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A!manyanın hem 
Yugoslavyayı, hem 

Türkiyeyi harbe 
sokarak Balkanlara 

gelmesi mantık değil, 
cinnet mahsulü 

olabilir 
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Askere giden köylünün 
Ziraat bankasına olan 

borcu tecil edilecek 
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Sahibi: Necmeddin Sadak - Neşriyat müdürü: Hikmet Feridun Es - Akşam matbaası 

BU SABAHKi 
TEL6RAFLAR 

Maltaya yeni 
hava akını 

Evvelki gün 19 tayyare 
düşürüldü 

Londra 21 (AA.) - (B.B.C.) Malta
da dün ne~redllen blr tebliğe göre ev
velki gün ada üzerine yapılan altında 
19 düşman tayyaresi düşürülmüştür. 
İnglllzler. ancak 3 harp tayyaresi kay. 
betnıl§lerdir. 

Kassala nasıl 
zaptedildi ? 

İngilizler az bir kuvvetle 
İtalyanları çekilmeğe 

mecbur ettiler 

Londra 21 { A.A. ) - Londra 
askeri malıaflli Kassalanın İtalyan
lardan zaptı, adedce çok faik bir dÜf
mana kal"Şl birinci derecede mühim 
bir muvaffakıyet teşkil ettiği kanaa
tindedir. Italyanlar bu mevkU 4 tem
muzda işgal etml§lerdl. Altı aydanbert 
bu mevki etrafında harekt'ıt devam 
ediyordu. İngilizler mütemadiyen dev
rlye fa.aUyeti ile İtalyanlara muhim 
zaylat verdirmişler, nihayet Italynnlar 
buradan çekilmeğe mecbur olmuşlar
dır. 

Dün, muhtelif kaynaklarcla.n, 
'.Mihverin faaliyeti hakkında tür
lü haberler geldi. Her zaman 
tekrar ettiğimiz gibi, propagan
öa gayreti kadar hayal kud
retinin de harekete geçtiği bu 
sırada ortaya atılan tahmin ve 
rivayetleri azamı ihtiyatla karşı
lamak l~zımdır. Bu ilk tedbiri al
öıktan sonra, ortaya yayılan ha
berleri mantık ve müşahede m1-
hekkine vurmak daha kolay olur. 

Yeni bir hava taarruıuna uğnyan 1'1altada Valetta limanında, 
zamanından kalma eski istihkamlar 

şövalyeler 

Dün Maıtada iki defa hava tehlike
si işareti verllmiştır. Birincide hiç blr 
d~a.n tayyaresi görü!memlştlr. İkin
olslnde blr tayyare k~lf uçuşu yap
mıştır. 

~-~~~~~~ 

Pireye taarruz 
teşebbüsü 

Kassala muhlm bir mevkidir. İtal
yanlar burasını zaptetmek için, içle
rinde iki tabur siyah gömlekll bulu
nan tam mevcudıu 1k1 fırka, hant 
tanklar vesaire kull:ı.nınışlardı.Burası
nı zapteden Italyanlar sonradan tak
\'lye edll~lerdl. Bu kuvvetin Uerl 
hareketine teşebbüs etmemesi gartb 
görülüyor. 

Son haberler arasında hakika- ==-===-====-=s==:=============================== 
te uygun görüneni, Fransada 
Devlet Reisi Mareşal Petain'le 
eski nazır Lavalin baO§ması, 

ve bu barışma ile birlikte alman -
fransız müzakerelerinin b~la

masıdır. Lavalin Almanya ile sıkı 
anlaşma taraftan olduğu mu
hakkaktır. Mareşalin, Lavalin 
şatosuna giderek onunla görüş

mesi Almanya tarafından yeni 
teklifler getirdiğine del8.let eder. 

lngilizler 
Eritreye 
girdiler 

İtalyanların ricati 
devam ediyor 

Netekim bu mülakattan sonra J ·r k l • k 
Laval Parlse gitmiş ve orada al- • '!'gı ız ?s er. en. §ar 
man ve fransız murahhasları ıatıkametınde ılerlıyorlar 
arasında iktisadi konuşmalara 

Harbin kati 
amili Amerika 

·olacak 

Japonyanın Çindeki 
Japon kuvvetlerinin 

eski kumandanı 
böyle diyor 

Kahire 20 CA.A.) - İnglllz umumi 
b~Ianmıştır. Bu müzakerelerin brargf.btnın teblltt: Llbyada 1şara 
gayesi, Almanya ve Fransa sana- deter bir şey yoktur. Tokio 20 (AA.) - Japon· 
yii arasında, iptida! madde ve Sudanda düşmanın Kassala cephe- yanın yeni Amerika büyük el· 

A bak ~ .. - bi . b' l'ğf sindeki tlcati devam etmektedir. çiai amiral Nomura·mn lıareketi 
fmalnt ıınınUAJ.L r ış ır ı Bal>derat ~ 'teiseeiıe ttraluıda ~tile prefine verilen 
tesisine ~mak olduğu bWlid-~ ıtantındazı QOt asa.s1ı b!r ' '1.ir veda ziyaf.aa.de j•o~ 
11 Dalı d~• a1-A- ~ ~ 8dUnilf Olan JllfYk!lll" ç "d-L• L, 1 --L! t __ _ yor. a y~& ... su, AilUAUy&, dön ıataatmı:ıs taratınttan ifgal edil- '' in eu &unet erinİft -i su- , 
Fransanın işsiz kalan fabrlkala- JD.l§tlt. Kuvvetletlm.ls ı rlcat hallnde mandaıu general Kazumaıuzuki 
nna iş bulmak gayretini göSterl- bGlun&n d(l.pnanla tema.a muhafaa. ·bir nutuk söyliyerelt İngiliz ve 
yor ederek jart istikametinde ilerlemek- Amerikalılar tarafından Çine 

· tedlr, yapılmakta olan yardımdan son-
Müzakerelerin bu suretle yeni- ra Şııng Kay Şek hükCimetinin 

den b~laması iki memleket ara- '-ngı·ıı·.z • LJabe..e ' · yakın bir iab"ltbalde yılulacaiını 
sındald soğukluğun azaldığına ı J n 1 y düıünmenoin teemmülsüz bir ha-
alamet sayılabilir. Fakat, bundan • b . 1. . ,. reket olacağını beyan etmiştir. 

lŞ lT ığı Avrupa harbinin uzun sürece-
dolayı, Mareşal Petain,in Alman ii fikrinde olduğunu söyliyen 
eSki isteklerini kabul ettiği neti- general Kazumaauzuld. AIG'a ve 
cesi çıkarılamaz. Bilfilds, Mare- lngiliz tayyareleri ltal- Avrupa harblerinde kati amilin 
§alin, Fransayı Almanya peşin- yan müstahkem mevkİİne muhakkak surette Amerika ol-

Hitlerle 
Mussolini 
görüştüler 

Mülakatta Hariciye 
Nazırları da bulundular 

Tebliğde tam bir fikir 
birliği olduğu bildiriliyor 

Bir İtalyan tayyaresi 
düşürüldü 

Atina 21 (A.A.> - CB.B.C.) Dün Pl
re üzerinde uçmağa teşebbüs eden 
İtalyan bombardıman tayyareleri In
gillz avcı tayyareleri tarafından karşı
lanmıştır. Bir Ita.lyan bombardıman 
tayyaresi duşürülmUştlir. Yunan po
lisleri ik1 t:ı.yyarenin düşürüldüğünü 
bildiriyorlar. Bir İngiliz tayyaresi ha.
'VB. meydanına. inerken parçalanmıştır. 

Noelde İngiliz müfrezeleri şehri çe
vlrmeğc başlamışlardır. İtalyanlar 7 
lklnclkanunda karnrgfıhlannı bura
dan nakletml§ler. 17 iklnclkiınunda 
Kassala şeyhi Itnlyanlnnn çekildikle
rini bildirmiş ve şehir Inglllzler tara
fından işgal edilmiştir. Bu harekA• 
esnasında İtaly:ınlann zayiatı 1700-
2000 arasındadır. 

lsveçte 
Yunan tebliği 

Atına 21 CA.A.> _ cB.B.C.> onn ge- Hükumet milli müdafaa 
ce neşredilen Yunan te'bll.ğldir: Bir İ,.İn mühim tahıiıat istedi 
miktar esir aldık ve çok miktarda T 

Berlin 20 (A.A) - D.N.B. bil- harp malzemesl iğthıam ettJ.k. 
diriyor: Mihver Hariciye Nazırlan Stokholm 21 (A.A.> _ 266 mn-
da hazır o1duklan halde yaptıklan 'apoq LJarı·cı·ye yon kuronluk bir munzam blitoe 
bit buluıma münaseoetile. Führer J j U 1 bugüıi meclise verilmJftlr. Bütcede 
ve Duçe, nziyet &zerinde mufaasal N k harp malzemesi. aatm aluunaııl lçla 
b'ir iÖrll~cde bulunmuşlardır. Bu Q.ZfrfR nut U m11hlm mmtı~ vardır. Bu arada. top. 
IJrüpne. iki hnk6met Teiahai birbiri· • • : .1ç1n '5, haT& :~etleri lçln ıo .... 
ne bağlap.n uminıi doat!Uk n Al· cAmerika barl>e sırer1e 28 ~biıln:.~S:.-* 
man ve ltalyan milletleri aruında biz de ırriida-le mecbu- tçln dil 
mevcut aıkı arkadaılık zih~eti • • d k 1 v 

içinde cereyan etmiftir. hd muhatap nyetin e a acagız• 
arasındaki fikir mutabakatı. bütnn Londra 21 (A.A.) _ (B.B.C.) Japon 
meseleler üzerinde tam ve mutlak Hariciye Nazın Matsooka dün bir nu- San F ransisko 
olmuıtur. tuk söylemiştir .. Nazır demiştir ki: 

B. Rooseveltin 
dünkü nutku 

.Almanya ve Italya ne aramızda. it-
tifak vardır. Amerika Avrupa harbine 
girerse blz de müdahale etmek mec
buriyetinde kalaca~. O zaman bu-

hadisesi 
günkü muharebe mllthlş blr cihan • 
harbi olacaktır. Siyam ne Hlnd1çln1 Alman ıef areti, Alman 

duğunu ilAve etmittir. 
den sürüklemeğe razı olmaması, hücum ettiler Habetlere l J «Büyük tehlikeler karıi-
:Almanyayı, nihayet daha yum~- ıilih tevzi edhmeıi ltal- aında büyük gayemiz 

arasında.ki ihtilafa da lakayıd kala- bayrağımn kopanlmaıınl 
mayız. • 

Asyada Çin ve Mançuko ile yeni blr proteato etti 
nizam tesis edeceğiz. Şang-Kay-Şelt'-

şak davranmaya, Fransayı iyilik 1 1.... d"" .. d"" Jn·gı'ltere .-le d kr ti "' t ı · 
ve yardımla elde etmeye sevkettl- yan arı te qa UfUr U U~ emo a ıgın amam ı-

lığını himaye etmek ve 

1n malzemesi tiikenmektedlr. Amerika, 
beynclmllel vaziyetin karışıklığı yü- Vatfnrton 21 CA.A.) - Alman sefa
zünden kendisine yardım edemlyecek- ret! San-FransJsJı:oda Alman konsolos. 
tır.• hanesinin bayrağını çekip koparma ğlne hükmetmek doğru olur. Hartum 20 (A.A.) - Bir İngi}iz Hizmete alınanların ye

kunu 3 milyonu buldu 
r 

Almanya, Mareşalin dürüst ve binbaşıaı bir pilot ve bir rasıt refa
kati vaziyeti karşısında, Fransayı katinde Habeıiatan içerlerinde teh
yeniden harbe sürükleyerek İtal- Jilceli bir tayyare uçuşu yapmııtır. Londra 20 (A.A.) - Dün kar-
yayı daha müşkül hallere düşür- ~unlar bir müddettenberi kendile- dedilenler ele dahil olduğu halele 

. . rınden haber alınamıyan bir İngiliz 1 I 
mekten çekırunış, avutma, uyuş- heyeti ile temas tesis etmek istiyor· ngilterede aakert hizmete a ınmıı 
ma, yardım usullerile Fransız ef- du. Binbaşı heyetin reisi olan albaya olanlann yek<Uıu üç milyona baliğ 
karına hoş görünmek yolunu tut- bir telsiz göndererek bir inif sahası olmaktadır. • 

muştur. Almanyanın Fransadakl h.azırlanmasını ve bu yerin tayyare· Art., kta 
bu yeni anlaşma siyasetile ltal- cıler tarafından görülebilmesi için o na vu u 

d b mıntakanın en yüksek bir tepeain
yaya yardım karan arasın 9. U den işaretler verilmesini iatemiıtir. 
bakımdan bir münasebet aramak Yollarını ıaşıran tayyareciler teh· 
mümkündür. likeli bir iniş yapmaya muvaffak ol· 

İsviçre . ve İngiliz gazeteleri muıılardır. Vatanperver Habeıliler 
H'tl l M li i d · . derhal bunların etrafını sarmıılardır. 

.' er~ usso n warasın a yeru Bunlann aıasında İngiliz askeri he-
bır mtilakat olacagını yazdılar. yetine mensup subaylar da bulunu• 
Hatta bu mülakatın yirmi dört yordu. Binbaşı mavi Nil membaı 
saat içinde olacağını, Hitıeıin ha- civarında kabile reislerinden mürek
reket ettiğini bile haber verdi- ~ep bir ~~ecli~te söz alarak kend!~e
ler. Alman tayyarelerinin Akde- rıne ln~ılı~erın yardım edecegını 

. . vadetmıştır. 
nize gelmesinden sevmen Italvan Üç .. d d'I i ·ı· .. :. gun sonra va e ı en ngı ız 

kaynaklan, son gunlerde, mute- Yardımı kendini göstermiştir. Filha· 
madiyen yeni Mihver hareketleri kika ln.giliz .. hava kuvvetleri f talyan· 
olacağından bahsedip dunıyorlar. la:-ın hır. must~hkem mevkiine hü-

• cum etmı!!lerdır Bu h" )'I Bu kehanetler ciddi malumata .. . d •b .... · . ~cum yer 1 er 
uzerın e uyuk hır tesır yapmış ve 

mı dayanıyor, yoksa her tarafta onlara müttefiklerinin kuvveti hak-
taliht ters dönmüş bir milletin kında kafı bir fikir vermiştir. 

Yunan kuvvetleri ilerli· 
yor, yeniden bir çok 

eıir alındı 

Atfna 20 <A.A.) - Yunan hiikt1metl 
namına beyanatta bulunmağa mezun 
şahsiyet, dün akşam demiştir ki: 

'•Kar fırtınalarına rağmen Arnavut
llık cepbeslride cereyan eden mevzii 
muharebeler neticesinde kuvvetıerı
miz llerleml§ ve İtalyanlardan blı:çok 
esir alınmıştır. Arnavutduğa siyn.h 
gömleklilerden yeni bir tabur gelmiş
se de hatlar gerisinde bulunmaktadır. 
Sellinikte İngUlz motörlü kuvvetleri 
bulunduğu ve ha.va bombardımanlan 
yüzünden şehrin bir h:ı.rabeye dön
düğü hakkında İtalyanlar tarafından 
yayılan haberler yalandıt. 
Atinada tehlike İşareti 
Atina 20 CA.A.) - Dün saat 13,10 da 

Atlnada bir alarm işareti verilmiştir. 
Alarm 55 dakika sonra sona erml§tlr. 

fala bakarak beşaret haberleri İngiliz heyetinin reisi albay impa
uydunnak ihtiyacından mı doğu- rator Hail<! Selasie'ni~ .. mühürüniı 

Yor, belli değil. Felaket zamanla- harr1il bulunuyordu. GoJ.1ara muv~- =....._=== ... =_=.=-=-==..,=.=-==-==. 
. sal atından sonra Habcşlılerden mu- ....., ......... .-.... -.ı ..-;;;ıo .-.- • 

nı::da «bır~eyler olacakı'. ümidi, rekkep büyük bir kütle önünde im- ------------
muphem bır teselli şeklınde ce- paratorun bir beyannamesini oku· Pataklanan çocuklar 
miyetıerin hayalinde daima ha- muştur. Albay Sudandan getirilen Schir tiyatrosu çocukların bilhassa 
kim olur, fakat ne olacağını kim- silahlarld mühimmatın tevzii iş-inı terbiyesi İçm tesia olunmuı bir mü· 
sc kestiremez. İtalyayı iımitsiz tanzim etmiştir. essesedir. Bu da rağbet görüyor. 
vaziyetinden kurtaracak ıımühiml ~?tanperver l~~bcşlilerin ~eş~il Yavrularımız Rifelerin önüne dolu-

. . . . ettıgı kıtalarla İngılız albayının 1şbır- ıuyor. Fakat kulaiunıza çalmdağına 
hadiselerıı habeıi gıbı, Hıtıer - !iği yapmaları İtalyanları telaşa dü- göre. kapı önünde zaplu raptın 
Mussolini mülakatı havadisi de şüımüş ve bunlar Sudana karıı kul- temini İçin miniminiler pataklanı· 

Necmeddin Sadak lanılmalc üzere hazırladıkları kıtala- yormut. Sanki tertibabı.zlıiuı mesulü 
rın bu tarcafa gönderilmesini karar• onlar ... 

ebedilettirmektir» hldlsesl hakkında protestoda bulun• 
Sovyetlerle Japonya bir muştur. Hariciye nezareti hükflmetba 

Vaşlnıton 20 CA.A.l - B. Rooseveıt, iktisadi anlaşma yaptılar t~~~~ı!::!a~ı ~~~~.:_ Alman-
blrblrl ardından üçüncü defa olarak Londra 21 CA.A.) - (BB.C.) Sovyet yıı. konsolosh:ıneslnln bayra~ını ko
Blrleşlk Amerika devlet relsll~l vazi- Rusya ile Japonya arasında dün Mos- pardıklanndan dolayı tevkif edllea 
fesini deruhte etmesi merasiminde, kovo.da bir ikllsacil anlaşma hnıa edil. Amerika donanmasına mensup iki ki.-
büyük bir nutuk söylemiştir. B. Roo- mlştlr. §i serbes bırakılmıştır. 
::;~: bu nutkunda bilhassa demlş-ı ••ıı111111111111111111111111111111ıııııııııııuııııı111111111111111111111111ı• 

.. Blr Reislcümhur nzifeye başlar-
ken her defasında kendini Birleşik / 
Amerikaya hasretmek yemlnlnl ya
par. Bugün devlet reisinin vazifesi 
hariçten gelecek bir darbeye karşı 
milleti ve onun müessesatını koru
maktır. 

Süratıe yürüyen hadiseler içinde, 
biran durarak tarihteki mevklimlzln 
ne idlğini düşünerek ne olduğumuzu 
ve ne olablleceğ'lmlzi şu saatte kesti
rebiliriz. Eğer böyle yapmazsak hare
ketsizliğin hakiki tehlikesine maruz 
kalırız.-. 

B. Roosevelt, 1789 da ilk Amerika. 
devlet reisi Washlngtonun vazifesine 
baslarken söylediği nutku hatırlat
J!lıştır. Bu nutukta Washing~n mu
lr,addes hürriyet ateşlnln :ve Cumhuri
yet rejiminin korunması lüzumundan 
bahsetmiştir. 

B . Roosevelt sözlerine şöyle devam 
etmiştir: 
aEğer bu mukaddes hürriyet ateşini 

kaybeder, onun şüphe yeyn. korkular
la söndürülmesine müsaade edersek. 
Washingtonun kahramanca şerefle 
kurduğu mukadderatınuzı çiğnemiş 
oluruz. 

Mllletin bu zUınlyet ve lmanı mllli 
müdafaamız uğrunda yapacağımız her 
türlü fedakarlı!;ı azami derecede hak
lı kılmaktadır. Bugüne kadar :ısla bu 
derece üzerimize çbkmemlş olan bü
yük tehlikeler karşısında büyük gn.
yemız demokratlığın tamamlılığını 
hltnaye etmek ve ebedileştlrmektır. 
Bunun için Amenkanın zlhniyetlni, 
Amerikanın imanını toplamamız Ill.-
zımdır. Biz Amerikalı olmak ltlbarile - İhtiyar sanatkftr ve münevverleri sefaletten kurtarmak 
geri dönmeyiz. Faka.t hareketsiz de " 
durmaktan memnun olmayız. o hal- için bir yurt hazırlanıyormuş, hani genç sanatkAr ve munevveır-
de dalma ileri gideriz: Tanrının 1na- ler için bir yurt? 

(Df'vamı 6 ncı sahifede) lqbrmıılardu. Ot. İt deill 
yetlle sonuna kadu meırilekethnlze tntef 

1 hlzm.et ederek.. - ""i ... 
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Harp tebliğleri lngilterede ~ 
hava taarruzu 
kurbanları 

Amerikanın 
yardım 
projesi 

Kısa millakatla.r 

/ngiliz tebliti 

Arnavutlukta ltalyan 
nakliye kolları bom

bardıman edildi 

Kahire 20 (A.A.) - Orta. Şark İn-

Birinci.kanunda ölen ve 
yaralananlar diğer 

aylardan az 
giliz hava kllvvetlerl karardhının Londra 20 (A.A.) _ Dahilt Em· 
bugünkü tebliği: . N • • bliğw· .. kA 

Şarkl Trablusta. bava şartları dün nıyet ezaıetinın te me gore, • 
hava harekctlerlnt mühim surette nunuevve1 ayında lngiltere üzerine 
tahdit etmiştir. Bununla beraber ke- yapılan hava hücumları esnasında 
ş1! ve avcı tayyarelerinılz Heri mmta- 1jviJ kurbanlann miktarı gudur: Ölü: 
kada bir çok devriye uçu~lan yapmış- 3793, hastaneye kaldınlan yaralı: 
lıırdır. 5044. Ölenlerin 1691 i erkek, 

Arnavutlukta Berata karşı muvaf- 1 d 16 
fakıyctll bir alan yapılmıştır. Yüksek 1434 ü kadın ve 52 i e ya,ın-
infilak ve yangın bombalan askert dan küçük. çocuktur. 
tecemmüler ve otomobil nakllye kol- Hastaneye kaldırılan yaraWann 
ları üzerine düşmüştür. Keza §ehrin 2962 ıi erkek, 1775 i kadın ve 307 
farkında binalara isabetler olmuş ve ıi 16 yaşından küçük çocuktur. 14 7 
bir çok :17angm çıka~tır. ölü, tasn'İf edilememiştir. 

Şa:ld ltalyan A!rikasında, 18/19 Kanunuevvel ayındaki kurbanlar 

~~~f~ ~tcşı:ıan!e~e;;~nm~:l~~~ miktarı, e~l~de ba§lanan ıidde.~li 
ne ve motörlü nakliye kollanna. bir hava harbının bundan evvelki uç 
taarruz yapılmıştır. Bütün bombalar ayı miktarlanna nazaran yeniden 
hede! tutulan mıntakaya düşmüse de tenezzül göıtermektedir. Bundan 
taarruzun neticeleri tama.mile tesblt evvelki uç ay içindeki miktarlar 
edilememiştir. Aynı gece, Massuaya ıun1ardll': 
iki defa taarmz edllmlştir. Yangınlar Eyhil: Ölü 6954, yaralı t 0,615, 

~~~~~ :.~!~a ~~r!':~r:~~~:~ tegr~n~evv.el~ ~lü 6334, yaralı 8695; 
yetıe netlcelendirllmtştir. A.ssab ve teşnnısanı: Ölil -i588, ,.aralı 6954. 
Hargelsa üzerine de başkaça taarruz- Eylulden kanunuevvel ıonuna ka-
Jar yapılmıştır. dar dört ay içinde lngilterede hava 

Bütün bu hareketlerden bütiin tay- hücumları esnuında ölen çocukla· 
7arelerimJz 7.ayiatsız dönm~tür. nn umumi yelı:Gnu 2351. yaralıların 

Alman tebliği 

Malta limanına yeni bir 
taarruz yapıldı 

umuınt yek.unu da 245 7 dir. 
Londrada tahribat nisbeti 

Londra 20 (A.A.) - Müstakil 
Franıız ajansının bildirdiğine göre, 
düfJJlanın hava hücumları neticuin· 
de Londradlıl tahrip edilen binaların 

nerlin 20 (A.A.) - Alman <'rdulan niabeti, Londrada mevcut in,aa.bn 
Ba~kumandanlığınm tebliği: Muhare- yüzde ikisine tekabül etmektedir. 
be tayyarelerlnden ve Stuka'Iardan 
mürekkep kuvvetll hava teşekküUerl, 
dün yenlden Maltada La-Valette li· 
manına hücum etmiştir. Büyük çapta 
bir çok bomba, yeniden, rıhtım:ı bağlı 
bu.iunan tay:;are gemisine ve dokda 
bir torpido muhribine ve Umanda iki 
ticaret gemisine isabet etml.ştir. Tez
gah tcsisatina, doklara, fabrika tesi
satına ve La-Valette tersanesine diğer 
isabetler k:ı.ydedildiği ve y:ı.ngın1ar 

ç1knğı müşahede olunmuştur. Alınan 

Düşürülen Alman 
tayyareleri 

Akdenizde şimdiye ka
dar yüzü buldu 

ve Italyan himaye tayyareleri, beş Londra 20 (AA.) - Salahiyetli 
Inıı;iliz avcı tayyaresi diışi.irmüştür. kiaynaklardan öğrenildiğine göre 

Ingiltere üzerine yapılan müsellah t • • d" ·· ··ıd .. v •• ·ık t b• 
keşif uçuşları esnasında, IIarwich'in ~~zar e~ı ~~cesı. ~§uru ugu ı e -
25 kilometre cenubu şarkistnde bir lıgde bıldırılen ıkı Alman tayyare
kafile içinde seyretmekte olan sekiz sinden başka daha üç Alman bom
bln tonılatoluk bir vapura tani bir bardıman tayyaresi düşürülmüştür. 
isabet kaydedilmiştir. Bu vapur, y:ına Londra 20 (AA) - Maltada 
yatarak derhal yanmağa başlamıştır. son iki gÜn zarfında Alman bombaY-

Fena havaya rağmen, Alman mu- dıman tayyareleYi en aşağıdan 25 
haıebe tayyare teşekkülleri: dün gece, zayiat vermişlerdir. Geçen çarşamba 
Londrada ve Southampton da eskerl .. .. d"' .. "ld''"' .. b'ld' ·ı · ı 
ehemmiyette hedeflere m~vaffaluyet- gunu uşuru ugu • ı ırı mış o a~ 
lJ hücumlar yapmışlardır. Ingilterenin on Almcln tayyaresı bu rakam han· 
cenubu .şarki sahilinde diğ'er limanlar cindedfr. 
tızerinc de bombalar atılmıştır. Dün Alman tayyare kuvvetlerinin Ak· 
ta~~relerimizden beş tanesl dönme- deniz hakimiyetini İngiliz tayyarele· 
mıştır. rinin elinden almak için on gün ev• 

ltalyan tebliği 

Malta bombardıman!, 
İtalyaya yapılan akın 

İtalyada bİl' mahal 2 O (AA.) -
ltalyan orduları umumi karargahı· 
nın 227 numaralı tebliği: ;Yunan 
cephesinde kayde değer bir ıey 
yoktur. Havalar fena gitmeğe de
vam etmektedir. Tayyarelerimiz 
düşman üslerini müessir surette 
bombardıman etmiş1erd1r. Kıtalar 
ve bazı servisler mitralyöz ateşi al· 

vel başladığı hücumdanberi ise bü· 
tün zayiatt l 00 tayyareyi geçmi§tir. 

ispanyada 
iç vaziyet 

Bir nazir; cRejimi bozgu
na sevketmeğe teşebbüs 

edenlerle mücadele 
ediyoruz» diyor 

tına alınmış ve bombardıman edil· Madrid 20 (A.A.) - Barselon· 
miştir. da toplanan falanj partisi kadınlar 

Binga:zide Cerabub ve Tobruk k.o?unun beşinci milli kongresinin ka
cephelerinde lc.pçu ve keşif kollan panma.sı münasebetiyle falanj umu· 
faaliyeti olmuştur. Cerabub civarın• mi k!tibi muavini ve devlet nazırı 
da tayyarelerimiz düşmanın maki.- B. Caıtillo, qağıdaki beyanatta hu
neli vesaitini büyük bir muvaffalci- lunmuıtur: 
yetle bomhardunan etmi~lerdir. cFalanj partisi bir taraftan dıııar· 
Düşman Tobruk üzerine bir hava dald düşmanlarla, diğer taraftan da 
akını yapmıştır. Tayyarelerinden bi· dahilde kargaşalıkları iatiımar eden 
ri hava müdafaa bataryaları tarafın• k.Uçülıt bir grupla ve ortaya hoşnut· 
dan düşürülmüştür. sw:lulc ek.erek rejimi bozguna ıevk-

Şarki Afrik.ada Sudan cephesinde etmeğe teşebbüs eden halkın ıiyasi 
karakollarnnızdan biri düşmanın anlaylf nobanJıiı ile mücadele et
büyük bir kuvveti. yaptıiı taarruzu mektedir. 
tardebniı ve esirler almışbr. Kolla- Memleket meseleleri müstaceldir. 
rımızdan biri otomobile bindirilmiş Ordu ill!I hemfikir olan Falanj pa.rti
bir müfreze ile bir ıüvan bölüğüne ıi bu meseleleri münasib bir tarzda 
hücum ederek bunları firara mecbut ve aüratl~ teıviye edecek bir idare 
etmiştir. kurmak iatiyor.:t 

Tayyar eler imiz, Sudanın birkaç .................................... • .. 
noktasında düşmanın zırhlı otoma· ye maruz kalmıg olan clllustrioun 
billerini ve kıtalarını bombardıman tayyare gemiaine büyük çapta bom• 
etmişlerdir. balar isabet etmi,tir. Alman ve İtal• 
Düşman Eritre arazişine birkaç yan refakat avcı tayyare)eyi altı düş-

akın yapmı§tır. Hasarat hafiftir. man tayyareai düşürmüşlerdir. Av, 
Alman hava kuvvetlerine mensup tayyareleriınizden biri ile 4 Alman 

bombardıman tqekkülleri refakat· bombatdıman tayyaresi üslerine 
lerinde ltıllyan ve Alman avcıları dönmemiştir. 
olduğu halde Maltada Valetta deniz Bugün fecir vakti düşman tayya· 
üssüne pike lıücumlan yapmı~lardır. releri cenuht İtalyada bir mahalle 
Limanda Lulunan gemilere, tersane- bombalar ab:nıglardır. Asked Jstih· 
ye ve liman tesi5auna birkaç kere klmlarda hiçbir ha.ar husule gel
isabetler kaydedilmiştir. Bir vaput ı memiştir. Sivil halk uasında iki ha· 
hatınlmaştır. Evvelce birkaç darbe- fif yaralı vardır. 

B. Willkie'nin 3 ıarti, 
infiradçi bir iyanin 

mütalaasi 

Va,inaton 20 (A.A.) - Havaıı: 

Musikimizin atisi 
---o---

Konaervatuar profesörlerin
den Muhiddin Sadağa sordum: 

- Musikimixin atisini nasıl 
ıöıüyorsunuz? 

Arnavutlukta es1r edilen bir İtalyan miralayı ile bir yihbaşlsl 
cephe gerisine gönderlUyor 

B. Wendcll Willkie, HariC'lye Nazl
n B. Hull ile yapbğı g8IÜ§meden 
sonra, ıantecilere, üç prtla yar• 
dun kanunu projesine taraftar oldu
tunu bildirmi§tir. B. Willkie'nin ileri 
aürdüiil ıartlar ıunlardırı 

1 - T ulim edilecek malzeme 
için bir hesap tutulması, 

- Müstakbel Türk musikisi 
şüphe yok ki yc::ni nesilden do
ğacaktır. Fakat bu nesle musiki 
terbiyesini vermek lazım. Düşü
nüyorum. Bunun için ne yapıyo
ruz? Galiba hiç? Basit bir mi· 
ıal: En mühim propaganda va
ııtalarmdan biri olan radyomu
zun çocuk saatlerini ben tedkik 
ettim. Lutfen !İZ de tedkik bu
yurunf Burada yavrularımıza 
çalınan musiki parçalıırı müpte
zel dans havalarından ibaret gi
bidir. Bu da maalesef kötü ça
lmıyor. Halbuki musiki edebi- ı 
yatında çocuk musiki tesbiyesi
ni temin edecek yüzlerce eser 
mevcuddur. Acaba niçin bunlar 1 
çaldınlmıyor? Garp istasyonla-

Fiyat mürakabe komisyonunun yeni kararı 
2 - Masrafların parlamentonun 

1'ontrolu altında bulunması, 
3 - Kanun proje.inin kongre ta· 

rafından derin bir tedk.ilce tlbi tu· 
tulmuı. 

Toz şeker 37, kesme şeker 
40 kuruştan satılacak 

Hil1dimet mahfilleri, yardım lr..a· 
nunu projesinin mühim bJr ek.eri• 
yetle taavip edileceği kanaatindedir. 
.Kanun projesine muhalif bulunan
lar, &yanda ugarl 25 rey)ed oldu· 
funu ıöylemekte ve her ıiln bir rey 
kazand.ıklannı Jllve eylemektedir. 

rmda çocuk ıaatlerinden örnek 
almak onurumuza mı dokunu-
yor? Yürük Çelebi 

L .J 
Kadın yüzün
den cinayet Dün yedi tüccar ihtikar suçile 

müddeiumumiliğe verildi 

Bir infiratçi ayanın 
mütalaaıi 

Va,inaton 20 (A.A'.) - infirat .. 
çİ &yandan B. Wheeler, efk&numu· 
ıra.iyeyi yokladık.tan ıonra yaptığı 
beyanatta birçok lyan aı:uının ln· 
giltereye harp malzemesi verileceği· 
ne veya kiralanacağınıı. para veril
me.ine taraftaı- olduklarını ıöyle
mi§lır. fngiltereye teberrO olarak 
verilmeai iltenen bu mebllğın aza .. 
mt iki milyar dolan tecavüz etme
mesi l&zım geldıiği de Heri ıürül
mektedir. 

Dün toplanan fiat mürak.abe ko
misyonu perakendd ıeker fiatlerinj 
tesbit ve ilan etmiatir. Bugünden iti· 
haren toz ıeker perakende olarak 
kilosu .37, kesme ıeker 40 kuruştan 
satılacaktır. 

Komisyon odun kömürünün Ada· 
]ara nak~iyatında çekilen zorluğu 
nazan itibaıo alarak nisan ıonuna 

kadar Adalardaki aatı§larda kilo ba
ıına bir kuruş bir zam esası kabul 
etmiştir. 

Beyaz peynirler 
Fi&.t mürakalie komisyonu tara· 

fındar. tesbit edilen toptan ve pera· 
kende peynir Hatleri Hi~ larahn-

dan beğenilmediği için piyasaya pey· 
nir çıkan1mıyor. Komisyon, tüccarın 
müracaatlarını tedkik etmi,, peynir· 
cilerin iddıasını haksız bulmuş, ev
velce ver;Ien kararın değiştirilmesi
ne lüzum gfümemiştir. 

Peynıir fiatlerini tesbit ederken 
komisyon süt fiatlerini de tedkik et· 
miş, her türlü masraflan ilive ettik
ten ıonra bir karar vermişti. Komis· 
yon fiatlerin yeniden tedkik ve teıı
hitini ance.k: yeni ıene mahsuHl pi-

yasaya gelmeğe başladığı esnada 
yapacaktır. 

.Yeni ıenf> ıüt fiatleri ve her tilr· 
lü masrclf hesap edilerek lüzum 18-
rülür!e fiatler deği,tirilecektir. 

Buzhanelerdeld peynirlerin mali· 
yeti evvelce kati olarak tesbit edil· 
miş ve o zaman hiçl>ir Hiraz olma· 
mıştı. Peynirlerini piyuaya çıkarını· 
yanların belediye tarafından bulu· 
nup cezalandınlma11 cihetine gidil· 
mesi lazım gelmektedir. Keyfiyetin 
bundan ıonraki safahatı belediyeye 
aitı'İr. 

İhtikar suçuyla müdde
umumili.ie verilenler 
Üsküdarda üç kasap etin kilosunu 

7 5 kuruşa sattıklarından, Beyoğ· 
!unda bir fenerci gece fenerine yiik· 
sek liat iatediğinden, bir cam qya 
mağazası Paşabahçe cam fabrikasın· 
da imal edilen surahileri 70 kuruş 
yerine 150 kuruşa tattığından, bir 
muşambacı ve bir kumaşçı fiatlerde 
ihtikar yaptıklanndan fiat müraka· 
be komisyonu tarafından müddei· 
uınumiliğ.e tesüm edilmiştir. 

(Devamı 6 ncı sahifede) 

B. Willkie 
İngilterede 15 gün 

kalacak 

Galatada iki genç 
birbirini yaraladı 

Dün gece Galatada bir cinayet ol· 
mtqı, 1k1 kişi biriblrtni yaralamıştır. 
HAdJse §udur: Ahmed lsm.inde bir 
ıenç geç vakit evine dönerken, kadın 
yi.1.zün.den kavga etti~ arkadaşı Mus
tafa ne kar§ılaşmıştır. Sarhoş olan 
lııluatafe. hemen tabancasını çekerek 
Ahmde dört el ateş etmiştlr. Ahmed 
&Rn" surette yaralanmış, fakat kendini 
bybetm1yerek bıçağile Mustafayı 
muhtelif yerlerinden yaralamıştır. 

Polls llk yar:ı.lıyı hastaneye kaldır• 
~ır. İldsinln de yarası ağırdır. 

vaş1nrıon 20 <A.A.> - B. wllllde, Katı·ı baba 
:a.ı...u.thn.hur •• ~iY• N.-llı. ll• 1~ 
Amıpa meseleleri hakkında görüş-
mtl§, Relslcümhut, B. Churchlll'e ve
rilmek üzere kendisine çok dostane 
ve hususi bir mektup tevdi etmlştlr. 
Cümhurlyetçl partisi reisi İngllterede 
15 gün kalacak, bütün İngiliz hükft-

Bergamada bir adam 19 
yaşındaki oğlunu 

öldürdü 
met erk!nlle, bilhassa Hariciye Nazın -- -
B. Eden ve Mesai Nazırı Bevin ile İzmir 20 (Telefonla) - Berga· 
görüşecektir. manın Kocaağa köyünde mukim 
Vaşington 20 (A.A.) - B. Wlllkie, Osman Akın adında biri 19 ya§ında 

Vaşington'a. gelm!ş ve guetecllere oğlu İsmail Akını çifte tüfeği ile öl· 
beya.na.tta bulunarak İnglliz zaferin- d '' .. k t K·· l"l b 
den başka bir 1mkAn tasavvur etme- urmuş ve ac;ı_n:ş ır. oy u er u 

Tütün rekoltesinin 
yarıdan fazlası satıldı 

dlğlni söylemiş ve harbin, harb 80• cinayetin ıebe~ını bir türlü hulamı
nunda. İnglliz ve Amerikan 1ktl..sad1- yorlar. Ce~ed defnedilmiş ve katil 
yatına. nasıl blr tesir icra edeceği hak- baba köyün her larafı arandığı hal~ 
kında İngllterede tetkllte.t yapmak de bu!unamamıştıc. Nihayet katilin 
üm.1dlnde olduğunu fil.ve etmiştir. Balıkesire kaçtığı öğrenilmiş ve Ba-

lıkesirin bir köyünde yakayı ele ver· 
miştir. Hindicini' de 

• 
muharebe 

Katil Osman Akın bugünlerde 
Bergamaya getirilecek ve bu esrarlı 
cinayetin muhakemesine başlanacak
tır. 

Fiatler artıyor, köylüler "Yaşasın 
hükômetimiz,, diye bağırarak 

tezahürat yaptılar 

Fransiz deniz kuvvetleri 
3 Siam torpidosu ile 2 
sahil muhafaza gemisi 

babrdılar 

Vichy 20 (A.A.) - Havas ajan-

İzmir 20 (Telefonla) - Tiltfuı piya
sasında satışlar 17 mllron klloyu geç
miş, böylece :rekoltenin yandan fazlası 
satılmıştır. İki gündenberl flatlerde 
yükseliş vardır. Şlmd.lye kadar ti\tün 
almayan firmalar da. mübaya.aya. baş
lamışlardır. Amerikan tütün kumpan
yalarının diğer firmalara. siparişlerde 
bulunarak tütün aldırdıklan ö~renll
~lr. Fl.atler daha Y1ikselmeğe mü
temayiidJr. Hükftmet tedbirlerinin 
mühim tesirleri olm~tur. Nihayet 
on gün sonra. rekoltenin tamamının 
aa.tııacaRJ. anJqılıyor. İzmlr mıntata. 
tlca.ret mtidürlillüne müracaat eden 
bazı köylüler ilk gtınlerde yersiz en
dişeye kapılarak tiltilnleri ucuza sat-

ıı bildiriyorı Lamotte Piquet kruva· 
tıklanndan satış mu.kavelelerlnl boz- zörü ile dört a.vizo 1 7 ilcincilr.Wıun 
mak 1stedikle.:ıı;:t blldJnnl§lerdlt. ~l- günil Siam hükWııetinin hemen he· 
caret müdi.lrluğü düşilk fiate ti.ltun men bütün deniz kuvvetlerini imha 
alan firmalan tesblt etml.f ve kendi- ebni§lerdir. Bu kuvvetler Uç yeni 
lerlne tebligatta. bulunarak iyi ftatle 'd .1 . . lih d'l · h 
mal almalannı bildirmiştir Müstah- torpı o l e ıyı tes e ı ı:nıf ve zır -
slller vaziyeti ka.vradılı:lanncİan dÜ§Ük it iki aahil muhafaza gemisinden 
teklifleri teddctmektecllrlel'. mürekkep bulunuyordu. 

Manisa. valisi B. Fa.ık Turel Kırka- Fransızlar gerek insanca ve gerek 
ğao ve Akh.lsar clvannde. köyleri do- maddi hiçbir zayiata uğramamışlar· 
la.şarak mllsta.hsillerle görü§Dl.il§ ve dır. 

hUkfunetın tcdbirlerlnl blldlreret mal- Fransız muvaffakiyetinin ehem· 
Jannı ucuza satmamalannı tavsiye miyetini artıran bir nokta muharebe-
etml.ştir. Köyliller: nin gayet müşkül bahri ıartla.r dahi-

- Yaşasın hükılmetlmlz... linde cereyan etmesidir. 
Dlye ba~rak tezahüratta bulun- Siam ... eıniJeri Hoaho-l..-•- llma· 

mU§la.rdır. • oWUU11 
nında demirli bir halde bulundukla-
n cihetle kendilerini tam bir emm· 

Hasta talebe imtihan 
edilmiyecek 

An.kara 20 (TelefOnla) - Maaı-if 
VekAleti, hasta oldukları halde imti
han edilmelerlnl isteyen talebelerin 
bu tekllfinl k:ı.bul etmemiştir. H:t.-ta
lığı belli olan talebelerin imtihan 
edllmemelcrl lazımgeldiği de ar tıca 
al~kalılara bildirilmlştir::_ 

Köy çocuklarının 
mektebe kabulleri 

Ankara 20 (Telefonla) - Ma~"it 
Vek:\leti talim ve terbiye heyeti, t\öy 
ilkokullarının birinci sınıflarına 10 
ve 11 yaşındaki çocuklann da kabnlil 
1çin maarif müdürlüklerine salahı~ l 
verllmeslnl kararlaştırn:ıJttır. 

Kuru meyva ihraç 
fiatleri arbrıldı 

İmılr 20 (Telefonla.) - Kuru mey. 
va ihracatçılar b!rllğl bugün kuru 
t1ztlm satış ihraç tıatıerlnl Yüzde 20 
nlsbetlnde arttırmıştır. 

isçi sigortalan Münakalat Vekili 
lzmirden aynldı 

yet içinde addediyorlardı. Çilnldi ,_ ___________ , 

T eıkilat ve vazifelere 
dair bir kanun 
hazirlanıyor 

Ankara 2G <Telefonla) - İktlsad 
VekA.letl iş kazalan ne meslekt ha&
talıklar ve amele ıd.gortalanna. da.ir 
olan kanun Ilylha.sını Mecllse sevıc,t
ınl§tlt. VeUlet bu &lgortalan tatbik 
edecek olan %1 afgortalan 1dareslıı1n 
te§kllAt ve vazifelerine daJl': bt.r kanun 
lAyihası hazırla.maktadır. Uylha önü
müzdeki gi.lnlerde son §ekllnl alacak 
ve en kısa b1r rnmanda Büyük Millet 
Meclisine sevkedllecektlr. 

Bu seneki fuarda bir de 
Münakalat Vekaleti 

paviyonu açılacak 

aç.ık denizle liınan aruında birçok 
resifler bulunmaktadır. Bunlar ant 
bir baslun hücumuna engel olacak 
tabii maruJer teolcil etmektedir. 

Malatya vakıflar 
müdürlüğü 

Ank&ra 20 <Telefonla.) - Açık olan 
Malatya va.kıflar mödürlllllln.e İçel 
eski vakıflar müdürü B. Hasan Ta.h· 

hmir 20 (Telefonla) - MünakalAt sin taybı edllm!ştır. 
Veklll B. Cevdet Kertm tneedayı bu- Askere giden köylünün 
giln Afyon ekspreslle .Ankara.ya mü-
teveccihen §ehr1m.tzden aynimıştır. B. borçlari tecil olunacak 
Cevdet Kerim İncedayı hareketinden Ankara 20 (Telefonla) - Ha.ber ve
evvel Kültlltpark ve Fuar sa.hasmı rlld.J~e göre htıkO.nıet askere giden 
gezdi. Buralarını çok betendL Vekll k6yliller!mlztn Zl.taat bankasına. olan 
bu seneki Fuarda. blr de <MünakalAt borçlannın bazı b.yıd ve ıartıatıa. 

Ke demeli? 
Caz.ııtelerde Amerika Cüm

hu.rreüıinin oturduğu binadan 
balııedilir'~en mütemadiyen cBe· 
yaz Saray:t deniyor. Bu bina.ya 
Amerikaldaı ve İngilixler c White 

. Howıe>, F ranıız!u bunun tam 
tercümesi olarak cMai9on 
Blanche> dediklerine aöre Türk 
çeye naklederken: 

cBeyaz Saray> 

dememeli; 
cBeyaz Ev> 

VekAletl pa.viyonu) açılmasını muva.- t.ecU ohmmuı ha.ktında. bir tanun L _J 
tık a-ördtt. projesi hazırlamaktadır. • ... _____________ ,.,., 

demeli! 
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b bir lolklor maele.i ••• 
.. >:i!:!~.:J'::::;: Asker aileleri- 8 8 n&SI ~ to ~8. • .......ıa ,_ ..,_ ... 
n airdi bile. Yalıuz resmm harp ne yardım • • • 8fp0Ff Jtl 1 ~ DiD benib ~ W. 
etmiyor. Alcbiı tedbiri•, airittiil 'T' k k .I.! Y' ...._. balaliprluclaa bir smç im 
niz....a.r hep buna aöatermekte... 1. emyızın na ız ararı uzerıne Amerika ııu•-~-eti oto- bana a:.rda: 

Hani cinfiraclçabkıt ?... Nencle Bu huıuıta bir izaliname • .UILU&U -- F"mcu OJUllU aeclir? .• Yeni bir 

~ .!:"';!...~ ......,._ Jıazırlandi dan yeniden muhakeme başladı blia ::::-1an ~ .!: ':''-... .._ 
Yqamaiı bak ecl• millet •e me- ~;;:~iilihneeclim. Bir zaman• • 

deniyetlerin bunclu batka yapa- Asker aııeıerıne :vardım için ham- Vekiller, nakiZ karan etrafında müdafaalarını Belediyenin Amerlkadan otobilB =:- ellene.ini t~ ~- fin. 
caklan bir ~ yoktur .... en. .. Her- lıklar devam ediyor. İstanbulda yar- beyan etmek için mühlet istediler, Muhakeme getırtmealnl ıcoıatıattırmat matsadl- • ~-- brtunclaldnin bilme-
kes aalb iater... Fakat terefli bir duna muhtaç bet bin asker alleal bu- le Dahlllye vekAletl VaflnltOD aeflrl-~ ~ Flobt aonraclan cll-
aulbL.. lundutu tesblt edllmlf ve bir lzahna- ayın on yedisine bırakıldı mız B. Münlr TU1tulle Amerika h&- .-- .. o da badi Wlcliii. ~-

Salbiia .-e&izi ise, harbin feli- me hazırlanmıftı,t. tZahnameye göre kfım.etı nelldlnde t.qebbtlle bulun- çaba danalardan be-..f•www ilimle-
k _ .. 1.!...!-....1 bet d" e· L1-- • • slllh altında bulunan askerler, ecne- Q_ b" D . b--'- h d V-L"'l • . L fiy • .... Anı r1kaıı htlk6metl otobils rİDİ .... sona L-•---"'---_... er ır. il' ~ itil· bl tabllyetlnde bulunanlar, taancı "19l)'e anasını enız ~ namına sırada. utbaa 1C1U1 etinın &ey eti m.., .. ur. e •Plfl!t -.-
tim. Sanırım nyri müntetirclir. Ba yüz liradan aşalı ola~lar m mil• delerinden çok fazla fiatle aabn al- Denizbanktan sorması üzerine o.. imal eden flrmalan bize bllcllrmlfhtlr. O da ba LUADta benim c:elııa..._ 

·.-: et • • remidencl' • malt tiJ azif ı · · ·· tima1 • b _L L•-- fmd V-'-"'- Amerltadan gelecek otobGalerden er hamt edecek. ftZl.F-. ga7 iYi 1117or. telleflyetlne tlbl tu · aure e v e erııu awıa nız &DiL etıuuu tara an ıı::&a&.- blrl on aetlz yalcu a1acat bllytlklitte Fi ·• • 
••• Kazanç vazlyetlnln telbltınde me- ettiklerinden dolayı birinci ajır ce- tin aualine verilecek cevabın tehir otacattır mcaa o,_ bir ••anlar w.t. 

Aclt..mm biri: mur, milstahdem ve ecirler için za mahkemesince mahk6ın edilen edilerek binanın Denizbank namına · o bdm- aLp ririimiifti ki .......... 
- 8- ömrümde dayak ~· :_: c~~u:J::1 b=e~:~ Denizbank umum müdürü B. Yusuf feraiuun tlc:il olunm... bina q... Valinin hengi gün Anka· ....ı:: :.:. uri el-'-• 

mani -d....U.. mtlltellefiervlçln de kuult n bina Ziya~ ınuuini B. Tahir Kev- meti bskkında birbirinclen far~ Ol'- radan avdet edece... fuUb • • .. nnnbelar. ~ 
- Naad y..,..... 'l verıruerı tayıdlanndan latlfade edile- kep, bına ve yapılar tefi B. Netet tad~ iki rapor buhmmul hldiHde .. ... .. gı le _. bdar amumiJ~ 
- H• çareye batvmwwn. ret nahb'elerde mtıtetettll tomalyon- Kuım. hukuk müpviri 8. lamail bir uhtek&rhk mevcut olacatuu. henuz malum değil Her.ı de - pek lllalUlll 1ııir e11-
- Allah Allah .•• Nual ol•'l 1arm clolduracatlan cedvellerden la- l1a Caırif. umumi katip B. Sadun yüz alb bin lira kıymet biçilen bir Dahlllye VeWetl tarafından ırati olmakla ~ - biv f-. lııir 
- ot. itte-.. Benim kendime aö- tlfade edllecet n kaza enctımenlerl Galip Savcı ile beraat edenler me- binaımı 2SO bin liraya aabn alın- olan davet üzerine eneltl ıtln Anka- .,_ deiiWL 

" bW aauliim ftl'Cbr. buna töre mtteııen79ı mltdannı yanında bulunan Denizbank idare m..U. el.evletin 144 bin lira zarar raya giden Vall ve BeledlJe Relll Dr. Şimdi a.m minuile ~- aeale 
.. Meler bu aö~.-i lciinc8 Wr ..... ıa~=/~ı:ce!~umenıert ve bu meclis: reia B. Ziya. aza B. Cemal ettiiini i!c.ıi aürmüt ve l.tanbul ağır ~:uı ~=.19:. ~~Ulbuı~ ~ ımc -~~ ..._ 

kÖtecl• ~- enctımenlerln tararlanna veya vergi- ş.hingira1 ile B. Sedat Ukiarın'!a ceza mahkemeıftnin bulduğu vazife- hangi gt1n tehrlmlze dönecetı hen~ clü biilia ~~ .. ~ 
Merak oıma. IÇID8. • n1n aaıllanna tarp itirazlar da dal- m.abkemece verilen kararlar temyaz yi auiaatimal auçundan bqka ortada maıam detlldlr. can••nm..,U, G ..... INr ~ IÇm-
cSalhpenerıt uba pepne diif- mt enci1men tarafından tedtit edlle- umum: beyetiace eberiyetle bozul- bir de whtekarlık. bulunduiu ve be- ~.-. •.a fincenlar, .. Meaela ~ 

...... o aaia, o da ..... o IOla, cettlr. muttur. raat kanııı alan idare mec:liainin de Sobasız me"ap ... - olchıima ~-
ölMir& de 10la. Umumi bqet bu karan vermez- Vllzife!erini auüatimal ettiklerini be- IU elİllcle; ~ fiacaDIMdaa birİDe 
«-~yak yemekaizin )'atamak Tu•• neıı•n kayışı den eYYel. ajır ceza mahkemesinin yctn il .. davayı temyiz umumi ceza lia ~!<~kamız. Ukiııa.~ ~· 

.....ı kahil ol•? Ne~ karan. tem7iz birinci ceza daire.in- hey.!tine aevketmiftir. •hllcl. .Wr il !"'M4tuı.eJW. Ya.&-

...... Kuıacla ondan ... Wri -- de teclkik edilmiftir. Bu daire De- . . Maarif müdürltiiü tid- il lmlür.me ....... •e bal ...... 
~ am? ... Şana bir CiirWJim!ıt l •ıt • • •tdi nizbanlun hükmi aalabi eti buluna Ceza uın~t heyeti de ekaerıy.etle detlJ.• bır• ihtar ao .. nde-...1! cak bir tanda aaldamM laalribt.a 
derm1.. ngı ereye Slparıf ..:en L __ . 1 d lk•··-d V k>:l .1 n lstanbul a11r ceza mabkemeauıce • nu bir Winerdi. Bir k.. t-;.,; _._ 

• • • • ~'fer e .._ e a eh e temu b I . k ril "d ·r-ı• ....., 
NihaFet bizimlnai dönmiit, elobıt- etmeden de kararlar verebileceği, er~~t. ennoı= har k vtl ~~ ı are oclecl•n çıkacak Ye Jldii d...,..ta 

11111. ÇUfl hamam::na airmit. Oteki TO.ne~dmaluh~tao !1~ ~pil- Satye binası kıymeti hakkanda bir- ı mec ~ı az~n are e e~ c~: d Sonbazılaruızamanladarda bab~~!.~~!- ~·c~kNDIZ Soma içeri ıiawk• 
ele arbamdan. kayJf& '" ~.. .,_ b" · · k d "'-' .. d d yı muatelmn olduiu vazifelenm en ao .F ......... -.w- tepai,Ji titn....._. " .. -e 

A.1-- d" DUfbr Bu arada tenden ray da mm na :ıe en ı.u rapor 11m e e, .. . -'d __ LLA , edil L- dan nhud pek u )'llnlcblJ • 00- ~-•--.ı__ . • • 
.........., I07QD'"Uf. ~•u•Miıf. Ta- ıretırb..- bbll olac&ttlr. İnglltereden ağır ceza mahkemesinde yeminli J:,ir ·~~t_ımc11 en ~um en ._, cutkrm palto ne otardü:larmdaD ·- Wriaiıııı ........ .... 

mu, taraima .....-. bir ...._ ıeııraıeeet tramva1 raylan gecikirse ebH vulı..uf dinlenmediii için k•ti kİf!nın harekeuennden d~layı dev- flklret ed11mlftlr. Ba ~ tlserlne clw• >idil ............._ lim-
._...._ o aman ttltildar ve Kadıköy şebe- bir ti aluı aclıiını binaen- letm ne derece zarar etmif olduiu· maarif mtldilrllll doktorlal'dlıD mi- clll'. 

Ol.iri de - ........... b91ndetl raylar s6Iı:üleret İstanbul 

1 

al bn~ c~ b" am kucli buluna- nun kati surette te.biti ile bülann· ıettep b1r be79ı tepti etmıfUr. Bitin bunlardan Wa - eis 
Birinci. '- ı 'g' W. ......,. ve BeJollu taratlanna natledllecet- ey vun ~tal~ auç d b 1 da ona göre muamele ifua buauaan• Heyet, Ttrk hu.susl, ecnebl Te etal- JWiü k•i elinizle aakla ........ 
ikinci aakemnd• )eliwll•ı tir. mıyu.ası mu . aaaın • u U~Uf ve da ka·ar verOTek bütün evrakı latan• llyet mekteplerlnl tedlı:lk etmiş, netl- mz - tenine çenilmit kapalı da-
- Kalk halraln oradaal Tramvay idaresi, son nmanlarda cDenazbankı ~rar edece~ bır bar~ bul birinci aiır ceza qıabkemeahae cede bir ermenl melı:teblnde hiç soba ran fiw.anlara lratit-• W.. ac:ak-
- ? fazla yolcu bulundutunu nazarı dit- ket bulu.ımadıiı •" sayrı meıru ~ır . d • . olmadığı tesblt eclllmlş ve bu bir mü- çW L---· tanf ~ • 

...... ...... yeaimclir H• kate alarak tramvay arabalarmda menfaat temini de mevzuubaba ola- aa e ctmiftır. fettlş raporlle maarif mtldürlQtme ~ -. mm aoalwl-
..;:. ı....da ben ~ lklfer bUetçl kullanmata baflamıitır. m17aet.iı• karanm •ererek aiır ceza Dün aaat on. bette yemden mu- blldlrllmlştır. Bu rapor ilzertne met-~ ...... ~- Jlsüii .._. 

Bir gazete, blrincl mevti &raba1armm mahkemesinin mabkGmiyet kararnu hakemeye ba,lanmlfbr. Suçluların tebe flddetll b1r ihtar j'apıluuf, IOba • ............ ... 
- ~... ~el79 tahril edHeeetlnl ftBQ'Onfu bo Uflar uaulen iaimlerinin teabitiad• aoma turulmam mektebi'" tapatılacalı - "'"'•••*· o.I., fin ~ 'm 
Ad... .-. tawa, taraima top- Tramva1 idaresince Terllmlf bu. te- zm • mealini 7Ubrda telhis ettiiimb. blldiı1lmlftlr. W.. Wrw ~ • ......... 

........ .... bir kurnanm ......... tllde bir brar mevcud dellldlr. Temyiz ~inci ceza dairesin"! kırk •hiWik temyiz evrakı oban- .. - • .. ••~kama:. Zira ..._ ... 
MGdekkik, takiWnd• lai el... ~ular l.ıünde mGttefikan •erdiii ._ •• i.idia m•kam• temyizin bu Beyoglu HaDreftncle a.ıı.. cekeır•mit P.i Pl*'I-. e1-

nwn11o KWtiir tanuesi ~:ı larara ~ ....... add~~ nakız branna uyulmupu iatemiftir. karikatür aeraiai ı.;m mbr'- •e ......_ -. rid-
•• tarafiDdan bir ltlrainame Ue ıtiraz nüze L·•- L- ıL..lıL!!_ Anbasa ,...,....., lletteplerlmls namına ordumuza d ı--:. . T . b üdd • M 1 '-'il . t · · Beyotlu Hallı:evt tarafından tertlb ._...P IR'7ecennua -

- fftt. llttf hediye edllecet (Külttlr tayyaresi) e . 1"'~!ır. em~ atm eı~mu- aznun ar ve ve.:ı en "emyızan edllen karikatür sergt.ı öni1müzdekl ecle'!"ler. Eier onlar bir fincana --
&..-... için liselerden bqta orta ve llkmek- mus., ıtiraznameamde; Satye banası- bu nakız kaı•r. etrafında mudafaala- perfembe günü saat 18 de evin Tepe- mrk• m fm bir~..._,. 

- ..... teplerln 130 unda beşer Jtltlllk heyet- nan lktıaad VeWetine sorulmadan nnı beyıuı etmek üzere iatimbal tale- bqındakl merkez binasında açılaCat- aenis ........_. ,e.mı ondadı. • 
::..., - bu •-----~-bnaam batmda d~ ler teftll edllmlştır. Bu heyetler, ta- Denizbank tarafından sabn alanmıı binde bulunmutfar, mahkeme de; tır. 88lliD ............. .....ı. ridls 
.... 0 1U11"1U111111 batında J'ıkanmagı lebeden hava Iı:urwnıın.a teberrüatta olduğunu, Nafia Vekaletinin b~ b~- bu h~ ~ m~emecri ayın on • .. .. • • ........_ bclar fiDcM e:Aı lk .. 
WI iltelli " 0...-. da pllali bulunacatlardan paralan toplıyacat- ruayı a4bn almak için talip çakbll bir yecl!ame tAlik etmiftir, Demzde dun mühim bır - tabiri bö,tedir - .......... itli. -='ib laaua tardır. kaza atlatıldı Çlıılldi fiacan o,_ - -.. lllİ-

Y ,... 1 • d ı· • 1 tm KÜÇÜK HABERLER Denizde dün mtlhbn bir tua. atla- lroloji ile ............. e..ı.n --
llamamcla blı ...... ........ "" zmır e ıman 1f e e- H ki ·ka ti blmıftır RJhtuDa yanapnatta olan .... Wı ............. .. 

BiJlece. ......... .....ı-. sinin atelyeai teYai * BaJnmın 1t1nc1 ıtmtı. Beflktafta a 1 'I ya 8 r Taban ;..puru dalplarm te9lrUe IU- +Wni= ~ .... ile ......:.... 
- Oradan ..... , edilecek K6)'1çlnde b1r mle otomobil detnet- V Jann •reJ'81UD8 tapılnuf. Umnada & ı .......Wil w.. a-. 
- F.DHr ..., •• -.. oı.a TeTftll 71nnl it ,.r1nc1en yaralı- ballı bulanan 01n.,_ waparunan a.. ·-'-' .eld _ __, _ __ _. __ ela kaili lllnataılt Veldll B Cftdet Kerim __ .. 6ldtrcUUderl anl:::Jdı• 1 .. 1.. tiııer:lne dolra atnuıla ""ll'mJttlr. .?~ •~..,.. 

- tncec1a11 lle beraber taanJMaldan tz- ~.;-taca 11a1nan ~ ,;-~ Kili benZin almadan Ba emada Tırban vaparundan dl- • olmlar. Ylmiil ile fiacaacla ... 
- F......_ efendimizin. mire giden _Devlet Hmanlaft lfletmeat ı.tmlerblde on J'ldlfer Jall&rmd&Jd dtıtıe tpreı verllnilf, otlneııUIUD iil. ldncicle meyclw eık• ....... 
~ wa bir tecrübeye Pil· umum mtldilrfl B. Rauft lfanJuiı dtln iti ... din adllJeYe teaUm edl1mlt yola pkan otobla tertibat alması bl1d1rllmlttlr. Nöbetçi H..- • fincaa OJ• •• • .._ 

mitı saat 18 da denlZ tarUd1e telırlmme .,8 baldanndatl tabtlkat evrakı IOI'- kaptan bultmamadılı lçln Gtlneysu ~ aafbr. Clalrii ı&allli ldnci &.. 
- Aç.le aö,.liy.,im. k•ata ___._ dönmüttür. B. Rautt Man)'U1ı bir gu bttlmllline verllerek lJdal de tev· j vapurunda tertibat almak tabU ol- oaacla balan t.'8f ._ Urebeile 

_:.___ m..!...L.._ el-'-~ ,,_ muharrlrlmlze MünakalAt Veldllnin tıt edllmJfUr fl/1/Ml tarihinde Kaııdıradan m&Dllf, fakat Tıriwı vapuru tekrar .1:-_a -L- y . . 
.._..-- _....., ..... __,__ ..,.. İzmlrdetl tedklklerl etrafında ıu ma- · İzmlte otobGale bir ha.ata 16ttııii- muvazeneyi bulmuş ve nht.ıma raııat- - 7 - ~.,,.. -· .. k...w ta-
aiııa IMi la.meıaıda ,w ... - ...._ ltinatı nrmlftlr: * Dtln Ortat6J açıtlaruıda blr er- yordum. Bu mesafe otobGale 1kl mıttır. Limanlar umum mtidürtı B. rafa hpeide • lr.aclar -... .... 
JOl'UIDo cVetule beraber izmlrde Uman lf- tek cwdl bulanm•ur. Cesed hat· saattir. Fakat yola çıktıktan blr Raufi Manyaslı keyfiyetin tahtllc ~ ,......_ ld milli ..,. 

- Nud mfiraaaip aöriinmiL lerlnl \ecttuc ettik. İzmlrde Uman lf· kında •bı'-ca JaPllaıı tahlı:lkat ne- müddet sonra otobf\a durdu. Ben· edilmeli ve müaebblplerin eeulandı- ...-. 
y ........... ta.. taoaiw .__ letmulnin bir ateI:yeal mevcuddur. tlcealnde, ba ad•mın. bir mtıddet ev- zln bltmlftL nlmunı alltadarlardan taıemlftlr. - içia fiDaı-' ..... .._. 
~ .__....:. • .....-- Atel:yeJt gezen Vetll azamı ıatlfade yel 81llm aoıltlannda batan Balvator Balbukl ben baatamı biran n- .. ...ta ..,._ Abdi lul eıeL ... 

: ça~ &ituwıie ..._.._ temin edllmell ıoın bu ateıyenln tev- gemlllndetl tn11WYUerclen o!dutu an- veı imııte oradan da ı.taııbula Soaakçefmecle trUDYay Nlatir. So...a JI lifi _._.___ .._ 
-. l11nl emretti. tzmır atel)'eal tevil edl- Iafllmlf, tllerlnde altı bin lna para götürmek l.IU1orclum. Otobils hal- __,_ a--. m..m.. _.... ..WW: lecet, burada :notörUl motönüz de- bulunmuştur. tın IBrarlle batta bir natll ftll- teli kopta ,....._ .... • ..... .._... --

- Şim.li pea.... -demit. • Hak ..,_ nlz natll vasıtaları tnoa olwıacakbr. * Fllllt1n ıcm ~ kaaaplıt tasuıuı artuuıa ballandı ve 2 Evvelki gece Solüçetmede Gtllha- clll'. 
elim. •• s..ı. a.. llQaiyebidlı .. in- Bu sure~e denls natıl vaaıtaaına olan hayv&ın satın almat üzere muıt&Q saatlik JOiu tam ıo saatte katede- ne parkı 6ntlnde tramny teli top- Tepsi ._,.. tanıfm 1• ._ 
hiaa "-•liı..ı ....._ &m&ıwle aall lhtıyabUIUa llratıe yerine getırmete ticaret mtldilrlültlne bir mtıracaat ret İzm1te pleblldl. mut, fakat insana teaadüf etmedlll id *'8 aı... ya ilk ~ &.c..-
ka .._ la. çabpJt o'ec•l1&• pılmlŞtır. Bu mtlracaat tedtlt edl- Klft benz1iı almadan J01a çı- için bit satar vermemlftır. Yalnız bu elaiaiiii W-aıll••• Jala9t _... 
~ ! ebe p ....,... ela 1• IJ'"ıADa 91bD umum qıfldtlr 1 dah1ll r-.... r kan bir Otobtlsiln JalllD& ttlfet ytlzden mtlnatallt bir buçuk saat ka· de ~ ,-a:;bJd..ıı.. ..:..... • 1 

..... Jolcu atonu lı&llne ifrat edllııielı:t .. - · Wıll4'n 'aft "flbn bir avcıdan dar sekteye utramıttır. • • •• 
••• olan Mtı yolcu ..ıonunu pımılf, t * Dün muhtelif memleketlere 111 farla nedir? Bu huauaW. Kandıra • • ~ ..__ ılbllG -...r1ııamıı1111-. 

O- sihi: mıraı etrafında aJAtadarlardan ıza- bin Uraiıt mal Uıraç ed.UJnlltlr. ~haıiıllnın cllktaıtnl celbe- Sırkecıde 5 lokaıita onar f.'ri_. ~ ..,.,... ekMriJaı •Ya 
Sal.pery.Uk net bat alDUftır, f ald blr motör Yat la derli. Kaadaa • lllltat öscaa -''- lra .... .- :..._ ı_ _..._., P .-da. W.a-=- la--· * Muta aya - .,.... pauıaQUl --. ... tek..__ _,.. .... 
Fakat bmıan tb bir Wdi •ar- ş·li f ti• •-~tim· telealnde osman vu~ tclarebin"'~'~ BeledlJe abıtuınca ,.pa1an ton- Fw 

0
, ·•- _..__: ela c11r... ı ae are ... ı ıo tonıut ye1kenll _, .. a wuau., K tro1da sırtecıde bet 1o1ranta battm- • • .. m:a _,_. 

Ondn L-n. -n-Lr ...._ ortadan ka-L-Jdu kayıtın bir Iı:ısm1 hasara utramtıtır. onyacla kurban bayra· da led taran verllmlftlr. Bu tarar ....._.. M..ıa lair t.raf o,ac• 
• --. ,_ •···: «. • 7 uv ela I . w giin aonra tatbik edlleeet ve lo- ı.. 101 .. ,.,. eloldn• thıll 
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Ho llivut dedikodular1 
Jeanette Mac Dimald ve kocası - Hollivutun en iyi 

giyinen kadını - Gülmez adam gülecek mi? 
Hollivutta son hafatıar zarfın,. 

da en ziyade dedikodu mevzuu 
olan birkaç mesele vardır. Bun
lardan birincisi sevimli artist 
Jeanette Mac Donald'm, kocası 

Gne Raymond'un doğum günü 
rnünasebetill:! evinde büyük bir 
kabul resmi tertip Etmesidir. Bu 
resme Hollivutun hemen bütün 
tanınmı.ş yıldızlan çağınlmış, 

geç vakte kadar dansedilmiş, eğ
lenilm iştir. 

AKŞAM 

IEritre ve Habeş 
hududunda mü
him hareketler 
İngiliz kuvvetleri bu ha
:valide mühim mevkiler: 

ele geçirdiler 

İncilizler Libyadak.i İtalyan kuv-
vetlerine b111 taarruza devam eder· 
ken diğer taraftan Mısınn cenubun
da, Sudanda İtalyan Eritresine ve 
Habeşistan& karıı da harekata baş· 
lamışlar<lır. Bu harekatın geniş mik
yasta bir taarruz mahiyetinde olup 
olmadığı henüz belli değildir. Fa
kat birkaç gündenberi gelen haber• 
ler İngiliz kuvvetlerinin mühim mu
vaffakiyetler elde ettiklerim bildiri
yor. 

• B~ı:Le~ 
ı ı · ~m•r11t 

eÜmm~dtrtn11n· 9111 ....... ~ 

Hart~~ 

Renk 
• 

21 Kanunusani 1941 

~P' 
~ ~ Mus~ua~--1!1 

Gonda,. • 

Bu eğletiye fazla ehemmiyet ve
rilmesi son zamanlarda ortaya 
çıkan bir takım dedikodular yü
zündendir. Jeanette Mac Donald, 
kendisine birçok talipler çıktığı 

halde uzun müddet evlenmemiş 
ve ancak mesud olacağına kana
at getirdiği bir erkekle evlenebi
leceğini söylemişti. Sevimli yıl
d1z. bu sözlerile, Hollivutta bir
çoklarının yaptıkları gibi, geçici 
bir izdivaç istemediğini, kocasile 
ölünceye kadar birlikte yaşamak 
emelinde bulunduğunu anlat-

İtalya harbe girdikten sonra Mı
sıra karş, harekete baıılarken ayni 
zamanda Mısırın cenubuna, Sudana 
karşı da İtalyan Eritresinden ve 
Habeşistandan harekete geçmişti. 
Bu hareket neticesinde Sudanda 
hududa yakın mühim müstahkem 
bir mevki olan Kassala (Cassale) yi s.udan • ~tr~ ve Sudan - Habeşistan hududlannı, İngilizlerin 
ele geçirmişlerdi. Daha cenupta ışgal ettiklen yerleri ve harekat istilcametlerini gösterir harita 

mıştı. 

Jennette Mac Donald uzun 
müddet bekledikten sonra üç se
ne evvel, yaşı otuzu bulmuşken 
gene sinema artistlerinden Gne 

Gallabat istikametinde de bir mik- h kA ı· b l dah · 
·1 ] · 1 d' 1 l 1 b h dre ata ge ınce, un ar a zıya-tar ı er emış er ı. ta yan ar u a- d J•ı_ı_ d ç·· k .. L d 

k l d ··h" · I ld :.: <UJUS:ate şayan ır. un u on ra-re et er en mu ım netıce er e e d l h b l H b · 
edeceklerim umuyorlardı. an ge en . a er er.. . a eşıstanda 

tngili·zı M dak· İtal k ltalya aleyhmde muhim kaynaşma 
er ısır ı yan uv- ld v İn "I" b"tl · · H b 

vetlerine karşı taarruza geçip bunla- 0
• ugunu:, gı .ız za 1 ennın a °"' 

n Pu .. k .. ttü.kt Lib d ·ı l şıstan daglarında Habeı kıtalarını s ur en ve ya a ı er e-
meğe başladıktan sonra Sudanda 
da faaliyete başladılar. Bu faaliyetin 
iki hedefi vardıı : Biri Eritre, diğeri 
Habeşistan. İngiliz kuvvetleri birkaç 
gün evvel Habeşistanda hududa ya
k:n Gubbe kasabasını işgal etmişler
di. Şimdi de Gallabatın şarkında 
harekc.te geçmişlerdir. Ayni zaman
da Eritre hududuna yakın Kassala 

Jeanette Mac Donald ve kocası Gne Raymond k.. d 1 l 1 d · ı 
Raymond ile evlenmişti. Gne te- .. .. . . - - .. .. :~~ır~ e ta yan ar an gerı a ın-
miz kalbli herkesin iyilig-ini isti- ne duşup kalkması, bırlıkte seya ryapmaga yanaşm~tı. Çünkü ~ 1 . . . 

h t t esi h kkı dakl d t .. Orta Şaık ngılız kuvvetlen tara· 
Yen bir artist diye tanınmıştı a e m , a n os ane geçen zaman zarfında halk gul- fı d ık· .. d'I b . .. . . . n a:ı evve ·ı gun neşre ı en te • 
Bu izdivaç Hollivutta büyük ala- temayülleri azaltmıştır. Dikişçı : mez adamı unutmuştu. liğde İngiliz kuvvetlerinin Sudanda 

k d J tt M kızların bu yüzden, rakibini se-/ Buster bir müddet arkadaşla- Kassala (Cassale) yi yeniden işgal ı a uyan ırmış, eane e ac ' . . 1 · 
D ld d h k ta f d 

çerek Normaya bir darbe vur- nnın yardımile geçindi. Sonra ettıklerı ve talyanlann buradaki 
ona a er es ra ın an se- . .. . k tı· il · · hı· -. . ~. .. .. . mak istedikleri soylenıyor. bazı ufaktefek roller yaptı Bu uvve ı mevz ermı ta ıye etmege 

vildıgınden, butun yıldızlar yem .. . · mecbur oldukları bildiriliyordu. Ay-
evlileri tebrik etmeğe koşmuş- Buster Keaton tekrar suretle olmıyecek kadar para ni tebliğde Gallabatın şarkında mü· 

talim ~ttirmekte bulunduğunu bildi
riyordu. İngiliz kıtalan Habeşistana 
girecek olursa Habeşlilerin derhal 
ayaklanacağı tahmin edilebilir. Bu 
havalideki hareketler dikkatle takip 
edilmeğe değer. 

lardı. filim çevirme~e baslıyor kazanıyordu. Son zamanlarda hoim keşif kollan harekatının devam "' 
c:. ~ ti t 'd ğb t ·· v ettig-i kaydediliyordu Polonya Cümhurreisi B. Raczkievicz İnı?ilterede bil" Polon' a harıl Aradan geçen 3 sene zarfında Hollivutun «Gülmez adamı> di- ar s yem en ra e gormege .. l · ·-· ~ "' 

_ .. Dun gelen talyan teblıgı de Su- gemisinJ ziyaret ediyor 
iki artist çok mesud bir hayat ye meşhur olan komigi Buster başladı. Bunun uzerine Metro dan ceph~sinde mühim çarpışmalar 
geçirdiler. Fakat son zamanlar- Keaton bir zamanlar en çok ka- GoJdvyn şirketi kendisile uzun olduğ·_nu ve 1ngilizlerin Eritre ara
da aralarında bazı ihtilaflar çık- zanan artistlerden blrl idl. Beş müddet için bir mul<avclc yapt1. ziaıne hirlcaç akın yaptılc1arın" hasa

tığınn hatta boşanmalan yakın altı sene evvel kansından aynla- Buster ilk filmini Eleanor Powel ratın hafif olduğunu kayded·iyordu. 

€ .... ,._, 

MARLENE DIETRICH 
~ ' · · · 1 ak b .. yük. ta · t · b il b" likte · kt· Kassala 1 O bin nüfuslu müstah-olduguna daır bır takım şayıa ar l r u zmına verrnesı, a- e ır çevırece ır. Çok acı k L . k.d . B 1 1 - işl d b .. yük. I y .. em ı;,ır mev · ı ır. urası ta yan S A R 1 Ş 1 N. Ş E Y T A N deveran etrnege başladı. Bu şayi- I zı er e u . zarar ara ugra- gunler geçiren gülmez adamın Eritresine karşı hareket için mühim 

alar Jeanette Mac Donald'ı çok 1 ması, servetini hemen kamilen şimdi, hususi hayatında olsun, bir üı: vazifesini görebilir. 
müteessir ettiğinden, artist; bu eritmiş, artist yeniden işe başla- bir parça yüzü güleceği ümid Gallabat ve Gubbe civarındaki '-••••••lilillZllDlllZ3151ı:ız:::IBEmm:~Clıı::ıE~sıı::Jl'SIEmm, 
rivayetlerin kattyen aslı olmadı- mak vaziyetinde kalmıştı. ediliyor. #ID'MIE:ii:ıı•:mm•ım::*=2'Pamsil1ttaw111+m;:ıııasma+l!!lll•••••••••••••••es•!l!"E·iii11· ••mzwma•m*ffmms11•aıuım15:>.,. 
ğını göstermek için kocasının do- İşin fenası, bu felaketler Bus
ğum günü münasebetile evinde ter'in sinirle~ bozmuş, _artist 
bir resmi kabul tertip etmiş ve bir sinir tedavihanesine gırerelı;: 
kendisi misafirlerini ağırlamak- uzun müddet burada kalma.ğa 
Ia meşgul olmuştur. Ayni zaman- mecbur olmuştu. İyileşerek bu
da kocasile birkaç defa danstemiş radan çıktığı zaman, hemen hiç
ve her hareketile aralarında hiç- bir şirket kendisile mukavele 

bir ihtilaf mevcud olmadığını 

anlatmıştır. 

En İyi giyinen artist 
Hollivutta il<lnci dedTh-Odu 

mevzuu Joan Crawford'un Holli- ' 
vut'un en iyi giyinen artisti ilan 1 

edilmesidir. Hollivutta birçok bü
yük dikiş müesseseleri ve sinema l 
şirketlerinin hususi terzihaneleri 1 
vardır. Bunlarda birkaç bin di
kişçi kız çalışır. Bu kızlar her se
ne toplanırlar ve en iyi giyinen 
sinema artistini seçerek kendisi
ne bir kupa verirler. 

llllllmllllll!Tcpebaşı Dram kısım 
3u gece saat 20,30 da 

111 APTAL 
111 

mmnt Son hafta 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
Çocuk Kütüphanesi, Çocuk Dispanseri 

Menfaatine : Bu akşam saat 20.30 da 
Fransız Tiyatrosunda mtlsaınere 
Çocuk Korosu - Miki Caz - Ritmik çocuk dansları • Şehir 1 
Tiyatrosu artistleri tarafından temsil • Varyete numaralan 

Her istikamete nakil vasıtalan temin edilmiştir 

Yüksek mühendis ve fen memuru 
aranıyor 

• 

Bu kupayı birçok seneler Nor- Toprak mahsulleri ofisinden: 
ma Shearer kazanmıştı. Onun Merkezde teknik büroda ve şantiyelerde çalışmak üzere mukavemet ve 
şıklığı Hulivutta darbı mesel muvazenet hesabatında. ve her türlü proje işlerinde tecrübeli inşaat mü
hükmüne girmişti. Norma her- hendlsler!le fen memurları alınacaktır. 

İsteklilerin en son 27/1/941 t.arthine kadar şahsen veyahud yazı ile An
kes tarafından Hollivutun en iyi karada ofü teknik büro reisli!!'lne lüzumlu vesikalarlle müracaatlan ilan 
giyinen kadım diye kabul edil- olunur. (298) - (379) 

Bu akşam SÜMER sinemasında 
J 940 harbinin ilk ve hakiki büyük filmi olup 

MIREILLE BALIN 
ERİC V. STROHEİM ve JEAN GALLAND 

tarahndan emıalsiz bir tarzda yaratılan 

• 1 T TEHD 
Heyecan... Harp... Casusluk ve Aıık ... Halihazır vaka ve hadiselerini 

tasvir eden harikulade şaheser! takdim ed~or. Programa ÇOK MÜHİM BİR lLA VE: 
Tayyare ile gelen YAKIN ŞARK Dünya harp havadisleri. I.:ondranın bombardunanı • Londrada dü-

ııürülen Alman tayyareleri ... Bay Çörçilin müdafaa tertibatJnı teltifi ... Atinaya gelen İtalyan esirleri ve 
Atinada yapılan şenlikler ... Arnavutluğa mütemadi Yunan ulier ıevkiyatı ... Yunanlılann Arnavutlukta 
ilerlemeleri... GÖRİÇENİN zaptı İçin hücwnlar .•• Yunan orduaunun G.öriçeye girişi ve halk tarafından 
sevinçle karşılaşması ... Yunanlılar ltalyanlardan a1dıklan harp levazımı. 

Bu akşaın için yerlerinizi evvelden aldırınız. 
;asw:•p• tj**;tM M?H 1iG6 k'&W&CJ{/ 

,11EE=ı.mıııaıs:ı:rıı:i.im::ıııımmm-• EN COK BEGENİLEN T0RK. F1LMt _____ _.._mm ... 

KAHVECİ G'İiZELİ 
Bugün Matinelerde SARAY ve IPEK'te 

Bu akıamdan itibaren Perıembo aünU aon matineye kadar 

rnişti. Bu sene dikişçi kızlar Joan ı~ı;======================1======:=:ıı ..._ 
Crawford'u seçmekle Norma'ya Devlet Demiryolları ve Limanları şletme -.1------------------------------••ı' 
bir darbe vurmuşlardır. Çünkü Umum idaresi il8..nları 

Yalnız 1 P B K sinemasında gösterilecektir 

Joan her hususta Norma Shea- =========================== 
rer'in rakibidir. tki artist hiçbir Daktilo aflnacaktır 
sebep yokken görüşmez, hatta İşletmemizde istihdam edilmek 1lzere ortamek.tep veya. lise mezunianndan 

müsabaka lle bir daktilo alınacaktır. Taliplerin Türk olması ve 18-30 yaşı 
ayni suarede bulunmaz. Tesadü- arasında bulunması şarttır. Müsabaka 27/1/941 pazartesi gilnü .saat 10 da 
fen karşılaşacak olurlarsa ayni yapılacaktır. İsteklilerin bir dilekçe Ue şimdiden Devlet demiryollan doku
saıonda durmazlar. zuncu işletme müdürlüğüne müracaatıan lüzumu blJdlrlllr. (353) 

Dikişçi kızlar senelerden beri Maıı·ye Veka"" letı•nden·. 
Norma taraftan idiler. Bunun 

bir sebebi de artistin tam bir aile Gümüş yüz kuruşlukların tedavülden kaldırılmasi 
hayatı sürmesi, hakkında hiçbir hakkında ilan 
dedikodu olmaması idi. Birkaç Gümüş yüz kuruşlukların yer1ne gümüş blt liralıklar darp ve piyasaya 
sene evvel Nonnanın kocası İrvin kAfi miktarda çıkarılmış oldu~dan gümüş yüz kuruşlukların 31 İk.incl
Talberg vefat ettiği zaman bu klnun 941 t.arihlnden sonra teda.vülden kaldırılması karaxlaştmımıştır. 

Gümüş yüz kuruşluklar ı Şubat 941 tarihinden itibaren artık tedavül 
diki~çi kızlar da çok müteessir etmıyecek ve ancak yalnız ma.Isa.ndıklarlle cümhurlyet Merkez bankası 
olmuşlardı. Halbuki aradan çok şnbeslnce kabul edllebllecektlr. 

Bu akşam SARAY sineması 
Sinemanın iki büyük Ye dehaUr :Yıldızı 

CLAUDETTE COLBERT 
HENRY FONDA'yı 

Foks Şirketirun en büyült ve ıahane eıeri olan 

VAHŞi KOŞU 
fiJm.indo takdir ediyor ..• FHkalade hır figüran kadıoau ile zenıJn 
ve muazzam mlzanıenlerle çovrilmlı tamamen renkli .Atk ve 

kahramanlık timaa.lidir. 
vakit geçmeden Normanm. sine- Elinde gümüş yüz kuruşluk bulunanların bunları malsandıklartle Cüın-

hurlyet Merkez bankası ıubelertnde tebdil eWrmeleı1 DA.n. olunur. , Bu erlerinin evvelden aldınnız. 
ma artistlerinden Georges Raft (288) <SSO) ~--••ıııiılİİliiliiiıiliiılııliliiiiiiiliiiıiiiiiiiiiiiiiii•••-
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nutku y unan Başvekil~. bu ~:~~hını Beyaz kitabı anlıyoruz: 
Sebze ve çiçek 

S eviınli hayvanlara karşı olduğu gibi güzel çiçeklere karşı 
besler göründüğümüz muhabbet de yalandır, köksüzdür. 

Biz insanlar, yalnız kendimizi severiz, üst taralı uydurmadır. 

İnsanlar olmasaydı dünya hayvanlnr için korkunç bir kasabhane 
hfiline gelmiyecekti. Karnımız acıktığı zamitn da gözümüze ne 
çiçek görünür, ne birşey! 

Nankörfüğüınüzün hududu yoktur. Bize hiç bir faydası do
kwııruyan karanfile hayran oluruz da, aç kaldığımız zaman kar
nımızı doyurmak, bizi yaşatnıak kabiliyetile dolu olan lfilıana, 

prasa görmeğe tahammül edemediğimiz adi birer nebattan başka 
birşey değildir. Karanfiller salonlarda ömür sürerken lahanalarla 
prasalar yemek tenceresile çöp tenekesi arasında imha edilir. 

Şairler güle medhiye yazmak uğrunda tonlarca kağıd ve bir 
o kadar kalem harcamışlardır. Fakat patatese dair ild mısra ha
tırlrunıyorum. O patates ki insanJan asırlardan.beri doyurmakta, 
kıtlık zaınanlannda da y~amalanna yardım etmektedir. Buna 
mukabil bir hizmetçinin, elinde patatesler olduğu halde salonda 
görünüvermesi müthiş bir gaf teşkil eder. Zavallı patates mut
fakla yemek odası arasında kalmaya mahkfundur. Daha henüz 
bir sahan patates yiyerek kamım doyurmuş bulunan şairin, yalnız 
ve yalnız patatese borçlu olduğu bir keyif içinde gülü methedecek 
mısralar aramaya koyulması ne hazindir! 

Fakat insanlardaki çiçek aşkı, karanfil sevgisi, gül muhab· 
beti, hepsi hepsi yalandır. Geçen gün «Kuş bakışın sütunumuzda 
siz de okumuşsunuzdur: Fransada yiyecek müşkülatı başgöster
mesi üzerine «Nadide çiçekl~r filemi» diye meşhur Nice ve Cannes 
havalisindcki karanfil tarlalanna derhal prasa, lahana, şatoların 
parklanna tereddüdsüzce salata, soğan ekilmiş, gül bahçeleri yer
lerini patates tarlalarına bırakmıştır. Nice sokaklannın prasa ve 
soğan kokması kimseyi rahatsız etmiyor. Çiçekler çoktan unutul
muştur. Fakat bani insan1ardaki çiçek muhabbeti? 

Şevket Rado 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~~~t~~~~~~ 
Tayyareden ablan bomba bir 

serveti meydana çıkarmış! 
Londranın son bombardımanı esna.

mıda bir eve isabet eden blr tayyare 
bombasından evin duvan yıkılmıştır. 
Sabahleyin evin sahipler! eve döndük
leri zaman çöken, yıkılan duvarın di
binde, bir yıgın altın paralann parla
dığını hayretle görmüşlerdir. Evin sa
hlplerl yıkılan evvlerine acıma.ğı u-

nutmuşlar, altın paralan tedkik et
meğe başlamışlar ve tayyare bombası
nın 1ntilakı üzerine servetin meyda
na çıktığını anlamışlardır. 

Bu paralan evin çok eski sakinleri 
c:Ak akçe kara gün içindir• diye bl
rlktlrmlşler. Bulunan 300 altın llra 
krallçe Ellzabet devrindendlr. 

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

insan 70 
27 

senelik hayatında 
sene uyuyor 

Danimarka, Norveç ve İsveçten iba- hatı olmuştur. Yensen, Kopenhag üni
tet Skandlnavya memleketleri biyololl versitesinde profesördür. Kongreye 
lllmlerlnln Danlmrakda Göteborg arzettlğine göre, insan 70 yıllık ömrü
şehrinde nçıI:m kongreleri geçen gün nü şu suretle geçirmektedir: 27 yılını 
hitama ermiştir. Kongreye arzolunan uyumakla, 13 yılını konuşmakla, 6 yılı 
yenilikler arasında, Danimarka gazc- yemek içmekle, 18 ayı da giyinip, so
telerlnln nazarı dikkatini celbeden yunmıı.kla ... Kalan 23 yılı insan iş güç
Danimarkalı profesör Yensen'ln iza- le ve kısmen eğlenmekle geçiriyor. 

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

Tahta ayakkabılar 
MahalU sanayi işçilerine iş bulmak 

te fakir halkın da ihtiyacını karşıla
mak için Fransada Lil şehrinde altları 
tahtadan olan 45,000 çift ayakkabı ya
pılmıştır. Bu tahta ayakkabıla.n, aya
lı sıcak tutmakta. ve A.deta. IA.stik ye-

rlne kaim olmaktadır. Tahta ayakka
bıların !iatlerl büyüklüklerin göre sa
dece 30-35 franktır. Bu ayakkabılar
dan ilk 10 bln çi!ti pek çabuk satılmış-

tır. 

Yeni bir kürk 

İngiltereye yardımın azami 
hadde çıkarılınasını istiyor, 
fakat meclishı salahiyetlerini 

terketmesine muarız 

tamamen tasvıp ettıgıru ıu Atina İtalyan sefaretine 
telgrafla Roma Yunan sefirine bil- 8 Teşrinievvel 1940 
dirmeği ihmal etmemiştir. ltalyanların Yuna.. - cKrallık Hariciye Nezareti, a.t:de-

Roma Yunan sefaretine • ki hususata, İtalyan krallığı sefare-
1 Teşrinievvel 1940 nistana karşı yen1 tinin naz.ı.rı dikkatini çekmekle şeref 

cMuhbirinize ıyı bir cevap \ duyar: 
verdiıriz. Meseleyi esaslı bir surette taarruz arı ve 1 - 3 teşrinievvelde ve saat 

Nevyork 20 (AA) - Reuter: takip ederek buna dair alacağınız Yunanistanın 14,30 da bir İtalyan tayyaresi Mi-
Amerikanın eski Londra büyük elçi- tafsilatı telgrafla büdirmeni~i rica dilli' de Kaloni körfezi üzerinde uç-
si B. Kennedy tarafından cumartesi ederiz.> lmza: Metaksas teşebbüsleri muştur. 
akşamı radyoda eöylenen nutkun Arnavutlukta Rumların tevkifab ~ 3 teşrinievvelde saat 
metni ıudur: ve İtalyan askeri hazırlıkları da dur- 8,55 den saat 1 O a kadar Oniki 

clngiltereden döndüğüm zaman muyordu. Bunu Tirana Yunan ge· adadan gelmekte _ve italyaya git-
Amerikanın harp dışında kalması neral konsolosunun hükumetine çek- Yunan loprak/arinda mekte olem bir Italyan tayyaresi 
lazım geldiğini ve kalabileceıini söy- tiği şu telgraftan anlıyoruz: tedhiş faaliyetinde Amorgos'tcı.n Zanta'ya kadar Yu-
lem.iş ve imkan dahilinde olan yardı- Yunan Hariciye Nezaretine bulunmak Ü"'ere nan eraziıSi üzerinden geçmiştir. 
mm Amerika tarafından İngiltereye 1 Teşrinievvel 1940 ,,.. 3 - 3 tt-şrinievvelde saat 11,44-
yapılmasını tavsiye etmiştim. Bugün cMillc:tdaşlanmızın tevkifi, ltal· Arnavutlukta çeteler den 12,45 e kadar bir Italyan tay. 
de ayni fikirdeyim. İngiliz milletinin yan kral noibinin Tepedelen ve Er- teşkiline devam yaresi, Mantodiden Oreosa kadar 
kmlmıyacak olan maneviyatı kadar geri'ye gitınesj, askeri kuvvetlerin Eğrihoz adası üzerinde uçmuştur. 
yüksek ve güzel. bir şey olamaz. İn- Görice' nin cenubuna hareketi ve ediliyor 4 - 5 l<.·~rinievvelde ~aat 1 O, J 0-
giliz milletinin maneviyatı insan ce- kış arifesinde bulunduğumuz halde dan 1 2,05 e:: kadar bir Italyan tay-

saretinin şimd·iye kadar görülen en İtalyan askerlerinin muttasıl hudu- İTİNA ·ıı· h f1 . . . yaresi Eğrıhoz adası üzerinde bir 
.. l t h·· .. d.. 1· ·ı . w d d h 'd· d dl. j m~ ı ar erını taşıyan bır k 'f ya'"·mı~tır guze eza uru ur. ngı terenın mag- umuz a ta şı ıne evam e ıme· l l . . Fi • . -e~1 uçtışu ,.. '> • 

lub olacağını hatıra getirmeden ma- · k · "f · d b J ld w ta yaıı tıcaret tayyaresı eves dekı 5 - 5 teşrfnievveldc saat 9 35-
~ı, . va ayı warı esı~ı eA . u unu ugu müstahkem mevki üzerinde 600 l 1 32 . k d O .. • 

ruz kaldığı müşkilatı söyliyebiliriz.> ınt-;ba:nı dcgurmaga amıl oluyor.> .. k kl"k d~n s:ıat , )e a ar nıkı ada-
y b fd . . • metre yu se ı ten uçmuştur. l k ·ı ı · k atıştıncı ir siyaset tara arı Atına Italyan sefiri Yunan hüku- 4 2 7 1• ld 

14 
S O d dan ge me te ve ta yaya gttme ·te 

ıd y h kk d 1 d d • . . - <·y u e ve saat ' e . . 1 d . . 0 ugu a - ın .aki zan an re e en metine 23 eylul 1940 tarıhın- • J L· t . . .. . olan b'lT ita yan enız layyarcsı, 
B K d 1 1 d l a d ıt orıa ya mensup ve uzerlJlde L . · z h p· K · enne Y söz erine şöy e evam de verdiğı cevabi notada tal- İTİTO ·ıı- h fi . . b' eonıd.oıı, a aro. ı::gos ve ata-
etmiştir: cEgy er yatıştırıcı kelimesine, 1 · Yunan t nF.ıl 1 ar .~rını taşıyan ır kolu üstüııden uçarak Amornos· tan 

yan tayyareci erıne op- tayıyare, eves mustahkem mevkii z , k d 'r · -. 
Amerikayd diktatörlerle birlikte in- rakları üzerinde uçmamak için ııa- .. . d I ak dnta .fd ·a ar unan ernzısı üze-
giliz isteklerine karşı hareket etme.ii- rih talimat verilmiş olduğunu be- uzer~n e aç . t.an. uç~uştur. rinden geçmiştir. 
ni veya diktatörlerin vı:ı.idlerine inan- yan ettiği halde bu vaid tutulma· 5 - ı. h.ırmcıteşrınde ve saat 6 5 teşrinievvclde saat 
masını tavsiye ettiğim manası verili- mış, ltalyan tayyareleri Yunanista~ 7•20 de b~r ltalyan tayyaresi Egina 13,45 de den 15,30 a kadar İ.al
yorsa bu itham yanlıştır ve suini· nın bitaraflığını ihlal etmeğe devam adasıı;ı.n şımal ve cenup kısımların· yadan gelmekte ve Oniki adaya 
yelle yapılmıştır. Bu zalimlerin ver· etmişlt:rdir. d~ kam .. mü~afaa mıntakası is.ti~- gitn ekte olan bir İtalyan tayyaresi 
diği sözlerin kıymeti olmadığı isbat Yunan hariciye müsteşarı 3 teşri- kamları 1 uzerınde 1,000 metre ırtı- Korfudan Amorgosa kaclar Yunan 
edilmiştir. Vaidlerini:. sahte olduğu- nievvel 1940 tarihinde İtalyan sefi- fada do aşmıştır. erazi!'I. üzerinden urmus \·e A"'ri
nu kendileri bile ilan etmişlerdir. Fa- rine verdıği muhtırada bu yeni te- K~·allık Hariciye Nezareti, yuka- nior, Galaksidion, K~ı eııt ve Egina 
kat, Am:ırikanın harbe girmesine cavüzleri tarit sırasile birer birer rıki hususatı alt.kadar makamlara üstünden geçmİ!jtır. Tayyare E.!!ina· 
muhalefet ettiğim için bana yatıştırı- 1 şöy!e sayıyordu: bild·irirse İtalya krallığı sefaretine nın cenubunda kuin memnu mın-
cı deniliyorsa o vakit suçumun esası- Atina İtalyan sefaretine medyunu şükr<ın olacaktır.> tı:ı.ka Üzer;nde de uçmu tur . 
nı kabul etmekle beraber bunda su- 3 Te~rinievvel 1940 Yunan bitaraflığına vaki olan bu 7 - 6 teşr:nievvelde vc <>aat 
çu hafifletecek bir çok sebebler ol- cltalya kratlıgy; sefaret' mütevali tecavüzler ile Arnavutluk- 1O,1 O da bir İtalyan tayvaresi, Ci-d y "dd. d" ı, geçen • 

u
1
gunu ı ıa e ıyorum. 23 eylfıl tarihli muhtırasmda İtal- ta çeteler teşkiline çalışılmaktan ridin Kandıye limanı üzerinde, 200 
~kan dahilinde olan azami yardı- yan tcıyyarecilerİn.! Yunan toprak- geri durulmuyordu. Ergeri Yunan metre yükseklikte cb;relcr c:z r k 

mı lngiltereye yapmakla Amerikan lo.rı üzerinde uçmaktan itina ile te- viskonsolosu bu faaliyeti şu telgraf- uçmuştur. 
milletinin 1-.arbi kazanmasını istediği vakki ~tmeleri için 11arih talimat la bildiriyordu: 8 - 6 te,rinievvelde saat 9, O 7 -
millete yardım et'lliş oluyoruz. İn· verilmiş olduğunu krallık Hariciye Yuna:ı Hariciye Nezaretine den 11,20 ye kadar Oniki adadan 
giltereye yaıdım etmekle ihtiyacı- Nezaretin~ bildirmek lutfunda bu- 4 Teşrinievvel 1940 gelmekte ve ltalyaya gitme!tte olan 
mız oaln en kıymetli şeyi kazanmış lunmuştu. cYunan toprağı dahilinde tedhiş bir İtalyan tayyaresi, Egina - Ko-
olacağız. O da silhlannıak için lazım Bu nazıkane tebliğe rağmen Yu- faalzyetinde bulunulmak üzere çe- rent - Diakoftı... - Rion yolile Amo:
olan zamandır. Siyasetimiz, top, mü· nanist.:.nın memnu mıntakaları üze- teler teşkili faaliyeti devam ediyor. gostan Korfuya kadar Yunan era
hi.'llmat, tayyare ve harbi önüne ge- rinde İtalyan tayyarelerinin mü· Bilhassa Tepedelen ve Kurveleş zisi üzcriı1den geç:nistir. Bu tayya
çilemez bir hale sokmıyacak olan kerreren uçtukları müşahede edil- mıntakdlarında mesai sarfed·iliyor. re, Eginanın cenubunda kain ınem
her türlü ır.alzemenin İngiltereye ve- miştir. ..\şağıki muayyen şıklar Kaydedilenlere.. avans olarak üçer nu mıntaka üzerinde, 3.000 metre 
rilmesine müsaittir. Çunkü İngiltere- zikrolunur. yüz ve aylık olarak yüzer Arnavut irtifadan uçmuştur. 
ye yardım, Amerikayı emniyet altın- 1 - 2 j eyluldc ve saat 14, 1 5 de frangı veriliyor. Ailelerinin de iaşe- Krallık Hariciye Nezareti, ltah ··n 
da bulundurmayı istihdaf eden yapı· bir İtalyan bombardıman tayyaresi, si temin olunacaktır.> tayyarelerinin, İtalyan krallığı .. efa-
Cl Amerikan siyasetinin bir cüzüdür. Egı'na adasının cenup kısmındakı· l l l . A . h .. k. . . 2 3 l l hl ta yan tayyare en, tına u ·u- retının geçt!n ey fı tar: i nottm· 
Kendi müdafaanuzı tehlikeye sok- müdafaa mıntakası üzerinde 2,000 melinin bütün protestolarına ve Ro- da zikndilcn sarih talimat hilafına 
mamak şartiyle yardımımızı azami metre yu··k~uklikten uçmuştur. t · y y 1 k v • ı · d .,.... manın emınatına ragmen unan o ara ı unan topnıt:: ıın üzer.:1 e 
raddeye çıkarmalıyız. 2 - 23 eylulde ve saat 14 de topr~kları üzerinde gel:şigüzel uçuş- tekerrür etmekte olan bu uçı..ı.1 arı 

Amerikan milleti şüphesiz ki, bir İtalya.ı bombardıman tayyaresi lanna devam ediyorlardı. Bunu Yu- hakkında alaka<lar m:!.k~matın d•k
mihver devletlerinin tecavüzü karşı· Korent k:ızasında Ksilokastron üze- nan hariciye müsteşarı imzasile kat nazarını çekmC'k lGtfunda bulu-
sında bitaraf kalmağı hiç bir zaman rı.nde dolaşmıştır. 8 t · · 1 1940 ·h· d At. f ı k" b 1 1 eşrmıevve tarı ın e ına nursa se arete te!le.{ ure orç u o a· 
hahnna getirmemiştir. Nazi prensip- 3 - - 24 eylu·lde ve saat 8,45 de 1 1 f. . ·r 1 ta yan ııe ırıne ven en şu nottan ca >:tır.> 
!eri namına dünya meden•iyetini 
mahvetmek teşebbü5ünün kökünden ======================================================================================:;:;....:;:::::: 
yok edilmesini hepimiz istiyoruz. Ame'""' r·ı kada Zen cı· peygamrııbe r 1 Günün Ansiklopedİ.'>İ' Amerikan milleti, harp dışında kal- 1 _ 

mağa azmettiği takdirde harp et· 
meğe mecbur kalmıyacaktır. Kafi Cezvit C'<.>mİyetirun banisi: 

derece silahlanmamış bulunan Ame- hapse mahk u" m oldu' 
~:ı:~ ~:k~;;.i~~~~:k n~ta;:~ev~~cde~ I 
ğinden emin olsaydım harb ilan edil
mesine tarafdar olurdum. Şu anda 
tedafüi bir harbe bile hazır olma· 

Etrafına 150 bin kişi toplayan 

lgnace de Loyola 

dığımız inkar edilemez. 
Son zamanlarda Norreçte Oslo Yeni kürk başından ortasına kadar E 1 

k be rta d kuyru~unun r erini ateşe sokmadan Ameri-
kürk paza.nna yeni bir kürk çıkanı- ço ya.z, o sın an ° k h b . b·ı ~· . . . 

bu adamın garip hayatı 

Bundan evvelki , Günün Ansiklo
pedish nde Cezvit pııpazlarında.n 
bahsederken bu dini tarikatin banisi 
olarak İgnace de I.oyo!a'yı göstermiş
tik. 

Bu zat, I.spanyada Loyoln şato •ın
da 1491 de doğdu. Romadrı 1555 da 
öldü. Evvclıi, kral beşinci Ferdln:m
dın saray mensubinindendi. Sonra. 
orciuda zabit oldu. Fransızlarla yapı
lan muharebede bacağından ağır su
rette yaralandJ. Babasının şato una 
götürülerek orada ağır ameliyatlar 
geçirdi. İyHeşıne devre~inde dı:: ken
dini mütala:ı.ya verdi. \ 1521J dini his
lere kapılarak mağarada itikafa çe
kildi. En ağır perhizlere kapılrı:ık 
nefsini terbiye etti. 1524 de l\:udusü 
ziyaretinden donüşünde 32 yas:nd:ı. 
bulunuyordu. Gramer, felsefe, ila:ı yat 
tahslllne girişti. Vaız ve na.slhate ',i
riştlği için Enkizisyon mahkeın• ... niıı. 
t::kibatına uğradı. İki kere han dil-

mıştır. Bu kürkü tilki yetiştiren blr ucuna kadar koyu mavidir. Kürk çok anın ar e. gı~e ı ecegını ıddıa 
~lflik sahlbl elde etmiştir. Fakat bu- güzeldir. Ve bir parçası 4,500 liraya edenlere derım kı: Bu, bugiin jçin 
nun için senelerce uğraşmış ve muh- satılmıştır. Bu kürkten blr manto- böyle gözükebilir. F akatu altı ay 
teııı cins tllltllcri çlfleştlrmek lazım nwı, birkaç yüz bin liraya mal olaca.- sonra buna imkan olacak mıdır? 
gelmiştir. ğı anlaşılmaktadır. Dün B. Churchill c 194 1 senesinde 
.. ıHıH•1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 deniz aşın memleketlerden büyük 

kuvvetler getirtmeğe ihtiyacımız ol
mıyacaktın dedi. Bn sözler, 1942 
senesinde gençlerimizin Avrupada 
beklenildiğini mi ifade ediyor?> 

Nevyorkta zenci mahallesi olan 
Harlem' de birçok zencilerin pey
gamber nazarile baktıkları bir zenci 
tevkif ve haµse mahkum edilmiştir. 
B.ı hadise bütün Amerikada, bilhas
sa zencilı.:r arasında büyük bir heye· ~ · 
can uyandıım1ştır. ~ 

I laps~ ma.hkfun edilen zenci (İla
hi Baba} ismile maruftur. 150 kadar 
müridı vardır. Bunlar İlahi Babaya 
peygamberden de fazla bir nazarla 
bakarlar. Kazançlarının büyük bir 
kısmını (ilahi Baba) ya verirler, 
oncı hızmet etmeği kendileri için en 
büytik şeref sayarlar. 

İnönü: Güzin (Kaptan) Refhan, 
Maide, Masiml, Ayhan, Semiha. 

Günün ikinci karşılaşması Şlşll Te
rakki Jle, Işık liseleri arasında oldu. 
Tam:ımile Ş~Ji Terakkinin üstünlüğü 
altında geçen bu maç, 15-0, 15-1 ola
rak Şişli Terakki lehine neticelendi. 
Takımlar: Şişli Terakki : Selma 

(Kaptan> Türkao, Ayşe, Refhan, Sıdı
ka, Emel. 

Işık lisesi: Nurucihan, Sallha, Nes-

rine, Tlra.1e, Zekiye. 
22/1/941 çarşamba günü yapılacak 

karşılaşmalar şunlıırdır: İstanbul kız 
lisesi, Erenköy Çamlıca, Boğaz!çl lise
leri. 

Pentatlon birincilikleri 
İstanbul atletizm ajanlığından: İs

tanbul dahili pentatlon birincilikleri 
21/1/941 salı ve 23/1/941 perşembe 
günleri saat 18 de Beşiktaş J. klübü 
salonunda durarak uzun atlama, gülle 
atma ve yüksek atlama müsabakaları 
baıılıyacaktır. 

24/1/941 cuma günü de Beyoğlu 
Halkevi salonunda aynı müsabakalar 
tekrar edilecektir. 

Müsabakaya iştirak edecek atletler 
isimlerini yazdırmak üzere müsabaka 
mahallinde bölge atletizm ajanlığına 
müracaatlan lazımdır. 

İngiltereye yapılacak yardımlar 
için hazırlanan kanun projesıi hak
kında da B. Kennedy şunları söyle· 
m~ştir: 

cMecli3ın salahiyet ve mesuli
yetlerini terk etmesini icab etrirecek 
kadar Amerikanın tehlikeye maruz 
bulunduğu isbat edilmiş değildir.) 

(İlahi !:saba) nın tevkifi, karısı 
tarafından mahkemeye yapılan mü
racaat i.ızel'İne olmuştur. Bakir Mer
yem Ana adı verilen bu kadın ko· 

İsveç sahilleri buz tuttu casının kendisine sadakatsizlikte bu-
Stokholnı 20 (AA.) _ Oresund lunduğunu, hin bir işkence yapbğı

u kaplyan buz parçaları dolayısiyle nı, ne kendisine, ne de alh çocuğuna 
İsveçe yapılan mahrukat nakliyatın- bakmadığını iddi..ı etm•iştir. Dava 
da güçlük çekilmektedir. Almanya- 1 birincikanunda görülmüştür. (İla
dan ve Hollandadan gelen birçok hi Baba) mahkemeye 60 meleğin 
şilepler buzlar arasında kalmıştır. (İlahi Babanın müridleri daima be-

. ydz giyerler, bunun için kendilerine 
Iranda demir sanayii Melek denir) refakatinde gelmiştir. 

Tahran 20 (AA.) _ Reuter: Mahkeme ıaJonu ağzına kad~r .. dol
Tabranla Kazvin arasında Karaj 1 duğu gibi adliye binasının onunde 
istasyonu civarında bir çok fırınlar de binlerce kişi toplanmıştı. 
ve idare bınaları inşa edilmesi üzeri- Bak•ir Meryem Ana mahkemede 
ne İranda demir sanayii mühim bir ıu beyanatta bulunmuştur: 
inkişaf görmüştür. 1939 da inşasına c- (İlahi Baba) da ahlak na• 
bdŞlanan dı=miı: fabrikalarının 1942 mma bir JGY yoktur. Ne karısını, ne 
martında biteceği tahmin edilmek- çoculdarmı düşünmez. B~ . ~d~ma 
ted·ir. layık oldugu cezayı vermenızı ısbyo-

F d ıık rum.> 
250 ransız vatan a§ • Mahkeme iki tarafın avukatlarını 

tan ıskat edildi dinledikten 11onra uzun müzakerede 

C 20 (A A ) D N B bulunmu .. ve neticede kadının lehine enevre · · - · · .: .., 
Yichy'den alınan haberlere göre, karar vermiştir. Bu karar zenci p~-
Fransız müstemlekelerinde ve ya- gamber oiçin büyük bir ?~r~e teşkıl 
hancı memleketlerde bulunan 250 etn.iştir. Gazeteler kendısın~ haya-

F t d I ktar. iskat edil- ı tırıdan uzun uzadıya bahse~ıyorlar. 
ransız, va an aşı · 1 IA ·· (ilah' B 

miştir. Nazırlar heyeti, dün bu hu- Yeri.en ma umat~ gore . ı a-
sustaki kaıarları tasvib eylemşitir. I ba) bir zanıanlar hır ahçı ve hızmet-

İlihi Baba 

1

1 diyse de masumiyeti unla.şıld:~ndan 
bırakıldı. 

Parise geldi. Orada a!tı tilmiz bul-
1 du. Bunlar hep birlikte Notre - D:ı.me 
de Montmartre klllscslnde aral:lnnda 
ahdettiler. Hayatlarını ve servetlerini 
hristlyan olmıyanlann hristiyan cdi~
mesi uğruna ,·akfettiler. "Isa cemı
yeth yan! halkın tabiri vcçhile Cez
vitlik bu suretle kuruldu. Cemiyet 
Papalığın tasdik.ini ihraz etti ( 1534 ı. 
Zira Cezvftler Papaya kati itaati ka
bul ediyorlardı. 
İgnace kurduğu cemiyetin seri bir 

inkişafa. mazhar olduğunu hayatında 
görmüştür. 
Başlıca eserleri şunlarclır: {Latince 

olarak} Enstitü nizamı; (İspanyolca 
olarak) İsa cemiyetinin ana.yasası. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
kimseler etrafında toplanmıştır. 
Şöhreti o zamandan baslar 

(ilahi Baba) bir kısı~ ~encilerin 
yardımile 938 de Harlemde yerleş

çi jdarehanesi açmıştı. Fakat bu ida- miş ve rahat bir hayat sürmeğe baş-
rehane pek namuskarane hareket lamıştır. Birçok zenciler hastalıkla
etmediğinden (İlahi Baba) 500 do- nna deva bulmak iç!n ona koşuyor
lar cezaya ve bir hafta hapse mah- du. 

kilin olmuştu, Bu karar kendisini Bir aralık politika ile de meşgul 
çok kızdırmış ve hakime yakında olmuş ve müzaheret ettiği tarafın 
cezasını bulacağını söylemiştir. Ara- kazanma.>ı mevkiini artırmıştır. Son 
dan bir hafta geçmeden hakim bir I zamanlarda taraf tarlan pek ziyade 
kalb hastalığından ölmüştür. Bu artt•~ından bircok paralar ele ge
ölüm zenciler arasında (llahi Baba) 1 çirmiş, bununla mük~mmel bir ma· 
nın kerametine atfedilmiş. biTçok I likane de 5atın almıştı. 

• 



Sahife 6 :AKŞAM 

Y ., Almanyanın hem Yugos-' = ::~ı~ .l.J,~ikten kasabaya... .A 
1~::€:;:E:;!:;r-

Artık enikunu ihtiyarlamıştı. Çalış-ı !ar pek inişli çıkışlı oldu~ için yo- deg" il, cinnet mahsulü 
tı~ şlrketten oldukç bol bir ikramiye kuşlarda güçlük çekeceğim işte o ka· 

Fiat murakabe komis
yonunun yeni karan 

(Baştarafı l inci sahifede} 

İhtikar yapan birlik 
vererek kendisini tekaüde çıkarmı.s- dar... olabilir 
tardı. Mehmed Memduh yıllardanberl Hakikaten de öyle yapmağa başladı azası 
başının içinde hazırladığı alhtl,Yarlık Kasaba~a. inmek icap ettikçe Mehmed Şehrimizdeki Birlikler umumi ka-
programanı şimdi istediği gibi tat· Memduh Istan?ı~ld::ı yaptırdığı golt (Bas tararı 1 inci sahirecle) tipliği bir tezkere ile fiat mürakabe 
blke başlıyablllrdl. pantalonunu gıyıyor, yola çıkıyordu. Romada dogm~ uc::tur. Bu mülakat k h 

Ilk iş olarak şehirden epeyce uzak· Lakin işte bu sıralarda. l\1ehmed )f ·omisyonuna müracaat etmiş, i ti· 
ta bir çlflik satın aldı. Hayatmın son Meınduhun hayatında bir de~işik!lk olacaksa, (haberlere nazaran kar yapan birlik azasının birl·iklerce 
günlerlnl gürultiıd~n. her türlü ~aile· oldu. Civardaki kasabada emlalti ık! şimdiye kadar olmuş bulunması de tecziyesi lazım geldiğinden hu 
den ve endişeden uz;ık olarak burada ticaıethancsl bulu.nan pek_ sevdi~! lazımdır) iki devlet adamı İtalya- gibilerin bildirilmesini istemiştir. 
geçirecekti. Kitaplarını, bütün eşyası- dostlarından b~rl bırd.enbire olmuştu Komisyon, Birlikler umumi katipli
nı da çlfliğe getirtmişti. A.det::ı. şehirle Ailesi şaşk~.n ~ır vazıyette kalmıştı ya dahkal gedniş yBardıdm şAekkdlini. kdoe- ğinin teklifini muvafık bulmuştur. 
alakasını kesmiş gibi idi. Gençliğinden Artık hergun olen dostunun işlerini nuşaca ar ır. u a, enız s· .f t t• t 
onu tanıyanlar vaktııe çok şık, o za- tasfiye etmek üzere kasabaya gidip t . a· t· ır manı a ura ıcare • 
manın tabiri ue alafranga bir deli· gelmesi icap ediyordu. Mehmed Mem- talyanın sı.fıra ınen ~evcu. ıye 1 h • • .. t • 
kanlı olduğunu söylerlerdi. Şimdi de duh: karşısında Ingilterenın katı ha- ı a.n~sın~n ~~raca~ 1 

zarif bir ihtiyardı. Ipek gibi beya~ - Ne yapayım? diyordu, ba~ gelen kimiyeti Almanyanın işine gclmi- ~ehrımızdekı buyuk manıfatura 
saçlcı.rını büyük bir itina ile tarardı çekilir. Dostluk böyle kara günlerde . . magazalarından biri fiat mürakabe 
Bazen rugan iskarpinlerin üzerine be- belli olur. Onlara ben yardım etmez- yor demektır. Esasen Fransa ıle komisyonuna müracaat etmiş, Ame
ynz tozluklar tnlcardı. söıii sohbet! sem kim elini uzatacak? Amma çifill! anlaşma ve Romanyadaki hazır- rikadan serbes dövizle ithal edilen 
yerinde idi. Kadınlara pek ince bir ile kasaba arasındaki o bozuk yollar- lık bunu gösteriyor. Akdeniz har- malların maliyet f.iati yüksek oldu
tarzda komplimanlar yapmasını on· da pek yorulacakmışım!... Ne çıkar1 bi İnrriliz kuvvetlerinin mühim ğundan bu gibi eşyanın tedkik edi-
1.:ırın ellerini öpmesini severdi. diyordu. ~ [ I k 
Gençliğinde, orta yaşlılığında Avru- Gene her zaman olduğ'u gibi kasa- bir kısmının garp cephesine yı- ere 0 ?a g~re. bir fiat kararlaştırıl-

p a !1ehirleri arasında mekik dokumuş b:ıya yayan gidip geliyordu. Lak.in ya2 ~ 1 1 1 masını ıstemıştır. 
- · d b. ldd tl · ti gı masına enge o uyor. Merkez bankasının dolar fı"ah l 30 bin blr kadın macerası ıteçirmişti. Fa- sıcakları da bır en ıre ş e enmış 

kat işte şimdi kendi tabiri ile bir çlfli- Çifllk ile kasaba arasındaki yol hiç çe- Müstakil Fransız ajansının bir kuıuştur. 130 kuruşla piyasadan do-
ıte çekilip abüyük annın gelmesini kilmez bir hale gelmişti. Hele ırKuru- amerikan gazetesinden naklen lar temin edilmesi imkansızdır. Bu 
bekllyecekti. Yanl ölümü... pınar» denilen yerden sonra dimdik' d' - . h b li b b" h t Tica t V kA 1 t' .. 

Kendi kendine: bir yokuş başlıyordu kl, işte burası za- ver ıgı a ere ge nce, u, ır usus_ a . re . e a e ıne muraca-
- Bizde Avrupai bir tarzda tekaüd vallı Memduhun gözünü yıldırmıştı politika muhaıTirinin yakıştırma- at edıl~ış, Amerık~dan ~lacaklı bu-

hayatı geçirenler pek nadir ... Avrupalı Temmuz gtineşi etrafı kasıp kavurur- sından ibarettir. Almanyanın luna~ t~ccarların elındekı dolarların 
bir mütelcald ömrünün son günlerinde ken bu minare merdiveni gibi dik yo- . . ' hangı fıatle satılması lazım geleceği 
ya oturur, hatıralarını yazar, ynhud kuşu tırmanmak hakikaten müthiş Karadenızde ve Anadolu sahılle-, sorulmuştur. 
ilmi bir tedkik yapar: veya kendisini bir şeydi. Mehmed Memduh bu yoku- rinde üsler elde etmek için Tür-1 ---------
gü..:el sanatlara \erlr. Eğer bir kasaba- Şl"D başına terden sucuk gibi olmuş kiveye taarruzu göze alacağını Zelzele 
ya fılıin çekilmişse oranın fııhri b~le- yorgun bitkin bir halde gelebiliyordu. . • . .. . . . 
Cm rel~llğini alır, sırf zevk için kasa- Bazen yolda şişman bir komşusuna ıddıa etmek, Turkıye ıle harbın 
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1 ORDULARI DURDURAN KADJN ·ı 
Tefrika No. 15 

Çelebi sultan Mehmed, Macar kra
lına bir haber gönderdi: 

«Memleketlerinde rahat oturan Ef
laklıları neden Türkler aleyhine kış
kırtıp ayaklandırırsın? Kosli.oc:ı Ma
rar ülkesine sığamıyorsan, yarın Türk 
orduları Macar kapılarına dayandığı 
zaman ne yapacaksın? Eflakltları ra
hat bırak ve onları harbe sevketme. 
Zira, bu işin sonu fenaya varacak ... 
Böylece bilesin, ey Macar kralı! ı> 

Macar kralı bu haberi alınca tered
düd etti: - Acaba Türkler :Macar iline 
kadar gelebilirler mi? 

Bu ihtimali pek uzak ve zayıf gör
mekle beraber son gönderdiği yar
dımcı ordunun muv:ıf!ak olacağından 
emin olduğu için, bir müddet daha 
Osmanlı padişahına cevap vermemeyi 
münasip görmü§tü. 

Bu arada, Tuna boylarında atları 
kişneyip duran Türk akıncılarını da
ha fazla bekletmeğe imkan yoktu. 

Sultan Mehmed, tamir ettirdiği ka
lelerde blrrr miktar asker bırakarak , 
Tunayı geçti ve Eflılk kıtasına dahil 
oldu. 

Macar kralı bunu Juyunca hayrete 
ve ümidslzliğe düştü. 

- Haniya ... Gönderdiğim ikinci yar· 
dım kuvvetleri nerede? 

Diye soruyor ve kumandanlarından 
mütemadiyen zafer haberi bekliyordu. 

Eflak beyi payıtahtını bırakıp or
manlara kaçmıştı. 

Mirçe'nln ümidi yoktu. Macar kra
lının mektubunu getiren adam, Eflal: 

Yazan: İSKE!\""'DER F. SERTELLt 

kudreti sayesinde düşmanın müşterek 
orduları mahvolmuş ve Eflak işleri pa
dişahın arzusu dairesinde halledllmiş
ti. 

Macar kralı. ikinci bozgundan sonra 
aEflak i§lerlne müdahale etmiyeceğl· 
nb söyliyerek, memurlarını ve sağ ka
lan 7.abltlerinl geri çekmişti. 

Çelebi sultan Mehmed, ilk önce çok 
ağır şartlarla giriştiği anlaşma müza
keresini, eski beyleri olan Mlrçe'yl 
mevkiinde lbka etmekle bitirmiş ve 
Eflak beyini senevi eskisinin lkl mis
li. fazlaslle vergi vermeğe mecbur et
miştir. 

Çelebi sultan Mehmed Eflak kale
sinden dönerken, bu memlekette gözil 
kaldığını ve daha kuvvetli blr ordu ile 
gelmiş olsaydı. Efl:ikı baştanbaşa istlll 
edip Osmanlı ülkesine ilhak tasavvu
runda olduğunu Okçu Ahmed beye 
söylemekten kendini alamnm~tı. 

Ahmed bey: 
- Burasını zaptetmek her zaman 

için mümkündür, şevketlim! Bir başka 
seferde daha iyi hazırlanıp memurla
rımızla, bütün düzenimizle beraber 
gelir, bu zengin ülkeyi de sayenizde 
işgal ederiz. 
Cevabını verince, sultan Mehmed 

müsterih olmuştu. Birinci Beyazıd ta
rafından baştan başa fethedilen bu 
yerler, Türklerin tayin ettiği prenslik~ 
leı-le idare edilirdi. Eflak bey\ Mirçe 
de padişah tarafından seçilmişti. 

ba mı lmar eder, güzelleştirir. Hatta ras gelirdi. Bu adam kasabaya beyaz neye mal olacağını hesab etme~ 
tekaüdlük zamanında, ömrünün son c.şeği Jle gidip gelirdi. Guneşli günler- mektir Hele Almanyanın Kara-
gimlerini boceklerln hayalını tedkike de elinde dalma beyaz bir şemsiye de · · 

beyine: 
Silifkede bazı duvarlar - Hiç korkmayın! Kralın yardımcı 

Çelebi sultan Mehmedln hırsını tah
rik eden ırEflako kıtası hakkında kı
saca malürnat verelim: O gunkü Eflfı.k 
beyliği Knrpat dağlarlle Tuna nehri 
arasında ve 75.940 kilometre murahbaı 
saha içinde kurulmuş çok mahsuldar 
bir ülke idi. Şimali Transilvanya, .,.ar
bı Macaristan ve Sırbiye ile, cenubu 
da Bulgaristanla sınır te:ıkll ediyordu. 
Şarken dahi Dobruca. ile muhat ld\. 
Tunanın mecrası bu memleketin et
rafına bir kavis teşkil ed"rek, Efifıkı 
Sırbıya ve Bulgaristandan ayrıyordu. 
o zaman üç milyondan fazla niifusu 
vardı. Arazisi dağlık ve ormanlık ol
makla beraber, eteklerinde mUnblt ve 
geniş ovaları vardır. Nehirlerinin bir
çoğu Karpat eteklerinden akarak Tu
naya dökülür. Kışı sert olurdu. Arazi
sinin dörtte biri ormanlıktı. Mısır, da
rı, keten, buğd:w ve üzümü mes
hurdu. Çok iyi hayvan yetlşırdl. 
Kerste ticareti Yıldırım Beyazıd za
manından sonra beş misli artmıştı. 
Hemen bütün Avrupanın kerestesi bu
radan gönderilirdi. Madenleri arasın
da da demir, bakır, civa, komür, keh
ribar, altın ve sair işe yarar madenle
ri boldu. Kaplıcaları da meşhurdu. 
Dünyanın en temiz ve en zengin kaya 
tuzu burada çıkardı. E!lakm o zaman 
on seki;: kazası vardı. Bu kazalar ço'< 
ır.engin ve mamur birçok köylere ayrıl
mıştı. Ahalisi ortodokstu. Lisanları 
ulahça ve romancadan ibaretti. Eflak 
ismi 11Vilah• veya o.Ulah. isminden 
muhnrrefti. Maamafih eski Romalılar 
zamanında aDaçya• kıtasını zapteden 
Roma askerinin kumandanı bulunmuş 
olan .Flakosıı un isminden alındı~ı da 
söylenmı:kte idi. Buraları uzun zaman 
Romalıların işgali altında kaldıktan 
sonra, şimalden hücum eden bir çok 
kavimler ve bilhassa Mogollar \C Ta
tarlar tarafından da istilaya uğTamı.~ 
ve o· zaman ahalisinin birçoğu Tran
sllvanyaya. bir kısmı da Arnavutluk ve 
Yunan taraflarına hicret etmekle be
raber, gittikleri yerlerde de U1ah ismi
ni kaybetmeden yaşamışlardır. 

hasredenler vardır. Ben de bu tarzda bulunurdu. denize hakim olmasına Sovyet çatladı 
hareket edeceğim. Nasredd.n hocanın Mehmed Memduh çifllğe yeni taşın- 1 Rusvanm müsaade ettiğini vaz-ı 
hay.:ıtı hakkında bir tedklk h::ı.,ırlıva- dığı. henüz böyle kasabaya gidip gel- k. . . • . . t· h" b"l • ek 

·"' ·' meg-e mecbur· olınadığı zamanlarda bu 1 ma sı}ası rnzıye 1 ıç 1 mem Ankara 20 (A.A.) - Bu sabah cağım. Hoca için kimisi ıblr pre.ns ai-
lesıne mensuptur.ıı diyor, kimi alclfı.- eşekli komşuslle uzaktan uzağa, kendi demektir. Almanyanın Romanya- saat 6, l S ile 6, 40 arasında Antakya 
de bir insan olduğunu iddia edıyor. kendine alay ederdi. Halbuki şimdi da Karadeniz üsleıi vardır. italva Kırşehir, Ulukışla, Silifke ve Antal
B.en hocanın hayatı hakkında hakiki arasıra bu adama, kızgın güneşin al- harbe devam ettik e Akdenizde yada bazı yerlerde şiddetlice ve ba-
veslkalar toplıyncağım. BunJardan tında Kurupınar yokuşu!1da ras gel- . . .. . ç . zı erlerd~ de hafif olmak üzere er 
güzel bir eser vucudc gctlreccğ\nı. di- dikçe onun rahatlığına adeta. imreni· 1 en ıyı usler de elındedır. Yunan Y 1 1 Y 
yordu. yor hayran oluyordu Şisman komşu h b' .. d h 1 t k . . y sarsıntı Mı o muştur. 

S!ltın aldığı çi!Ilkte koyunlar. kuzu- bey~z Şemsiyenin gÖlge~inde, göğsü ar ıne mu : a e e me ı_çın u-1 Bazı dı..ıvarların çatlamış bulun~ 
ıar, çift hayvanlarından başka gayet bağrı açık bir vaziyette Mehmed goslavyayı çıgnemek yanı orada duğu Silifke müstesna olmak üzere 
hazin tabiatlı bir atla bir de ihtiyar Memduhun yanına gelince: harbi göze almak, Akdenize çık- : diğer şehiılerde hiçbir zarar olma-
eşek Vardı Mehmed "len1duh çiflik Is - Uğurlar ula komşucuğum! ... der k . . d T .. ·k· . h b sok- nııc:tır. 

· " · - sonra tıkır tkır eşe~inl sürüp giderdi ma ıçın e ur ıyeyı ar c · ı " l terine ve bu hayvanlara bakmak üze- 0 U k l d l l 
re birkaç da adam tuttu. Halbuki böyle anlarda Memduh dal· mak, Almanyaya ingiliz cephe- U iŞ a a ze ze e 

Ciflikteki ahşap binanın en büyilk ma terden gömleği sırtına yapışmış sinden daha tehlikeli bir Balkan Ulukıtla 20 (Akşam) - Bugün 
odasını kendisine kiituphane yapmış- bitkin bir halde bulunur, komşu.;unun ce hesi açtırmaktır ki bunun fasılalula hafif zelzeleler olmuştur. 
tı. Buraya büyük bir odun sobası da rU~urlar ola»sına soluk soluğa muka- P 1 Has:ır yoktur. 
kurdurtmuştu. Artık senelerdenberi bele edip yavaş yavaş kendl kendine: menfaat hesabına ne derece uy- ı K d .. . d 
duşıindüğü ıen güzel ihtiyarlık haya- «Acaba ben de böyle yapsam mı? Ne gun Olduğunu asker olmavanlar U US cıvarın a 
tı programı hakikat olmuştu. olacak? Burada beni kim görecek... . . . · Kudüs 20 (AA) - Bu sabah 

Hem şu bizim merhum arkadaşın iş- da ~hının edebıhr. Almanya, saa.c altıda Hayfada nisbeten şiddet-Insanlardan ve şehirlerden uzaklaş
makla beraber uzun yıllardanberi 
edindiği ltiyadlardan da vaz geçme
mişti. Gene eskisi gibi hemen hergün 
traş oluyor ve kıyafetine - tibll es
kisi kadar de~llse bile - oldukça itina 
gostl'rtyordu. Bilhassa traş olmak 
bahsinde çok titizdi. Eğer kendisine: 

- Canım ... Çlflik hayatında hergün 
traş olunur mu? ... denilecek olursa 
hemen şu cevabı verirdi: 

- İngilizler, çölde bile traş olma-
drın akşam yemeğine oturmazlaimış .. . 
Fakut tabii traş olm:ık imkanı varsa .. . 

ler!ni tasfiye e~l~c~_ye kadar .. :. O~dan eğer Italyaya yardım edecekse, li bir yer sarsıntısı olmuştur. Kudüs 
s~nra eşeğin yuzunu şeytan gorsun ... ll bunu, ne Yugoslavyayı ne de civarında bazı noktalarda da sarsın-
dıyordu. .. . . ı h" d"I · · 

Nihayet bir öğle üstü ihtiyar boz Turkıyeyı harbe sokmadan yap-

1 

tı ar ısse ·ı mıştır. 
eşeğini ahırdan çıkardı. Semertıettl. mak isteyecektir. Mısırda 
Ustune b.indl. Kuruı;ıınara dağru ~lder- Fakat simdiye kadar hadise- Kahire 20 (AA) - Bu sabah 
ken yenı çarşa.fa. gırmiş bir eskı za- · · A ı 5 2 c d H 1 h · b' 

k g'bi ta k" t lere bı·ıaı·g-imiz insan mantıcı ha- saa • 0 e e van rasat anesı ır man ızı ı u nıyor, ona san ı e - , o ı . . 
r:ıfta binlerce göz kendisini seyredi- kim olmadığı için Amerikanvari zelzele kay~etmıştır. . . 
yor gibi geliyordu. Tıpkı şişman kom- .. .. .. . v r Zelzelenın merkezı Helvanın 
şusunun yaptığı glbi eline blr de şem- duşunuş belkı da.ha dogrudu · 4600 kilometre kadar şimali şarki-
siye almıştı. Necme<ldin Sadak sinde ve muhtemel olarak merkezi 
Doğrusu o günü gidip gelirken fev- Anadoludadır. 

kalade rahat ettiğini kend1 de itiraf 
ediyordu. Bir kere eşeği gayet temkin
li, huysuzluklar yapmayan, ağır ağır, 
uslu uslu giden ciddi bir hayvandı. 
Yolların tehllkell taraflarından değil, 
en emin kısımlarından geçmeğl ken
disine adeta bir yürüme prensibi ad
detmiş gibi idi. Sonra Mehmed Mem
duhun eline aldığı şemsiye de kendi
sini güneşten iyice muhafaza etmişti. 

P. T. T. müdürleri lzmirde lig maçları 
arasında tayinler İzm:r 20 (A.A) - Dün burada 

Ankara 20 (Telefonla) - Münhal yapıla 1 lib maçlarında Karşıyaka 
Gümüşhane posta telgraf ve telef~.n Demirsporu iki sıfır yenmiş ve Al
müdürlüğüne Diyarbakır P. T . T. mu- tınordu Altayla bir bire berabere 
dür muavini B. Hamdi Erdem, Bitlis ' k · t 
müdürlüğüne de Muğla P. T. T. mü- a.mış ır. 
rakibi B. Sabit Akalın tayin edilmlş-1 Anadoluda kar 

ordusu çok y:ım:ın askerlerden mürek
keptir. Yurdunuzu onlar koruyacak. 

Diyordu. Eflak beyi is~: 
- Çok yaman dediğiniz bu adam

lar küme küme Türklerin eline düşüp 
ölüyorlar. Daha dun Turk kumandanı 
Okçu Ahmed bey isminde ölümden 
yılmaz bir muharip, gerek ~!acarların, 
gerek bizim en çok tanınmış cenka
verlerlmizden elli kişinin başını kesip 
torbalar lç!ııd" şehre göndermiş. Ben, 
bu kesik başlar !cinde çok değerli mu
hariplerimi gördüm. Bütün ümidim 
onlarda idi. 

- Müşterek vatanımızda onlar gibi 
yetişmiş çok muharip var. Kral haz
retleri bunlan birer birer toplayıp 
cepheye gönderecek. Siz merak etme
yin! 

- Bundan sonra toplayıp cepheye 
göndereceği muhariplerden memleket 
ne hayır görecek? Kaç aydır yurdu
muzun her köı•esinde dereler gibi kan 
akıyor. Bu muharipler şımdiye kadar 
nP.rede idiler? Bundan sonra harbe gi
dip de ne yapacaklar? Türkler yurdu
muzun dört çevresini sardılar ... Fela
ket çok büyüktür. 

- Feliikf't bilyıik dly , yurdunuzu 
müdafaa etmiyecek misiniz? 

- Müdafaanın manasız olduğunu 
anlıyorum. Eğer, işi bu raddeye getir
meden padişahla uyuş.saydım, hem 
bu kadar telefat vermlyecektim; hem 
de memleketim bu derece harap ol
mıyacaktı. 

Eflak beyi, Macar kralının elçislle 
görüşürken yeni bir haber geldi: 

«-Türkler, son gelen yardımcı Ma
car fırkasını da ikiye böhip Efü1k ka
lesini zaptcttiler. Türk kumandanı ok
çu Ahmed bey, bütün Macar zabitle
rini ve en değerli muharlplerimlzi esir 
aldı.~ 

Mirçe bu haberi alınca deli gibi ba
~ırmağa başladı: 

- Ben zaten bu işin sonu böyle ola-

Mehmed Memduhun günleri böylece 
geçip gidiyordu. Yalnız arasıra civar
daki kasabaya inme.si lazım geliyordu 
Işte böyle zamanlarda Memduh çok 
sıkıntı çekiyordu. Çünkü çintk ile ka
saba arasında hemen hemen yol yok 
gibi idi. Gidip gelmek pek müşküldü 
l::lsaba ile çifllk arasındaki keçi yol
larından araba geçmezdi. Zaten ara
b:ı da yoktu ya... Mehmed Memduh 
birkaç kere çifllkteki ata binmek iste
mişti. Fakat bu ihtiyar halile o haşin 
hayvanı zaptedemiyeceğinl anlayınca 
bundan vaz geçmişti. Eşeğe binmek 
ve kasabaya böyle gidip gelmek!.. 
Bunu duşünmek bile Mehmed Mem
duhu güldürüyordu. 

Ertesi günü eşeğin heybesine bir iki 
kitap da koymuştu. Bu kitaplar Nas
reddin hocaya, onun fıkro.larına dair
di. Kasabaya giderken kendi kendine: 
crAman ne rahat, ne rahat! ... Hem blı 
yandan tıkır tıkır git... Şemsiyenin 
gölgesinde püfür püfür kitap oku ... 
Şimdiye kadar ne haltetmeğe bunu 

Şarki Karahisar 20 (AA) cağını biliyordum. Zayıf bir kurtulu~ • •••••••• •••••• •• ••••••••• ••••••••••••• . ... 'd' d . 
lerdir. 

Bilahare, Transilvanyaya kaçmış 
olanların reislerinden CRadongroı ile 
CBug-dan) vatanlarına dönmek im
kAnlarını bulmuş!ar ve orada lk! ku
çük devlet kurmuşlardı, kl bunlardnn 
birincisi gene 1tEflak) ismini ınuhara
za etmiş, ikincisi hükümdaruıın b
mlle (Bu~danl veya o civarda blr neh. 
rin adile <Moldavyal tesmiye olun
muştu. Yıldırım Beyazıd buraları feth
ettikten sonra, bu isimler ipka ed.le· 
rek, yerlerine padişah tarafından ye
ni beyler intihap edilmiştir. 

Hayatın111 birçok senelerini alafran
ga muhitlerde, Avrupa rıehirlerinde 

geçiren bir adamın tıkır tıkır eşekle 
ka.sabaya gidip gelmesi... Mehmed 
Memduh: 

- Hayır, hayır ... Ben eşek denilen 
mahlüku kendime nakil vasıtası yapa
mam... Daha iyisi yürürüm. Zaten 
doktor da yürümemi tavsiye etmedi 
mi? Hem bu benim için bir nevi spor 
olur. Zaten kasaba yakın ... Yalnız yol-

yapmamışım? ... 11 

Arasıra şişman komşusile yolda bu
luşuyorlardı. Artık ikisi de eşekler üs· 
tünde olduklanndan hem gidiyorlar, 
hem de konuşuyorlardı. 

Mehmed Memduh hayatından pek 
memnundu. Ölen dostunun işlerinl 
tasflye ettikten sonra bile artık sık sık 
eşekle kasabaya inmeği A.det edinmiş
ti. 
Şimdi artık Mehmed Memduh bu 

Tefrika No. 49 

Kadının Zaferi 
Müelli/i: P. de CouJevain Tercüme eden: (Va • NO) 

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

Diğer taraftan, Lelo, aşikar de- oele:den tJlan ve artık mukadde
recede sinirliydi. Her şeyin bu >ilk ratları talihin bir garabeti ile birleş· 
görüşmeyle alakadar olduğunu bili- miş bulunan bu insanlar arasında 
yordu. Nişanlısın. evvelce yapılmış bir heyecct.n dalgası çalkandı. Bir 
tavsiyelerle şaşırtmak, ona bildiğini ıeyyale aktı. Ekseriya silinmez: inti
de unuttı.;rmak istememişti. Olduğu balar bırakan bakışlar, enstantane 
gibi görünmesini tercih etmemişti. halinde çaktı. 
iTabiiliği. orijinalliği hoşa gidebilir- Kontes Sant' Anna, uzun ve si
di, Kc.rkulacak şey, yalnız, genç kı- yah bir yün elbise giymişti. Omuz
:z:ın fazla samimiyeti ve düşüncele- lanna bir dantel eşarp atılmıştı. 
ıini açıkça ortaya vuruşu olabilirdi. Roma madalyalarındaki çehresile ve 

Birçok !>alonlar geçtiler. Burada kır saçlarilc asil bir ifade arzedi
eski kumaı;.larla kaplı, eski eşya yordu. 
v ırd;, Tablolar, yaldızlı konsollar, Bu, hüznün solduramadığı, elemin 
ÜLerlerind..'! mükemmel aynalar. baş eğdiremediği, senelerin tatlılaş-

Bütün bu soğuk manzaralı, ciddi tıramadığı bir şahsiyetti. Hüviye
halli d~korlar, Dora'nın hoşnutsuz- tinde müsamaha etmez bir insan ol-
luğun·: arttırdı. duğunu belli ediyordu. 

Empire üsluplu yeşil büyük salo- Kard~ kardinal Salvoni geniş 
nun eşiğine vardıkları vakit, kontes alınlı bir zattı. Yüzüne bakınca 
Smt' Anııa'yla karşılaştı. İhtiyar fevkalade kabiliyetli olduğu anlqı
kadının yanında kızı düşes Avelina lıyordu. Gözleri ekseriya yere eğik. 
ve kr..rdinal Salvoni vardı. duruyorsa da seri bir şekilde in-

Biribirlt:r ini tanımıyan, ayrı men- f sanlara baktıkları zaman gayet na-

• 

KaZdmız dahilinde son günler içınde umı ı var ı; o da mahvoldu. Şımdi ne 
temkinli, durmuş oturmuş hayvanın a w an k· rın 'İrtifaı 25 santimetredir. yapacağız? 
üstünden inmiyor ve onu çok seviyor ... 1 Y g w ct 1 1 d" Eflak beyi korkudan titriyor, ve Mıı
Hatta. eşeğine ırbeynl olan bir nakıl Kar ~agışı fCas.ıla ar a dKevamh' e ıyor. l car kralına şiddetli bir mektup yaza-
vasıtası. diyor. Bu yuzden ıresun - ara ısar yo- rak: 

Hikmet Feridun Eıı lu kapanmıı.ı bulunmaktadır. ır ... Nihayet memleketimi mahvettin. 

Harp Akademisi Satın Alma 
Komisyonundan~ 

Harı: akademisinde mevcut 42 adet eğer takımı tamir ettirilecektir. Açık 
ekslıtmesl 23/II. lclnun/941 perşembe günü saat dokuzda Akademi s:ıtın al
ma ı..:omisyonunda yapılacaktır. Eğer takımları her gün Akademi debbo
yunda ı!Örüleblllr. Eksiltme münakasasına iştirak edeceklerin münakasadan 
evvel Be$lktaş Mal müdürlüğıine yatırılmış yirmi dört liralık makbuzla 
mezkur günde komisyonumuza müracaatlan. 

fizdiler; kalbe i,liyorlardı. İradeli 
dudakla:-ı, murabba hissini veren 
çenesi mü~ekasif bir kuvvet ve hile 
ifade ediyordu. 

Düııes Avelina (kendi!line Donna 
Pia diyorlardı) siyah asiller sosye· 
tesinin en güzel kadınıydı. Onu bü
tün Madonna tablolarile ve hey
kelleriyle kıyas etmişlerdi. Gayet 
muntazam ve saf çehre hatları var
dı. Fakat Meryem'le benzeyişi işte 
bundan ibaretti. 

Çehresindeki ifadeler, gayet hü
nerll bir i.şvekarlık arzediyordu. 
Ayni zamanda ihtiraslı ifadelerdi 
bunlar. Fakat genç kadın gayet d-in
dar olduğu için kendine hakim ol
masını bilmişti. 

Dora bır iki bakışta, aile azasın
dan bu Üç şahsiyetin de hususiyet
ler.ini kavradı. Hadıriz derecede çok 
mikdarda siyah gözlerin kontrolü 
altında bulunduğu intibama ka
pıldı. Bundan dolayı da rahatsızlık 
hissetti. 

Donna T eresa, iki Amerikalı ka
dına koltuklar gösterdi. Sonra, ih
t'İyar bayan Carroll"a Fransızca şöy
le dedi: 

lehine muvafık cevap verdiğiniz 
için size teşekkür ederim. Evladları
mızın mesud olmasını dilerim. 

- Ben de dilerim, efendim ... 
Saadet İçın ne lazımsa ikisinde de 
var. 

- Kızınızı bir ecnebi ile evlen
dirmek siz;n için her halde bir fe· 
dakarlıktır. 

(Bu söz, şüphesiz. fedakarlığın 
karşılıklı olduğunu göstermek için
di.) 

Annesi Fransızcayı konuşmak 
hususl!nda daima mahçup olduğu 
için Dora ortaya atıldL 

- Fedakarlık mı} ... Çok hayır, 
madam, bôyle düşünmeyin 1 Annem 
de Lelo'nun meziyetlerini benim 
kadar çabuk anladı. 

Ve bunu aöyliyerek nişanlısına 
süratle alaycı bir göz attı. 

Devamla: 
- Annem emindir Jci, Lelo mÜ· 

kemmel bir koca olacak... Bu da 
ona elverir .•• 

Oğlunun küçük ismini bu şekilde 
karşısında söylediklerini işitince, 
kontes kalbinin burkulduğunu duy
du. 

- Affoderainiz. madam, ıizi z.İ· Hiddet, gurur, burun deliklerini 
yarette bulunamadım. Oilumun ta- şişirdi • 

Şeref ve haysiyetim kalmadı. Kasdm 
beni Türklerin eline mi düşürmekti?. 

Glbi sözlerle atıp tuttu. Fakat, Türk 
ordusu Macar ve Eflaklılan ikinci de
fa bozguna uğratmıştı. Bu atıp tut
malar neye yarardı? 

Ortada bir hakikat vardı: Türk 
akıncıları Eflak ilinde neşe ve sevinçle 
atlarını koşturup duruyorlardı. 

Çelebi Mehmed, Eflak kalcı;lnd.n 
dönerken: 

İkinci bozgundan sonra .. 
«- Aklım burada kalıyor... Eflt\k 

işini Edirnede düşüııi.ıp kökünd:?n 
halletmeliyim.• 

Nihayet, Türk ordusunun satvet ve (Ark:ısı varı 

Düşes Avelina sordu: ISaint Pierıe ile Vatican şehrimize bu 
- Pekı, siz, küçük hanım, adet-ı tzameti veriyor. 

!erimize, hayatımıza uyabileceğin·izi Matmazel Carroll samimiyetle: 
umuyor musunuz~ 1 - Ayni zamanda Colisee ... 

- Taınamile... Tıpkı prenses Forum ... Sezar"ır. sarayı ... - de
Branc.~ ve markiz T errani gibi... di. - Ancak geçen gün farkettim 
Onkr da Amerikalı kadınlar... Es- ki büyüklük eb' adın ölçüsile değil. .. 
kiden o!S:ıydı Roma gözüme kor· Hatlarının tenasübü o derece zarif 
kunç görünürdü belki ... Fakat bu- olan Vesta mabedile kıyas edince, 
gün gayet neşeli, canlı... Tama mi- bizim gök tırmalıyan kırk katlı bi
le kozmopolit bir şehir olmuş... nalarımız gülünç derecede küçük 

Bu Papa taraftarı ailenin üzerin- görünüyor. 
de fenct. bir tesir bırakmak için bu Donna Pia, insanlar ve eşya hak
laflardan kötüsünü seçmek kabil kında bu derece nüfuzlu fikirleri 
dc:ğildi. olan bunları böyle vazıh şekilde an· 

Lelo, şaşkınlıkla. gözlerini önüne !atabilen bu kıza garibsiyerek baktı. 
eğdi. Kardinal: 

Donna Teresa: - Romayı baştanaşağı gezdiniz 
- Evet, kozmopolitleşti ... - de- mi} - diy.: sordu. 

di. - O derecede ki yalnız ecnebi- _ Takriben ... Ve gezerken de 
ler kendilerini burada rahat hissedi- bu şehri hiç bilmiyen Lelo'ya gÖs· 
yorlar. Şehrimiz gitt-ikçe adileşiyor. terdim. fütedeker' den sahife sahife 

Dora: malumat edindi. Ok:ı dedikçe oku
- Adileşiyor mu~... - diye duğu ·için hislerinin de samimiyetine 

haykırdı. - Katiyen ... Buna imkan inandım. 
yok ..• Netekim, büyük değil amma, Kont: 
azametli görünüyor. - Hakkınız var ... - cevabını 

Kardinalin yüzünde bir memnu· verdi. - Bunu sizden başka hiç kim· 
niyet tebessümü beHrdi. Genç Ame- se için yapmazdım. 
rikal!ya sempati ile baktı. Düşes Avelina: 

- Hakkınız var, matmazel... (Arkası var) 



21 Kanunusani 1941 :AKŞAM Sahife 7 

1 •• ~~.~~=a,~:::J ~'Küc .. JŞ;\llit!All~ 1;~1!f{~~,~;!~~j ye NUKUD FİATLERİ . ____________ _. 

Dr. İHSAN SAMİ -
BAKTERİYOLOJİ 

LABORA TUARI 
Umumi kan tahllHl.tı, frengi 

noktal nazanndan (Wasserman 

20 ikincikanun 1941 

DEVLET BORÇI,ARI 

"' 7 ,50 933 Türk borcu 1. n. III. 
L. K. 

111.55 
19.77 • • 1938 ikramiyeli 

• • 1933 İkramiyeli Ergani 
A. B. C. 

• 7 1934 Sivas-Erzurum 1 
• • 1934 Sivas-Erzurum 2-7 
• 2 1932 Hazine bonoları 
> • 1934 • • 
• • 1935 • • 
il 1938 • • 

A Demiryolu tahvili I-Il 
11 :t III 

A Demlryolu mümessil senet 
Haydarpaşa limanı 
H. limanı mümessil senedi 

HİS E SE!\'ETLI:Rİ 

T. C. Merkez b:ınkası 
T. Iş bankası nııma muharrer 
T. İş bankası ı h:ımile alt) 
T. Iş bankası mümessil his. 
A D::mfryolları şirketi < % 60) 
A Demiryoll::ın şirketi (% 100 
E kl~ehlr çimento şirketi 
Şlrk"'ti Hayriye 
Ş rke•i Hayriye temettti 

ECNiıni TAHVİLLERİ 

Kredi Fonslye 1903 
• il 1911 
• • Amorti 
• • Kupon 

Nl'KUT 

Türk altını 
Klilçe altın bir gramı 
O manh banJ.msı <banl~not) 

KAMBİYO 

19.90 
19.32 
19.42 
60.50 
15.50 
29.50 
52.50 
41.50 
40.75 
39.50 
43.50 
41.50 

109.50 
9.95 

10.20 
103.-
22.25 
37.-

7.75 
26.-
21.-

115.-
108.50 
58.-
1.30 

23.60 
2.78 
2.35 

Türk l!rası 
5.24 

132.20 
Londra üzerine 1 sterlln 
Nevyork üzerine 100 dolar 
Paris üzerine 100 frank 
MllAno üzerine 100 liret 
Cenevre üzerine 100 frank 
Atlna üzerine 100 drahmi 
Sofya üzerine 100 leva 
Marld üzerine 100 pezata 
Budape~te üzerine 100 pengö 
Bükreş üzerine 100 ley 
Belgrad üzerine 100 dinar 
Yokohama üzerine 100 yen 
Stokholm üzerine 100 kuron 

29.68i5 
0.9975 
1.6225 

12.9375 

3.175 
31.1375 
31.005 

1 ANKARA RADYOSUf 
21 ikincikıinun salı öğle ve akşam 
12 30 Progr~m 12,33 Türkçe plaklar, 

12.50 i\.jans haberleri, 13,05 Pl~klarln 
ş:ı.rrular. 13 20 Karışık program (Pi.) 

18 03 Cazbnnd CPU. 18.30 Konuşma 
<Çıfçinin s atı>. 19 Oda müziği, 19.30 
.Ajnnc; haberler!, 19,45 Fnsıl heyeti, 
20,15 Radyo gazetesi, 20,45 Koro - Klfı-

k program, 21,30 Konu ma, 21,45 Sa
lon orkestra ı, 22 30 Ajans ve borsa 
hn.b rlerı, 22,45 Sa.lon orkestrası 23 
Müzik: C::ı band (Pl.) ' 

2'? ikincildnun ~:ı.rş:ımb:ı sabahı 
8 P O"'ram ve memleket saat ayan, 

8,03 Aj~ns hnberlcrl, 8,18 Hafif prog
ram <Pl ) , 8,45 Ev kadını. 

BULMACAMIZ 
~ ~ 4 ~ n 7 8 9 ıo 

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

KOCOK iLANLAR 
Fevkaldde ahvalin devamı 

müddetince gayri muayyen gün
lerde haftada iti veya tıo defa 
neşredilecekttr. 

45 BEYGİR ımVVE'l'İND.E DENtz 
MOTÖRV - İşler. Taziyette gemiden 
~ıkanlan SKANDIA markalı eiıt st
lindlrll bütün alAtı tamam maklne ga
yet ucuz tlatle satılıktır. Taliplerin 
Sirkecide Orhanlye caddeal.nde .istas
yon oteline müracaatlan Tel: 20708 

1 - iŞ ARIY ANLAR i -
9 

HALI - tyı cinsten İRAN halıları 
tş ARIYOR - Resml ve hum.si alınıyor. Posta. kutusu 261 e mnraca-

müessese, mektep •e fabrikalarda ça- at. - 34 
lışmak üzere bir doktor iş arıyor. Ak
şamda Doktor T. H. rümuzuna yazı lle 
müracaat. - 2 

MUHASİP İŞ ARIYOR - Yalnız 
başına büyük bir ticarethanenin mu
hasebe ve muhaberatın-:. idare edebi
len tecrübeli, çalışk~n bir muhasip lş 
arıyor. Almanca ve oldukça Fransızca 
lle daktilo bilir. Askerlikle aldkası 
yoktur. Akşamda M. N. E. rumuzuna 
mektupla müracaat. - 1 

stJTNİNE ARAYANI.ARA- Sütü çok 
t:ol güçlü kuvvetli temiz bir aile ve 
tC'crübeli sütninellk arıyor. Dışarıya 
gider. Unk.apanı Deınırhon çeşme so
kak 8 No. Hanife Barık 

2 - İŞÇİ ARIY ANLAR 
FOTOliRAF İŞLERİNDEN ANl.AR

SanatkO.r bir ı~lye ihtiyaç vardır, ay
rıca ta.b işlerinde yetişmiş bir de tapcı 
derece ve isteklerini mektupla bildir
sinler. Adres: Foto Kemal, Slnger ya-
nında: Zonıtııldak. - 4 

BİR BAYAN ARANIYOR - Bir ya
zıhanenin tayıd Te dosya lşlerlnl ya
pacak bir Tilrk veya Rum bayana ih
tiyaç vardır. Galata Billur sokak Tab
taa han 4ilncil tat mühendis müteah
hld Amil Yolaça hergün saat 12-13 ve 
17-18 arası şah.sen müracaat. - 1 

MVREBBİYE ARANIYOR - Biri 10 
di~erı 4 yaşında iki Türk kız çocuğu 
için bir mürebbiye aranıyor. Fransızca. 
ve piyano bilenler tercih edilecek mü
racaat mahal: Tak.sim Abdülhak HO.
mit caddesi Ayyıldız palu No. ' tele-
fon: 44432 - ı 

KELEPİR - S:ıtılık radyo Körtlng 
1938 modeli 11 l!l.mbalı çift hoparlör. 
Uzun, orta ve 2 kısa. dalgalı pek az 
kullanılmış. Müracaat: Fen İf radyo 
atelyesi VOY'o'Oda caddesi. Bereket han 
No. 6 Galata. - 2 

4 - Kiralık • Satılık 

SATILIK: APARTIMAN - Kurtulu
~ıın en güzel mevkllnde Slmens tram
vay istasyonu Şahin sokak 18 No. is
tasyona yarım dakika üçer odalı ve 
bır salon son sistem banyolu geniş 
mutfaklar Iradı 1080 flat 12,000 - 8 

EMLAKİŞ - Üsküdarda Doğancı
!ıırda iki daireli beşer odalı büyük 
tahçell denize nazır hamam ve ban
:ıolu ev 3500 l!rnya satılıktır. Dosya 
No. 316. Galatasaray lisesi karşısında 
=e4 No. EmHıklş. Telefon: 49010 - ı 

1300 LİRAYA - Davudp~ada deni
ze, trene, tramvaya nazır altı odalı 
zhşap ev satılıktır. Dosya No. 288. Oa
la.tasaray lisesi karşısında No. 184 Em
Jakfı. Telefon: 49010 - ı 

ANKARADA - Yenişehlrde 1kl dat
tell bir apartıman 24000 liraya satılık
tır. Dosya No. 260. Galatasaray Usesi 
karşısında No. 184 Emlaklş. Tele
fon: 49010 - 1 

CİHANGİRDE - Senede 1203 safi 
lrz.dı olan mükemmel bir apartıman 
22000 liraya satılıktır. Dosya No. 325. 
Galatasaray lisesi karşısında No. 184 
F.mlakiş. Telefon: 49010 - 1 

SEBZE HALİNDE - Hal clvannda 
Uglr bir dükk!n 1200 liraya ııatılık-

ACELE DEVREN BATU.IK DtfK
KAN - Cerrabpaşa hastanesi tarşı
ıı:ında 88 No. hastanen &ld fllim. .sargı 
tiltiln maden memba sulatı n salre 
ataıa.n düklı:ln sahibi tqra1a gldece-
11nden çok acele satılılttır. içindekine 
mü.racaa t. - 1 

DEVREN SATILIK KABVEHA.~E -
Sam.atya emniyet komlserlfğl karşısın
da tramvay caddesinde postane ya
nındaki 327 numaralı kahvehane dev
ren satılıktır. Bilardo radyo ve tekmll 
mobUyeslle ve arkasında denize nazır 
bahçesi vardır. MezkO.r kahveye mü
racaat. 1 

PANSİYON ARANIYOR - Kum
kapı , Beyazıt ve Aksaray muhitinde 
1yl bir aile nezdinde yemek ve aalr 
hususat dahil olmak üzere evinden ilk 
defa ayrılan blr üniversiteli genç pan
siyoner olmak arzusundadır. Akşam'
da. N. R. e mektupla müracaat. - 1 

SATii.IK ARSA - Fevkalfı.de man
zaralı sat ılık arsa. Beşlkt~ Serence
tey Çitlenbik sokak 16/1 - 1 

PA"SSİYON ARAXIYOR - Blr ünl
versitell Istanbul veya. Beyoğlu tara
fında iyi bir aile yanında yemekli ve
ya yemeksiz bir pansiyon aramakta
dır. Akşam'da <Ün.) rümuzuna mek
tupla müracaat. - 1 

1000 LİRASI PEŞİN - 2500 lirası 8 
sene t:ıksltle satılık ev: Pek az tamire 
muhtaç fakat mevkii ve istikbali par
lak kigir, beş odalıdır. İstiyenlcrin 
Fatihte Fevzlpaşa caddesinde Emir 
Buharı soka~mda (26) numaraya mü
racaatları. - 2 

SATnIK ARSA - Fatıhde tramvay 
durak mahalll Fevzlpaşa caddesinde 
Deniz Apartıman yanında 550 metre
~ik bir arsa. satılıktll'. Beyoğlunda 
istiklal caddesi Karıman mağazası ya
nında Saadet Terzihanesinde bayan 
Neriman'a müracaat: Tel: 41492. 
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KONFORLU BİR VEYA İKİ ODA 
ARANIYOR - Taksim ve civarında 
temiz bir aııe yanında 1k1 ay için ve 
iki kişilik bir aileye. Kadıköy Moda 
caddesi 244 No. 3 üncll kat. - 2 

CEBİB MUALLİMİ ARANIYOR - tır. Dosya No. 324. Galatasaray llsesl 
Cumartesi günleri öğleden sonra hu- karşısında No. 184 Emlakiş. Telefon: 
sust cebir dersi •ermek isteyenler te- 49010. - 1 

KİRALIK ODALAR - Bir Alman 
mualUmesl nezdinde temiz ve mobll
yelf iki oda birlikte veya ayrı ayn kl

RtlYtlKADADA - Cadde üzerinde ralıktır. Pazar gününden maada her 
letonla 21832 ye müracaat. 

OTO)IATİK stGARA VE ÇİKOLA- iki k!\gJr dükkan satılıktll'. Dosya gün 15,30 - 19 a kadar Beyoğlu, İs
TA - Ambalaj makinalarında çalış- No. 323. Galatasaray Uscsl karşısında 1 tiklal caddesi, 133 numaralı Hasan 
mış işçi kızlara ihtiyaç vardır. İstek- No. 184 Emlaklş. Telefon 49010. - 1 Bey apartım:ını, ikinci merdiven, bi-
!ilerln İstanbul, Yenipostahanc karşı- rlnci kat <numara 6). - 6 
mıda Mimar Vedad caddesi 26 nu:na- 10!>0 LİRA - Şişlinin nihayetinde --------------
raya müracaat. 1 altı dönüm erazl ve dön\imii bin llm- 5 _ MÜTEFERRİK 

ya satılıktır. Dosya No. 318. G!!.latasa-
ORTA TAHSİL GÖRM1JŞ - Bayan- ray lisesi karşısında No. 184 Emlaklş. 

lara ihtiyaç vardır. Taliplerin Istanbul Telefon: 49010. - 1 
Ycnlpostah:ıne karş;.smda Mimar Ve
d~d caddesi 26 nu;naraya müraca
a~ 1 

YEŞİLDİREKTE- Cümhurlyet mat
baası civarında üç katlı dokuz odalı 
hütün Boğaza nazır vl1la ve aynca 

BAYAN DAKTİLO - Eski yazıyı iyi aördcr odalı beton iki ev 16000 Urayn 
okuyup yazabilen bir daktilo bayan :.a ılıktır. İki ev 7000 liraya ayrıca da 
elına~aktır. B~lang•ç maaşı (20) lira- s~~tılablllr. Dosya No. 256. Galatasaray 
dır. Isteyenlerin Clstanbul - Posta lisesi karşısında No. 184 Emliiklş. Te
kuturn 254) adresine mektupla müra- !don 490lO. _ 1 
caatlan. ı 

ŞERİK ARA:-lIYOn - Yeni keşfolu
nan son sistem bir merdiven otomati
ğini tlcnret sahasına koymak için bir 
§erike lhtlyac vardır. Arzu edenler şu 
adrese yazsınlar. Aynzpa§a Sulak ÇC§
me S. No. 24 Hakkı Yar:ıtan. - 1 

ESKİ TİYATRO İLANLARI - Meş
rutiyetten evvelki zamanlara nid (Ti
yatro Jlfmlan) almır Satmak istcyen
ier (lstanbul Ankara caddesi, 119 - M. 
Raif) müracaatları. - ı 

KALA."WIŞTA - Denize hakim olan 
BİR DEPO l\IEMURU ARANIYOR - r.ıodem bir apartıın:ın satılıktır. Dos- ORTA VE LİSE TALEBESİNE -

Daimi surette depoda kalmak üzere Y::\ No. 103, Galatasaray lisesi karşı- 'l'ecrübell bir ö~retmen matematik "Ve 
Boğazlçinde vazife görecektir. 500 11- ~nda No.184. Telefon: 49010. - ı transızcn dersleri veriyor. Akşamda 
ralık bir banka kefalet mektubu, veya tH. s. T.) ye mektupla müracaat. 
İstanbulda ayda 10 lira kira getirir GALATADA - Tramvay caddesinde _ 1 
bir mülkün kefalet olarak verilmesi, .Eenede 192 Ura Iradı olan bir dükkfln --------------=~ 
ve yahud muteber bir esnaf veya tüc- 3500 liraya satılıktır. Dosya No. 150. Kl:KLAC.I OSE1: SIV.\CIY.\N, IIA
carın noterden musaddak 500 l!ralık Galatasaray lisesi karşısında 184 No. YALİ KATIP SALIII - Küçük İsmail. 
kefaleti şarttır. Kefalet! temin etmi- Emlak iş Telefon: 49010 _ 1 Komik Abdi ve H:ısan efendilere alt 
yenlerin beyhude müracaat etmeme- el yazması (oyun piyesler!) olup ta 
leri. Yaşlı olanlar tercih edilir. Aylık BAHÇELİ EV VEYA ARSA _ üs- s:ltmak isteyenlerin Cİsta.nbul: Anka-
30 ııradll', hergiln saat 13_14 ve 17,30 _ küdar Doğancılarda denize nazır bah- ra caddesi, 119 - M. Raif) adresine 
18,30 arası Galata Billur sokak Tabtas çeli ev yahud arsa satmak isteyenler müracaatları. - 1 
han• üncü kat mühendis Asım Yola- Sirkeci vezir iskelesi 8 No. raya mek- PİYANO DERSİ ALMAK İSTEYEN-

i ça p.hsen müracaat. 2 tupla. müracaat telefon: 20475 - 1 J.ERE - Parfs konservatuarından dip-

2 BAYAN ARANIYOR_ Az dikiş METRESİ 40 KURUŞA ARSA -
bUlp ilerletmek ve kürkçülük öğren Oöztepede denizi görür fevkaldde rağ
mek isteyen 2 bayana. ihtiyaç vardır- tetl artan nezaretli havadar bir mev
Müracaat hergün 15 UA. 16 arası Bey kide kumpanya suyu, elektrik, kuyusu 
oğlunda Karlıman mağazası yanınd~ mevcud her türlü vesaite yakın arsa 
Avrupa akademisi terzUik ve kürkçü- acele satılıktır. Toptan yüzde yirmi is
lük şubesinden diplomalı Saadet ter- konto edilir. 17 den sonra Telefon 
zihanesine müracaat Tel: 41492 5;;,153 müracaat. - 1 

Soldan sata ve yukarıdan aşatı: 
1 - Bavul. 
2 - Kır - Bahtiyarlık. 
3 - Tavuğun bir kemiği - Bir içki. 
4 - Bit muhacir kuş. 
5 - Afriknda bir harb mıntakası _ 

Fellahın başı. 
8 - Nefi edatı - Nota - Ters! bir 

111.yıdır. 
7 - Etrafile anlatmak. 
8 - Vücudün sinlrll etleri - Kuşun 

bafl. 
9 - Tersi katet demektir - Plntl. 
10 - Kokulu blr yaprağın rayihası. 

Geçen bulmacamızın halli 
Boldan sata Te yukandan a.pğı: 
1 - Propaganda, 2 - Rehavet, Av, 

1 - Oh, Çul, Ora, 4 - Paçayemeğl, 
1 - Avuy, AA, it, 8 - Geleattm 7 -
At. Mat. Noa, 8 - Oe, Inala. il -'Dar
rmolma. !O - Avalt, Saat. 

KASADAR ABANIYOR - Hesap ve 
kasadan tecrübell lisan blllr bir Türk 
kızına ihtiyaç vardır. Bahçekapı Ha
san depasuna müracaat. - 3 

3 - SATILIK EŞYA 
KELEPİR OTOMOBİL - Flat mar

ka. Yalnız on tle bin kilometre yapmlf 
u.stlkler yepyeni. Mot6r milkemmel 
Döşeme, boya çolc gilzel. çın kapılı 
Çok pt. Ucuz verilecek. HU&Ual otomo
biller serbeat olunca iki maıı flatlne 
satılabilir. Müracaat: Telefon: -&1243 
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1 İstanbul Belediyesi ilinlan 1 
Cerrahpqa hastanesine alt mecrnlann akıtılması için yeniden yapıla

ealc kanili inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 
10'i29 lira 18 lı:uruf ve ilk teminatı 818 lira 59 kuruştur. Mukavele, eksiltme. 
bayındırlık itleri, genel, hususi ve fenni p.rtnameler1, proje 1tet1f hülAsasile 
tıuna milt~ferrı diğer evrak 54 kuruş mukabilinde Fen ifleri müdü.rlülünden 
-yeriltcelı:t.lr. İhale 4/2/941 salı gilnü saat 15 de Daitnl encümende yapılacak-
tı~. Tallplerln llk teminat makbuz veya mektuplan, lhale tarihinden sekiz 
(Üll evvel Fen lşlert müdürlüğüne müracaatla alacatlan fennt ehliyet -ye 
HO yılına alt Ticaret odası veslkalarlle 2490 numaralı kanunun tarllatı c;ev
resin~e hllZ!rlıyacatıan teklif mektuplannı ihale günll aaat 14 de kadar 
Daim. Encumene vermeleri l~zımdır. (299) 

Tokat Nafia Müdürlüğünden: 
Tokatta park ve bulvar ataçlama n balcma lflerlnde çalıpnak esere 

40 llr.ı aylık ücretle bir usta. bahçıvana Jflzum oldutundan ıaıtp olanlarm 
Tokat Nafia Müdürlütüne müracaaUan llln olunur. · (111) 

DEVREN SATILIK TtlTÜNCV DVK
KANI - İşlek ye müşterisi bol posta 
camga pullan buna mümasil satış 
yapan askerlik dotayısile devredile
cektir. Sabahlan 11 akşamlan 8-12 ye 
F.adar Tophane Necatı bey caddesi 338 
No. 

• DEVREN SATILIK - Devamlı ta-
1ebe ve hariç milfterlleri bulunan Be
!'azıdda TAT tereyatı n siit evi as
l.erlllt dolayısUe büt.ün teslsatlle bir
likte denen acele aat.ılıttır. TalJplertn 
Olı:çularbqı at No. ya müracaatıan. 
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ACELE KELEl'ia B.\KJ[AljyE 
DVIKANI - Tütün buna mümaau 
s:ı.tıf yapan mevkll ı\i7.el 14lelc bir yer
de telefonlle beraber devren satılıktır. 
Taşraya gideceğinden Beşiktaf Şai11 
Nedim caddesi 96-2 No. Tel: 42383 
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51 LİRA İCAR 7 SENE TAKSh'LE -
Beyoğlunda. Tünel cıvannda Yazıcı 
caddesinde Topçu sokalında 9 numa
ralı kArglr 9 odalı ev 1800 lirası peşin 
3400 llrası yedl sene tatsıtıe 5200 llra
ya satılıktır. İçlndek!lere müraca-
at. -1 

KASIMPAŞAl'UN EN İŞLEK - Ma
halll vapur iskelesi civarında -ve c&dde 
tır.ertnde betonarme altı dükkln 3 
tatlı ayda 45 11.ra lradlı tüçük bir 
apartunan acele satılıktır. Telefon 
230SI AllD&&lu Tahml.sönü 24 Ziya 
DJktat. - 1 

lomalı blr piyano muallfmi müsait 
şartlarla piyano dersi veriyor. Akşam
da P. M. ri.:muzuna müracaat. - 1 

İSTANBUL UNİVERSİTESİ İKTİ-
8AD FAKVLTESİ MEZUNU - Bir 
genç ilk, orta ve lise talebelerini en iyi 
metodla imtihanlarına hazırlar. Ak
şamda N. N. rümuzuna tahriren mü-
ı acaat. - 3 

BİR TURK BAYANI - Beş Ua on 
yaşlarında, bir vey:ı. iki çocuğa gihı
düzleri Fransızca ve Türkçe ders verir. 
Akşamda (En-Es> rilmuzuna mek
tupla müracaat. 

SATILIK - Yarım kan İngiliz tayı. 
İrtifa 1,42 9 aylık şeçerell erkek, kon
kur ve koşuya elverişli. Görmek ıeın, 
Maçka Valde Çeşme Vlpıezade, Çav
darçi sokak No. 21 Htlmil. Her gün 
ötleden .sonra. - 1 

ALMANCA. DERSi.Eiti - Usulü 
tedrisi mükemmel olan bir Alman Ba
yanı Almanca deralert vermektedir. 
Pazar gününden maade ber cOn 
15,30 - uı a tadar. Beyotlu istlklAl 
caddeal 133 numaralı ll&lan Bey apar
tımanı, ikinci merdiven, birinci tat e. 
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AVRUP.&DA - Mübendlallk tahsil 
etmlş bir genç riyaziye, tlzlk ve kim
ya dersleri verir. Aqam gazetesinde 
M. M. rumuzuna mektupla müracaat. 
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MEKTUPLARINIZI ALDIRINIZ 
Gazetemiz ldarehanestnı adres 

olarak göstermı, olan karileri
mlzden 

M. A. - Ş. it, - K. M. - B. A. T. 
T. B. - M. T. - G. M. -

Siileyman. - Z. - C. S. - M. N. E. 
namlarına gelen mektuplan lda
rehanemtzden aldırmalan mer
eudur 

Piyasada tanınmış iyi markalardan ve Kahn teamülleri) kan kürey-
yenl veya az kullanılmı' bir buçuk vatı sayılması. Tifo ve sıtma 
tonluk kamyonet alınacaktır. Pazar- haatalıklan teşhisi, idrar, ce-
Jıkla eksiltmesi 22/1/941 çarşamba. gü- rahat. balgam, kazurat ve su 
nü aaat 15,30 da. Tophanede Lv. O.mir- tahlllatı, üıtra mikroskop!, hu-
lltl sa.tın alma. komlliyonunda yapıla- sual aşılar istihzar!, kanda üre, 
caktır. Tahmin bedeli 3350 l!ra lcatl şeker, Klorür, Kollesterin mlk-
temlnatı 502 lira 50 kuruştur. Görüle- tarlarının tayini. 
rek beğenilmek üzere alınacak olan D1'\'anyolu No. 113. Tel: 20981 
bu kamyonete isteklilerinin belli sa--------------
atte kamyonetlerlle beraber Tophane- Zayi - Mardin askerlik şubesinden 
de bulunmalan. (798-250) aldığım askerlik tezkeremi kaybettim. 

••• 
15 ton kadar pllil.vlık ııtrtnç alına

caktll'. Pazarlıkla. eksiltmesi 2411/941 
cuma günü saat 15 de Tophanede Lv. 
Amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Pirinçler taliplerin getı
rcceklerl nümunelerden beğen\lerek 
alınacağınd:ı.n isteklilerin pllfıvlık 
pirinç nümune ve teminatlarlle bera
ber belll saatte komisyona gelmeleri. 

(811) (360) 
••• 

Bir adet soğuk hava odası yaptırıla
caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 27/1/941 
pazartesi günü saat 15,30 da Topha
nede Lv. Amlrl!ğl satın alma komisyo
nunda yapılacaktll'. Keşif bedell 7940 
lira llk teminatı 595 lira 50 kuruştur. 
Keşi! ve .şartnamesi komisyonda gö
rülür. İsteklilerin belll saatte komis-
yona gelmeleri. (818 - 390) 

••• 
28 ton zeytin alınacaktır. Pazarlık

la eksiltmesi 27/1/941 pazartesi günü 
saat 15 de Tophanede Lv. Amirliği 
satınalma. komsfyonunda yapılacak
tır. Tahmin bedeli 7840 lira llk temi
natı 588 liradır. Şartnamesi komis
yonda görülür. İsteklilerin belli saat
te komisyona gelmeleri. (815 - 387) 

••• 
100 adet altlı ve üstlü demir karyo

la alınacaktll'. Pazarlıkla eksiltmesi 
24/ 1/ Ml cuma günü saat 14 de Top
hanede Lv. Amirllği satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Karyolalar 
taliplerin getirecekleri karyolalardan 
beğenilerek alınacağından 1stekillerln 
nümune ve temlnatıarile belli saatte 
komisyona gelmeleri. (813 - 385) 

••• 
130 adet çatal. 
130 • kaşık. 
130 • bıçak. 
205 • peçete. 
20 • .sofra örtüsQ. 

400 • yemek tabağı. 
30 • ekmeklik. 
30 • tuzluk. 
30 11 surahi. 

130 • bardak. 
5 • ekmek bıçağı. 
2 • satır. 

10 • yemek tevzi kepçesi. 
130 • çay b:ırdağı. 
130 • çay tabağı. 
130 • çay ka§ığı. 
200 • reçel tabağı. 
26 • çaydanlık. 

260 • yüz havlusu. 
130 > pike yatak ortüstl 

2000 kilo yataklık pamuk. 
2 adet büyük semaver 
Yukarıda yazılı 22 kalem malzeme 

pazarlıkla satın alınac:ıktır. İhalesi 
24/1/941 cuma giinü saat 15,30 da 
Tophanede Lv. Amirliği satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin 
getirecekleri nfimunelerdcn beğenile
rek alınacak olan 1şbu malzemeyi 
venneğe talip olanların nümune ve 
temin:ı.tlar1le bell1 vakitte komisyona 
gelıneleı-1. (816 - 388) 

••• 
Adet 

4 frenbala talan. 
1 klaksyon. 
1 dış lil.stık . 600 Xl8 
2 iç lastik soox1s 
Yukarıda yazılı otomobil malzemesi 

alınacaktır. Pazarlıkla. eksiltmesi 
28/1/941 salı günü saat 14 de Topha
nede Lv. Amirliği satın alma komis
yonunda yapılacnktll'. İsteklilerin te
minatıarlle belli saatte komisyona 
gelmeleri. (814 - 386) 

••• 
300 çift eldiven alınacaktır. Pa

zarlıkla eksiltmesi 28/1/941 salı günü 
saat 15 de Tophanede satın alma ko
misyonunda yapılacaktll'. Eldivenler 
taliplerin getirecekleri yün eldiven 
veya içi kürklü veya fanildlı göderl 
eldivenlerden beğenllerek alınacağın
dan isteklilerin nümune ve teminat
Janle belli vakitte komisyona gelme-
leri. (817 - 389) 

••• 

Yenlslnl alacağımdan eskisinin hük
mü yoktur. 

323 tevellutlü Tahir Çctlnkaya 
Mardinli 

Kayıp - Şebeke pasomu kaybettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin hük
mü yoktur. 

Tıp fakiiltcslndcn 4582 Nezahet 

tst:ınbul asliye on ikinci hukuk 
mahkemesinden : 940 6:;4 

Müddei: Nnslha Kocndoğ, Fatlhde 
Sarıgüzel Hasan Halife mahalleshıde 
Akdeniz caddesinde 89 No. lı evde M. 
Müddeialeyh : Osman, Fatlhde Sarı
güzelde Hasan H:ı.llfc mahallesinde 
Akdeniz caddesinde 89 No. lu evde M. 
Muddei Naslha tarafından muddel:ı
leyh Osman aleyhine açılan ihtar 
davası için müddeialeyhin 6/1 941 
pazartesi günü saat 04) de mnhke
memizde hazır bulunması ltizumu Hı
nen tebliğ edllmesi uzerlne munınlley
hln o gün gelmemesi veyn bir vekil 
göndermemesine mebni hakkında gı
yap karan fttlhnz olunmuş ve imin kı
lınan bu karara alt ihbarnamenin bir 
nüshası da mahkeme divanhnnesine 
asılmış ve key!iyetln on beş gün müd
detle nanı için tahkikatın 19/2/941 
çarşamba günu saat (14) e bırakılmış 
oldu~u tebliğ' yerine ge~ınek üzere llfın 
olunur. 

İstanbul asliye mahkemesi 9 uncu 
:t.ukuk h!ltlmllğinden: 40/1230 

Mehmed Atalu:.r tnrafından Topha
nede Ilyas Çelebi mahallesinde Bala
ban sokağında 12 No. da mukim Ada
let Nevzat Dalmaz aleyhine açmış ol
duğu boşanma davasında: M. aleyhin 
adresi meçhul olduğundan dava ar
zuhali ve davetiye mahkeme dl\"an
haneslne talik ve gazete ile de ilana t 
icra edllcliğl halde gelmedl~lnden 
muhakemenin gıyaben icrasına ve 
gıyap kararının mahkeme diYanha
nesine talik ve gazete ile de icra
sına ve muhakeme de 19/2/941 saat 
14 e talik ed!lmlş olduğundan gıyap 
knran makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. 

SATILIK 
Çok güzel cins ve modern 

stilde yatak ''e yemek odası 
mobilyClları satılıktır. Her gün 
saat 3-7 arasında Beyoğlunda 
İlk Belediye S. 5 No. Küçük 

Tünel hanının 4 No. sında 
göıebifültr. 

Türkiye Mahdut l\lcsuliycUı 
Basım İstihlak Kooperatifinden: 

Umumi beyet, esas mukavelemizin 
16 ncı maddesi mucibince alelade su
rette 941 şubatın 3 üncü p:ızartesi 
günü saat 11 de kooperatifin Ankara 
caddesinde Orhan bey hanındaki 
merkezinde içtima edecektir. Sayın 
ortaklanmızın teşrlfeleri rica olunur. 

İdare mec!i i 
Ruzname: 
1 - İdare meclisi rapotu ve bilfın-

çonun okunması 
2 - Murakfpler reporu 
3 - Idare mecllsin ibrası 
4 - Dahil1 talimatname 9 uncu 

maddeye bir fıkra Uli.vcsi 
5 - Yeni meclis! idare seçim! 
8 - Yeni muraklpler seçlml ve üc

retlerinin tayini 
7 - Yıllık risturnlann tevzflne kn

rar verilmesi. 

AKŞAM 
Abone ücretleri 

Senelik 
6 Aylık 
3 Aylık 
l Aylık 

. -
Türkiye 

1400 ıı:uruş 
750 • 
400 • 
150 • 

Ecnebi 

2700 ıı:uruş 
1450 • 
800 • 

• 100 adet nöbetçi muşambası alına-
caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 28/1/941 Posta lttllıadtna dahil olmıyan 
salı günü saat 15,30 da Tophanede ecnebi memletetıer: Seneııtt: 
Lv. Amirlltı satın alma tomlayonunda HOO. alCI aybtı 1900. 00 ayııtı 
yapılacaktır. Taliplerin getirecekleri 1-----1_ooo __ turutt_...,_ur_. _____ 

1 
nilmunelerden belenllmek ıureWe Telelenlaninm: Bafmubanlr: 
alınacak olan lfbu muşambaya istek- ram --.a: 11715 - f.a-- -· 
Werln nümune ve teminatlarlle belli _,. 11&A&111 ~ 
aaatte komisyona gelmeleri. Midir: !Ml7 

(311 - 3111) 
••• 

15.000 adet ip yular sapı alınacaktır. 

Zilhicce 23 - Kasım '15 
S. lm. Oü. ÖR. llcl Ak. Yat. 
E. 12,28 2,11 7,lf 9,45 12,00 1,36 
Va. 8.37 8,21 13,25 15,56 18,11 19,46 

İdarehane: BabıAıt ctnn 
Acımusluk sokak No. 13 

Pazarlıkla e.Ulltmesl 28/1/Hl Salı 
gün'1 .... t H,30 d& Tophanede Lv. 
Amırllli satın alma. komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedell 2535 lira! 
Uk teminatı 190 lira 12 kuruştur. Nü
munesi komisyonda görülür. İstekli-•••••••••••••-= 
lerin belli saatte komisyona gelme- - -
leri. c320 _ 392) gunu saat 14,30 da Tophanede 1st. 

••• Lv. tımlrllğ1 satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. ilk teminatı 21,350 llra
~ır. Şartnamesi komisyonda görülür. 
Isteklllerln bell1 saatte komisyona 
gelmeleri. <810-359> 

Beher kilosu 44 kuruş fiat tahmin 
edilen « ton sabun alınacaktır. Pa
~r~a eksiltmesi 27/1/941 pazartesi 
gunü saat 14 de Tophanede Lv. flmlr
Uğl· satl!l alma komisyonunda yapıla
caktır. Ilk teminatı 1452 liradır. Şart
namesi komisyonda görülür. isteklllc
rin belli saatte komisyona gelmeler!. 

(809-358) ....... 
Beher kilosuna 44 kuruş tahm!n 

edilen bin ton sabun ::ı.lınrc ı:t!r ra
aarlıtla etammesl 27 1/Ml ı;ıaz. rtesı 

••• 
Beher kllosuna 102 kuruş tahmin 

edilen 10,000 kilo bnlye lpi alınacak
tır. Pazarlıkla eksiltmesi 21/1/941 salı 
gtinü saat 15 de Tophanede Lv. ~mlr
lığl &Ut!nalma komisyonunda yapıla
caktır. Ilk teminatı 765 liradır. Nümu
r.esi komisyonda eörülür. 1stek11lerill 
b !!! ~~tte komisyona .ıeımeıetı. ---
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Saf ve ormal gıda --.. Maden Direği Limited Şirketinden : 

Pirinç Unu - Mercimek - Bezelya - Yulaf 
ve sair Hububat Unları kuvvet kaynağıdır. 

ÇAPAMARKA MÜSTAHZARAT 
M. Nuri ÇAPA Kuruluş tarihi: 1915 

Maden Direti l.ir.ıited Şirketi'nin 7 /12/1940 tarihindeki hissedar
lar hey'eli umurc.İyesinin fevkalade İçtimaında Şirket hissedarlarından 
F.ref'li Kömürleri lıletrnf'Sinden maada diğer hissedar Maden Kömürü 
Şirk.etler.ile Maden oc•klanmn Devlet'e intikal etme.i dolayısile nisabı 
kanuni kalmadığından Şırketin fesh ve tasfiyesine karar verilmit oldu
ğundan alikadarlarm tki ay içinde ve başkaca her ne fekil ve surette 
olana olsun bil· bak idJiıumda bulunanlann bir ıene zarfında tasfiye me
murlanna bilmürııraa bulfukunu ishal ebneleri lüzumu ilan olunur. 

HALI TASFhTDE BULUNAN MADEN DİREt'it LlMtTED STl. 
TASFiYE ME..\f\JRLARI: EKREM SEL-FAHRi UYGURMEN ....... 

Maden Direği Limited Şirketinden: 
Ma<len Dire~ı Limited Şirketinin 7/12/ 1940 tarihli fevkalade 

hey· t-ti llınuoniye toplantısı zabıtnamesinden: 
Ş;rl.:et hisseda:!ar.ndan Maden Kömürü İşleri Türk. Anonim Şirketi 

Gend d;rektör vel..:linil' vaki müracaatına binaen Şirket Murahhas Dı• 
rektciıü Bay Bc-d.i Belmoğ!u'nun daveti üzerine bilumum hissedar mü
m~ssiller i llnımailtyl-. Murahhas Direktörün reisliği altında 7/12/940 ta· 
rihbe ır.iısadif cuorıırtı.::i günü saat onda Zonguldak'ta Nizam sokağında 
Yeni Aı,art •• rıandaki )!rketin yazıhanesinde hey' eti umumiye halinde 
fevkal~de olıu ,.le topl'1nrn;§tır. 

fo~lantıdıı.: E rcğli Kömürleri lşletm~i namına Genel Direktör Bay 
Bedri Bı:ldı o;;lıı. 

Mlıden Kömilıii işleri Türk Anonim Şirketi namına Genel Direktöı 
Vekiii H.ı.y Fahri Uytt•ı•men. 

Ku?:lu Kömür ble?ı füıl: Anonim Şirketi namına Genel Direktör ve• 
k;Ji Ba ı Tııhs:n Ba.> sıtl. 

Kili:-nli K5m:..ic Madenleri Türk Anonim Şirketi namına Genel Di
rektör Vekil: Bay Fal.ri t ıyt;urmen. 

'f:jr!t K<:müc Mad 0 nleri Anonim Şırketi namına Meı'ul Müdür Bay 
Şerif lrr.ıi\l . 

Kireçl:k Kö:nür Ml1denleri Türk Anonir:l Şirketi namına Murahhas 
azası Ba.>- Fahri Vygurmen. 

Ka3c.pt1:ırh. v-: Cürgeıı Maden Kömür Ocakları Mes'ul Müdürü Bay 
İsmail Ergener. 
olmak üzere sermayenin tamamı ola n 300.000 liralık hisselere sahip Şir
ketlnlr vcakların müwl?M l!er ile Maden Direği Limited Şirketi Muhase• 
beciııi ve '.\1iidür vt>k:li Bay Ekrcrr. Sel hazır bulundukları ve fevkalade 

ı hey' ed umumiye İçtin.ııı için Şirket esas mukavelenamesinin 1 7 nci mad
des;nd~ mc\•zııu bahis nis.tb.n kamilen mevct·t olduğu görülmüş olmakla 
reİi tarafınd 1n cel~e eçılaınt n:znameye gcçilmıştir. 

RUZNAMEİ MÜZAKERAT 

1 

1 - 3A.(.ı / s.;ı~ıl. karun hiikümlerıne tı:vfıkar. ocakları Ereğli Kö· 

21 Kanunusani 1941 

1 EMNİYET SANDICI iLANLARI 1 
Taksitli Emlak Satışı Sekiz 
Senede 0 /o 5 faizle ödenir 

semtı 
Mirgün Mirgün ve İstinye caddesinde 
eski 2,211, yenl 2,2/ 1 2/2, 213, 215, 217 
No. lı. 

Cinsi Muhammen kyımctl 
Kfı.rglr garajı olan ikl bap 30000 

Hasköyde Sütlüce mahallesinde De
mlrclohannes soka~nda eski 4,6 yeni 
41,43 

sahllhane ve derununa 
carl bir masura mal lezlz 
180 arşın arsa 

Fındıklıda Perlznthatun, Pürtelaşha- Ev 
sanetondl mahallesinde 'Üstyokuş so
kağında eski 3,5 yeni 3,5 No. da. 
Çemberlltaş Mollafenarl mahallesinde Maabah~ l.t1 n 
Medresecamli sokağında eski 2,2 mil. 4, 
4 mü. 3,5 yeni 3,4,6 No. lı 
'Üsküdarda İcadlye mahallesinde Yaz- 597 zira 12 p:ırmak arsa 
macıavadls sokağında eski 14 yeni 18 
No. 

'10 

3250 

2000 

'10 

l - Arttırma 3/Şubat/941 tarihine düşen pazartesi günll. yapılacak ve 
13 ten l~ e kadar devam edecektir. 

İhale arttırma sonunda en yüksek bedel verene yapılır. 
2 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin % 15 l nlsbctlnde 

oey nkçes! yatırm:ı.k lfızımdır. . 
3 - Arttırma bedelinin dörtte blrt peşln geri kalanı sekiz senede sekiz 

müsavi taksitte ödenir. Taksitler % 5 faize tabidir. 
4- Taksitler ödeninceye kadar gayrimenkul Sandıf;a birinci derecede 

ipotekli kalır. 
5 - Binalnnn totografları Sandık dahlllndekl sat!§ salonunda teşhir 

olunmaktadır. Fazla tafsllıı.t almak için salona müracaat edilir. 

Emlak almak ve saf mak isteyenlere: 
İstanbulun her semtinde her ceşlt emlak almak ve satmak için en kısa 

yol sat.Lş salonumuzu ziyarettir. İ.rtenUdlği takcllrde satılığa konan emlAk 
mukab!linde ne miktar borç verileceği tayin eclllerek alA.kadarlara blldlrt
llr; bunun için iki 11ra ücret alınır. 

Teşhir ücreti: Bir liradan aşa~ olmamak üzere üç <1.y için bin lirada 
on Ik~ buçuk kuruştur. 

Ne satıcıdan ne de alıcıdan başka. blr ücret alınmaz. (2791 

Avrupanm en gÜzel 8'ılı güllerini 
Kerami GOL bahçe!inden tedarik 

edebilirsiniz. 

SiYAH Gül de dahil mür.lf'rİ .. ldetmes:~e h~··b·! et~iş ~uluna~ ~~rekad~n Mad~n. ~ö_:nürü iş· 
ı lcrı Turk Anonım Şırketı Dırektör Vekılının tıtsfıye talebını ıhtıva eden 

İl&it~l!i.'!·'EHl'!!!mMm:m•••••ı::mnmll!•l!W21'l!14!1&1:l&alAB•l!'M•ll'iill•lllaııMMm~mlli• 3 1 2 940 tarihli tezkerenin hey' et'i umumiyeye arzı. 
Büyük Gül Koleksiyonu. 

Liste isteyiniz 
Ta§raya sipari~ kabul olunur. • YENi PUDRA 

Büyük bir Paris terzi
hanesinin müşterek me
saisile bir Fransız gÜzel
lik mütehassısının vücu· 
de getirdiği yeni pudra 
harikası : 

cRachel :ı.: gayet beyaz bir cild 
için şeffaf ve saf bir güzellik. temin 
eder. 

cPeche»: Açık tenli esmer ve sa
rı§ınların ckserisine uygun olarak 
pcn.be bic parlaklık verir. 

RENKLERİ 

nız T okalon pudrası serisinde bula
bileceğiniz diğer birçok. yeni ve ca
zip renkler ... 

Tokalon pudrası chavalandırıl
mış> tır. Bu sayede cildde hemen 
gayri mer'idir ve adeta tabii gibi 
görünür. Bu pudranın istimalile ar
tık cmakyajlanmıı1> manzaralara 
nihayet verilmi~tir. Fazla olarak ter
kibinde cKrema köpüğü> bulundu
ğundan bütün gün sabit kalmasına 
medar olur H emen bugünden Pa
riste en fazla rağbet bulan renkler
delci T olcalon pudr~ını tecrübe edi
niz. Temin edeceğiniz şık ve cazip 

c Urun Soleil>: Esmerlere cazip tesirinden cidden hayrette kalacak
bir seV"imlilik temin eder .•• Ve yal- sınız. 

Ereğli Havzası Kömürleri 
Birliğinden : Sabş 

3780 numaralı kanuna miiateniden netredilen 2/12899 numaralı 
kararnamenin 3 sayılı kararma göre tetekkül eden Ereğli Havzası 
Kömürleri satış birliği, ahiren mevkii meriyele konulan 3867 nwna
ralı kanun ve 2/ 14547 sayılı kararname hükümlerinin tatbiki neti
cesi olarak 1 Kanunusani 1941 tarihinden itibaren tasfiye haline 
konmu,tur. 

Sabt birliğil..: ,imdiye kadar aktedwın. olan mul.avelelerin kömür 
teslimine müteallik vecibeleri ve ifbu vecibelerden doğacak baldan 
Ereili Kömürleri itlebneai l41'afmdan kabul olunarak kömür tesli
mab if bu mukaveleler hükümlerine göre yapdacağuıdan bu busU1 
için alakadarların Ereğli kömürleri iflebnesine ve tasfiye tarihinden 
evvelki muameleler için dahi merkezi Zonpldakta bulunan, Hali 
tasfiyede Ereğli Havzası kömürleri sabf birliiine müracaat etmeleri ---------ili.n olunur.---------

Maliye Vekaleti Milli Emlak 
müdürlüğünden : 

Vekô.let Milli Emlfı.k müdilrlüğü kadrosunda daimt 100 lira. ücretli fen 
menıurluğu münhaldir. Nafia fen mektebinden mezun ve askerllğlnl yapmış 
eılmak ve tallplerln teahhüdil halinde ludem ve mcnşce göre tefrik yapılmak 
suret1lc bir !en memuru alınacağından talip olanların aşa~daki evrakı blr 
1stıdaya rapten Maliye Vekaleti cıMilli Emliıkt e göndermeleri ilan olunur. 

1 - Mektep vesikası. 
2 - Memurin kanununun 4 üncü maddesi mucibince mahküm.iyeti 

olmadığı, 

3 - Hüsnühal varakası. 
4 - Askerlik vesikası. 
5 - Tevdi edilecek nilnıune veçhile durum kağıdı. 
6 - ~ 5 x 9 ebadında beş adet fotoğraf. 
7 - Nüfus kt\ğıdı sureti. ı1'75• 12'13• 

:! - r 11s'iye mt'n•utlımnın tıtyiıı ve selahiyetlerinin tcsbiti . 
R•ızr.amt' ve Mad<'n Kömürü İşleri Türk Anonirr: Şirketi Genel 

Direktnr Veki!ı B.ıy Fahr: Uygurmenin tE1Sfiye talebi hakkındaki tezkere
'si okunup din it nd.~ ten sonra Şiı ket hissedarlarından Ereğli Kömürleri 
l fşletmı sinden ınaıda d;ğf'r Maden Kömürü Şirketlerile Maden ocakla
rının mc>.:k:'lr 3R6 7 nnınrn!ı kanun mucil:ince tamamen devlete intikal 

1 etmiş olnı,lsı ··folnvısilc Limited Şirketler ıçin nisab: kanuni olan iki aza• 
1 nın kalmadığı cihc·tle Ş:rı..tt esas mukc,>, elenamesinin 32 nci maddesine 
tevfık.ın, 

1 - Şiıkı:tirı tdd:fi vechile 1 kanunusani 941 tarihinden itibaren 
tasfrı. esi:-.t-. 

2 - Madencilik vasfı ı:ail olan hissedarların mahbuz kalacak serma
yeleı\ne verHDCC"k niz.ıu·r.J i•iain t / t 2 / 940 tarihinden itibar edilrn.,.ino 

karar vl!rilmışlir. 

3 - f asfiye hıali?:e ~!ren Maden Direği Limited Şirketi tasfiye me
murlı.khmna. ~1adc-r. Kömürü işlen Türk Anonim Şirketi Genel Direk• 
tör \' ekJi tlay F ahı i Uy~mmen ile Mc.den Oıreği Limited Şirketi muha
sebecisi Bav f krem Sel, ıı;ıc.ğıda yazılı salahiyetlerle intihap ve tayin kı· 
lınmı~tır. 

a) Tas'h·e mt:mı;rl .... :ı müştereken ve muttefikan harekete mecbur 
ve m,..z•Jn<lurlar. 

İ:>} Tas'i' e mc.:m:rlımnın tasC1.rruflar., tasfiye halindekı Maden Dıre
ği Limited Ş;rketin. ilzam t-dcbilmesi iç!o:ı bu sıfatla ve mezkur Maden Di
reğ1 Lıilltted Şirketinin nef' i icabı hareket eylemeleri ve bu tasarruflarını 
müiir vesaik, seneda~ ve muharreratı (Tasfıye halinde bulunan Maden 
Direği Limited Ş:rketinin tasfiye memurları) damgasının üzerine imzala
malııril~ meşruttur. 

c) Tasfi.ve mcmurl<rı, toptan satışlar da dahil olmak üzere, Şirketi· 
mizt- ait bilı:iimle hulwk, t'mval ve eşya ve seredat ve mukavelat ve ta· 
ahhüdatı, devir ferıağ bı-y i ve temlik ve hunların icap ettireceği bilcümle 
muamelat ve muhasebat ve mukavelat ve senedat ve bilanço ve hesabat 
tanzimi gibi her nevi ve derece ve suret ve şekildeki hukuki ve fiili ta
sarruf ve muamelelerde bulunmağa mezundurlar. 

d) Tasfiye me:mur lan müddei ve müddeialeyh sıfatile her derece vı, 
sıfattaYi kaz'I. mesC-:leri nezdinde het türlü hakkı dava ve müdafaaya v~ 
ya bu husı:ıılarda alıt.ri tevkıle, tahkime hakem intihabına, sulh ve mu
salihayı1 ibtl1 ve ir.k.at. cleyne, ahzü kabza, velhasıl Maden Direği Limited 
Şirketinin her türlü hakkını temsile salahiyettardırlar. 

e) fosfiye mcı.hal ve merkezi Zonguldak.tadır. 
f) I asf~ye m~murlarının ücretleri ayda ( 100) yüzer Türk lirasıdır. 
g} Tas~Lvc memutlaıma bervechi bala veri!en salahiyetler işbu kara· 

nn tescil ve ilanından sonra hüküm ifade eder. 
Ruz•ıamede konu~acl'k b~ııka madde olmadığ. reis tarafından he· 

yan edıl:n;~ ve celse s< <'.t 12 de tat-il olunmu~tur. 

MADEN KÖMÜRÜ İŞLERİ T.A.Ş. EREGLİ KÖMÜRLERİ İŞLETMESİ 
GENEL DİREKTÖR V. GENEL DİREKTÖRÜ V. 

F AHRt UYGURMEN BEDRİ BEKİROGLU 

KOZLU KÖMÜR İŞLERİ T.A.Ş. KİLİMLİ KÖMÜR MADENLERi 
GENEL DiREKTÖR V. T.A.Ş. GENEL DiREKTÖR V. 
TAHSİN BAYSAL FAHRİ UYGURMEN 

TÜRK KÖMÜR MADENLER 
A. Ş. MES'UL MODORO 

ŞERİF IMRAL 

KASAPT ARLA ve GÜRGEN M. 
K. Oc. MES'UL MODORO 

tsMAİL ERGENER 

KİREÇLiK KÖMÜR MADENLERİ 
T.A.Ş. MURAHHAS AZA 
FAHRİUYGURMEN 

MADEN DİREGt LİMİTED Ş. 
MUDUR VEKiLİ 

EKREM SEL 

Ereğli Kömürleri 
iş/etmesinden : 

3780 numaralı kanuna müsteniden netredilen 2 / 12899 nwnara· 
L kararnamenin 3 sayılı karanna göre tetekkül eden Ereğli Hav
zası Kömürleri ıatış birliği. 3867 numaralı kanun ve 2/14547 sayı
lı kararnamenin tatbiki neticesi olarak 1 Kanunusani 1941 tarihin
den itibaren tasfiye haline konmuş olmasına binaen sözü geçen bir
li!<le tasfiye tarihine kadar akdedilmif o!an mukavelelerin kömür 

teslimi vecibeleri ve qbu vecibelerden doğacak haklar i,letmemiz 
tarafından devren ve naklen kabul edilmittô:. Binaennleyh 1 Kiııu
nusani 1941 tarihinden itibaren kömür teslimine müteallik talep
ler İçin Zonıuldak'ta mahdut mea'uliyetll Ereğli Kömürleri işletme-

.. ___ Iİ müeueaeıine müracaat edilmesi ilan olunur. 

Kerami Parıldar 
Uncular cad. İmam sok. No. 28 

ÜSKÜDAR 

Emlak ve eytam Bankasından : 
Esas No. Yert Kıymeti Cinsi Mesaha.sı Depozitosu 

2175 Eminönü Hocapaşa mah. Orha-
niye ve Muradiye cad. Eskl 44 
mükerrer. yenl 23/1 kütük 178, Dükklinın 
pafta 21, ada ıı, panel <13 H90.- 8 / lG Htj. :J:ı Mı m .-

2179 Eminönü Hocapaşa mah. Or- Dükkanın Takriben 
haniye caddesi eskl 44 yeni 23 52600 33 M2 172.60 
kütük 178, pafta 21, ada 11, par-
sel 44. 863.- 110640 His. 

2236 Fatih Topkapı, Fatma sultan Maabahçe Takriben 
mah. eski Ethem erendi, yenl 
Maritethane sok. eski yenl 17 

2386 Beşikt~ Amavutköy eski do. 
laplı kuyu ve büyük ayazma so-
kak, yeni beyaz gül cad. ve kara 
kavak sok. eski 22-40, yeni 2 taJf 

2497 Bakırköy yenl mahalle eski 
ikinci, yeni Tayyareci Fethi sok. 
eski 132. yeni 42 

2517 Eminönü Rüstempaşa mah. 
Canbaz hanı cad. Salepçi hanı 
derununda eski 3 yeni 6 taJ 4, 
kütük 238, pafta 126, ada 387, 
parsel 65 

2520 Eminönü, Rüstempaşa mah. As
maaıtı cad. büyfik çukur han 
zemin kat, eski yeni 3, kütük 
517, ada 430, parsel 77 

2612 Eminönü Mesih paşa mah. Kos
ka cad. eski 7, yeni 2011 kütiik 
77. ada 763. parsel 45 

2661 Üsküdar. İcadlye m:ıh. eski kü
çük çitte kavak, yeni imam Ga
lib sok. Eski 25, yeni 23 t.aj 17 

2682 Eminönü, Dayehatun mah. Tığ
cılar sok. Yaldız hnn orta kat 
eski yeni 10 

2722 Beyoğlu Kalyoncukulluğu mah. 
Simitçi sok. Eski 27-27 müker-

bir bap 
102.- hane 103,43 M2 

2280.- Ev 
. ..,. 

27 M2 

Bahçeli ah-
216.- şap ev Bt,52 M2 

Havasız mah• 
zenin 

557.- 855/ 2880 his. 75 M2 

Havasız de-
ponun 

122 M2 610.- 1/3 hls. 

760.- Ar3a 76 M% 

Bahçeli ah-
103 M2 202.- şap ev 

230.- Oda 46 l\12 

rer yeni 27-29 ada 422, parsel Apartıman 
17 1972.- 1/ 5 hissesi. 

20.40 

456.-

43.20 

111.40 

122.-

152.-

40.40 

46.-

394.40 

2744 Eminönü Kumkapı Bayramça
vuş mah. eski taşçılar. yenl çak
mak taşı sok. eski 16, yeni 22, 
kütük 166, ada 185, parsel 26 182.- Ahşap ev 26 M2 36.40 

2758 Eminönü Bı.iylikçar~ı Mah. Ke
secller sok. eski yeni 127, ada 
2740, parsel 4 1000.- Tonoz dükk!\n 

2817 Beşiktaş Amavutköy eski ceviz, 
yenl kunduri, en yeni Sekbanlar Evin 13/7l 
sok. eski 32, yeni 40-42 tnj 40-42 509.- His. 

2878 Aksaray Yalı mah. KliUp Kasını 
bostanı sokak eski 8 kütük 552, Bostanın 
pafta 210, ada 842, parsel 22 3148.- 30172 his. 2518 M2 

200.-

101.80 

629.GO 

Yakanda adres! ve tafsilatı yazılı gayri menkuller açık arttırma usu
llle ye peşin para ııe satılacaktır. 

Ihale 23/ 1/941 perşembe günü saat ondadır. Müzayede sırasında verUen 
bedel mukadder kıymeti geçtlğt takdirde taliplerin depozlto]aı:_ını yüzde yir
mi nisbetlnde tezyid eylemeleri ve mühür kullananların ınuhurlerını noter
den tasdik ettirmeleri lfızımdır. 

İsteklllerin pey akçesi, nüfus tezkeresi ve üç kıt'a fotoğrafla birlikte bil-
dirilen gün ve saate kad:ır şubemiz emlak servisine gelmeleri. 02424) 

İstanbul Mıntaka Liman Reisliğinden: 
İki adet işaret direği ve tesisatının yaptırılması açık eksiltmeye kon

muştur. 
. Tahmin bedeli 1140 Ura % 7,5 teminat muvakkate 85 lira 50 kuruştur. 
ısteklileı1n mali ve tlcnri vesaik ve tem!nnt makbuz veya banka mektubu ile 
ihale tarihi oınri 31 / 1/ 941 cuma giinü saat 15 de Galatada rıhtım üzerinde 
Istanbul mıntaka liman reisliği satın alma komisyonuna ve şartnameyi al
mak ve görmek isteyenlerin riyaset idare şubesine müracaatları ilan olu-
nur. (304) 


