeh kaldmnak nasıl minine çalışılacaktır elçisi, Arjantin Re!slcümhuru B. Oritz 

olarak teessüs eyliyebileceği farzedil- itibaren askerlik şubeleri yolile bu kağıtları girmek istedikler~ ok.ullar::ı. g~.1-
miştir. Bu planın B. Von Ribbentrop dermeleri ve okulların bulunduğu yeı·lerde b~l~ı:!1 isteklılenı: de ~,ıne 
tarafından hazırlandığı ve ana. batla- 20; n Kanun/941 den itibaren doğruca okul mudurluklcrine murac:ıat.:ırı 
nnın tafsilatile B. Mussoliniye blldl- UA.n olunur. u1679ı> •12114.o 

arada •ırada zaruri bir hal alıyorsa . tarafından general Franco'ya fevkala-
ve bu mücadeleyi açan refiklerimi- Şubat ayı sonunda ve mart de bir gauşu koşum takımı hediye et-

rildlği söylenmektedir. ;:~::;;:::.:..------------------------

zin mümessillerile hazan badeleri ayı bidayetinde yeni sene peynir miştlr. 
çınlıdıyorsak, aynile öyle, muaşeret mahsulü İstanbul piyasasına gel- B. Ortiz. gönderdiği mektupta ko-
• b b' k t. b' li bir · !'/Um takımının Arjantin milleti ve 

ra~:k~~ı:::~ır. s.:!~:a~~ ~~Z:§.: Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları 
Türk kurmayları arasında yapılan 
konuşmalar bilhassa. manidardır. Müessesesi Müdürlüg"' ünden: aca 1• u- ac ~- ec._ne 1 yer • meğe başlıyacaktır. Istanbula kendi namına İspanyol - Arjantin 

araya gelerek hır eglence tertıple· . .. yeni sene kardeşliğinin bir hatırası olmak üzere 
aıek d~. tanı .. ma, konuızma, görüş- gelen haberlere gore . h d" " " 1 d receyı e ıyc edilmiş bulWlduğunu bildir-

Muharrir, Türkiye hücuma. uğradığı 
takdirde İngilterenin Türkiyeye yar- Müessesemiz fabrikasında istihsal edilen Amonyum sul!ııt, zift ve knt-
dım edeceği hakkında verdiği temlna- ra.n için yeniden sipariş kabul edilmektedir. 

me mihveri teşkil ediyor. Nihayet peynir rekoltesi norma e mekted!r. 
yii%brce kişi arasında beş on tane bulmuştur. Peynirlerin yeni se-

tın tamamen ıra edileceği kanaatin- AMONYUM SULFAT: · · ~teri tıır:ı 
dedir. Asgari bir vagon üzerinden sipariş kabul edilir. Çuvallar m~~ r t -

d~ iskambil müp~elası .v":"111:· ~u, ne mahsulü üzerinde de hileye 1 ANKARA RADYOSUI 
dunyanın her yerınde ıçtimaı klup· k 

1 
. tacirlerin bazı ih- ~------..;..;;.;;.;;;;...:...=.=..;::....1. 

terin teamülleri arasındadır. Elve· açmama an, 20 ikincikanun pazartesi 
rir ki talih 0 yunlan alıp yürümesin, tikar hadiselerine baş ~rmama- öğle ve akşam 
bnur. harici bir ,ey yapdmasuı. .. lan için şimdiden tedbır alın- 12,30: .Program, 12,33: Saz eserleri, 

N kim D 
• klüb"' al nl d . . kted' Mıntaka 12,50: AJans haberleri, 13,05: Şarkılar 

ete ~! ~ 5 •• o arm a ması iktıza etme ır. . 13,20: Karuıık program (Pl.). - 18,03; 

AKŞAM 
Abone ücretleri 

F.cnebı 
da sermayesmı kedıye yukletenler, Ticaret müdürlüğü bu tedbırle- Caz orkestrası, 18,40: Kanşık §arkı
DYl;> neticesi intihar edenler oldu- rin alınmasına çalışmaktadır. Fi- ıar, 19,15: Swin~ Step'ler .<Pl.), 19,30: 
funu. duymadık. .. .. nl is Ajans habederı, 19,45: Incesaz he-
Şu ufacık alacak verecek mesele- at murakabe burosu pey. r - yeti, 20,15: Radyo gaz~test,.20,45: Se- Senelik 

• • f t bil k M d Deniz ldü tihsal tevzi ve satış işlen etra- vilmiş parc;alar, 21: Dmleyıcl istekle- 6 Aylık 

Ttirk1ye 

1400 kuru§ 
750 • 
.wo • 
150 • 

2700 kunlŞ 
1450 • 
800 • 

• ıb~ı ır~:.t 1 ere ~· a tt çullan: fında 'mühim bir etüd hazırla- ri, 21,30: Konuş~ı., 21,45: Radyo or- 3 AYllk 
~e a a~cı. ma ıye e • .. . • . kestrası, 22,30: Ajans ve borsa haber- 1 AyUk 

aıagı da yersız. ihatasız, tedkiksu, mıştır. Etud Ticaret Vekaletıne leri 22 45: Dans müzi~i (Pl.). ı---------------ı 
tahkiksiz neşriyat sayıyorum. bildirilecektir. · ' 2i ikincikinun salı sabahı Posta ittıhallına dahli olnuyan 

Deniz klu"bu-nun·· kuruluşundaki ka- s: Program, 8,03: Ajans haberleri, ecnebi memleketler: Benellğ1: 3600. altı aylığı 1900, üç ayııtı 
nkteri değişoı4 değildir. Burası yine Askerlerimize kışlık s,ıa: Hafif program CPU, 

8•45 : Ev 1000 kuruştur. 
öyl~ bir klüptür. Noksanlan, çocuk- hedı·ye kadını. 
hık h t ı ki d b ı bil• y ••••••••••••••• Telefonlarımız: Başmahan1r: Z05 

as a 1 arı a u una ır. apı- Ankara 19 (A.A.) - Askerlerimize Yazı işleri: 20765 -· idare Z0611 
lac.ak ,ey bu tefarruabn düzeltilme- yapılan kışlık hediye teberrülerl et- I ... okman Hekı· m Miidür: ZO.f97 
ıidir; yoksa esasının zaran yok, fay- rafında bugün bize gelen telgraflar. 
d d 

ld 456 T Zilhicce 22 - Kasım '74 
ası var ır. Kayseri halkının yen en 1 • av- (Dr. HAFIZ CEMAL) S. İm. Gü. ög-. İki. Alt. Yat. 
lstanbuı. böyle bir klübe muhtaç şanlı halkının da ilk parti 1250 parça ı· E. 12 '"'' 2,12 7,15 9,45 12,00 1,36 

muhtelif yünlü ve p:ınmklu eşy:ı. ver- Dahi ıye mütehassısı _. s 10 19 45 
ve layakbr. Türkiyede içtimai klüp- diklerini bildirmekte idi. va. 6,37 s.22 13.25 15,55 1 . • 
let"de~. sarf ecnebilerin istifade etmesi Ordu 1Jk ve orta okul talebeleri 13:.? Divdnyo]u t04 İdarcnane: Babı!UJ ctvan 
eski devirlere riciydi. Bunu biz parça kışlık hediye t::-b2rrü eylemiş- Muayene saatleri Pazar hariç A<"ımuslult sokak No. 13 
Türklerin yapabilmemiz fena değil, ler \•c bu arada orta okul talebeleri her ~Ü. Z.S - 5 Tel: 2239S 
iyi telikki olunmalıdır. Kızıl:ıya d:;ı. ayrıca. G5 lira para. yar-f'il••••••••••••lllli 

(Va - Nu) · oın11 yapıuıµrdır. 111 

fmdan temin edilmek üııere müessesemiz sah:ısı v:ıgonda es ıın onu • 
TL. 120 c.Yüz ylrmh liradır. 

7.IFT: o Ona lır:ıdır 
Müessesemiz sahası vagonda teslim tonu TL. l • · 

KATRAN: - t r1 t f .tft~ temini şartlle fa'brik:ı.m1Z sahası vagonda 
Mevzuatın muş e ara ın ....... 

teslim tonu TL. 15 c.On be~· llrnd1ı:: .. ··,.;ı-ne müracaatları reca olunm. 
Alakadarların müessesemiz mudurluo~ "23511 

L.. ... _......;l:n:hi:·:sa=r~l~a~r-U~·~l\.f~ü-d~ü~rl~üg~w~ü~n~d~e~n~:~~~~' 
1 
-İdaremiz ihtiyacı !çln .,400.oooıı kutu. dolma tt;fek • kapsülü ile 

d 500 OOO» adet 22 Iilt nişo.n fişeği paz.~r~~k usulıle satın alınacaktır . 
· 

2 
· _ pazarlık 27/1/941 pazartesi ırunu saat. 14 de Kaba.taşta ıev:ızım ve 

mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. Şartnameler mez
Jolr to:ınlsYondan allnablllr. 

3 _isteklilerin pazarlık .. için tayin olunan gün ve saatte teklif edecek
leri fiyat üzerinden % 7 ,5 guvenme paralarlyle birlikte mezk\ır komisyona 
rnüracaatlan. (339) 

Devlet limanları işletme umum 
müdürlüğünden 

Ke§if. bedeli t1114-. lira a79n kuruştan ibaret Köyceğiz iskelesi tamiratı 
açık eksıltmeye konulmuştur. İhalesi 6/ 2/941 tarihine rastlayan perşeml>e 
günü saat 15 de Galatn rıhtımındaki umum müdürlük binasında toplana
eak. olan satın alma komisyonm1da yapılacaktır. Muvakknt teminatı sek
sen üc l:!ra 61 kuruştur. Bu baptcki ~artname her gün sözü geçen komisyon• 
ua ıörülebilir. mm 



Sahife 8 

İstanbul Delterdarlığından: 
Götürü usulde muamele vergi· 
sine tabi tutulacak sınar mües
seselerln nazarı dikkatine! 

1 - 3843 sayılı muamele verglsl kanununun 11 ncl lliaddeslle bü1aı
rında. götürü vergi usulünün ta.tblld. kabul edllmem.lf olan mtltellefierdezı.: 

a - Muharrik kuvveti 2 beygiri ve !§ç1 sayısı milessese sa.hibl lle blrUkııt 
onu geçmeyen trikotaj, pIAstik eşya. kundura kalıbı, ökçe, lı:e38 kltıdı, ı.
razi, baskü1 ve bunların montaj işlerlnl yapan sma.1 m1lesseseler1n, 

b -Nüfusu 30 bine kadar olan yer lerde bulunup muharrl.Jc kuvvet Jı:nl
Jaı..nıayan ve işçi sayısı m üessese sahibi ile birlikte onu geçmeyen bo7a
haneler1n, 

c _Aşağıda yazılı 3973 numaralı kanunun üçüncü madde.ııhıdeld §art
lar dairesinde vergiden muaf tutulm~ olan meşin, sahtiyan, vaketa., ldl
çillı: bacak derisinden astarlık ve gön haricinde 1mil ettikleri bilfarz kösele, 
glas~ ve maruken gibi deriler do1ayıslle vergiye t a.bl olan. muharr1k kuv
veti 5 beygir ve işçi sayısı 10 u geçmeyen taba.khanelerln, 

Muamele vergisl kanununa. ek 15/1/941 tarih ve 3973 sa.yılı kanunla gö-
t ürü yergi usulüne bağlanma1an kabul edilmiştir. . 

2 _ Yukarıda yazılı müesseselerin ve 3843 sayılı kanınıla m~ı;eııeflyete 
girmiş olup da mezkıir kanunun 27 nc1 maddesinde yazılı gotürü vergi 
§artlarını haiz bulunan (bilfarz muharrik kuvveti. 5 beygir işçi sa!W onu 
tecavüz etmeyen marangoz, teni, kundura imlMha.nelerl gibi) muessesele
tin. yir,e 3973 sayılı son kanuna göre, içinde. bulunduğumuz 1940 mall yılı 
verg'lerinfn de götürü olarak tahakkuk ettirilmesi kabul edllmişjtr. 

3 - Yukandakl fıkralarda yazılı müesseselere götürü vergi usulünün 
tatbik edilebilmesi için bunlaım işbu ilanı takip eden günden itibaren b~ 
ay içirıde yazı ile talepte bulunma.lan lazımdır. Bu talep aşağıda nümunesi 
gösterllen · bir istida ile İstanbulda Galata.da. Balıkpazarında. Muamele ve 
İstihlak vergileri Merkez tahakkuk şefliğine ve Adalar, Beykoz, Sanyer, 
Bakırköy kazalarında Malmüdürlüklerine yapılacaktır. 

4 - 3843 sayılı kanunun 28 inci maddesi mucibince tarhedillp kat'lle
§en götürü vergi iki mali yıl için muteber olur. 

5 - 940 mali yılı içln tahakkuk ettlrllecek götürü vergiden, müessese
lerin ayni sene zarfında beyanname üzerinden ödedikleri vergiler mahsup 
edılir. (368) 

İstida Nümunesl 

Muamele ve İstihlak Vergiler! Tahakkuk Şefli~ine 
Müessese sahibinin Hesap numarası 

Soy adı •• • •• • ••• •• 
Adı ••• • • • • • • • • 
Adresi ...... ... , • • 
işi • • • • • • • • .•• 

Varsa, depo, şube, Filyal 
veya satış mağazası adresleri: ••. • , • , •• 

Rakamlle 

İşçi adedi : 
Motör adedi : 
Motör kuvveti yekünu 

( 
( 

Yazına 

) 
) 

Muamele vergisi kanunu mucibince götürü vergi şartlarını haiz oldu
ğun, dan götürü usulde muamele vergisine tabi tutulmamı tlaep ederim. 

16 Kuruşluk Pul 
(Tarih ve İmza) 

........................... İSTANBULDA 

HA VA GAZI ve ELEKTRiK 
ve Teşebbüsatı Sınaiye Türk 

Anonim Şirketinden : 
Şirkel'imizin Kadık.öyünde İskele meydanında Elek trik İdareei-

1 Birinci katınJ; • • .... d~ 'Yslc.~fe~U-N..sı.ıal:'~t n ıaA • ... _...: 
d en itibaren Kadıkoyun 

k ~ da 18 numaraya. 
Tavus so agın - i ·ıaa ohtDUr. 

'=•"a.kledileceg 1 --.. MVDVRlYET _, 

' J AN1'1tL rA UMUMf NAKLiYAT 
Türk Anonim Şirketinden: 

Türkçe ve Fransızcaya bihakkın vakıf ve bu lisanlar üzerinde 
tercümeye ve resen muhabere et meğe muktedir 

iki Memur alınacaktır 
Fa:?:la lisan_ bilenler tercih olunacaktır. Talip olanların hüsnühal 

var~kası, eskı çalıştıkları !,erlerden almış olduk.lan bonservis, tercü- ı 
me_ıhal, . sı.hhat ~aporu, nufus tezkere! j ve iki adet vesıika fotoğraf
larıle bırlıkte Şırketimiz Merkezine her gün saat 14 den sonra mü
racaat etmeleri. -·· RiDA DiŞ SUYU 

1 stanbul Levazım 
amiTliği satın alma 
komisyonu ilanlari 

Tophanede 1k1 No. lu d1k1m. avının 
altında.kl 24 adet dükk!n tamir ve 
inşa etttr.llecektir. Pazarlıkla eksllt
mesl 22/1/941 çarpmbe. günü saat 
U: de Tophanede ts. Lv Amirliği. sa.
tın alma. komiqonunda yapılacaktır. 
Ke§lf bedell 22,663 llra. O kuruştur. 
tık temlna.tı 1909 Ur& 72 kuruştur. 
Keşif ve şartnamesi komisyonda gö
rO.Hlr. !steklllerln belli saatte komis-
yona ıeımelerl. (794 - 217) 

••• 
100,000 adet cam matra alınacak

tır. Pazarlıkla eksiltmesi 22/1/941 
çarşamba. gilnil saat 14,30 da Topha
nede tst. Lv. Amirllğl satın alma ko
misyon unda. yapılacaktır. Tahmin be
deli 35 ooo llra. 1lk teminatı 2625 U
ra.dır. 

1

Nümunesl komisyonda. görü
lür. İsteklilerin bell1 saatte komisyo-
na gelmelerl. (798 - 216) 

••• 
1900 000 adet bir numara, 2,680,000 

e.d~t fkt numara, 61,000 adet dört nu
mara. mıh alınacaktır. Pazarlıkla .~k: 
siltmesi 22/1/941 çarşamba gunu 
saat 15 de Tophanede İs. Lv. Amirliği 
satın alma komisyonunda yapılacak
tır. Tahmln bedeli 48,296 lira 40 ku
ruş llk teminatı 3620 llra~ır. Nümu
nesi komisyonda görülür. IsteklUerln 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

(791 - 214) 
••• 

1000 adet et satın ve 5000 adet et 
bıçağı müteahhld nam ve hesabına 
o.lınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
21/1/941 salı günü saat 14 de Topha
nede Lv. amirliği satın alına komlsyo: 
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
6500 lira ilk teminatı 487 lira 50 ku
ruştur. Nümuneleri komisyonda gö- j 
rülür. isteklilerin bell1 saatte komis
yona gelmeleri. (797-249) 

• •• 
Beher kilosuna 380 kuruş tahmin 

edilen 15 ton kadar sarı sabunlu kö
sele alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
23/1/941 perşembe günü saat 15 de 
Tophanede Lv. amirliği S!ltınalrı:a 
komisyonunda yapılacaktır. Ilk temı
r.atı 4100 liradır. isteklilerin belli va
kıtte komisyona gelmeleri. 

804 - 292 
••• 

••• 
Beher metresine tahmin edilen flati 

!>7 kuruş olan 40,000 metre ve ayrıca 
10,000 metre kanevlçe alınacaktır. 
Pazarlıkla eksiltmesi 23/1/941 perşem
Le günü saat 14 de Tophanede İst. 
Lv. Amlrllğl satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. 40,000 metrenin ilk te- ı 
ınlnatı 1700 lira 10,000 metrenın ilk 
teminatı 427 Ura 50 kuruşLur. Nümu-ı 
nesi komisyonda görülür. İsteklilerin 
belli vakitte komisyona gelmeleri. j 

Met<e . .. 803 - 291

1 l 650 Nefti. 

1 
1050 Liı.clvcrt. 
150 Ma.vl. 
150 Gri. 

. 
Bo" ( · k 1 k Beher metresine 460 kuruş tahmin 1 gaz ve grıp, ızı • ızamık) gibi salgın hastalıklar zamanında edilen 3000 metre yaka çuhası alına-

gan~ara yapılmakla ağız, boğazın antiseptisini temin eden kuvvetli caktır. Pazarlıkla ekslltmesi 23/1/941 bir dezenfektedir. 
pcr§embe günü saat 15,30 da Topha-ı 
nede Lv. amirlığ! .~::ıtınalma komisyo-

3000 

fi e ıryo .arı ve •. ı~an arı ş e tme liradır. N.ümunesi Jı:omisyonda görü1ür. 

YILDIZ 
Bugün çıktı 
Biricik sinema mecmuası 

53 ünct1 sayısı dört renk11 bir 
kapalc içinde bugün çıktı. 

YILDIZ'ın bu sayısında: 

Loretta. Young şimdiye kadar 
kimleri sevdi? 

Erkek yıldızlar iyi m i giyinir
ler? - Meşhur yıldızlann anne
leri - J oan Fontaine yıldtz ol
mak istemiyor. - Hollywood fo
toğrafçılarının en güzel fotoğ
rafları - Hedy Lamarr J oan 
Benoett karş-ı karşıya - YIL
DIZ'ın romanı; h ikaye; filın hi
kayesi; t a blo; a r tist bioğraçile
ri; d ert ortağı; vesaire ... 

Herycrde 15 kuruş 

<<AKŞAM» neşriyah 
MUHTELiF ESERLER 

Kuruş 

11.adan asker olursa 
Necdet Rüştü 50 

İt&Jyadan Amerikaya 
nasıl uçtular M. Saffet 35 
İttihad ve Terakki tarihinde 
esrar perdesi: Yakup Cemil 
niçin ve nasıl öldürüldü 

M. Ragıb 150 
Sirıema yıldızları (ciltli ) 100 
F..._zıl Ahmed 
Hitabeler, şiirl er, hicivler 
vesaİrt! 

Edeh: hatıralar 
Hüseyin Cahid 

80 

60 
2 ~ kuruşa tam bir roman eseri 

Dipsiz kuyu Va-Nu • 25 
Perr.pe pırlanta Va-Nu 25 
lk: cinayet gecesi 

Hikmet Feridun 25 
Y.aracaahmedin esrarı DevJet D m· il L" 1 1 ] il nunda yapılacaktır. İJk teminatı l035l 

Umum ıdaresı ılanları ı Isteklile~ın belli vakitte komisyona 
gelmelerı. 805 _ 

293 
Kı.rdeş katil i 

M h ••• Tf'vzi yeri: . . u ammen bedeli 275000 lira olan 50 adet sarnıç vagonu 2812/ 94.1 cuma Beherin . . 

Va-Na 25 
Va-Nu 2s 

naf"aktır. Bu. işe girmek isteyenlerin (14750) liralık muv,,kkat teminat ile ,O O adet meme!., çengellı toka 
kanunur. tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün ~aat 14 e kadar alınacaktır. Pazarl~k~ eksııtmesi «A KSAM>> karilerioe mahsus 

20 Kanunusani 1941 r 

1 EMNİYET SANDIGI iLANLARI 1 
Taksitli emlak satışı sekiz 
senede O/o 5 faizle ödenir 

Semti Clns1 Muhammen kyunett 
Üsküdarda Aşçıba.şı ma.halle&inde 
Mektep sokağında. eski 9 yeni 13 No.Iı 
Beylerbeyinde Bosta.ncıbaşı Abdullah.
ağa. mahallesinde Bostana.ralığı so
kağında. eskl 9 mü. yen! 4 No. lı. 
fİsküdarda. SelA.tn!all maha.lles1nd9 
SelA.msız ve Meyhaneler sokağında 
e.skl 355, 355, 355, mü. yeni 2, 4 No. Iı • 
Boğazlçinde Sulf;anbeyazlt mahalle
sinde Tarabya caddesinde 11 No. da 
(Klreçbumu mevkiinde). 
ttsküdarda Selamlallefendi mahalle
sinde Kerestecl sokağında. eski 2 ye
ni 2 No. lı . 
Beyoğlunda Hüsey!nağa mahallesin
de eski Bfilbülderesi yen! Vl§ne so
kağında eski 6 mü. 6, 6 yeni 24, 26, 28 

Bir ev 

Maa. bah çe n· 

Bir kahve iki dWtk!n. 

İk1 dönüm !unda.Iık 

400 z1rA. arsa 

101 arşın arsa. 

100 

150 

1250 

100 

125 

No. lı. . U ıI k 
1 - Arttırma 31 K. Sani 941 tarihine düşen cuma gün yap :ıca ve 

13 ten 15 e kadar devam edecektir . 
ihale arttırma sonunda. en yüksek bedel verene yapılır. 
2 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin % 15 i nisbetinde 

pey akçesi yatırmak Hlzımdır. 
3 - Arttırma bedelinin dörtte biri peşin gerl kalanı sekiz senede sekiz 

müsavi taksitte ödenir. Taksitler % 5 faize tabidir. 
4- Taksitler ödeninceye kadar gayrlmenkul Sandığa birinci derecede 

ipotekli kalır. 
5 _ Binalann fotoo-rafla.rı Sandık dahilindeki satış salonwıda teşhlr 

olunmaktadır. Fazla tafsUM almak için salona müracaat edlllr. 

Emlak almak ve satmak isteyenlere: 
İstanbulun her semtlnde her ceşit em1A.k almak ve satmak için en kısa 

yol satış salonumuzu ziyarettir. Istenlldlğl takdirde satılığ'a konan emıa.t 
mukabilinde ne miktar borç verileceği tayin edllerek a.1§.kadarlara blldirt-
Ur; bunun için ikt lira ücret alınır. .. 

Teşhir ücreti: Bir liradan aşağı olmamak uzere üç ay Jç!n bin lirada 
on lkt buçuk kuruştur. 

Ne satıcıdan ne de alıcıdan başka. bir ücret alınmaz. (224) 

TiMOFUJ._ il ( A bdest bozan) dediğimiz barsak k ul'tlarmm devasıdır. 
1

, Bunlar :;1;ru etile yapılmış pastırma ve sucukları yiyenlerde hasıl olur. 
Uzunlukl:ın dört metreden on metreye kadar olur ki bir çok tebli-

1 
keli hastaLklara. yol açar. TİMOFUJ bu kurtların en ~irinci devası· 

; dır. Sıhhat V ekaletinin m üsaadesini haizdir. Ha Eczanede bulunur. 

1 1.~re~ç~e~te~i=lf::sa:tıl::ır:.:::::::::::::::::;:=:=:::::::::==~~~!jj" 

'ldet Llralık Lua 
·--

1 2000 -
3 1000 -
2 750 -
' 500 -
8 250 -

35 100 - 3500.-
80 50 - 4000.-

300 20 - 6000.-

guııu .saat 15 te kapalı zarf usulü llc Ankarada idare binasında satın alı- 140 O e 3 kuruş, tahmin . edılen 1 AKŞAM matbaası 

komsivon reJsJlğine vermeleri lazımdır. 23/1/941 perşembe _gunu saat 14,30 da yüzde 20 tenzila t kuponu 
Sartnameler (500J kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl- m7'oı·syphanedde Lv. aılmırlik~ti sa~ınalm3: ko- \sım•••••••ı••••-',. muktadır. onun a yap aca ır. Ilk temınatı 

* 063) 3~5 .. lir~dır. Nümunesi komisyonda gö- 111•••••••••••• .. 
. Muhan:.men bedeli 16700 (on altı bin yedi yüzı lira olan 50 ton benzin ı ulur. Istekillerin belli vakitte komis-

3Gı l/941 Perşembe günü saat 15 te kapalı zarf usullle Ankurada idare bina- yona gelmeleri. 806 - 294 Selanik Bankası sında satın alınacaktır. *** 
Bu ı1e girmek is~lyenl.enn 1252,50 (bin iki yüz elli iki lira eııı kuruş) 

11
_ Beher çlftine 43 llra tahmin edilen 

rahk ~uvakkat temınat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 87 adet altlı ve üstlü demir karyola 
aynı gun saat 14 e kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 

Şartname~.er parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydar- ?4/l/941 cum;ı günü saat 14 de Top-
paşada Tcsellwn ve Sevk şefliğinden dağıtılacaktır. (164) nanede Lv. Amirliği satın alma ko-* mlsyonunda yapılacaktır. İlk teminatı 

Muhammen bedeli (6480) lira olan muhtelif eb'atta 3600 Kğ. bakır lev- <'81 lira 2 kuruştur. Nümunesi ko
ha ı~3/l/1941) ?erşembe günü saat 05,30) on beş buçukta Haydın-paşada misyonda görülür. İsteklilerin belli 
Oar bınası d~hilındeki komisyon tarafından pazarlıkla satın alınacaktır. faatte komisyona geımelerı. 

Bu. 1Şe gınnek ısteyenlerin (972) liralık kat'i teminat ve kanunun ta- (808 - 316) 
Y~n ettığl vesalkle birlikte pazarlık saatine kac!ar komisyona müracaatıan • •• 1 zmıclır. 50,000 adet un çuvalı alınacaktır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. P~~rlıkla eksiltmesi 24/1/941 cuma 
(328) gunl!. saat 14,30 da Tophanede İst. 

H Ak Lv. Amirllği satın alma komisyonun-arp ademisi Satın Alma da yapılacaktır. Çuvallar biri jli.t 

K diğeri bez olmak üzere mevcud iki nü-
O m İsyonun dan .. ınuneden birisi alınacaktır. Jüt çu:. 

valın tahmin bedeli 40,ooo lira ilk te-
. Haq:: akademisinde mevcut 42 adet .7ğer takımı tamir ettirilecektir. A ık minatı 3000 liradır. Bez çuvalın tah-

eksııtme~ı 23/II. kanun/ 941 perşembe gunü saat dokuzda Akademi Slltın ~- min bedeli 3Ş,OOO lira ilk teminatı 
~n. .t.:om!.s~.onu~da Yapılacaktır. Eğer takı.mlan her gün Akademı debbo- 2925 11radır. Isteklilerin beIU saatte 
~unda gorulebllır. Eksiltme münakasasllla iştirak edeceklerin münakasadan komisyona. gelmeleri. (812 - 361) evve~. Be~i.ktaş Mal. müdürlüğüne yatırılmış YinnI dört liralık makbuzla 
mezkur ırnnde komısyonumuza müracaatları. 

Bronşitlere KATRAN HAKKI EKREM 
• •• 

15 ton kadar pilavlık pirinç alına
caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 24/1/941 
cuma. günü sa.at 15 de Tophanede Lv. 
Amirliği satın a.Ima. komisyonunda 

Tesis tarihi ~ 1888 -İdare merkezi : 

İstanbul (Galata) -Türkiye şubeleri i' 

İstanbuJ, (Galata. Yenicami) 
MERSİN 

ADANA Bürosu 
Yunanistan subelerl : 
SELAN1K, .ATİNA -Her türlü Banka 
muamelatı 

Kiralık kasalar. 

yapılacaktır. Pirinçler taliplerin gef;i
receklerl nümunelerden beğenilerek 
alına.cağından lsteklilerin pilavlık 
pirinç nümune ve teminatlarlle bera
ber belli saatte kornlsyona gelmeleri. 

(811) (360) 

AITALYA UMUMi NAKLiYAT 
Türk Anonim Şirketinden: 

Eski yazıları okur, türkçc vıe franaızcaya bihakkın vakıf 

Üç daktilo ahnacaktlr 
Fazla lisan bilenler tercih olunacaktır. Talip olanların hüsnühal 

varakası, eski çalıştık.lan yerlerden almıı olduklan bonservis, tercü
meihal, sıhhat raporu. nüfus tezkeresi ve iki adet vesıikıı. fotoğraf
larile birlikte Şirketimiz Merkezine her gün saat 14 den sonra mü
racaat etmeleri. 

istanbul Valiliğinden 
Diğer vilayetlerden sıra beklemek üzere v1layetJmiz emrine verilen öğ

retmer.ler merkezde münhal bulunmaması ve nadiren vuku bulan münhal
lere de sıra. beklememek şartile emre verilen öğretmenlerin tayln edilme
leri yüzünden uzun zamandan bert her hangi bir münhale inha edileme
mektedir. Halen yalnız köylerde açık öğretmenlik bulunduğundan bu kabil 
öğretmenlerden köy öğretmenlikleri isteyenlerin bil: lstida lle maarif 
mfü:.ürlüğüne müracaatlan ilan olunur. (332) 


