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Hitlerle Mussolinl 
arasındaki bu son 
mülakat, hastanın 

kalbine kuvvet 
verici bir şırınga 

mahiyetindedir 
-·-

Geçen teşrinievvel sonlarında 

Bitler, İngiltere aleyhinde Avru
pa Birliği kurmak ve bu Birliğe 
ispanya ile Fransayı almak eme
lile ilk önce İspanya hududuna 
kadar gitti, General Franko ile 
görüştü. Sonra Fransaya geldi, 
Mareşal Petain'le mül~kat etti. 

Romariyada bir 
Alman zabiti 

öldürüldü 
Katilin tahkikat 
sonunda derhal 
idamı emredildi 

Bükre§te jandarma 
müfrezeleri geziyor, bazı 

nezaretler ve telsiz 
istasyonu muhafaza 

altına alındı 

'.Avrupaya yeni düzen vermek için G • l - b• . . · ayrı memnun arın ır 
sarfedılen bu siyası faaliyetlere h.. ,,. • 
:t:talyanın hiç karıştırılmaması u~um~t da.rbeı~ yapmak 
Mussollni'nin gücüne gitmiş ola- ıstedıklerı ve ısyanın 
cak ki kendine isabet eden hayat devam ettiği bildiriliyor 
sahasını bizzat fethederek Alman- Sofya 21 (A.A.) -_ Bu eabah 
yaya bir ders vermek, ııBak, ben çıkan Sofya gazetelerine göre, ko· 
nelere muktedirim!» demek iste- münistlerdcn ve muhalif Demir mu-
di. hafızlardan mürekkep gayri mem-

. • , .. nun unsurlar dün Romanyada ciddt 
Hıtlcrle ~areşal Petain mula- bir hükumet darbui teşebbüsünde 

kaiı 24 teşrınievvelde oldu. Hid- bulunmu~lardır. 
detin! göstermek istiyen Musso- Sofya matbuatı, hükumet darbe
lini, ertesi gün Hitıere birdenbi- sinin rejim ve Almanlar aleyhine 
re Yunanistanı işgal etmek niye- tevcih edildiğini ve Bükreşte ve bü· 
ti~de olduvunu bildirdi. Hitıer tün memleket dvahilinde bi~çok mü· 

g sademeler oldugunu ve bırçok Al· 
böyle bir hareketin lüzumsuz ve manlann öldürüldüğünü bildirmek· 
tehlikeli olacağı cevabını vererek, tedir. 
Mussoliniye sabırlı olmasını tav- Halen Romanya ile bütün muha· 
siye etti. Mussolini'nin bir yara- bere ve :nuvasala irtibatı kesilmiı· 
maz çocuk gibi ısrarı üzerine, tir. Alman son h~brclere göre isyan 

. devam etınektedır. 
Hıtıer, tehlikeyi sezerek, hemen Devamı 7 ncl sahifede 
yola çıkmak üzere olduğunu, İtal
yaya gelerek kendisile konuşaca
ğını bildirdi, fakat gelinceye ka
dar hiç bir teşebbüste bulunma
masını rica etti. Müia.kat 28 teş
rlhlevvelde Floransada olacaktı. 

Mussolinl, Hitlerin gelmesini bek
lemeden 27 - 28 gecesi, Yunanis
tana malO.m ültimatomu verdi, 
ertesi sabah Hitler yetişmeden 

<<emrivakin olsun diye de Gene
ral Metaksns'a ancak üç saat

. Bir ltalyan 
denizaltısı 
batırlldı 

Şimali Arnavutlukta 
şiddetli muharebeler 

oluyor 
lik mühlet bıraktı; mülakat- Pireye hava taarruz.unda 
tan bir kaç saat önce harbe gir- muhacir evlerinden bir 
mişti. Anlattığımız hMiseler ta- kaçı yıkıldı 
rihidir, hakikate tamamen uy-

Atina 21 (A.A.) - Atina ajansı 
gundur. . N · 

Fl "l"k t M 1. . bildiriyor: Yunan Bahrıye ezaretı 
. oransa mu ~ a ı, usso ını- bir İtalyan denizaltısının batırıldığı· 

nın aleme meydan okuyan, Fran- nı b;Jdirmektedir. 
sa cihetinden tatmin edilmez, Manastır 2 t (AA.) - Reuter 
:Avrupada kendisinden habersiz ajansının Arnavutluk hududunda 
işler görülürse Hitıere sormadan b~.lunan hus~si ~uhabiri bildiriy?r: 
bütün Balkanlan allak bullak Dun. cephemn şımal kısmında. şıd· 
ei . . detlı muharebeler olmuıtur. Pıyade 

meye hazır, kızgın bır CJder~~ kıtalıırının harekatına ıiddetli bir 
tavn içinde vuku bulmuştu: Iki topçu ateıi yardım etmi:ıtir. 
devlet adamı konuşurken, Mus- Hava kuvvetlerinin de faaliyeti 
solini yüksekten atıp tutarken nazarı dikk~t~ çekecek derecede 
italyan ordulan Yunanistana ta.- artmıştı~. Gorıce • Pogradeta yolun-

da İlerlıycn Yunan kıtaatına İtalyan 
arruz ediyordu. . tayyareleri hücum etmişler, Yunan 

Ondan sonrası malUm. Italya- ve İngiliz la} yareleri de şiddetli bir 
nın mağlıibiyetleri Almanyada mukabelede bulunmuşlardır. Cere· 
ne hayret, ne teessür uyandırdı. Y~? eden ha~a ~~h~:e~.eleri?~e ~.n· 
Hitıer, kendi başına hareket eden gılız tayyarecılcrı ustunluklerını gos-

b v .. ıt ı·k· .. termişlerdir. 
u rnagrur mu" e ı ·ın ceza gor- Şk b" d . k d b lunan . . . . uın ı eresı ya ının a u 

mesıne ıçın içın memnun oluyor- bir ltalyan bataryası Yunan topçu· 
du. Yunanistanın galebesi, hatta su tarafından susturulmuıtur. Ostra· 
İtalyanın Arnavutluktan çekilme- viça duğllllında ilci gün evvel kay· 
si, esaslı harp gayeleri bakımın- bettik.l~•·i mevzileri tekrar ele geçir-

. . ka _ mek ıçın ltalyanların yaptığı muka• 
dan Almanyaya hıç bırşcy Y bil taarruz pu··sku·· t"' J ·· ·· . h . r u muıtur. 
bettirmtyor, bilakis Italyan ezı· Pireye hava t 

t . h bi b·· ı- B lk 1 aarruzu 
me ı, ar n u un av an_a~a Atina 21 (A.A.) - Umumi Em· 
bulaşmasına engel oldugu ıçın niyet Nezareti tarafından dün akıam 
Almanyanın işine yarıyordu. neşredilen resmi tebliğ: Düşman 

Bundan başka, 0 zamana ka- hava kuvvetleri bu~ü~ Pireyi bom· 
. . bardıman ederek 81Vıller arasında 

Bü.kreşte Bratiano bulvarı ve telefon dairesı 

Trakyamıza 
tecavüz eden 

bir kuvvet 
kırılmağa 

mahkumdur 
Türkiye icab 
eden bütün 

tedbirleri 

Tobruka 
hücum 
başladı 

Italyanlar şiddetle 
takib ediliyorlar 

İtalyan kuvveti, tayyare
lerden ahlan risalelerle 

teslim olmağa davet 
edildi 

almıştır 
Kahire 21 {A.A.) - lngiliz 

Kafaaıru kayaya çarp• umumi karargahının tebliği: Ubya· 
mak ve kendilerini da, bu sabah erken, Tobruka hücu· 

ma. başlanmııhr. Harekat ıayanı 
felakete sürüklemek memnuniyet bir tarzda cereyan ey· 

İıtiyenler deneyebilirler !emektedir. 
Sudanda. Kassala mıntakasında. 

t}>ün akşamki Radyo gazetesi lJ kıtalarımız, hudutların ıarkına doğ• 
~ r ru geri çekilmekte devam eden İtal

yan kuvvetlerini ıiddetli surette ta-
aRomanyado.ld Alınan tnh§ldatı hak- lcip eylemektedir. 

kında ıılınan haberlere göre durum Metemma mıntakasında, dü,man 
şöyledir: Alman kuvvetleri başlıca. Ro- topçusu ve tayyareleri faaliyette bu· 
manya., Yugoslavya ve Mncaristan hu- 1 dutlannın blrleştiğl Bnna.t bölgesinde unmu§, fakat tazyikimiz üzerinde 
tahşld edllmelctedlr. Evvelce Roman- hiçbir gevıeme tevlid etmemiştir. 
yaya gönderilmlt olan Alman kuvvet- Kenya hudutlarında, keıif kollan 
leri de Şimall Tunaya. sevkedllmekte faaliyeti devam etmektedir. 
ve mıntakaya bazı yeni kuvvetler ge- Londra 21 (A.A.) - lngiliz tay· 
tlrllmektcdlr. yareleri T obruk üzerine attık lan ri· 

Köstence mıntaltasına sevkedllen l ı 
kuvve~lerln 4-5 tümen olduğu ve bun- sa e erle garnizonu teslim olmağa 
ların Italyanlara yardım için bir ve- davet etmektedirler. Tobrukta bulu· 
ya bir buçuk ay zarfında SelO.nlğe nan Daily Telegraph gazetesinin 
inecekleri haber verlllyor. hususi muhabirinin bildirdiğine gÖ· 
Şimdi bu haberlerin ne dereceye ka- re evvelce de Bardia iizerine bu 

dar varld olduğunu tedkik edelim· suretle risaleler atılmıı ve birkaç 
.Romanya.ya gönderJlen Alman kuvvet- saat sonra 37,000 İtalyan, general
leri Macaristan yollle sevkedilmekte- !erile birlikte çıkarak teslim olmu•-
dir. Macarlstanda mecmuu 3 demlr- 'it 

yolu vardır ki bu hatlarda günde an- tur. 
cak 35-45 tren 1şllyeblllr. Bir Alman Habeşistanda 5 aydan .. 
tümeni 75-80 trenle nakledlldlğine gö- beri çalıaan İngiliz heyetı• 
re, Macar demlryollan kAmllen bu i§e ~ 
tahsis edilse bile ancak lkl günde bir Londra 21 (A.A.) - Bir İngiliz 
tümen nakledllbUlr. askeri he) etinin ltalyanlar tarafın-

Halbuki nskerlerle birlikte külliyetli dan yakalanmadan 5 aydanberi Ha. 
miktarda harp mnızemsl ve saire de 'beşistanda çalıştığı ifşa edilmekte· 
nakletmek lazımdır. Şu halde trenle- dir. Bu hal lngilizlerle Habe•liler 
rln yarısı malzeme nakliyatına tahsis .. 
edildiği takdirde ancak dört günde bir arasında mütekabil bir emniyet ve 
tümen nakledileblllr. Bu şerait aıtınd:ı. sadakat 1nevcut olduğunu göster· 
blr veya bir buçuk ay zarfında nakle- mektedir. 
dilecek kuvvetlerin mi.ktan 15-16 tü- Kassalada İngiliz idaresı" 
menden fazla olamaz. 

Bu kadar kuvvetle Scl11.n1ğe doğru Londra 21 (A.A.) - 1 Iabeşis· 
bir harekete teşebbüs edlleblllr mi? tan ~mpaıatorunun en kıymetli ge· 
Bu gibi bir harekete teşebbüs etmek nerali Ras Kassa ailesi efradı ile 
için aşağıdaki ihtimalleri göz önünde beraber Hartuma gelmiştir. İmpara· 
tutmak lılzımdır: H tor artum civarındaki sarayında 

Devanu 7 nci sahifede b s 

50.000 ölü 
ve yaralı 

ugün udan valisi ile askeri ve si· 
vil erkanı kabul etmiştir. Kassalanın 
İngifizler tarafından zaptı bütün Su
danda büyük bir sevinç doğurmuş· 
tur. Bugün lngiliz idaresi Kassalaya 
yerleşmiş bulunmaktadır. 

İtalyanların Arnavutluk- _ .. __ :l._k __ k_a_~_I_e_.-_• 
taki zayiatı böyle 

bildiriliyor 
Eşek ve insan 

dar: yenı Avrupayı ~d~e etme.k birkaç kişimn ölmesine ve yaralan-
iddıasında bulunan ıkı ııEfendiı> masına seb(.p olmuştur. Muhacirlere Londra 21 (A.A.) - Londra 
vardı. Bunlardan birinin ortadan ait birkaç ev de yıkılmışhr. mahfillednin kanaatine göre, İtal· 

Bir buçuk metre eninde, bir bu
çuk metre boyuııd._ kaim tahtadan 
mamul, koca tekerlekli arabalardan 
biri... İçi portakal dolu ... Sabcı yo

kuK 1 Y11kan sürmeie uiratıyor ••. 
silinmesi, nihayet haddini bilecek Polis raporlarına göre, Pireye yanlar timdiye kadar Arnavutluk. 
olan MussoUni'nin de Almanyaya hücum den düşman tayyarelerin· harbinde ölü ve yaralı olarak 

tlıaç em! k I 
1 

H'tl . den biri Fleves adası civarında de· 50,000 kiti zayi ebniılerdir. İtal!.an-
mu r u u o ması ı en · d .. ·· ··ı ·· .. s· d"" d'" lar • ,_ lr 2081 ··1u ve . . . . nıze u,uru muştur. ır ıger uş- m resmı raıı;ama ı, o 
ancak sevindırebılırdı. Bundan man tayyaresi de Kuuniyon burnu 6515 yaralıdır. Yunanlılar 16,000 
dolayı müttefikinin Arnavutluk garbinde diışürülmüştür. Eleusis, esir almışlar ve bundan başkaca bin 
hezimeti karşısında Almanya so- Korfu ve Giridde Hanya kırlarına kadar da ltıdyan asker kaçağı topla· 
ğukkanlı bir seyirci kaldı. İtalya- da ?ombıı.laı atılmış ise de hasar ve mışlctrdır. Resmi Yunan mahfilleri: 
nın, zaman zaman Alman adan zay:at .>:o~t~r. .... ne göre, İtalyanlardan 20,000 ı 

dat iste . y Kral ıkıncı Georges ogleden son- hastadır. 
im mcsl, Bulgarıstanı kış- ra Pireye giderek bombardıman edi- Bu rakamlar toplanırsa İtalyan za
kırtması fayda vermedi. Hitler, len yerleri gezmiş ve bilhassa bina· yfatının 45,596 ya baliğ olduğu gö· 
haklı olarak alakasız duruyor, ların marnz kaldığı hasarı ve bom· rülür. İtalyanların ölü ve yaralı ola· 
Mussolini'nin de pek tabii olarak, baların muhacir mahallesine iras et· rak verdikleri rakamlar hak.ikatın 

tiği zararı yakından tedkik etmiş ve dunundad:r. Binaenaleyh İtalyanla~ 
Nccmcddin Sadak yaralılıula 11lnkadar olmuştur. Halk rın umunıl zayiatının takriben 

D 
7 

. . kralın etrafına toplanarak tezahürat 50,000 olduğu hakkındaki t•hm.izı. 
evamı ncı sahıfede yapmıştır. ler doğrudur. 

anter İçinde kalDlJI ••. 
- Nedir bu halin hemterim. •• 
- Şehit- İçinde etek kullanm.ağı 

yasak ettilErdi hani... Medeniyete 
aykın bir manzara tctkil ediyor di
ye .•• Onun için ben çekiyonıml 

Alphonse de 
Lamartine 

Yazan: izzet Melih 
Bugün 4 üncü sahtfemlzde 

BU SABAHKi 
TELGRAFLAR 

Tobruk düş
mek üzere 

lngilizler Italyan 
müdafaa hatlarına 
8 kilometre içeri 

girdiler 

Biri general olmak üzere 
birçok İtalyanlar 

esir edildi 

Tobruk limanında /tal· 
yanın San Giorgio kruva· 

zörü de yanıyor 

Londra 22 (A.A.) - B.B.C.: Kahlre
dekl İngiliz başkumandan1ıı"lllın dfin
ktı. tebliğine göre Tobtukn karşı 
taa.rruz muvaffakıyetle devam etmek
tedir. Gelen telgra.fiarn. göre Inglliz 
kıtaatı, mühim bir derlnllkte o· ma
nın müdafaa hatlarına girmiş! .:lir. 

Londra 22 (A.A.) - B.B.C.: Dun ak
şam Kahlredeki İnglllz karn.rgl'ıhından 
alınan haberlere göre bugiln ()ğleden 
sonra Brltanya. kıta.atı, deniz ve hava 
kuvvetierinln ynrdunlle Tobrukun dış 
ve tç kalelerine 8 kilometre derinlik
te glnnlşlerdlr. 

Blri general olmak üzere İtalyanlar
dan birçok esirler alınmıştır. Tobruk 
limanında demlrll bulunan Ban Corclo 
ttayan kruvaoorile a.ntrepolar ve pet
rol depolan alevler 1çlndedlt. 

Lonclra 22 CA.A.) - B.B.C.: Tob
tukun iki müdatcıa. hattı vardır. Blr1 
50 diğeri 18 kilometre genişlikte olup 
derin tank çukurlarlle takviye edll
m.l.ştlr. 

~~~--~~~--

Arnavutukta 
mevzii harekat 

İtalyanlar, Preveze, 
Selanik ve Voloau 

bombaladılar 

Atina 22 (Radyo :ı:ıu sabah saat do
kuzda) - Mahdud mikyasta muvaf
fakıyetll mevzll hnrckll.t olmuştur. 

Londra 22 CA.A.) - B.B.C.: Düşman 
tayyareleri dun Selanik, Volos ve Pre
vezeye bombalar atmışlardır. Volos ve 
Prevezcde hasar ve telefat azdır. Pre
vezede bir hastane harap olmuştur. 
Selfınlkte telefat ve hasarnt yoktur. 

tondra 22 (A.A.) - B.B.C.: Dün ak
şam resmi blr Yunan sözcUsüne göre 
merkezi cephede Yunanlılann faali-

lngilizler 
Kassala dan 
50 kilometre 

ilerlediler 

İtalyan radyosu «Bun
lar iyi haber değildir• 

«Bu haberin halk 
arasında doğuracağı 
inkisarı gizliyecek 

değiliz» diyor 

Londra 22 (A.A.) - B.B C.: Şark 
Afrika.da İnglllz tııarruzu muvaffn 
kıyetıe devam ediyor. Düşmanı ta
kip etmekte olan Inglllz kıtaatı. 
düşman toprağı dahilinde Kassaln
nm şarkında elll kllometre bir de
rlnllğe varmışlardır. Diışmanın 
malzemesi, hava hücumlnrlle bir
çok kamyonların ve askeri hcde!
!erlnln tahribi neticesinde azal
maktadır. 

Negelll ile Erltrede Asap limanı, 
şiddetle bombardıman edilmiştir. 
. Londra 22 (A.A.) - Dun akşam 
Itnlynn radyosu. üç gün t ehhürlc 
Kassalanm sukut.unu hnb r verir
ken demiştir kl: cBunlnr iyi ha
berler değildir. Halk nrasıı da do
ğuracağı inkisarı glzllyecek deği
liz. Kassala blzlın için hakiki bir 
manevt kıymeti halz bulunuyordu. 
Düşmanın tıızylkl artmaktadır. Bu 
cephede her hareket. dfi~manın 
Afr.lkadaki topraklanmız:ı karşı 
plAn ve emellerlnl gosterlr .• 

lngiliz - Sovyet 
münasebatı 

Londra 21 {AA) - (Reuter)ı 
Avam kamarasında lngiltere ve 
Sovyet Rusya arasındaki münase
betlerin ıslahı için tedbirler alın
makta olup olmadığı hakkında iıçl 
mebuslardan B. Adams tarafındaa 
sorulan ıuıtle Hariciye müste}an B. 
Butler şu cevabı vermiştir: 

Geçen ıene 1 5 haziran ve 21 t~ 
rinievve] tarihlerinde İngiHz hükü· 
meti bir İngiliz • Sovyet anlaşma51-
nın akdi Jçin tekliflerde bulunmu1-
tu. Daha geniş bir siyasi anlaşma 

1çın 22 teşrinievvel tarihinde de 
teklifler yapılmıştır. Sovyet hüku· 
meti bu muhtelif teklifleri neticesiı: 
bırakmıştır. Şimdiki halde teşebbii8 
artık Sovyet hükumetine aittir. . 

lngiltereye bir 
heyetimiz gidiyor 

yetleri muvaffakıyetle netlcelenm~tir. • 
Bütün cephenin şimal kısmında te- Ankara 21 (Telefonla) - lngil· 
mlzleme harek.lı.tı da devam etmekte- tereden mübayaa olunacak lokomo-

id~euterln Arnavutluktaki muhablrt- tif ve vagonlar etrafında temaslar 
ne göre son günlerde düşman tayya- yapmak ve sevkiyata nezaret etmek 
relerlı!ln faaliyeti nzalmıo buna. mu- üzere devlet demiryollanndan bir 
kabil Ingillz ve Yunan tayyareleri bil- 1 . 
hassa Lin mmtakasında İtalyan mev- heyet yakında ngıltereye hareket 
zilerlne durmadan hücum ediyorlar. edecektir. 
................................................................................ 

I> 

' 

- Spor artık ıeçim vaıııta-n olmryacakmış!-
- Pek.l profesyoneller ne ile reçlnecekler? ... 
- Tatlı batıralarlylel-
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Harp tebliğleri 

Alman tebliği 
Tayyareler, İngiliz 
ticaret vapurlarma 

taarruz ettiler 

Mussolini 
Almanyadan 

yardım 
istemiş 

Balkanlar 
hürriyetini 
müdafaa 
edecek 

ALi ile VELi 

Modern bir küçük 
hanimın cür'etkarlığı 

AH - Bugün de sana bir de
dikodu anlatacağım, Veli. 

Veli - Kime dair? 

Berfin 21 (AA) - Alman or
duları b.işkumandanhğmın tebliği: 

Buna mukabil Almanla
rın arzusuna boyun eğmiş 

Berlin toplantısı /ngilte
renin i•tilO.ından evvel 

yapılan son toplanti imiş 

Yugoslavya kuvvetlerini, 
İcab ederse Yunan 

kuvvetlerile birleıtirecek 

- Hani İstanbulda mü!lüma
nın haricinde cemaatler vardır 
ya... Yaka onlardan birinin 
zengin mensupları arasında ge
çiyor. (A) ailesi, oğlunu evlen
dirmek istiyor. (B) ailesinin ga
yet güzel olan kızını gözüne kes
tirerek bir davet tertipliyor. Bu 
münasebetle gençler açılacaklar 
sö:zde... Fakat misafirler ara
sında başka bir delikanlı var. 
Ona dıı. (E) diyelim. Bu (E) 
meğers~ kendi mezhebinden ol
mıyan çocuklu ve yaşlıca bir 
kadın severmiş. Ailesi evlenme
lerine razı olamamış. O da zi
yafette bir köşeye çekilmiş; so
murtup otururmuş. Amma, gü
zel• de}jkanh ha... Bayan (B) 
ile tanışıklıkları da varmış. Ma
cerasını da biliyormuş... Yanı
na yaklaşarak: «Nedir bu sura
hnız böyle} ... > demiş. «Çok 
canım sık.ılıyor. Çok bedbah
hm •. .> Kız, en tatlı tebessümü 
ile gülüınsemiş: cBeni ahnl Ev
lenirsek bedbaht olmazsımzl:ı> 
Genç adc.m, başını alakayla kal
dmmıı. (B) yi süzmfrş: cSahi 
mi söylüyorsunw:?:> - cTa
bill> - <Öyleyse üç gün mü
saade. Düşünür, cevap veririm.» 
Fakat kız, ona da meydan bı
rakmamı§. Ertesi gün, telefon: 
cE, hala kararınızı vermediniz 

Fena hdva şartlarına rağmen, Al
man hava kuvvetleri, 20 .kanunusa
nide İngiliz havası üzerinde silahlı 
lceşif harexetlerine devam etmiş, 
Orkney adalarına kadar çıkmış ve 
askeri eht.mmiyette birçok hedef
leri muvaffakiyetle bomb.udrman 
etmiştir. 

Bundan başka muharebe tayıyare
leri bir vapura büyük çapta iki bom
bayı tam olarak isabet ettirmi~ ve 
diğer bir ticaret vapuruna da tam 
isabetler k.aydedilmiştfr. 

20 kanunusanide ağır hasara uğ
ratıldığı bılclirilen 10,000 tonilato
luk tican:t vapunınun batmak üze· 
re olduğu katiyetle mü~abede edil· 
mi~i.r. 

Münfer:t Alman muharebe tayya
releri, dün de Malta tayyare mey
danlarına l.ücum etmişlerdiL 

20 lc.anunusani gecesi harekatlara 
iştirak etmiş olan üç Alman tayya
resi dönr.nem'iştir. 

ita/yan tebliği 

İngilizlerin T obruk 
müstahkem mevkiine 
taarruzu bildiriliyor 

Roma l t (AA) - 2 28 numa· 
ra!ı Tesmi tebl-ii;>i: Yunan cephesinde 
nonnal topçu faaliyeti ve devriye 
lıareketlen olmuştur. T ayya.releı:imiz 
Yunan deniz üslerini şiddetle bom
b.udumın etmiştir. Liman tes<isatı ile 
demirli bulı.ınan vapudara müessir 
isal,etl.!r vak; olmuştUT. Bundan 
laşka bau kas.abalar da bamhardı
man edi!eıek asker tahşidatı ve 
mo lzcme yığınlan üzerine küçük 
Çdpta isabetli bombalar atılmıştır. 
Düşman avcı tayyareleri ile tutuş
tukları bir muharebe esnasında bom
ba .. dıman tay,-are!erimi'z dört düş
man tayyaresi düşürm~!erd1T. Tay
yarelerinıizden biri üssüne dönme
m.tştir. Bu tayyare mürettebabnm 
paraşlitle atladıkları görülmüştür. 
Oüşmao Avlonya ü-z:erine bir hava 
akını ya?mışsa da uyfat yoktur. 
Derhal ınüclabale eden avcı tayya
rderimiı: di.:şmanı takip ederek Blen
~ tipinde biT tayyareyi alevler 
İçinde dii..,.~Tmi.i.şlerdir. 

Trablıl.3ta Tobrı:ık mıntab.s1nda 
topçuların faaliyeti artmıştır. Düş
ro.m han kuvvetleri Tobruk mö.s-
hahl:e.rn mevkiine hücum etmişler 
ve bazi maddi hasarlara w:hebiyet 
vermişler.::lit. İns.anca r.ayiat yo1'.tur. 
T dyyareierimiz düşman tesisatı ile 
üslerini müteaddit defa bombardı
man etmişlerdir. 
Doğu Afrikasanrla, Sudan cephe

linde düş.nanın motörlü vasıtalarına 
karşı miifıezelerimiz faaliyc:tte bu
)unmuşlardlT. Bu harekata a~ı tay
yarele'!'imiz de ansızın müdahale 
ederek iştd-...lc et:miıleroir. Düşmana 
DÜyÜK :zayret vB&zilmişti:r. 

Asken zaruretl& dolayı.sile ku
mandanhk Kassalaj'l tahllye etme· 
ğe mecbur kalmıştu. 

Tayyarelerimiz Sudanda T ehiila 
cinnnda trenlere hücum etmiş ve 
hfrçok kasabalardaki motörlü vas1-
taları bombalamıştır. Oii~man Neg
he!liye Galla Sidama mıntakasında 
Oboca baskın yapmışsa da yalnız 
birinci kasabada cüz'i hasar yapa
bilmiştir. 

Girid adasında bir hava meyda
nına bombalar ve mitralyözlerle hü
cum edilerek yangınlar çıkarılmı, ve 
hissedilir d.erececle hasar ika edil
miştir. 

20 ilcincikanunu 21 ikinclkinıma 
bağlayan gece aupan t~Tderi 
Katanya üzerine bir hava akını yaı>
mışlar ve bazı haavlara sebebiyet 
vermişl!;!d'İt. fJ!!Zllla ,ıayi~oktu.r. 

Ama-wutlukta Yunan harek.ib: Yunan ukerleri bir topu iplerle 
~erek bir tepeye ~arıyorlar 

Roma 21 (A.A.) - B. Mussoli
ni, B. Hitlerle yaptığı görüşmeden, 
bu sabah refakatinde Hariciye Na
zın Kont Ciano bulunduğu halde 
Romaya avdet etmiştir. 

Londra 21 (AA.) - Almanya, 
İtalyanın yerine harbe devam ede
cektir. Musııolini ile Hitler arasında 
Berdıte.sgaden' de yapılan mülakat 
hakkında tefsirlerde bulunan Daily 
T elegraph ga;zetesinin diplomatik 
ınubabiri Victor Gordon Lennox 
diyor ki: 

Londra 21 (AA.) - Afi: Yunan 
muzafferiyetleri ile İngilterenin Ak
denizdeki dikkate değer faaHyeti ve 
diğer taraftan Romanyanm elim aki~ 
'beti Türkiyenin, Bulgariatanın ve 
)'ugoslavyanın yeni nizam aiatemine =============================- bu memleketleri sokmak için yapıla-

Et f 1• atlerı· monta- cak her türlü teşebbüse mukavemet 
etmek hususundaki azimlerini kuv-
vetlecdirmiııtir. 

zaman 
•• k 1 e Türkiyede erkanıharbiye müzake-

yu Se )yor releri devam etmektedir. Bulgaristan 
ise Alman oyununa kapılmamt§tır. 
Times ı;:azetesi bu hususta diyor ki: 

Bazı peynirciler buzlıonelercle duran 
·mallarına sahib çıkamıyorlar! 

cPropaganda mabadile gerek 
Almanlar, gerelc.ııe İlalyanlar h1.1 mü
lakatın hedefini her zamanki gibi 
bir esrar perdeai. altında tıaklamış
lardır. Fakat bu mülakat esnasında 
İtalyan hcırp makinesinin kontrolünü 
Almanlara terk.etmek.ten ha,k.a bir Bir kaç gündenberl kasaplarda ~, komisyonculara fiatlertn dü-
§ey gör~-ülınediğini temin edecek etler, liat mürakabe komisyonu- şürülınesl, aksi halde haklannda 
vazryetteyim. mın bulduğu emsal şekli üzerin- en ağır cezanın tatbik edileceğini 

MihveT ortağı sıfat.ile ltalyanın den satılmakta.dır. Kasaplar, em- bildirmiştir. Belediyenin müda
şimdi oynamakta olduğu ikinci de-
recede rol Ldki İtalyanlann hoıuna sal cetveline göre pe~ende sa- hale~de~ çeld.~en komisyoncu-
gitmiyoJ" ve gımnlannı ı-encide edi- tışlanm tanzim edemediklerinden Iar fıatıen düşurmüş, canlı ola
yol'. ltal,-an propagan.dacılan belki har gün alAkadarlardan soruyor- rak karamanın kilosunu 24, dağlı
hakihri gızlemek jstiyeeelder, fakat lar. Dün kasaplarda karaman eti- cm kilosunu 30 .kuruştan satma-
deği§tlre~?ecddcrcfü. • . nin kilosu 70, dağhcm kilosu 75, ğa başlamışlardır .. 

Bu mülah.t esnasında Mussolini w kil 
Almanyarun yardımını istem.it Te sıgırm osu 45 kuruşa satılm*" Belediye tarafından hiç bir ce-
binnetice Almaniann arzusuna bo- til'. . zaya çarpılınadıklannı gören ka
yım eğmiştir. Bu an:11 ise. İtalyan Toptan ve perakende et fiatlert saplar bu tarihten sonra tekrar 
ordnlannm ~İren değilse bile filen bir haftadanbert kısmen artmak- natleıi tedricen yükseltme~ ba -
kmnandan1ıgmı de almaktan iba• ta.dır. 1940 senesi bJ.rinci kAntlllU- ] 1 20 birin i 1.A- Ş 
~> -~~~~ c~~~ 

N. l .. .. ül" _ ., nun ortalarına kadar hayvan bor- rihlııdekl fiatleri de 8§D11Şlardn' 
e er gorut muş · sasın.da .karamanın kilosn 20 ku- , .. · 

'-dm. ıı (A..A.) - M:üstaki Fran- Cuma günu canlı olarak ka.rama-
sız a.!aıısı. blldlrifor: ruşa, dağlıeın kilosu22 kuruşa sa- nın kilosu 86 dağlıcm kilosu 38 

cFilof Viyanadan döndükten ıon
ra Bulgaristarun istiklilini müdafaa 
hususundaki. azmini teyid etmiş ve 
revizionist siyasetin tamamile bir 
sulh ıı~eti olduğunu aöy)emişfu. 

Yugoslavyaya gelince bu memle
k'et tehlikeye daha yakın olan hürri· 
yetlerini müdafaaya azmetmi§tir. 
İeali ederse kuvvetlerini Yunan kuv
vetlerile birleştirecektir. 

İngiliz kuvvetlerinin artması ve 
Jngiliz askeri kudretinin vüsah ve 
tesiri Balkan kuvvetlerinin muvaze
nesi üzerinde pek müessir olan kati 
amillerdir. Bu amiller, Ball:.anla:rda 
olduğu gibi her yerele de nihayet 
kati neticenin istihsali imkanını ve
receJderdir. > 

Bulgar Kabinesinin bir 
toplantuı 

So(ya 2 l (AA.) - Dün öğle
den aoora toplanan kabine, akpm 
geç vakte kadar müzakerelerine de· 
vam etmi§tir. 

News Chronicle gazetesinin Limon tılınakta idi. Flatıer bu esnada ' • 
muhabirine gön; Bedinde, hükfunet birdenbire yükselivermiş. KAnu- sı~nn kilosu 26 kuruştan satıl- Yugoslavyada alaka 
namına söz söylemeğe meztın bir zat, lin 20 1 gün.. ' IlllŞtır. 20 birlncikA.nundaki fiat- Belgrad 2 J (AA.) _ (Reuter): 
Amerikalı g:a'Zetecilert da-vet ederek nuevve n~ u canlı ola- lerden canlı olarak karamanın cBulgaristana dokunmasınlar> ba•-
k:l!ndilerine YaZlyeti ~ suretle hıılisa rak karamamn kilosu SO dağlı- u •• • ~A 
etmiştir: . ' kilosunda 6 dağlıcın kilosunda 8 Jıgı aJtındll, mulga Bulgar ınya.eı 

1 - Mihver devletleri ehemmiyetli cm kilosu 33 kuruştan satılmağa kuru b1 ~ 1 dı partileri ta.rafından neşredilen be-
bir daroe indirmeden evvel alınacak başlamıştır. Ancak bundan sonra ş r eme var r. yanname Yugoslavyada büyük bit 
tedbirler hakkında. da.ima tam bir iti- belediye piyasaya müdahale et- Devamı 7 nci sahifede alaka uyandırmış ve Yugoslav gaze-
ıata Tarmak suretile hareket etmişler- teleri hu beyannameye ilk sahifele-
dir. . rinde yeT vermişlerdir. 

2 - Ingiltere muhakkak surette p t 1 d •ı s • d ~ . mağlüp edilecektir. Bugün mevzuuba- e ro son 3J arı urıye e Yugoalıııv remıı mahfillerınde bu 
his olan nokta bunu ısha.t edecek as- lıuswıta mütalaa yürütülmüyona da 
kert blr usulün tayin ve tesbiti.:nden yan resmi mahfiller beyannamede 
ibarettir. Be.şiride ikinci ve üçüncü Fransız ordu ve donan- kullanılan katt ifade ve eulh eiyase-

3 - Birleş.ile Amerika. devletleri bu k I ti takip edilme81 hakkında ya ılan 
ma.ğlübiyete mant olamıyacağı gJbI uyu arın açılmasına ması manevralar yapti · · · P 
Avrupa. hamini gen1şlewet-e de muk- ısrarı tasvıp etmektedırler. 
ted1r olamıyacaktır. başlanıyor 

4 - Almtıny& garp yanın kürresln-
de çıkabilecek bir harbe sürüklenme- Ankara 21 (Telefonla) - Beşi
mek hususundaki siyasetine sadıktır. rİ petrol sahasında aondaj ameliye· 

Tlmes gazetesi, İtalyan bava lruv- !erine ve nıuhtelif sondaj mıntaka-
vetıerinln Alman kontrolu altına ve- 1amdan ıevkedilen malcinelerin 
rilm.es'i ınesıelesind.en başka Balkanlal'' . 
mwe1esinln de 1kl diktatörün görüş- m?ntaıına devam olunmaktadır. 
:ınelerlnde mllhalckak surette ba.hlt; Hilen açılmakta oları bir kuyudan 
memıu edll~l -yazmaktadır. bqka yakın bir zamanda .ikinci ve 
Diğer taraftan Dally Express gaze- üçüncü kuyuların da açılmasına bat

tesl, çıkanlı~ son ta.b'mda. Nevyork Janacaltır. 
m'llhablrinden aldılt bir telgrafı neş.. 

Londra 21 (AA.) - Afi: Bey
ruttaki Fransız filosunun cüzütam
lan şark sahili boyunca bir hafta 
kadar devam eden manevralar yap
bktao sonra dönmüştür. 

Kara ordusunun bir kısmı memle
ketin şimalinde ve sahilde 4 gün ka
dar bu nıaoevralara iştirak etm~tir. 

lngilterenin 
harp gayeleri 

B. Cburchill Avam 
kamarasında suallere 

cevap verdi 

mıh - c:Verdim. Evlenece
ğiz ... > - cBakın, annem de 
yar.unda ... Anlatbklarıma inan-
mıyor ... Beni istediğinizi telefon
da on-ı da söyleyin ... l\ Böylece 
İ§ halledilmiı. Bu haftanın için
de c:le düğün oldu ... Genç lnzın 
bütün meftunları, perestiııkarları 
ah, lif içinde... Ne dersin mo
dern kızların erkek gibj cdesti 
izdivaç taleb» etmelerine L .. 

- Ültramodern derim ... De
rim anıma, hu, taklidi kolay bir ' 
:İ§ değil ... Zira talebin erkek ta- ,, 
rafından olması tabiat kanunu!..

1 

Kurt]arda, kuşlarda hep böyle .. 
1 İnsanlarda da umumi kaide ola

rak başka türlüsü tasavvur edi
lemez ... Üstelik, maazallah bu 

cüretkar teklifi delikanlı red
detseydi L. Böyle bir endahtta 

tam isabet olmazsa felakettir ... 
Ouun için, söylediğim gibi: 

Taklidi tavsiye edilmez ... 
Ali veli 

'- .J 
B. Roosevelt 
Bulgar Kralına bir 

mektup gönderdi 

Sofya 21 (AA.) - Reuter: Şim
di öğrenildiğine göre, B. Roosevelt
in husuııi mümessili B. Donavan bu
gün Hariciye nazın B. Popof ile gö
rüştükten sonra Başvekil B. FJlof 

retmiştir. Bu teıgrata göre, mııer ~ Münakalat Vekili 
M111!1.SOllnl miili.ka\ının cİngllterenln Ankara 21 (Telefonla) - lzmir 

Beyruta bir Alman 
hariciye memuru geldi 
Londra 21 (AA.) -Afi ajansı

nın Kudfu muhabirinin bildirdiğine 
göre Beyıuta Alman hariciye ne
zaretine merbut Von Hentig ismin
de yüksc:k bir Alman memuru gel
miştir. Bu zat, Alman hariciyesi na
mına mühim vazifeler deruhte et~ 

' tarafından kabul edilecektir. B. Do

istllAsmda.ıı evre\ yapılan ron. toplan- A d h ...,_. d dkikl 
tı olduğu dün"""~ B llnd ve y 1n avamJın e te er ya-» .._am. er e resmen M- k ıA V k.,, B C d 
bildlrUınlşiir. pan una a at e uı . ev et 

Bn muhablre göre göriİ9Ille pragra- Kerim İncedayı bu sabah Ankaraya 
mmda. f madde yazılı bul:anııyordu: dönmüştür. 

l - A.merlka yımfımı büyük blr --~--
Yii&'at kesbemıeden önee İngiltere Kuru üzüm ihraç 
harblni nasıl bitirmek kabildir? fi ti • · 
ı - Amerika. kaT§lsmda nasıl bir a erı artbrıldl 

vaziyet almıi.k lll.zımdır? İzmir 21 (AA.) - Kuru mey-
3 - Muı:rolininin yıkılmasına mAn1 va ihracatçılar idare heyeti birliği 

olmak lç1n ne yapmalıdır? yaptığı bir toplantıda kuru üzüm ih-
4 - Mihverin iktisadi meselelerini raç fiatlerin · h d ukub I t -

nasıl halletmelidir? .. ı orsa a v u an e 

Tass ajansının 
· bir tekzibi 

reffue uygun bir şekilde artırmıştır. 
Yeni fiatleı Fob lzmir o1mak üzere 
şudur: 7 numara 20, 8 numara 28, 
9 numara 34, 10 numara 42 ve 11 
numara da 46 kuruştur. 

iki radyo istasyonu 
kurulaca~{ 

Londra 21 (AA.) - Avam. ka- navan'ın bu :ziyaretleri ne maksatla 
marasında harp gayeleri hillında yaphğı ifşa edilmemekte ise de B. 
beyanatta bulunması hususunda ya- Roosevelt tarafından kral Borise 
pılan bir teklif üzerine söz alan Baı· hususi bir mektubu hamil bulunduğu 
vekil B. Churchill ezcümle ıunları söylenmektedir. 
söylemi~tir: . . 

miştir. Gerek. İııgilterede gerek. ecnebi 1~ haber alan m~h~iller B: Roose~ 
Beyrutta gizli bir memleketlerde ve bilhassa Ameri· velt m Balkanlarla ırtıbat tesıs etmek: 
matbaa bulundu kada buJw...an bütün aklı h8.§ında ve ... Balkanlar A hakkında ~oğr~~~'!" 

Londra 21 (A.A.) - Afi: Bey- fosanlar, hangi prensipler ve dava~ dogruya malumat almak ıstedıgını 
rutta meydana çıkarılan gizli biT lar uğrunda nazi istipdadına karşı zannediyorlar 
matbaada yapılan araştırmalar neti- bu cida1e giriştiğimizi çoktan ve ga- ~-------------...1 
cesinde müttefiklerin davasına karşı yet iyi anlamış bulunuyorlar. (Alkış- JI 8 demeli ? 
sempatisi olan Fransız olmıyan un- lar). 
surların İngilizler ve general de İngiliz l:ükilmel'i, zaferimize ve 
Gaulle lehinde risaleler dağıttıkları bugün Alman boyunduruğu altında Berün - Roma • Tokyo pak-
anlaşılmı~tır. Tevkif edilenler ara- ıyere serilmiş bulunan milletlerin tına bazı gazetelerimizin cyıui 
sında bir ermeni ve bir kaç Lübnanlı kUTtulmasma müfid olabilecek bir muharrirleri cÜçüzlü mihver» 
bulunmaktadır. Mandater hükumet beyanatta bulunmak için daima bir diyorlar. Bu iki kelime içinde üç 
radyo vasıtasile halkı. bu risalelere fırsat koHamıştır. Fak.at bugün söz- hata vardır: 1. clkin ve <ÜÇÜZ» Sovyetlerin Sofya elçiliği 

memurlanmn değiştirile
ceği doğru değil 

karşı tey-cı.kkuza davet etmiştir. lerime herhangi bir şey ~lave ede- kelimelerinin muayyen bir kul-
Ankara 21 - Türklyenin en nıüna.- Alhn bolluğu cek vaziyette değilim. laoılışı vardır, üç taraf arasında 

R d b• n • Moskova 21 (A.A.} - Tass oma a ır nu mayıQ ajansı :bildiriyor; Norveç gazeteleri 
Y 5ovyetler Bfrliği.nin Bl11garistan el-

sip 1k..l yerlnde 1ki ~yo istasyonu da- Londra 2 y (A A ) Afi· S • Habeaistan ve Somalı"de- yapılan pakta cüçüu sıfatı ve-
ba kUhılmas.ı. diişünülınektedir. Mat- .. . · · - • u_rı- x- rilemez; 2. cÜçüzlü» gekJi, he-
buat umum müdürlüğü bu hususta ve ve Lübnan pıyasalarında çok IDJk~ ki kadınlar ve ço· cuklar b 
tedklkler yapmaktadır. Yenl istasyon- tarda alb.ıı dolaşmağa haşlamıştır. le, burada, büs ütiln yanlıştır: 
lar dahili neşriyata tahsis edilecektir. Bu hadise geçen harhdeki buhranı Londra 21 (A.A.) - Avam ka- 3. Mihver, iki nokta veya üç ara-

K d nlar M J • • • çiliği memurlarının vazifelerini mem-
a 1 ua.ao ımnın nuniyet verici bir bırzda yapmadık-

hatırlatmaktadır. Piyasaya arzedilen marasında, Habe~stan, Eritre, MlSlr ıımdaki hat demek olduğuna 
Damga resminlen muaf albn hiT tenezzül husule getinnİ§ ve ve Somalideki kadın ve çocwc.ların göre üç tarafı birleştiren :mı 

harbini protesto etmişler Wı için .tamamen ıveya kısmen azle
t tul ak 

bir İngiÜz lirası 25 Suriye lirasına tahliyesi hususunda İtalya ile birlik- pakta, mecazi ınana ile de olsa, 
U an evr satılmağa başlanmıştır. te tedbirler aJınıp alınmadığı hak- «mihven adı verilemez; cRo-

Londra 21 (A.A.) - Swıday 
Times gazetesinin Atina muhabiri 
J>ildiriyor: Ywıan hukfunet mer1'e
z:ine getirilen İtalyan esirlerinin söy
lediklerine göre Mu!90linoi harbini 
protesto etmek için cephede bulu· 
nan İtalyan askerlerinin anneleri 
binlerce kişilik h.ir kafile halinde 1 
kanunusanide Roma sokaklarından 
geçmişledir. 

dileı:elderini bildirmektedir. 
Tass ajaml. 'hu haberin doğru ol

mawğuu ve uydurulduğunu bildir· 
meie mezundur. 

Anbra 2 l (Telefonla.) - Mali- kında sorulan bir suale Bö,§Ve1cil ma - Ber1in mihveri'> olur, 
ye Vekaleti, m'illi müdiıfaa mükel- VatandaAlıgı"'-miza Churchill ııu cevabı vermiştir: «üçüzlü mihver> olamaz. Bunun 
!diyeti Jtoınisyonlannca ittihaz olu- :ı:- Bugün cereyan ıetmekte olan ha- doğrusu c:Üçüzlü pakt> tır ve 
nan kararla alınan e~yalarm muaye- kabul edilenler rekatın durdurulmasına imkan ol· türkçeye dikkat edenler 1'öyle 

Vail ge 1 d İ ne raporllll'ırun dam&a Tesmine tabi ~ 2 t (Telefonla) - Muh- rnadığını herhalde teslim edersiniz. der ve yazarlar. 
Pazartesi günündenberl Ankarada. tutulmaması ve satın elman eşya, er- telıf memleketlerden hicret ve iltica Filvaki bu gibi tedbirler alınmamı~- Ak . 

bulunan valimiz B. Lfitfi Kırdar buızak vesaire tesellüm.üne müteallik suretile yurdumuza gelen 8695 mil- br. Fa.kat hunların İtalya hükUıneti ştım. .. . , _ .. 
sabahki ekspre:de Ankara.elan şehrimi- makbuzlara .ise 8 kuruşluk damga 1ettaşımızın Türk vatandaşlığına veyahut mahalli İtalyan kumandan-] .B.u Y_~zı_Yı rnudekkık b~r karu-
.ze avdet ~ştir •. Vali doğru vllayetej~ulu yapıştırılması.na karar vermi~- alınması İcta Vekilleri heyetin? lan tarahndan tek.lif edilmesi lazım- 1 mızın fom olarak neşredıyoruz . .J 
gelerek daıre işlerile meşgul olmuştur. tir. ~sVİP. Yl~muştur. dır. } .._ 



elerimizde Ankara rady09a
nun tahmiolerine iatinad eden hari
talar intitar ediyor: Romanyadaa 
muhtelif i&tikametlere, bu arada da 
Bulgaristan üstüne doğru iki okl 
.Oklarm biri Selaniğe bakıyor. Obil
rü daha tarka .•• Ve bu oklar, Alman 
akınını göstermekte ... 

Pasif korunma 
tecrübesi 

28 ile 31 kinunuaani 
arasinda bir gün 

yapılacak 

Muhtekirler Şili sefareti başkitibi.1 
henüz bulunamadı 

yakalanıyor 
' Geçen!erde Nmıdlab 

' Dünde bir kisım esnaf g~ldim: ~~aradan b..U. 

Ayni tahminleri yalnız Ankara 
radyosu değil, garp matbuab da 
ileri sürdü. 

Keza, bu yüzden Sovyetler kut
kulandı: 

Haberaizce /atanbuldan ayrılmıf 
olmaaına veya bir cinayete kurban 

gitmeaine ihtimal veriliyor 

ı tü. Kendısmi uzun müddet 
müddeiumumiliğe verildi mit ve kcnutamanılfbm. 

da bahsinıiz «yazık old 
thtıkAt' yaptıklan sabit olan esnaf- tendiye..» llllll'ama ıem:. 

tan bir kısmı dün yeniden Fi.at müra- um: 
tabe bllrosu tarafından Cümhurlyet - .HAii «Yazık old• 
milddelumumtılğlne teslim edilmiş- efendıyc» nuaraı... aeyiJor 
tir. Güldü: 

AlmanJann Bulgaristana girmele
ri hakkında Berlinle Moskova ara• 
ımda bir uyuşma olmadığım ilin 
etti. 

Pulf Korunma komlsyonu diln vı
IAyette Vali muavini B. Ahmed Kı• 
nık'm relııllR't altında toplanımftır. 
İçtimada bütiln kaza. kaymakamları. 
VUA.yet, Belediye erk!nı, nahlye mtı-
dürleri, Emniyet müdürlnttl erk!nı Yedi günddr ortadan kaybol- İngiltere ve İsviçre bankalannda 

Bunlar kesme şekerin kilosunu 40 - Tabii, dedi. mtr:f.!n: 
.lruruş yerine 42 kurqa satan bakkal metli üir mısra. a ~l tün 
Aroıı, fahlt fiatle manlf_atura eşya.en d lil" d bu ·• _.,._ 

Diğer taraftan da ,unu biliyoruz: hazır bulunmuşlardu'. duğu için bir ta.rattan zabıta, di- şahst namına para ve tahvil~tı 

1a:~nf: d::~::~~ ~~; ğer taraft&ll da aJlkadar ma- olduğu söylenmektedir. 
satan nlipis, Nesim, yukset flatle e 1 e m..- • 

Artık her devletin bir emniyet ... 
bası •:ardır Ve bu. kademe kade
medir. Bizlerin de en genİf emni
yet saham~, bütün Avrupaydı. Ora
da harp çıktı: «Eh !ıt dedik ••• Harp 
Akdenize sirayet etti: 

Vill\ye' Seferberlllc mftdtırıtıp tara.- kamlar tarafından aranmakta Kansı bundan üç sene kadar 
tından kazalara ve dairelere verilen olan Şlli hükQınetinin Türkiye evvel ölmfü:tür Bir oğlu İngilte-
tatblka.t emirleri gözden geçlrtlmiştlr. ... .... ırAtıbl B -Y • 

transformatör yatı satan Zigomolo, yer tutmasıdw.. ~ dlduıl 
etiket kanununa muhallt hareket rum. M~li iki kiti '-•la 
eden Aramdan ibarettir. Birisi kırık tatlara Y41tletllilll~ 

Dün akşam geç vakit kunduracı zar atıyor, fakat sele teli,cwr 

Gene: «Dur bakalımıt teennisini 
gösterdik... Balkanların fimalİne 
indi: «Ya sabUı !ıt Yunanistanm gar• 
binde patlak verdi: «Dişimizi ııka· 
Lm ... İdarei maslahat edelim. •• ıo 

Fakat her ,eyin bir haddi, hudu
du yok mudur 7 

••• 
Bir bikiye duydum. 
Eskiden, bocalaı toplanıp ülema

ca münakata ederlennif. Fakat ara• 
lannda bir Abdi boca yar. Kof 
adamm biri imiş. Arkadqlan onu 
tarh.ldarlaı büsbütün aptala dön· 
dürürlenni,. 

Gel zaman, git zaman, oğlu bü
yün,Üf. Cin ııibi, ,eytan çekici gibi 
bir oğlan. . Yetişkin, pişkin... Her 
teJe aklı eriyor. 

Babasının ülema arasında böyle 
ııkuıtırıldıiını duymllf: 

- 8..en de J[eleyim meclise, efen· 
di peder .•. - demİf. 

- Arkadaşlardan müsaade ala
yır. da ••• 

Ve ertesi toplantıda: 
- Eier iminiz olursa bizim ev

lid da atanızda bulunarak mütalia
lannızdan istifade ebnek istiyor. 

- Hay bay. 
Bunu öğrenince, oiul babaya 

ıöyb demif: 
r- Artık ıen lafa fazla kantma. •• 

Biri bir tel' söyledi mi, sadece: 
cU!ıt der, reddenin. •• Arkasını ba
~ bırak; aşin içinden çıkarım. 

- Hah Allah razı olsun. 
O halta da toplanbya gİtmİfler ••• 
Ulema konuturken, bizim Abdi. 

birdenbire; 
- Li ! · diye baykll'DUf. 
Herkes hayrette: Buna da ne 

oldu? 
Oklu: 
- Mwad-i ebi ••• • diye batla· ........ 
Sözde, babasmm dütüncesini aa

labr ıribi. hin dereden bin ıu getire
rek tesadülen cli!ıt denilen nokta
IUb çüriiklüiünü iabat edennİf, 

Söylediiimiz l(İbi öyle ~eki İmİf 
ki, itin İçinden bayarl11ile çıkarmq; 
Y1iz •farta, parmak 11ırlırmat. 

Bu hal Loyuna devam etmif. 
Peder, arada ıarada: 
-u ... 
Mahdum hemen akabinde: 
- Murad-ı ebi •.. 
Bö} lec-e sürüp ııiderken, ülema

Clan biri, ıünün birinde: 
«Kul bu vallahü ahad!ıt • demif. 
Abdi efendi, evvelki mUYaffala

Jetlerin netesileı bayk01Dasm mı: 
- Li! ... 
Bunun üzerine delikanlı fütur •e-

tirmit: .. 
- Bunda «murad-ı ebb kalma

dı... t.iıı içinden lifla, tefsirle, man
blda çıkamam artık 1 

••• 

Bu içtimada denemenin 28 kf.nunusa- sefareti ~ · Samson Mi- rede tayyarecidir. B. Miçlnsld as-
nl ne 31 kA.nunusanl ta.rthleı1 arasın· çlnskinln akıbeti hakkında henüz len Polonyalı olması dolayısile 

dilkkA.nlannı gezen aIA.kadar memur- man canı sıkaW tavı_ 
1ar fahl.t flatle kundura satan tundu- men fıa ld or· 0 

da bir gün yapılması katar]aftınlmı.t- bir haber elde edilememiştir. Leh mültecllerile yakından aıA. 
tır. Ancak yirmi dört saat ailrecek a. 

ıacıla.n tesbit etm1şlerdir. Muhtekir .... ~ ... •Y y'--L ..,.._. 
kunduracılar bugün Cümhurlyet miid- «T~uuu. • Ula -..a 

olan bu denemenin bu tarlhler arasın- Dün alqam B. Miçinski hakkın- kadar olmakta, onlara maddt, 
da hangi gün yapılacatı hentlz belll dald tahkikatın ne safhada oldu- manevi yardımlarda bulunmak-
del'Udlr Ankaradan gelecelc cevaba w d 1 .. 
göre ırfuı kati olarak teabit edllecektlt. guna ar maltlmatına muracaat ta idi. 
Deneme 24 saat devam etmekle bera- ettiğimiz Emniyet müdürü B. I Başk!tip B. Miçinskl, ayın on 
ber, deneme g(lnilntın muayyen bir Muzaffer Akalın demiştir ki: altıncı gun" ü K&tenceden li.ma-
ııaatinde şehrin muhtelif noktaların- . 
dan çalınacak canavar dildüklerlle <1Şıli sefareti başkatibinin bir nımıza gelen Romanya vapuruna 
callrm• işareti verilecek, bunun üze- kaç gündür kaybolduğu hakkın- gitmiş, bu vapurla ~hrlmize ge-
rine herkes aıtmaklara girecek, da vA •-• ü t üz rin · 1 1 b Leh ül' tec'l ril .....x... callrm• tuılalarla tekerrtır edebile- ıuu m racaa e e ışe e en azı m ı e e 6V'"" 

cettır. koyduk. İcap eden noktalar üze- rüşmüştür. B. Miçinski ayni gün; 
cAiann. tşa.retl verllditl g1lnt1n ak- rinde yürürunektedir. Henüz B. sefir B. Luco lle temas etmiş, se-

§amı şehir - geçenlerde yapıldığı gi- u· . kinin d w • • w • 

bl - tamamııe karanlık olacaktır . .ı.uıçıns ne ol ugu tesbit edı- fır, onu diger mlsafirlerile bera-
Dışanya ışık sızdıranlaı: cezalandın- lememiştir.» ber akşam yemeğine davet etrniş
lacaklardır. Şilinin Türkiye sefiri B. Luco- tir. Fakat B. Miçinskl o akşam 

Muallimlerin 
nın; kayıp başkA.tip B. Miçinski- saat dokuzda Park otelde bir ran
nin şahsiyeti etrafında verdiği devusu olduğundan bahisle itizar 
malfunat.a nazaran; B. Miçinski etmiştir. 

kıdem zammı aslen Polonyalıdır. Rusyanın Yapılan tahkikata nazaran; B. 
Çarlık idaresi zamanında orduda I Miçinski o akşam Park otele gel
albay rütbeslle çalşmştır. memiştir. O gün bindiği otomobl

B. Miçinskt, Peru hüktlmetinin ll de cuma günü, yani ertesi sa
Varşova general konsolosluğun- bah Taksimde Kristal l>lrahane
da yedi sene çalışmış, Polonyad.a si önünde bulwını~tur. İşte baş-

Birikmit zamlann 
tamamen verilmesi 

itirazlara sebep oldu 
Kıdem zammına müstahak olup da LAtin ve Amerikan ticaret odası ldtip o akşa,mdan itibaren mey

terti eden ilkmektep mııalllmlerinin direktörlüğünü yap~, Şili hü- danda yoktur. 
terfi gördükleri senenin eyUllünden ktlmetinin Londra ve Paris sefa- Kayıp h•uıkft.tibin bu gaybube-
ltlbaren za.m farklarını almaları lA- ~ 
zım gelmektedir. Halbuki, tabs1sat bu- retlerinden birer ltimad vesikası ti üzerine başlıca iki ihtimal 
luna.madıRından, zammın alınması, almış ve son defa da Şilinin Türk!- mevzuu bahis olmaktadır: B. Ml-
bazan birkaç sene gecikmektedir. w • 

Evvelce blrikmlş aylara mahsus zam- ye sefarethanesi başkft.tipllğini ve çınskinln her hangi bir cinayete 
lar da veri!dlltl halde, son zamanlar- gene Şilinin Bükreş sefareti ata- kurban gitmesi veyahut haber-
da. tahsisatın temin edildl#l tarihten şeliğinl deruhde etmiştir. sizce şehrimizden aynlınl§ olma-
itlbaren bu birikmiş zamlarıiı veril- . . w 

meslne başlanmam birçok muallimle- Ellisini geçkin olmasına rağ'- sı. Bu ikinci ihtimal dolayıslle cl-
rin istida ııe müracaat suretlle itiraz men dinç bir adam olan B. Mi- var memleketlerde de lA.zmı gelen 
etmelerine sebep olmuştur. çinskinin maddt vaziyeti de ye- ı tahkikatın yapılması için alAk&-

938 senesinde 200. 939 senesinde Ba.- • • • 
rem kanununun tatbiki dol ile rinde bulwınıaktadır. Kendisınm darlara müracaat edılınlştir. 
990, 940 senesinde de 135 muı;.Jlıne 
kıdem zammı verl.Im.lştlr. Bu suretle 
istihkakını alamıy8ll 1275 muallim 
vardır. 

VllAyet Umumi meclisin §Ubat dev
resinde alacalı tahsl.sat lle 938 sene
slıKle zam görenlerin ı.tihkaJnnı ve
recektir. Vail Dr. LOtfi Kırdar, mual
limlerin mağdur olmamalan içlı bun
lar hakkında Maarif müdürlüRünden 
izahat almıştır. 

Bir motör battı 
İçindeki dört kitiden 

haber yok 
Dün Zile açıklarında. bir deniz faci

ası olmuştur; Mustafa Çlnar l.smlnde 
birine alt olan altı tonluk cLOttu bah
ri. motörü kömür yüklü olarak Şlle
den limanımıza gelmek üzere hareket 
etmiştir. Motör, açıklarda şiddetli bir 
fırtınaya tutulmuş ve parçalanmıştır. 

Şileden gelen malüınata nazaran 
cLütfu bahri• motörünün enkazı ka.~ 
raya vurmuş, takat içindeki di>rt tay
fadan eser görillememlşUr. 

KOÇOK HABERLER 
*Fatihle Beyazıt arasındaki kıraat

hanelerde dün Maarifin all\kadar me
murlarlle zabıtanın milftereken yaptı
tı tontrolda otuz kadar talebenin ders 
saatini buralarda geçirdikleri görül
müş ve bunlar kıraathanelerden çıka
rılarak velllerlne tesllm olundukları 
glbl aynca haklanpda IAzım gelen 
ldart takibata glrlşllmlştlr. 

* Ka.sıınpaşada oturan on sekiz 
ya.şlannda Mart isminde bir kız, Tak
simde yolda glder1ı:en düşmüş, ehem
miyetll surette yarlandığından, polis 
tarafından hastaneye kaldınlmıştır. 

Mektep kapılan erken 
açılacak 

Bazı mektep kapdarının önünde 
seyyar satıcıların birikmesi yüzünden 
mektebe girecek talebenin güçlükle 
yol bulduklan, bundan baŞka soğuk 
havalarda mektep kapılarının geç 
açılması yüzünden de talebenin açık
ta kaldıkları görülmüştür. 

Karilerim izin 
mektupları 

----
Son karda kalçası 
kınlan zavallı 

bir kadın 

Son yatan kar esnasında bir 
yok~ düşerek kalçamı kır
dım. Belki de ömrümün sonuna 
kadar sakat talacağun. Ancak 
§imdi kendime biraz gelerek fU 
mektubu gazetenize yazdırıyo
rum. Her ,ehlrde kar yatınca, 
Belediye ı.,Iet, ha.husus yokuş Yol
lara kepek döktürür. Bizde sene
de sade birkaç kere buna ihtiyaç 
duyulur. Tahta talaşı pek pahalı 
bir teY midir? Çöpçüler vasıtaslle 
böyle günlerde döktürülüp be
nlmld gibi korkunç kazaların 
önüne geçilemez mi? Barı u~
ctıtım lell\tet ba.şkalan için ih
tiyat alınmasına yarasın. 

NeeUe iL 

delumumll!ğlne teslim edileceklerdir. efendıye .•• ıt 
Gazetede bir ~-

Bir duvar yıkıldı, 3 kişi edildiğine dair bİ' aı.~aclis 
enkaz al tında kalarak ruz. Bunu okud~n ao.a 

muz: « y .. ak oı.-. Sij"1llt~....-
yaralandı diye..... di1orus. 

Beyazıtta Kitapçılar içerisinde Be- Pokere o~uıııus. 
ledlyece yapılan lstlmlAk yerinde dün 1t1nuz. Talihinis ,&r e • 
bir kaza. olmuştur. Buradaki binaları 20 lira kaybed~u 
yıkmakta olan amele, geç vakit çalı- d d b" Yasık 
Ş&rken birdenbire bir duvar yıkılmış ve an . • .,. • 
ameleden Şükrü, Mürsel ve BllAl lslm- efendtye •. ıt sa.-U!o 
lerinde üç kişi enkaz altında kalarak den bir yolcu llenuz 
atır surette yaralan~lardır. sürü ııazet.c! ve mecrn 

Vaka yerine gelen zabıta memurlan, zaman ilk aklınuza gel 
yaralılan Cerrahpaşa hastanesine tal- oluyor: «Yazık oldu ~ 
dırmışlardır. İnhldamın sebepleri diye ••• ıt 
araştırılıyor. c·· .. y 

oruyonımuz ya • 

Şişhane . 
yokuşu 

Cadde 10 metre 
genişletilecek bir 

yeıil saha yapılacak 

leyman efendiye» 11111r 
Bu onda bir tef ol 
eder. Demek ki balk 
beldiyormut. Bunu 
madiyen kullanıyor ve d fd 
fünnüyor.ıt 

Nurullah Ataçu IÖ ~ 
kısmı çok baldıdır 
«Yazık oldu SüJevman -,..,~a;ıı 
mısı aı tubnu,tur. Hem 
edebiutla alüaa olmıyJmln 
ımda bile ilına-

Şlfhane yokuşunda Jale bahçesi, G eni ···d k . /1 941 
Belediye ile Evkaf 'IU"aSındakl blr an- b eç ~r e ~~ qmllnİ'opha
laşma üzerine Belediyeye terkedil- ımın eovuıde idmı. ~ komlsyo
miştf. aralık burnumuza yanıunatı 1035 
Tepebaşı bahçesinde yapılacak ti- di. Ev sahibi bayan la görülür. 

yatro için hazırlanan pll\n, Tepebaşı kokladt: ıtomisyona 
bahçesinin vaziyetin& mü.salt gelme- _ Eyvah ... dedi. ~ - 293 
dlA'lnden, Belediye, tiyatroyu Jale leyman efblc:iiye! 

ba:~::~~~ :::~r::::f ;:l~g~lş- Ve bö}l~ söyli;~ ~ 
le1mek üzere bahçeyi tramvay cadde- ladı. Ne olm•tu? ~ etı--· 
si cephesinden on metre geri çekmeğe 1 ye nİçüı yazık olmattu? Ç~ .. 
karar vermiştir. Bu suretle yol geniş- dm bir daha oday .. döndü "'-e: 
lemekle beraber bu on metreden blr - Yazık oldu SiiJeylllaft it, 
kısmı ye§ll bir aaba haline konulacak. ye! .. diye dertli d.tli b-...., 
tır. Sonrad ... anladık. Meter 

F i l A • İçin e:eldrilr fmnma kOYd!JM ..,orya p aıı lar , ......... ~e İfle bcuıun icin 
leyman efencfıye pmlc olır.ut 

Belediye ıimdiden 
hazırlık yapıyor 

c Y uık oldu SüleYnı-._ ·-
ye .•. ıt mbllamın tlamnau,.. .._ 
acaba onun büyük biır edebi IQ ... ılf 
ti olduiuna mı delilet ~er? 

VaU ve Belediye Reisi Dr. LOtfl Kır- Şimdi bu sabrlan Y~ 
dann emrile Belediye İmar, Fen, Em· ma: Ö 
lAk, Bahçeler müdürleri dün sabah c fke baldan tatlıdır » 
F1oryaya gitmişlerdir. ~Madam Kayyo h•Jclıdır ıt 

Geçn sene FJorya plAJlan çok geç beyti seldi Madam Ka~ 
Jclraya verildiğinden, banya mevs!mJ- L--- .L-..:..:..; öld·· ~ 
nln bqlangıcında bir müddet Beledi- pro --..n•-··7_. 
ye tara.tından idare edilmişti. Bu sene soma yadan 1'u _,.at bar zaıı111m1t1t 
ayni müşkü!Atm bq göstermemesi ne kadar metbur olmuştu., O her 
için vaktinde tedbirler alınacaktır. sattn tekrar edilir. dururdu. 

Pll\Jlar her sene blr mevsimlik lçln Hila bile bu be.ti hatırl~ 
kiraya. verlll~?rdu. Bu suretle f._!-llpler söyliyenler vardır. Eier her 1111-~ pek rağbet göstermiyorlardı. Muteah- mısra, her tutulan beyt edehi 
hldin yapabileceği masraf için tendi- meti vard d"yecek el ~-L 
sini teşvik etmek üzre, pltıjlann üç se- ın 1 o u.-: 
ı::e müddetle kiraya verllmesl karar- cÖfke baldan tatlıdır • 
laştırılmıştır. cMadam Kayyo haklıdır• 

Bundan başka gerek plaj, gerek ga- beytini bir edebiyat •a! • 
zino ve müştemilatının blr milteahhl- . r l :~1 

de ihale edilmesi de faydalı görülmüş- memtz azım P mez nu idı 7 

Onun aibi; Oraya saldır, tefsir et
tik; tatlıye bailadık. Bl8'aya saldır 
mantıia "urduk; sükUnetimizi m.= 
hal~ ettik. 

Ahmed, İsmail, Hüseyin ve Hamdi 
lslmlerlndeki bu dört tayfanın Akıbet
lerini anlamak için Jandarma ve tah
llslye idaresi çal1.11yor. 

Maarif müdürlüğü seyyar satıcıla

rın yolu tapamamaıan ve mektep ka
pılarının erken açılmasını bütün mek
teplere blldlrmlftlr. 

~----------"!tür. ~• 0tlik~~~dun E 
Geçen sene Floryaya az tren tahrik ... ....... ••• , ... 

Otomobil ve otomibil 3d.lldlğlnden, plA.ja gidecekler müşkü- M k 1 d · • • 

Fakat Bulgaristan üzerinden ce
nuba doğru oklar? ••• cMurad'ı ebb 
Cli) e bunu da hayra yorınanm ka
ba midir? .•. Öyle mi ııanuyorlar? ••• 

(Va - Nu) 

Suadiyenin imar plim 
hazırlandı 

Suadlyenln imar plA.na Belediye 
imar müdürıntn tarafından bazırlan
muıtır. Umumi meclbln tubat devre
sinde Meclise verllerelc tud1k edile
cektir. 

Talebenin vaktinde mektebe yetiş-
meler! için talebeye mah8\1S arabalar 
temini için Tramv97 idaresi nezdinde 
de teşebbfla yapılmıf ve İdare sabah
lan fazla araba çıtaracatmı Maarif 
idaresine blldlmı 

lastiği geliyor IAta uğruyorlardı. Belediye, plA.j mev- f ~p er e pacıJ' • 
Basra yoWe milhlm mlktarda oto- siminde fazla tren lşletllmesl için konmına tecrübeleri 1\. 

Dokuzuncu işletme dairesi neminde 1 
mobil ve bilhassa otomobil llstiğt gel- teşebbüste bulunacak, ayni zamanda yapı acak 
mektedlr. Ftat mD.ratabe koın.lsyonu vapur lşletnmeslnl temin için de Flor- Mekteplıfde de ı>aslf koronma tt 
lbtiklerln tevzt teklini Ticaret VeU- yada bir iskele kurulacaktır. Belediye, rübeler yablJ&~ak, eklple.ı#D allfnlt 
Jetinden alınan direktif üzerine ıezıt Floryaya otobüs lfletllmeslnl de dü- sı için b• CıfC?"übeler baft~ lk1 defa. 
ve ilan edecektir. şünmektedir. tekrar ~eeektır. · 

Ba~ Amca~a glı-e ... 

- Kimsesiz sanatkar ve münev· ı ... Kimi cVali evvela mütekait 

1 

... Kimi cAllab razı olıun beledi· ı ··· Kimi cSanat4tir ve münevvcr-ı Faka' ne olursa ol .. .. .. rı b 
• "h · I . • I ,_ .. 1.. lil b' d d' l .. 1 d'l . b ··· • sun omrunu 1 ... .,ence u ,.er ,1 tıyaı ar ıçın açı acaıı; yurt turu va ere a 1wt açsmb dedi... 1edenl.ıt e ı... .ere go ge e ı '?esın, aık.a ihaan cemiyet uğrunda harcamıı insanlara malıcıı.rl ~~ 
tefıırlı:re yol açta bay Amca... ıatemezlerb dedL.. cemiyetın yardımı tarltar... B. A. _ Evet, •qr · ı zın f'-rD babua d 

' yerutzl ... 

malzeme 
ar. ihalesi 
t. 15,30 da 
-ıtın alma 
:J'allpl rın 
~ nlle

yt 

~==~_:.._~~----~~~~~~~~L-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Askerlik işleri 

Eminönü Aı. Ş. 

slNEMANIN 8 inci HAıdKASI 

ıkir ve San'at, 
Baıkanlığmdan : 

~Alphonse de Lamartine 
1 - Bu. sene ask.erlik ça~a liten 

337 dopmlulann llk J'Qklamalan 
2J/Z. Unun/Hl ıiinü başlıyaeaktır. 
2 - Yoklamaya. geleceklerln aşa~da 
yazılı günlerde nüfus cüzdanı, 5 adet 
!otoğaraf, sanatı olanların şubeye hi
taben yazılmış sauatıannı gösterir ti
caret odalanndan tasdikli veslkalan 
ve ikamet sendlle birlikte şubeye gel
meleri. 3 - A) Eminönü merkez nahi
yesi: 23, 28, 29 2 kfuıwı 941 t.ariblerln
de, B) Alemdar nahiyesi: 3, 4, 5 şubat 

·11es Lamartiniens,, cemiyetine dair bir 
\tıra -Şairin hüviyeti, edebi vasıfları 

Berfin rı "'fVel, Lamartlne'ln yüz 
dulnn b. ..u ııbjönümu münasebctl
F h tını; ,le konfernnslı:ı.r ve-

ena ;ı:rue1e? neşrolundu. Bu lsa
~nn hekf"te, blmz geç de olsa, tstlr:ılı: 
nıd~ r m •Biraz geç11 dedim, fa
krtın gibi mevzular günlük değil, da-

l d r sanırım. 
3:J ha.ziran 190 nkşaını Parls'te 

ror y arayı denilen otelde, cLes La
n rt nlens• cemiyetinin, azası sıfatl
b b r l n! t de bulunmu~um. Edebi 
z de m cmu:ı çıkaran bu kurum. o 
h n on yn ında. idi. Şlmdl ne oldu, 

'rtlm. Bedb;.rt Fransn'nm çök:-
1 nı ddl ve manevi birçok guzel-
ğ t b c::ı.ber bcllct onu da yıkıp da-
t ;.ı. .. H:v',;nJde, diğer umumi harp-

ratıldı(;e ı kude devirlere aid o 
Juk ti e,<ı•n hiıtırnsı gönlüme, re

\\! el! blr Parls1n -hattfı. da
re. " r şümul lle - sakin ve me
mı"" nyanın hasretini doldun1-

W....ı.nfırete e!ki başvekil r..ouis 
releri, c!ı}ru:et ediyordu. Sotrada 
danlanr.ien•lerln relsl, sair Auguste 

20 ldmuharrlrler, mebuslar, ar
iştirak cLa.martlne ailesi mensupla-

941 tnrihlnde, C) Kumluıpı nahlyesı: 
Yazan: izzet Melih 6, ıı, ı2, ıs şubat 941 tarihinde, m 

Beyazıt nahiyesi: ıe, 19 20 şubat 941 
tnhlll etmemize imkAn yoktur. Yalnız, taı:lhlnde, E)Küçfikpazar nahiyesi: 25, 
Hugo, Vfgny ve Musset ile beraber, .26, 27 şubat 941 t:ı~lhlnde yoklamaları 
hattA onlardan enel romantizm ee- yapılacaktır. 4 - Ihtiyat yoklamaları 
reyanını yaratan §alrln hllvlyetınl ve aynca !lan ed\lecektlr. 
ba,.~ edebi vasınarmı işaret etmek ••• 
ıımısundaYlz. Beyoğlu yerli askerlik ... s ~ ubesinden: 

Lrunartine, Allahın inayetine, ruhun 
ebediyetine ve tnı;anlann kardeşliğine 935 8enes!nde Galata Çömlekçi so-
1ne.ne.n, lylll~. güzelll~e "Ye hürriyete kak 517 Bafra otelinde oturan piyade 
tapınan bir ldeallst'tlr. Başka bir gün asteğmen Hüseyin oğ. İsmail Hakkı 
bahsedeceğim s1yas1 &nrtlnün lnkis:ır (13479) hemen şubemize mürncantı. 
lle c;abuk b~tmesine, para kazanmak 
teşebbüslerinde ve mesel! Türldycyc 
yerleşerek bir çlruk işletmek mesele
sinde muvaffnk 0Jm11yışına sebep, dal
ma idealizm. maddiyatla banşamayan 
hnyalperestlllt olmuütur. Le.martine, 
tabiatın giizelllltlerfne bakarken ma
nevi mahaslnl dfi~Unür. Yaşayış !else
fesl hazindir. Dilşüncelerl dalma dine, 
sermedi saadete, rahtın Tannyn yllk
sellr: 

Ankarada HALK ve SUS 
sinemıılıırmda &iisterilmekte olan 

SERMED MUHTAR'm 
Aktam ~atmdan 

KIVIRCIK PASA 
Romaıımı alıp bir kere okuyan
lar filmin menuunu daha iyi 

anlaımf olurlar. 
Sa~ yeri: AKŞAM gazetesi 

id.-dıaııesi 

MUAZZAM - ZENGiN ve MUHTEŞEM 
.. tıneler arasında Nefıa bir A,JC n Fedakarlık gözle ıördüğünüze 

manamıyacaimız MOTHtş HADİSELER 

HiND RUYASI 
Bat Rollerde: 

GEORGE TYRONE 
POWER c MYRNA o 

LOY BRENT 

Bu Akşam Fransızca nwhası MELEK'te 
,Yarın Akşam Türkçe nüabuı ip EK 'te 
DİK.KAT: MELEK. ainemasmda numaralı koltuk ve loca kalma

nuıhr. Müteakip receJer içinbugiinden aldırılmalıdır. 

TÜRK INKILABINA HAYRANLIK MEVZULU BU'YOK 
BİR ŞARK F1LM1 

Bir Tü.rke 
GOniil Verdim 

Kahıamanlık, Aşk, Heyecan ... İnt-ikam ... ve Zafer ... 
TÜRKÇE SÖZLO T0RK MUSlKlıJ 

Muazzam bir san'at harikası ... Memleketin en büyük musiki üstad 
larının ve en güzide aan'atkarlarının iştİrakile . .. 

Önümüzdeki CUMA Matinelerde 

T A K S i M sinemasında 

rcsi döı 
. n ıru:ıak nutuklarla blten 

'}, rn Komt'dl Fransez sa-

Rirl, denizlerde l\lemnoR'un ha1:i11e
lerini arar, 

ve dalı-a onun lc;teklerinl ve gemisini 
batırır; 

bir ıliğeri, deha mın dileılil;i şan ve 
şeref içinde, 

boı; bir namın aksile ermesi, ölür. AKŞAM karilerine mahsus 
yüzde 20 tenzilat kuponu 

İST ANBUL'mı en büyilk ~ ıinemasmda ~-Bugün-~ 
Matinelerden itibaren l' t ·1vuk şairin bazı meşhur 

m • "'tnl okUdular Ziyafetin so
r.ıırıd m Dorchaln benim de 
ko ı• ı I wml U. Irt calen ,;övle
d nı "' tıltaben!n metnini cLes 

1 aın ıı::• mecmuasında buldum: 
• • r; rarınızı, edlp1erlnlzl nlçln 

1 
vın. -!atmaya çnlışt1m. Bnn-

r dtı 2 ıaımn heycc!lnta. aşkl::ı. 
oJqf.·•1't/. Lam:ırtlne'dir. O yüksek 
~/ıtfe_,,ı:ılRaısan ki blrıı.z da bizimdir, 
nurm. 'ı"'"Zlrn.-> Ylnnl altı sene 
har~ke~ı nutkumu b~kasınınmış 
Yunan r ve sözlerimin saf ve sıcak 
bcl·d;ma\OŞ buluyorum! İşte diğer 
demirli b'1\lY~h. p~rvasız bh genç
is.atetl..:r va 1 ı!~ ;adı ... 

l.qka ba~ yetın~ yaşında iken, 
man edı.e1m11 eserlerini. dikkııte 
m .. lzeme •• 'X yez:ıder. bastırdı ve 

a umumi bir mukaddime koydu. 
n z, a!r"n tenliğini o kadar 1.)1 

• rlyor kl bazı fıkralarını naklet
a ~ttd kl t:ıhlllim!zl kolayla._~ı-

~· ır-

Şa ndam, gcnı, n ghll tertiplerinl 
lıırslarımızla örerek 

hir taht kurar, yükselir ve düc;er; 
daha tatlı tuzaklara esir olmayı Lo;

teyen 
bu adam, talih1nl bir kadının gözle

rinde okur. 

İ~te o, işte Allah!_ Azametinin bin 
adıiıı 

faniler e.lidma dil1m tekrarı.um; 
mabedlerinde asılı altın çırat cibi 
sena.c;ında tndanacatnn. ti O beni 1 

belik edinceye kadar. 
<On do1nmıncu Meditatlon) 

Lamartlne herşeyden CYVel şairdir; 
asil ve temiz duygnlanm, sonsuz hll
zünlerlnt terennüm eden bir pir ... 
Yazmak ve söylemek kudreti ve tolay
hğı fevkalrute, ilhamı rengln, lbanı 
renkler ve ahenltlerle doludur. Eeer 
Lamartine mllstesna dehAsını :yalnız 
san'ata hasrcdeydl, hele 1M8 ihtllfilln 
den sonra, yaşamak ııe beş mllyon 
frank tutan borçlanın ödemek 1ç1n 

B:Idikleriml bilerek omrümü ye- kendisini •ebedi kalebendliğe• mah
n n bsşlaınam tcabedeydl, saadeti ktlm ederek acele ~ birçok ki-

r n yncnktım, çünkü bunun yaşayış: taba. tmzamıı koymuaydı, bıraktığı 
m cud olmıı.dığını biliyorum. Yal- nam daha berrak olurdu. Türkiye ta- ' 

dalll' n bedbahUann ~lğlnt rlhi, Rusya tarihi, Franııa'da krallığın 
ıı: v n ehli ııtınıan. ynnl karanlığı iadesi <Restauration) tarihi, biiyük 

ukütu bu1mn~a l'htimamla çalışa- Fransız ihtlllltnln (us Glrondins) ta
m · H.ç cli.ll mahviyete kaj)!l- rlhl... Bu kocaman eserlerde 1lm! zaaf

k söylüyorum: En yakın ahlAfa lar, Şark Seyahatnames.lnde satbl gö-
b1r ~lıeserler mirası bıraka- rüşler eksik değll; bununla. beraber 1 
ı sanmam. Fazla yazdım, fazla hepsinde ve bahusus .Le.s Giroııdimm 
tum, fazla !illlyatıa uğraştım, ve de kuvvetli mfüf'lhazalıı.r ve pek canlı 

ce, tabiatın bana az çok bahşet- §ahıs tasvlrlert vardır. Fi.klr adamına 
• • 1 r1S- ız istidadı esaslı ve dayanıklı, ald kusurların yanında. Lamartıne'e 
t k b r e erde toplıyamadım._ Ancak pir olarak tevclh oltınabllecek: tcn
ruhum vardı, bu, doğru. Kalbimin ba- kltJ.er şu noktnlarda toplanır: Lamar-

lsabetll sayhaları oldu . Fakat ruh, tine hassas ruhundan t.a.§an nağmeleri. 

1
• na.k _için yeterse de l!ade için ka- ilhamından doğduğu gibi kAğıda dök-

Bugün 
1 ALEMDAR•MiLU 1 
Charles ~oyer 

in cihanı hayran bıraktıiı 

muazzam eseri: 

DEMiR 
KAPI 

ile sinema dünyasının buıünkü 

e.n ıuh ve e.n eüzel kadını 

AliCE FAY'ın 

iKi ATEŞ 
ARASINDA 
Başladı •fldır. Mükemmel bir eser yarat- mfiş, ekseriya Jtadeyl ihmal etm.l.ştlr. 

11.'JS°'Vnktlm olmadı, zir~ dehA.mn Tabiat levhalan müphemdir; şahısla
s maye 1nl, zamanı ısrar etUm... n. sanki et n kemikten !rl hayaletler, ,_••••••••••••

}(ndlml ne şiirde klasik, ne tarihte bir aekın, blr acının, bl.r itikadın re-
ız, ne de sl}rasctte dalma kusur- mlzlerldlr; beyitleri derin bir o.h, gök

suz annedlyorum •. Insan, lurslarma. lere yükselen ezeli bir enindir ... Fakat 
za narına \'e suçl:ınna karşı insafsız talihin ne gıırib cllvesldlr ki Lnmartl
d vranmo.Iıdır ki bu dünynda affn ve ne şUrlnln bu zayıt tarafları zamanla 
ahrette gı.frnna HiYlk olsun_ Ölüm hoş görünm~. hatU\ csembollzmıden 
h yat n uınumt a!fldir.• sonra, meziyet sa.yılmıştır. Evet, beşe

-ıEu tırlar. Lnmartlne'Jn bedbinliği- rin içtimai ve siyasi tarthlnde oldutnı 
r,, hassastyetlnt, dindarlığını ve bil- gibi, s:ın'at faaliyetlerinde de birlblrlnl 
la;; 0 dcbi eser! önündeki nüfuzlu tak.lb eden cereyanlar dalma akstll

{ nı tcJbls ediyor. Dol:duğı: yer atneller1e meyda.n:ı çıkmıştır. MeseHi 

(Teknikolor) renkli filmcilikte 
yeni tekamül 

1)~~11 
Renkli Filmde 

tek!mül senesi oluyor. 

ÇEMBERLiTAŞ ve TURAN 
Bugün matinelerden itibaren 

Senenin en muhte~em ve rekor kazanan filmi 

MAVi TUNA :~~6e 
ALFRED RODE - MADELElNE SOLOCNE ve ÇİGAN Orkcmasa 

Emsalsiz bir müzik - Akıllara hayret verici ~ir ÇlGAN 
dansları ,sonsuz bir nq' e 

Turan' da Ayrıca Çemberlitaş'da A,nea: 

KiM ÖLECEK? NAN o N 
KiM DÖNECEK? 

CHESTERS MORİS 
LVEILL BALL 

Büyük Macera ve Heyecan filmi 

Billür aedi mqhur yıldııt ERN,A 
SACK'nı yarattığı muhtqem Aık 

-.e qıilzilt filmi. 

Programa ilaveten: P ARAMU 
JURNAL en ıon Garp haberleri 

~-Pangalh AKIN Sinemasında-.. 
Senenin Şaheseri: 

~~_:<Bol!~ Lo~!~ll P~!~!.Cl_.!!h!!!! 
Gunduz ve gece 8.30 da 2 film birden 

Kudretlerine benzer ... )'arattıkları ~erlere eı olmayan 

IRENNE DUNNE- GARY GRAND ı 
1940 senesinde bir tek ıüper film yarattılar. 1 

Yarın aksam LA [Ede göreceğiniz 
Fransızca 

GEL BARIŞALIM 
Gö" kamaştıran bir lüks ve ihtiıam içinde yaşanan bir ömür .. , 
Saadetin ıırrı... Kıskançlığın azabı... Aıkııı kudreti... lnkisarın 

hicranile dolu bir hayat romanıdır. 

Mdeon'da ve bu şehrin clvann- Fransada klAslk şairler hakikate, 
c. .MillY malıkAnesinde şen ve lzfı.- mantı~a ve şekle !azla ehemmiyet Ter- 1 MARMARA 1 H • b" . "h I ıfr çocukluk, dııha sgnra It.alya'da mlşlerdl. cRomantlk•ler samimi duy- azın lr ırti a 

!ı ne Mllhl'rl.P. ~.rna.t ve l)..rlak bir gulara, nlhayetstz figanlara, coşkun Alemdar Mustafa Paşa torunu Bü-
ı" t;eçfrm1' olınaaırıa llm~men clirizmıe kapıldılar. 1860 dan aonra - _ yük Mlthat paşa amcazRdesı Gezal 

BUCON matinelerden itibaren 

AZAK ı:unarıJne dn.ima hüzne, rrıelt'.lf to.hay- seslerlnl duyuran Leeonte de Usle, •İneması bu hafta Asım Altuğ, Bolu mebusu merhum Ce-
ullere e~r lmlmı~tır. :Bu ııuZiin ve bu Vllllers de l'İale-Adam ve H~redia. gibi Geçen 940 ile yeni senenin 2 mll, Fatih Emniyet Amir! Hallt, Kam-

ınelıiJ şüphesiz Lamartlne'izl dol:;uşun - cpamasyenaler, fnkalide bl.r ıtma Jle b .. ,, ,_ ki blyo borsası acentalarından Nedim 
da, mizacında vardı. L!ikln Çok oku- lşleırımlş bir tlslfıbu, gayri ferdi, ldeta uy~ ren i filmini bir arada Akçerln kaYlnpeder!, Türk llmlted lş-
yup · evdlği Chntcaubriand'ın tesir! ve afatı taırdrlerl ıudiler. Nihayet lıtanbul halluna arzetmektedir. letme §efi Mlthat Akçlt, Ticaret IAbo-
llk bfiyük aşkının acı akıbeti, ruhu- Baudelatre, Verlalne n Rlmbaud, 1941 in yeni renkli 6lmi: ratuan kimyagerlerinden Halln1 Akçlt, 
nun tnbıt rengini koyu}Aşt.ınnış ola- sembollzm'l lnırdular. Resimde • •• Maliye Vet:lletl heaap müteha.ssısı 
caktır. llk a§kl Yirmi altı Yllflnda, Emmanuel Rops ve Odlllon _Re- BiLLUR Nlhat Akç!tln pederi, Galatasaray ve 
• r~~ 11ı.;~yavsı- "Ü~İtÜil, glızel J..amar- don'lann sembollzm'ine müvazi ola- Darftşşetnka liseleri muallimlltlnde 
\ine -beyttıerınde Elvire lsmlle ya- rak on dokuzuncu asrın sonun- bulunmuş "Ye değerli birçok talebe ye-
dettlğl _ nazlı, cazibeli ~dam da inkişaf eden sembolist şiir, Ml!ı. t~tlrmlş olan YUSUF CEl\IAL AKÇİT 
Charles'I tanıyor; iki genç sevt~lyor- zevtlmlze hlklmdlr: Vuzuhsuz veya K o·· ş K rahmeti rahmana Jcavu.şmu.ştur. Cena-
lar; karşılıklı bir hlss!n sarhoşluğlle fazla çiğ renkler, karl.$lk ve bazan usı bugünkü çarşamba günü Kurtu-
m~utturlar. Fako.t zavallı cA.nan hastalıklı twıer, gölgelerden sızan luş Tepeüstü Ulaş apartımanından 
J.astnclır, veremdir ve bir sene zarfın- ışıklar ve remizler... Ancak sem- l kaldırılarak Tcşvlkiye camlinde na-

J de nerrettiğl MfaUt:ıtion (tefek- şeklin de, eski tabirimizle. mü - cuw~·· fenl mahsusuna defnedilecektir. Mer-

Sinemasında 

Büyük Şeref Progıamı 

HUDUT CASUSLARI 
B~ Rollerde: LEON MATIIOT 

GUNl EASTOR 
Tehdit ... Dünya titriyor ... Ca
suılar faaliyette ... Aık .•• Kin ... 
ihtiraı. Meveimin en gilzel 

Casusluk filmi 

AYRICA 1 

ALKAZAR 
Sinemasında 

Müthi~. çılgın ve korkunç bir 
aergüze:ıt dramı. Bütün bir ıehir 
balkı heyecan içinde. ESTarengiz 

kanlı cinayetler 

~ 

Hafiye Köp k 
Sergüzeşt filmlerinin rakipsiz 

genç sanatkarı 

TiM HOLT 
ve bin bir hünerli zeki polis 

köpeği . Baı Rollerde: 

"AS,, 
3inema perde~inin tüyler Ürpertici 

bir harikası ... 
BUCON matinelerden itibaren 

KADIKÖY 

OPERA 
Sinemasında 

Mevsimin en güzel renkli filmi 

ZAFER 
SENELERl 

Oynıyanlar: 
ADOLPHE WOLBROUG ve 

ANNA NEAGLE 
Aynca: 

MADENLER 
ŞEYTANI 

SF.SAR ROMERO tarafından 

Şehır:adebaşı •••q'\llllı. 

FERAH 
SİNEl\IADA. Tel. %1359 .... ölüyor 0817). İşte bu matem, şaire bollstler ve bahusus Bnudelalre,, Mum" ___ !11...,:.. mazı badeleda Feriköyünde aile med-

~lerln en güzellerlnl <net.ekim meş- nakkah olmasına ehemmiyet ver- JUDY CALLAND - hum bay Yusuf Cemal Ak.çit Avrupa-
• •Gölı manıw~\Yti) ilham etmiş- ml§lerdlr. Denebilir k1 sembolizm, FUNK MORGAN da tahsilini ikmal etmiş, Galat.asara.-

- ondan evvelld cereyanl:ınn - meselfı. 1940 ın renkli tahesens Y1D en eski muRlllınlerlnden vatan ve 
romanUk Lamartine Ue parnasyen l millete kırk ikl sene hizmet etmiş ve 

1 - Aşkın Zaferi 

MEKSl.KALI KIZ {l\lİREİLLE BAi.İN) 
Ehemmiyetle nazarı dikkate: 

K d ı .etıquesn ve üçse
a ın ar l\ltdita tions, he

harbini p vi bir şalr olarak 
~ men ı:ruplanndan 

Londra 2 J ~dan onra, on ye-
1imes gazet rlnln unutturduğu 

h'ld" . · • hlsll lirizm ~nır.:>.lsiz 
? my~r: ve 1830 !le 1838 ara
zıne getirılt, llarmonies, JoCelyn 
lediklerin<. ,) ve La Chute d'un an
protestı- ın sukutu; on iki b!n 
nan rt ne'ln şohretini pek 
bi Jrordı-
kt ar olan bu yazımızda La.-

Ilı kmll eserlerini s:ı.yarak 
geç .. 

ı..econte de Llsle'In - karışmasından Tyrone Power'in pek büyük değerli talebeler yetlştır-
vucud bulmuş blr estetiktir. 1 mlştir. Cenabı hr.ktan merhuma. rah-

Lnmartlne'ln (elcglaque) hüzünlii S E v·ı M L ·, ' met ve nlleslne sabırlar dileriz. 
manzumclcrlnden bahsederken mü- 1941 Matbuat balosu 
nekkld Emile Faguet der ki: cBu şllr , H şetık duygulardaki en nazik ve en AYDUT Bu sene verilecek olan Ba~ın ba-
mabrem tar::ı.flann, zahmetsizce yük- losunun hazırlıklarına ba,lanmıştır. 
sek ve tasannusuzca sat bir ifadesi- Qııı + , 4 1 Balonun mutnd parlaklığını temin 
dlr. Ruhlar ynşadıkç:ı. onun, pek na- için azami itina gösterilmektedir. 
dlr takat iptllıl lle nıettun karileri ola- kkadad 1ınnllardır;hbiu, bae~la1nyete1r!!,~nç~e1r11, Mümtaz bir heyetin idarceinde ter-
cn.ktır.a ar ve yan ~, s:ı. ,,~ •• su t' d "l B b ı · 

Bir gün Lamarllne, beğenllmfyen blr hırslan yakmak isteyen ldeallzm ale- ıp e 
1 

en asın a osu, senenın en 
eseri münasebetlle: ıNe bels var! de- vlnln mUrlcll her insan... zevkli gecesini te~kil edecektir. Bu 
mtş; benim tarnftarl:ınm gençler ve inet MELİll I seneki bal_, Taksim ~azinosu salon-

• lnrında verilecektir. 

KARMELfTA Bu büyük film, sevenlerin, 
sevişenlerin aşk ve saadet 

LUPE VELEZ tarafından ıztırabı çekenlerin fi!mldir. 

'•••••••••mm••A Bu emsalsiz şaheser · » F % erkek arasında. ı;ırpınan 

Tepebaşı dram kısmı 
gece ıaat 20.30 da 

APTAL 
Son hafta 

İstiklal cacl. komedi 
kısmı gündüz saat 14 

de çocuk oyunu 
gece ıaat 20.30 da 
KİRALIK ODALAR 

hassas bir kadının feryadla-

l
lllllllllıllılıılll' ~':_ ~:~~~:;niz~İR CANJDiR 

in il Hissi, cinai, ahlfıki macera 

l

ull
11111111

a 

1 

3 - l\lanş d::i~~~~ Topçu dü-
ellosu, Londrnya hücum, Deniz 

har}llerl 

'--- 'l' Ü R K Ç E-.m·••'l1 



SOL\M flELiŞi __ _ 
_ _. •• ac, ha 

~ 1 "'"""' 1. ·- -· Islık çalmak 

D ün odamda yalnız başınıa otururken kendi kendimi ıslık 
çalarken yakaladım. Niçin ıslık çalıyordum? Fazla neşeli mi 
idim? Hayır! Efer fasla neşd.i olsaydım, benden başka 

kimsenin bulunınadığt şu odada ıslık çalmaz, şarkı söylerdim. 
Sesim hiç te güzel değildir. Güzel el eğil de ne demek? çok f e· 
nadır. Jlemen hemen hiç bir şarlayı tam olarak bilmem. Fakat in· 
san sesi ne kadar fena, musikiden ntı kadar anlamaz ve ne derece 
şarkı bilmez olıusa olsun, kendi kendine şarla söylemesinin önü
ne geçemez. Şarkı söylemek te, hayaUannı ka1.anmak için şar
kı siiyliycnler müstesna, neşe alametidir. Büyük bir muharrir, 
neşeli oldu,•1.mu anlatmak iç.in: crBu sabah, boğazımda şarla söy
lemek arzularile uyandım». der. Bu her halde doğru bir mUşa· 
he olacak. 

Evet. şarkı söylemediğime göre, tatla neşeli olmadığım an
laşılıyordu. Fakat niçin ıslık çalıyordum? Yoksa fazla kederli mi 
idim? Gene hayır! Zira fazla kederli olsaydım, ıslık çalamazdım. 
Kedere batmış, mağmum bir adamın ıslık çalmasına, bir şarkı· 
nın na~'lllelerini üflemeğe kallmıasına imkan yoktur. 

Ben ne neşeli, ne de kederli idim. Hiç bir şey d~ünmüyor
yordmn. Islık çalmamın da sebebi galiba bu idi. Öyle 7annediyo
rum ki, insan, kafasında hiç bir fikrin dildş tutturamadığı, yaşa
dığı alemle bağlannın kopuverdiği, hiç bir şey düşünmediği, mu
allakta kaldı''l anda ıslık çalar ve içine düŞtüğü bu boşlub'll bir 
ıslık yardımile katetmeye çalışır. Çok devdiğim şair Melih Cev
det Anday yeni bir şiirinde ıslığın nvareliğinl ne güzel yakala· 
nuş: 

cBalıklar için deniz lazım -seviımek için işsiz olm11.k- ve ıece· 
leri yatnkta -duymamak için tabanların aızısım- zengin olmak la
Ztm- halbuki ıslık. çalmak için - bir ,ey lanm değil.> 

lliç bir şey, haWi düşünmek bile! 
Şevket Rado 

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

'~ 
1871 muhasarasında Parisliler 

ne yemişler ? 
1871 muhasarasında Parls halkı, sı
~ et.inden maada töpet ve Jı:cdl etl 
de yemşller, hayn.nat bahçeslndetl 
bfıtün hayvnnlar kesllmlştl. Kasaplar
da bu hayv:mJann eti şu rıatıerde sa
tılmıştır: Kanguru eti yarım kilosu bir 

altın, fll hortumu etl porsiyonu 15 
frank. Nusunıy ile maymun etleri, 
klbar olarak daha yük.set rıatıerde sa
tılmıştır. Halk, o zaman kaplan, aslan 
eU de yemiştir. 

fsveçte griple mücadele 
Bu ıene lsveçte grip hutaltğı 

Mlgın olaıak hükmünü icra ediyor. 
Bir çok müesııeselerde ve bahusus 

tanelerde hastalık dolayısile 

İiiüstahdenıinin ekserisi bulunmadı-

Ağız mahfazası adı verilen çuhadan 
yapılmı~ bir parça ile ağız kapatıl
maktadır. Ağız mahfazası kullanan
hıra &'rjp mikrobu tesir etmediğin
den umumi yerlerde ve tramvaylar· 
da eezıneğe mecbur olan siviller de 
ajı.zlarına birer mahfaza takmağa ğından müracaat edenler aıkıntı çe

~orlar. başlamı~ludır. Bu tedbir sayesinde 
memurlan ııya· hastalığın önü alınacağı ümit olu
tedbir almııtır: nuyor. 

l lükiimet kalan 
net için garip bir 

. . 
Parasını değil sesını çalmışlar ! 

Nevyoık radyo neıriyat merkezi
nin ba~lıca muganniyesi bir gece 
nz;fesini ikmal edip atüdyodan çık· 
biı zaman üzerine birkaç ıilahlı 
adam hü.:um etmiı, bu adamlar kı· 
zı zorla bir otomobile bindirmişler• 
dir. Kız kendi.sinden büyük para ko
parmak İllteyen (gangster) lerin 
eline düıtüğüne hükmetmif ve fena 
lıalde korkmuştur. 

Ukin otomobil mükellef bir bi-

"""""--• ...r 

nanın önünde durmuı ve muganni
ye lrizmeıçiler tanıfı~dan hür~~t~.e 
karıılanatak büyük hır .alona gotu
rülmüştür. Burada bir ziyafet çekil
miıtir. Ziyafetten sonra kız radyo.dwa 
söylediği parçaları gramofon plagı 
alan makine önünde tam sekiz aaat 
söylemeğ., mecbur edilmiştir. Sonra 
kı.z salimen evine götürülmüştür. Bu 
suretle sanatkarın parasını değil 
aesini çalmıılardır. 

Yukarıda Ylmanlılarm İtalyanlardan aldıklan bir tank, a.taiıda bir 
Yunan köylüsü cepheye gİbnekte olan c.iJu ile vedalatıyor 

ı........---.._~ 

~life 7 -

YUNAN KUS BAKI$/: No.>AnYosul 
'I ercüme eden: A. 8Jl 

Tarihi vesikalar 

6 tavsiye! B "tetebbüıten. beı gün ıtonra Beyaz kitabı <Balka;ııarda ve Akd~·::~r::ı::. 
Am.ertka, tl1 çok bop.nına ft· İtalyan tecnüzünün yakın leketlerinde İtalyan nüfu1 Şarkılar, 

kası olan memlekettir. Ame- olduiuna dair Budapeıte Yunan ıe- İtalyan taarruzunun ve ıağlarııla§mıştır. Bu nüfı3 Müzik 
firinden Hariciye Nezaretine şu takbel iııkiçaflara mazhar 0 (Dış po-

rikada da en çok talA.k Califor- telıraf geliyordu: yakın olduğuna dair B.ı nüfu7 .. Larp zaruretleri y/:t santl 
nta'da oluyor. Ca.lllorn!a Kadın- Yunan Hariciye Nezaretine haberler geliyor durdu~uJmaz bir ekıl almıştır. ~e~:: 
lar cemiyeti bunu kendi k:ıtalan 13 Teırinievvcl 19'40 yan mılleti, tabii emeller harbiıuşma 
için haysiyet kıncı bir şey addet- cPck mevsuk bir membadan öğ- Yor, .halyan milleti, tabii tnl\tynse~ 
ıniş ve bütün kadınlara hitaben rendiğinme göre Macar Hariciye /talyan tayyarelerinin lar sıyaşctini de tatbik ediyoe bor-

Nezareti mahfillerinde ltalyanın !!cbebten dolayı hulu BalkanJPI.) 
bir beyanname n~reylemiştir. Yunanistana taarruzu yakın telakki Yunanistan üzerinde yaşayan karanlık noktalar ıı·h• 
Beyannamede boşanma vak.alan- edilmektedir.> yeni uçuşları ve aydınlatılmalıdır. 1ngiltcre hudcrlerl, 
ııın önüne geçilmesi için tavsiye- İmza: Skefıeris Yunanistanın yeni ve 600UOd kadar topyekun h rltadı-
lerde bulW1ulmaktadır. Cafior- Taarruz beklene dursun İtalyan tem-iştir. 
n.ia Kadınlar cemiyeti diyorki: tayyarelerinin Yunan bitaraflığını teşebbüsleri Kendi ısermayesile oynayan Jt;.-

muhil uçu§ları tevali ediyordu. Yu· ~ yan milletinin dü m11.ruı.au.en: 
cıAmerikada en çok boşanma nan Haric.ıye Nezareti, bu tecavüz- • . ~ı ı 940 'yolda tekaddüm 20.30 da 

vakası olan yer Califomia'dır. Jer karşısında Atina İtalyan ıefarc-1 krallığı sefaretını~ 2~1 eylu 1 . bil de~ildir. Her 1 bütün 
h 1 bizi i,.ı..,. k ! bir . . . h"li t d zıkredı en ta ımata h hh"" Bu a m -ru• ço ena ti nezdınde yem bır teşebbüste bu- tar ı no un a .. • d ıız ve er tee ur. gay 

~eydir. Cemiyetimiz bu vaziyet lunmak lüzumunu hissetmişti. Bunu rağmen Yunıın topraklıırı udermlAe Bu dakikada Avrupnda 
karşısında tedkiklerde bulunmll§ yine Yunan Hariciye müsteşarı im: vaki bu giLi uçuşlar h~kkın a a a- mesi liızını geJen şey, "dp eylediği bi-

k zasile İtalyan sefirine verilen şu tak- kadar makamların yemden nazarı sergisi 23/1/941 
ve nihayet bütün California a- rirden arıhyoruz: dilcltatini çekmek lutfuna bulunursa Bütün bu hücuml.-18 de Evimizin 
dmlanna ŞU tavsiyede bulunma· At• İt 1 -~ t" kendisine teşekküre borçlu olacak- tehditler halyan ta.Z binasında d:ı.-

ına a yan t!Cl"are uıe .ıernsımıe açıla-
ğ'a karar veımiştir: 14 Teşrinievvel 1940 tır.> ten saate bı:klenmc 

1 - Tuvaletinize dikkat edin, cKrnlhk Hariciye Nez.areti. bu Roma Yunan sefiri de 1 S teşrını- şüphe bırnkmıyo141 cuma gUnü s:ı.-
öğle yemeklerinde kocanızın önü- ayın üçünde ,.e ıekizinde vermiş evvel 1940 da hükumetine gönder· messillcri, hükume herkese açıktır. 

b k 1h ık~ oldug~u notlara ilaveten İtalyan diği raporda, ltalyanın Yunanis· telgraflarda ltaly.rlfl mercudur. ne saç aşa aıışmış, ma ı:ı.r 
krallığı sefım:tinin aşağıki hususata tnna karşı hücum taktiği hakkında, ber veriyorlardı: ı-------• 

bir halde çıkmaktan çekininiz. dikk:ı.t n:ızannı celbetmekle şeref şu mütemmim iznhatı veriyordu: 23 teşrinievvclde Levazım 
2 - Kocanızdan aslA. yemek duya: cÜç haftadanbed İtalyanın bize raporu gönderdi: 1 

masasını hazırlamak veya bula- 1 - 9 Tcsrinic,•vclde ve aaat karşı taarruzu meselesinde, geçen Yunan Hariciy'/lfeJJcm{I 
şık yıkamak içiıı•yardım etmesi· 2,57 de bir lt~lyan tayyaresi. Giri· nisanda Korfu meeslcsinde cereyan 23 Teşriİc\-vd 194~ 
ni istemeyiniz. din Kandiya şehri üzerinde daireler etmiş olan ayni hal vukubu)uyor. cBize karfı tııarru•m ,akın o 

k çizmiştir. Bütün mahfillerde ve bütün içt\mai ğuna dair şayialar ct-vnm edi :rı:ı.tı 
3 - Hafta tatilini geçirme 2 _ 9 Teşnnievvelde ve aaat tabakalarda hiç bir ferd yoktur ki: l latta askeıi bir m~llbadnn atıynca 

üzere nnnenizi yanınıza davet t O, 36 den 14, 32 ye kadar ltalya- bize karşı hareltete geçilmesinin haberler, Yunımistn kar~• h~ktır. 
etmeyiniz. dan gelmekte ve Oniki adaya git· tezahürü, birkaç anatlik mesele ol- ketin tezahürü için 5 te rinir\ feİt_ 

4 - Kocanız size işlcl".ine dair mekte olan bir İtalyan tayyaresi duiu habc.rini öğrenmi2 ve İşna et- ile 28 teşnnievvel a <ıındaki t ı .~ 
uzun bir nutuk tarzında izahat Le~cnon • Gastunyon - Amalias • miş olmasın. tayin ediyorlar.> .~ 
verirse, sözünif kcsmiyerek din· Astrus üstündrn geçerek Yunan Harekerın nevine dair olan riva- ıa: Politis k 
leyinlz, yalmt dinler gibi görü- topakları üzerinden geçmi;ıtir. yetler ise r;1etalibin dostane bir !ile· Bem Yurıan !1~\ti . .t!. "1: t.• • 

3 - 11 Teşrinievvelde ıaat 1 1 kilde ;leli ıürülmesinden baskın velde şu telgrafı çekmi tı 
nünilz. den 12,45 e kadar Oniki adadnn tarzında bir isti!Aya kadar bütün Yanan Hariciye Nen.,,me 

5 - Her hususta kocanızın re· gelmekte ve İtalyaya gitmekte olan k d 1 ·ı b 1 B 25 Tcsrinie~ 1940 a eme ere oamı u unuyor. u ne- • 
yini sorunuz. Fakat onun tavsl; bir ltalyan ta)yaresi, Nafpliyon, vi ihbarlar askeri ve idart mahfil- cBerlinden gelen hab~re g1e 
yesine göre hareket etmeğe mec• jNemeas, Ejion ve Arta.s üzerin· fillere yak;n olan kimseler t rafın· Yunanistana taarruz, bkaç .ın 
bur değilsiniz. den geçert:k Amo~oı'tan Kc:.a1~n- dan seforete yapı!mı~tır. Şunu kay- meselesidir.> 

6 _ Tab'an hiddetli iseniz bile yaya kadar Yunan topraklan ustun- dedeyim ki bu ihbarlat beyan ve 
kocanıza karşı dalma yumuşak den uçmu~tur. sebebler bakımından birbirinn ayru 

4 - l 1 T eşrinievvelde aaat olup hazan de g(ıya bizim için ve-
görününüz. 12,26 dan 1 3,20 ye kadar Onild casız fak.at İtalya için ıevkülce}'J za-

BW1laı-a riayet etmek sayesin- adadan &clınekte n İtalyaya git· turetini havi bazı müsaadat eeası 
de boşanmaların azalacağına mckte olan btr ltalyan tayyaresi, daircainda bir uzlaımaya varmamı~ 
kati itimadımız vardır.» Pon~ikonisi Filipias, Manolia.s ve mürae1:ah olup olmadığı haltkında 

İgumeniça Üstünden geçerek Yunan telkini bir ıual ile müterafilt buluDiğer taraftan. California'da 
toprakları Üzerınde uçmu~tur. nuyor.> 

Evli erkekler klübü de, Ka.Uınlar 5 _ t 2 Te rinievvelde saat 9,35 lm.za: Politia 
Yunan Hariciye Nezaretine 

21 Teşrinievvel 1940 
cemiyetinin 6 tavsiyesir.~ muka- de,n 9,5 5 e kadar bir ltal}·an tayya
bil erkeklere şu tavsiyelerde bu- resi, tersar.e mıntakası ve Paitalya 
ıunmuştur: adası üzc.~ndc bir kaç daire çizmi,-

1 _ zevceniz öğle yemeğinde tir. Bu tayyare, Eyina'nın şimal kıs-
mında kain memnu mıntaka üzerin

perişan bir kıyafetle masaya de de uçmuştur. 

&1ahiyet .ahibi Relanione in
ternationale haftalık mecmuası 19 
tqrinievvei tarihli son ntiıhaeında 
harbin inki~af tarzını tedkı"k eder· 

imza: P• 
Tiranadaki Yunan gt 

losu, ltalyan harp haJ. 
kında şu malumatı ver 

Yunan Har_!e' 460 kuru~ tahmin 
25 e y:ıta. çuha.sı :ılınn

cNakil vasıta! ekslltmesl 23/1/941 
ği haberi teyyüttaat 15,30 da Toph:ı
sın ıehirden §J ı;a~ınalına komlsy-0-

.. k'"II • . tır. nk temlnntı 1035 
mu§ _u .. eşmı§tır:ı komisyonda g!>rülür. 
b, buyuk zorlul vnldtte komisyona 
cla1'i İtalyan k 805 - 293 
bir fao.liye gör • • • 
bitleri E.rgerı)'c'Tı·circket ctmi• lerd.'n 
İtalyan hareketinin arifesinde bu• 
lundıığumuu dair umum'İ bir fıkir 

otursa bile güler yüz gösteriniz Krnll:k l Iariciye Nezareti, 1ta1yan 

ve çok lşi olduğundan, tuvalet ========================================= 
yaprnağa vakit bulamadığına 

hakimdir.> imza: Argiı-opu!os le.en ezcümle eliyor ki: 

hükmedlniz. 
2 - Masayı hazırlamak için 

kendisine yardım teklif ediniz. 

1 Günün Ansiklope<füil Hariçten liiiç tedariki 
Maltanın tarihçesi 3 - Kaymvalidenizi hafta ta

tilini geçirmek için yanınıza da
vet ediniz. Almanlar, Maltaya hava hilcumlan 

yaptılar. 

l 

Dün, Farmakologlar birliğinin ~ 
kon$.fresinde bu mesele görüşüldü ~ 4 - Karınıza bir şey anlata

cağınız zaman nutuk söyler gibi 
sözü uzatmayınız. 

5 - Karınıza, tatbik ederniye-
ceği tavsiyelerde bulunmayınız. 

6 - Kaıınız tab'an asabi ise 
onu hiddetıendirmekten çekini-

niz. 
Klüp, erkekler bu noktalara 

riayet ederlerse boşanmaların 

azalacağına kati surette itimadı 
olduğunu ilave etmektedir. 

Maltada eskiden meçhul kaylınler 
otururdu. Bunların meskenleri olan 
mağarolarln. kaba kuleler bulunmuş
tur. Omlros'un şllrlerlnde geçen Ka· 
llpso mağarasının Malt.ada bulundu
Ru tahmin edilir. 

- 'c 

California kadınları da, erkek
leri de 6 noktada karşı tarafa 
müsaadede bulunulmasını isti
yorlar ve biribirlerine karşı adeta 
nezaket müsabakasına girişiyor

lar. Fakat fiiliyatta acaba herkes 
6 tavsiyeye riayet edecek midir? 
Bu çok şüphelidir. 

Ada sonradan FinlkeUlerln, Yunan
lıl:ı.nn, Kartacalılann eline c-eı;U. I 
Mcvkli, tJcaretçe lnkiş.'l.fın:ı yaradı . 
.Mamurluğu pek ilerledi. Slcllya Ue be
raber Kartacnlılardan Romalılara 
geçti. Roma devletlnln p:ırç:ılanma
sında Şark imparatorlujtunun h1~1.
ne düştü. Beni t\gleb ıınmanında müs
lünıanlar 40 sene 1:arfmda üç <iefa 
adayı sarıp miliıdi 870 tc zaptettUer. 
On birinci ve on 1klncl asırda MaUa 
müslümnnlarııı elinden çıkıp Sicilya 
krallığına geçti. Enklzisyon mahkeme
si buradaki mü:ılümanlar ve Musevi
ler aleyhinde şiddetli takibatta bu
lundu. Bu dinlerin mensupları da Af
rlkaya geçmek mecburiyetinde kaldı-
lar. topl antısındar. bir cnı; aiit:t~c rd~~ 

Rodosun Knnunl Sultan Slileyman . • .• . . . • . . . ;uıerln 
tarafından anptı üzerine. Şnı-lken Ro- Fannakcloglar bırlıgı aenelık kon-jyenı ıda~~ heyetm~ s751lrnııılerdıı-tte 
dos şonılyclerinc Mnltnyı verdi. Ada, gresi dün Cağaloğlunda Etibba oda- B. Hüseyin Husnu Arııan, B. 

Trakyada bir heyelan Slcllyaya ooğlı iken CümhurlyetJe lda- sının ııalonundı. toplanm1ttır. Kon- Mahmud Cevad Pelin, B. ail Ha
re olunurdu. Hnlbukl ş5\la\yelcrln ell· gteye BdlıS.:eait rncbusu eczacı B. lid lipi, B. Nizaınctt:n llcr, B. Is-

Edime (Akıam) - Son ıürekli n~ geçince tazylklrre uğradı. Kanunl Muzaffer Esad Akpınar riyaset et• met Som!r, gerıetal Eyüp Snbn Bı' 
yağmurlar dc.layaiyle Edirne - İıtan· Suleyman ıınmnnmda Mo.lt& Osmanlt itti gin B. Hulki Jl!ttıail Gölcnar B (' 
bul demir yolunun Uzunköprü ile donanması tnrnfmdan muhasara. ~il~ m r. f 'ç B C dd· ' 

0
: 

Pehlivanköy arasında ve Uzunköp- diyse de, Tutg\ld reisin eehadeti üze· idare heyeti raporu okunduktan ':_r aga~}· ıyase ın 1' 

rüye 6 kilômetre kadar bir mesafede rine muhasara kaldırıldı. 1797 de Na• sonra bazı ~acılar aör; alarak re• °Klu, B. rman. 
1 . B ak poleon Mısıra &'İderken Maltayı zap• çet~ \lo yapılan bazı iliçl~ıın iptidai Kons:renın. t~Pl"nmntı ~~~"l' 

heyelan vukua ge miıtır. u t~pr tcttl. 1800 de Maltalılar, ecnebl yar<iı- maddelerini piyasadan tedarik ede· tile bı.iyüklenmıE~ tLz' le .n 
kayması yüzünder. trenlerde bır kaç mile . Fransız lıaklm!yctınde.ıı kurtul· mediklerini ileri ıürerek bu hususta kilmesin• k~ra-: ' ver .. :dzı,. 
gün gecikmeler olmuş .ve a.kta.r~a dular, tnglltercnln hltnayesıne glrdl· u h . . "b· t db" 1 l nihayet nrılmi~tir .. 
suretiyle münakale tcmın edılmıştır. ler. 181' Parls muahedesi bu a<lanm ıoare eyetımn ne gı ı e ır er a • . DCı 
Alınan ıeri tedbirler aayeainde tek· i:nrııtereye terklnl taadilt eu.ı. dıiuu .•onnuşlardır. Ulukışla elı 

·· f b •l nm t- İdare heyeti namına Tenlen iu- tayir l"' ra aktannaııız ıeyTtııe ere ~ .. a .. ı. J Ulukışla (Akşam) ,.... 
tır. Bu mevkide yolun takvıyesı ıçın Edirnede köy bütçeleri hatta talyanın harbe girmesinden b 

1 
d "d Kı 

•onta mııı.hdut birkaç kaleme inhi ar e e iyenin ı •re- ctti8 
çalı~ılmaktadır. Edirne (Akoam) - Vilayetimiz etmek ıartile Fransadan ve lıalya· ri!.tası saııt "' sekizdeı 

d >le. Gaziantepte dokumacılar köylerinin 1941 yılı köy bütçeleri dan ilaç selmesine imkan olmadı~. çuğa ka ııı c~rcyan \ Do 

f bazırlanm,~tır. Bu yıl köy bütçelerine Kızılay vasıtasile Ame.rikndan lİpa• heple halk radyodan • 
kooperati İ &"CÇen yıllardan ba;lanıp tamam• riı edilen 'ilaçların da henüz celme- fade edemediği gib:~ıus\l. 

Gaziantt'p (Ak§am) - Gazian- !anması gereken mektep binaları ile mesi yüzünden bu yokluğun ruhur mecburiyetinde e yatak öttüstı. 
tepte dokumııcılık çok ileri ~itmiş diğer bazı mühim ihtiyaçlar için tah· tttiği bildirilmiştir. Bununla beraber tedarik.i1c\dc m~~ık pamuk. 
olduğu halde timdiye kada~ bır teş- sisatlar konmuştur. idare heyeti bu yokluğun umumi dır. 1 . et buyuk semaver 
kilata bağlanamamıştı. lktısad Ve· 'bir buhrana delalet etmediğini de temekanda ynzılı 22 kalem malzeme 
kaleti umum müdürlerinden B. Re· Edirnede ekmek fiati ilave etmiştir. lıkla satın alınacaktır. İhalesl 
,ad Halk bankıısı umum müdürü Ed" (Ak ) ş h . . k N d y eı 941 cumn g~u snnt 15,30 da. 
B T }At arkadasları hafta içinde u:ne ·ı~m -. - . e rımız e • elice e yeni idare heyetine bu ıanede Lv. Am1rllğ1 s:ı.tın alma 

· . a ~ ve I . l ~ d k 1 n imek fıyatı tespıt edılmıı ve toprak ilaç meselesinin takip ve temini için i=omındn "apıl:ı.cnktır. Taliplerin 
şehrım~ze ge mı§ er, o umacı a f" • f d h •1 'l_ V A • • • W~ J 

H Ik .· d 1 k Ga ·antep o ısı tara ın an şe re verı en uu~- salahıyet verılmcsı karnrlııl§tırılm:ş· ı E;eceklerl niımuncleı·den beğenıle· 
~- e.,:ın le ktop ıyarat"f" . kzı daylardan yapılan ekmeğin kilosu- tır t nlınncak olan lşbu malz meyi 

dos;umacı ar oopera ı mı urmuş· t 15 l 1 • • h . 1 up'nıeğe tal p o'anl:ı.nn numune "\C 
lardır. Toplantıda valimiz, sıınayi ~uıı ~uruşa ıatı m~ı ıçın nar Bundan rıonrn idare heyeti intiha- tut>\ natlar 1" beıll v~k.tte l:om! ~ a 
müdürü de bulunmu~lardır. ·onmuştu;. bına geçilmiş ve n ağıd ki zevat ycı;neıetı.. (816 - 3llS) 



Sahil•: Müşterek hastalık 

Garımdan blrinln düğününde ı bendeki bu değişikliğin farkında. blle 
yuk blr otelin iki salonunu görünmüyordu. Onu kıskandırma~, 
doldurmuştu. Bwıların ara- kendisine karşı l~kayıd davranıp, ar

it şık, güzel, genç kadınlar, kadaşlanna. karşı mültefit bir vaziyet 

[t eıkekler vardı. Cazbund çalı- aldım. Metelik bUe vermedi. Şimdiye 
dana ediliyordu. Bôyle kalabalık kadar bütün hayatımda, her zaman 

benim en eğlencell bulduğum tatbik ett.lğlm ve harikuldde faydala
ı koteye çelrıllp etrafı seyretmek- nnı gördüğüm usuller Gülserenln kar

!111 e de öyle yapmıştım. Dansedlp şısında iflas ediyordu. 
ı m buram terleyenlerden başbaşa onu elde etmek, onun kalbine g!r-
0 ha.bre dedikodu yapanlardan mek için Adeta aşk hususunda Allma
ahattım ve onlardan daha fazla, ne tedklklerde bulundum. Acaba bu 
iyi, daha makul bir tarzda eğle- kadının kalbini nasıl elde edeb1llr
um. Etrafım çok dikkate değer dim? Aşk hakkında yazılmış biltün ki-

halde idi. Meseli\ şu esmer, uzun taplan getirttim. Bu yaştan sonra 
mühendisle, kızıl saçlı genç ka- derse çalışır gibi odalara kapanıp on-

-7 en ne kadar kendile- lan uzun uzun okudum. Kadınlar ve 
Berlin uro;1 P. vermişler, bu kadar kadın ruhu hakkında yazılmış bütün 

duları tt:aıe1e?::.de ne kadar kendi eserleri devrettim. Ondan sonra oku-
F kf' dalmışlardı. Daha ileride duklarımı Gülserenin üzerinde tatbi-

ena r rı\ofek kelebek bıyıklı bir ke ka~tım ... Aman yarabbll_, İllm-
malJ gibi m tı yüz yirmi klloluk bir le, kitaplarla. hayat arasında ne müt-
hn d r nırım. nde Adeta sürüklüyor- hiş bir uçurum vardı. Okuduklarımın 
ı-; pJ.ran ııığın nrnsında blriblri- Gülseren üzerindeki tatbikatının tesl-
tor y sarayı de>lr çıtt ... Yeni nişanlı- ri tamamlle benim aleyhime oldu. 
n n • cemı;ıgenç kızı da tnnıyo- Bundan sonra. tarihteki meşhur l\şık-

r }nf t:nde t;nlıyı tiL çocukluğun- lann, meşhur donJuanlann, hayatına 
ı; d me<:mua çıı!{nlın seslle, peltek aid yazılmış. hemen her lisandan kl

on y ında sız bir oğlandı. Ne taplnn getirttim. Bunlan uzun uzun 
ın.un. Bedb"rkoca deJlkanlı oldu tedklk ettim. Aşk meselelerinde mu

ddl e mar.nan ne _çabuk geçi- vaffakıyet kazanmak için onların kul
be :ili r belk'alabalık arasında !andıkları. tatbik ettikleri usulleri 
n~ e, dlpülserenle dansedi- okudum. Ne yazık ki ben bunlann he-

w...ıbetı~~ ~ 1ıt dıı. ağzını genç ka- men hepsini yapmış, fakat gene Gül-
20b tulağınEdoğru yaklaştırıp ona sereni elde edememLştlın. Üstelik ben 

ratı Jler söylibrdu. Fakat Gülsere- bu tarihte yaşamış meşhur donjuan-
1 k )'iizü gaye ciddi idi. ların hepsinden daha kurnaz, daha 

11 ı zamandSberl Ruştunün ona de- üstnd, daha işini blllr bir Aşıktım. 
re nne glb~şık olduğunu biliyor- .Hattl birçoklarına aşkta muvaffakı

Çünkü R,ştü benden hiç blrşeyl- yet hususunda ders bile vereblllrdim. 
~UIAJLJıazdJLAkln Gülseren ona Bundan da vaz geçtim. 

tamamilIAkayıttı. Halbuki cFe- Fakat ne yazık ki sevglllm hAIA ba-
n çemberiben geçmiş insan• de- na merhamet etmiyor-. Artık onu elde 

ce benlın klıma Ruştu gelirdi. etmek için ümidi kestim. 
macer~nnda bıiyük bir tec- O günü Rüştü ile düğünden beraber 

, __ ,,.,.. __ n:-q1 d!;•P kadar bir.çok ke- dönduk. Bir daha kendisini iki ay ka
ştu. Genç. güzel, iyi konu- dar görmedim. 
yerinde bir erkekti. Kadın Geçenlerde ona bir mobllye maı;!'a-

nterinde pek buyuk muvaffa- zasmda ras geldim. Mobllye alıyordu. 
tl J anmıştı. En soğuk.kanlı - Hayrola? diye sordum. Mesud 
1ıt blle hoşuna gitmesini blllr- blr gfilüşle: 
k e elel rinde hakiki bir üs- - Mobllye alıyorum. Şaka değil bir 

• m ev kuruyoruz. Gülserenle beraber ya-
,n, ,.~ıniz, her insanın blrşeye şamağa karar verdik ... 

J r dlıf(rrdır. Mesela bazılannın Hayretle sordum: 
olc~ .. JtLi ~k hususundaki kabili- - Demek nihayet muvaffak oldun 
~iıı~-~ • Adeta hayret verir. Bazı ha ... 

11, .o"l ~eri tam rlı-.hususunda - Hem de nasıl? Hem de ne akla 
ıa!ı resrl> Z ra ... -, cıye. • el 1940 lmez bir surette ... Ben de kendimi 
normal'dl nutkumfe~rınıeVV adi- ;ad bir aşık sanırdım. Halbuki aşk 
ha k tJr ve sozlerlanna vaxıyet cd ilen şeyin ne bilmediğimiz usulleri 
y rr e doş buluyor ediyor. Sivil eıha• Jr. çhul taranan varmıo... ' 

unan C..füy:ılı, p• h'r"' gitmeleri pek çareye baş vurduğum halde 
b.•dıman etnıtıı Y~ Tı '\g f -uhabera• nln kalbini kazanamadığımı 
d ın· b l ••• e ra ••• cm ı u ı \ .. ruyor Bura· Jylemlştlm. Hatta artık ondan 
is .. tetl<!r v yetmt~ ata ~ ela • büyük ıi de kesmiştim. Geçenlerde cs-
l.qica 'baz.ı illll esc,ararga an ~ h .,_-:1ta satan bir çıırşıd:ı dol~ıyor
man r.J···-1 ! .. dC\ilüyor ... ~~~t'l! dum. Bende garib bir hastalık vardır: 

aıdı. Kencı1 ~.wu Jüzeı' dost. der- 1.Tabak hastalığı •... Evet tabak hasta-
erdı. lığı ... Çeşld çeşld, bilhassa eski ve na-

F kat işte gtlzel dost bütün hayatın- dl~e tabakları toplarım. Hatti bazı 
a Ut defa olarak Gulserenden şiddet- muzayedelerde gayetle kıymetli tabak-

b r mukavemet görüyordu Halbuki lar ellme geçer. Evimin bütün duvar
Gülserenl şimdiye kadar hİç bir ka- lıı:_n bu nadide tabaklarla süslüdür. O 
ına karşı hissetmediği bir aşkla sevi- gunu bu eski çarşıya da. bazı kıymetli 
ordu. LA.kin genç kadın bunun far- tabaklar geldiğini işitmiştim. Bazen 

da blle olmuyormuş gibi hareıcet burada kıymetleri takdir edilmeyen 
dl rdu. 'lüştu dell olacaktı. tabak~ar oldukça ucu~a satılır. Işte 

tmdl onıa gene oyle olmuştu. Bır iki tabak al-
lerlnı r dansederken uzaktan mıştını. .. Tam çarşıdan çıkaca"ım za-

rct,ı. inceden inceye tedklk edl- man Gulserenle karşı karşıya gelml-
ımR Vazıyette~. öyle anlaşılıyordu yeylm mi? Şaşkın sordum: 

kınÜftüyü ~o~meyelidenberi o - Siz burada ne arıyorsunuz? 
4a en küçuk bir muvaffakı- Gülümsedi: 

gösterememiş, sevglllsinln kal- - Ya slz? 
~lltatamamıştı. Dans bitince - Bende garfb bir hastalık 
G~renl yerine kadar götürdü. Tabak hastalığı.! ... dedim. var ... 

bır e"' 1 dü, benim masama geldi, Hayretler içinde: 
ı.,.. eJaz keten mendlll ile yüzü- - Ne? Tabak hastalığı. mı? dedi. 

riııı silerken derin derin of- Ona işi izah edince büsbütün şaşırdı: 
ihıtı bana çevirerek: - Tuhaf, dedi, bende de aynl hasta

- u tadın benl mahvedecek! ... Ne lık var... Hem ellnlzdekl tabaklar 
er amct iz şey yahu!_ dedi. ne kadar güzel ... Yen! mi aldınız? 
Bundan sonra ben sormadan derd Bu müşterek hastalık bu müşterek 
nmağa başladı: zevk bir anda bizi birlbtrlmlze yaklaş-
- Azlzlm bu benim hayatımda ras tırmıştı. Artık çarşıları, müzayede yer
ldlğlm en zalim kadın ... Şimdiye ka- lerinl beraber geziyarduk. Benim ta
r onun kalbine girmek için üstad ve baklanmı görmek için birkaç kere evi
ahlr bir ltıRın yapablleceğl her ça- me geldi.Ben de onun tabaklarını gör
ye bat vurdum. MeselA. evvel! gayet mek için kendisinin apartımanına git
kun, cfirettAr bir tavır takındım. tim. Işte böylece d~tluğu ııerlettlk. 
at bu fayda değil b11Akls zarar ver- Tabak hastalığı. sayesinde onu kazan

. Ben tabll ona karşı tatlp ettiğim dım. Az1z1m kadınlarla erkekleri blri
Utltayı henıen değl§tlrdhn. Bu sefer birlerine yakla.,tıran şeylerden biri de 
•allı, elindeki bütün kozlan kaybet- muhakkak kl müşterek bir Ipt11Adır .•. 

, merhamete muhtaç bir Aşık hali Işta biz bunun mlsal!ylz ... 
dım. Bu da naflle ç_ıktı. Gülseren Hikmet Feridun E5 

"Bilmediklerimizi öğrenmeğe heves et
medikçe hiçbir klüp maçının idaremesu
liyetini yüklenmeğe hakkımız yoktur.,, 

Yazan: Kemal Hallın Gürgen 

Gayet basit gibi görünen ve fakat taraf oyuncularından birinin bu po
her kelime ve cümlesinden birçok ml'ı- zlsyonuna her zaman için şahid otabl
nala.r istihraç edilecek olan beynelmt- lir. Aklıma şöyle bir sual geliyor: 
lel futbol kavaldi umumlyesı ahkdmı- S - A - Bir oyuncu, oyun devam 
nın ruhuna nüfuz edilmedikçe ve va- ederken hakemin müsaadesi olmadık
zıı nizamın her hangi bir oyuncunun ça. sahayı terkedemiyeceğine ve bir 
şu veya bu harektlnl teczlyedekJ mu- futbol sahası da. malum ve mahdud 
cip sebepleri üzerinde durulmadıkça. çizgilerle tahdld edilmiş olduğuna gö
hakem kararlarında tam bir isabet re, acaba kaleyi müdafaa eden oyun
aramak yersiz ve mevsimsiz olur. cutardan blrlsl kale çizgisi ne filelerin 

Bir futbolcunun hatalarının lcab tahdld ettiği saha dahlline e:lrip dura
ettiği şeklide hakem tarafından der- blllr mi? 

Demişti. 
Çelebi Mehmed acaba bu 1ş1 kökün

den halletmek imkAnını bulabilecek 
miydi? 
Avcı Ahmed bey glbi birçok kuman

danların da gözü kaldığı bu zengin ül
kenin Osmanlı hududları içine alın
ması - o gün için - işten blle değil
di. 

Çelebi Mehmed: 
•- Bu yıl geçti... Fakat, gelecek yıl 

baharında, yeni bir gaile çıkmazsa at
larımızı gene Tuna boylarında ve Ef
lak ovalarında koşturacağız ı. 

Diyerek, hem kendini hem de ku
mandanlarını teselli ediyordu. 

Çelebi Mehmed (819) yılı sonbaha
rına do~ru muzaffer olarak Edlmeye 
dönmüştü. 

••• 
Akdenizden gelen 

haberler hal tecziyesi bir anda karşılıklı işlen- B - Durursa hakem bu oyuncuyu 
mest varld ve mümkün iki hatadan saha haricine çıktı diye oyun harici 
ehemmlnl mühimmlne tercih ederek farzedebUlr mi? Akdenlze giden donanma Gelibolu 
şlddetllslnl veya her ikl muhtl oyun- C - Oyun sahasını tahdld eden ka- tersanesinden hareket etmişti. Gellbo
cu hakkında ayrı ayrı yerinde tecziye le çizgisinden dışım çıktığını kabul lu tersanesi ilk de!a blrlncl Murad 
kararlan verebilmesi, ancak hakemin ederse sahaya tekrar almaz mı? Hüdavendigar tarafından tesis edll
o an içinde göstereceği sürat! intikal, D - BllAk!s kale nlelerlnln ihata mlş, Çelebi Mehmed!n yardımlle biraz 
feraseti zeka ve nazariyata olan vuku- ettiği ufak bir sahayı oyun sahası da- daha ıslah olunmuştu. Donanma lçin 
file ölçülebilir. hili addederek bu oyuncuyu saha da- - Türklerin o zaman denizcilikle 

Bu itibarla, bir hakemin ameli sa- hlll tarzedeblllr mi? alikası pek az olduğundan - hıristl-
hadak! atekfımül devresi•, "antren- E - Kaleye havale edilen bir şütü yan çocuklarından toplanan denlzcl
man slstemı. ve ıkararlarında ıstık- kurtarmak lçln bd oyuncu bulunduğu ler Gelibolu tersanesinde yetiştirilip 
rar• meseleleri üzerindeki düşüncele- yerden gellp top kale çizgisini geçer- bunlara cDevşlrme• namı verlllrd1. 
rlmlzl başka bir yazımıza bırakarak ken bir gole mani olsa neye hükme- Orduda aynca eBahriye askeri, na-
hakcmde evvela .nazariyata vukuf• der? mile başka blr sınıf asker mevcud ol-
noktası üzerinde durmak mecburiye- Işte üç satırlık bir ifadenin tefsir madığından, gemilerde istihdam edi-
tlndeyiz. tavzih edllmcğe muhtaç birçok sual- len devşirmelere de ıAzab askeri• de-

Uzun senlerden beri ve her fırsat lert. n1llrdl. l!albukl o devirde orduda 
buldukça yurdun her tarafında açıl- Kavaldl umumlyenln her maddesi ~Imdikl lstlhk5.m askeri makamında 
mış bulunan hakem kurslarından me- ve hr maddesinin hakemlere ve oyun- olmak üzere - köprücülük ve Iılğımcı
zun olan arakdaşlann kavaldl umu- cuıam talimat fasılları, ve buna lık gibi hizmetlerde kullanılan bir sı
mlye ahkftmı üzerindeki nazari bllgl- benzer müteaddit suallere yol açar ve nıf asker daha mevcut olup bunlara 
lerlnin tnm ve noksansız olduğu iddia cvap ister. Bunların cevapları yuka- da Azab askeri denlllrdl. Çelebi Meh
edllemez kanaatindeyim. Kaldı ki, sa- nd:ı. da arzettlğim veçhlle, kitapta med devrinde bunları b!rlblr!nden 
hnlarda husule gelen bin bir müte- sarahaten bulunmaz. ayırmak için denizde kullanılanlara 
havvll harekll.t ve pozisyonların kurs- Bu sualin cevabını verebllmek için ıbahr!ye azablana namı verilmişti. 
lan idare eden r.rkad~lar tara!mdan kavaidnameyl elemek ve buna temas Gel!boluda, donanma beyi Çalı bey 
akla gelmesi, müııkaşa. edilmesi lmklin eden maddesin! bulmak ve üzerinde tarafından yetiştirilen bahriye azab
hariclnded!r. Bunlar ancak, kursu ik- ~!emek gerektir. Gene müteakip mad- lan Akdeniz seferine çık:ı.rken olduk
mal eden namzcd arkadaşların ha- delerden istiane ve istifade ederek ça esaslı bir teşkilata bağlanmı,lardı. 
kemliği şerefi! ve mesullyetıı bir mes- bunu halletmek çaresini buluyoruz. Her gem!de bir küreğe beş kürekçi ve
lek gibi te!Akkl ederek kavaidi umu- Kavaldnamenln on yedinci maddesi rilmlş ve her küreğe üç silahlı devşlr
mlyeyi tekrar tekrar okumaları, maç- bir ceza ımruşuna (penaltı) ya hangi me ayrılmıştı. o yıl yapılan on kadar 
ları ldare eden arkadaşların kararları ahV'.llde hükmolunacağ-ını amirdir. mavna = mahon ve on beş gallze, kl 
hakkında tenevvür etmek istemeleri Bu maddenin hakemlere talimat kıs- yirmi beş büyük tekne ile sekiz on ku
ve nihayet yapılması elzem olan ha-ı mında şöyle bir cümle vardır: çük çektırlden ibaret olan ilk Türk 
kem toplantılarındaki teknik mtina- c .... Kaleci, kale direkleri arasında- donanması Antalya açıklarında gö
kaşalan içten gelen bir istekle takip 1 ki kale çlzglslnln her hangi bir nokta- rünmüştü. 
etmelerlle ve zamanla elde edlleblllr-ı sında durabilir. Fakat bir kere yerini 
ıer. a!ınca artık topa vuruluncıya kadar Bu sai1lllcrde yerleşen Karaman dc-

Son haftalar zarfında mut.tali veya ayaklarını kımıldatamaz ... > nizclleri Türk gemllerlnl görünce: 
şahidi olduğumuz bazı h!\dlse ve ka-ı Şu halde cevnplanmızı verebiliriz: •- Bunlar Vened!k gemileridir. Bizi 
rarlar, maalesef - kim ne derse de- C - A: Nizam, penaltı atılırken aldatıp vurmak için Turk s:uıcağı 
sin - bazılarımızda bir teessür uyan- müstesna olmak üzere, kaleyi müda- çekmişler.• 
dırdı. Bu noksanlarımızı telafi için 1 faa eden tarar oyunculardan her han- Diyerek, slHihlara sarılmışlar, sahll
müşterek bir mesainin programlııştı- gi birini ve faraza kaleciyi oyun de- lerde pusu kurup, slliihendazların sa
rılmasına mübrem bir ihtiyaç ve hatta vam ederken, kale filelerinin tahdid hile çıkmasını beklemişlerdi. 
zaruret vardır. etti~! sahada durmaktan menetmedi- Donanmanın başında bulunan ve bu 

Bizde bugüne kadar, çok muhtaç ğlne göre, her oyuncu bu sahanın içi- havallde yaşayan halkın mak.sad ve 
olduğumuz futbol kavaldl umumlyesi ne glrınekte serbestlr. seviyelerin! çok iyi bilen Çalı bey, sa-
ahkAmını, tefsir edecek bir kitap ve B - Hakem burad duran bu oyun- hlle biraz daha yaklaşarak: 
teşrih edilmedikçe ilk bakışta anla- cuyu saha harlcl addedemez. - Biz Türküz ... Blze itlm:ı.d ediniz! 
şılması mtişkül maddeleri tafsil ve C, D - İki kale direğinin arasında- Naralar!le tckblı alıp kendilerini 
tavzih edici bir broşür neşredilmiş de- ki kale çizgisi ile filelerin tahdld et- güçlükle tanıtmıştı. 
ğlldir. Bu noksanlığın y:ı.kın bir za- tikleri saha oyun sahası dahiU adde- Donanma o gece Antalya sahillerin
manda glderlleceğlnl ve muhtelif ya- dlleceğine göre, kasten bu sahada du- de bir köyün küçük körfezinde demir
bancı federasyonların F. İ. F. A. ha- ran oyuncu oyunla alAkadar demek- !emeğe mecbur olmuştu. 
kezı: komitesinden sordukları müte- ! tir. Oyuncu her zaman için ~u saha- Çalı beyin maksadı bu köyde denlz-
addıt suallerin cevaplarlle berabt?r ıs-1 ya girip çıkabillr. cillklerlle meşhur olan yerlilerden bir 
tıfademlze arzedilece~lni umarak mü-, E _ Kaleye havale edilen şütil ka- kısmını kandırıp aylıkla donanmaya 
teselll oluyaruz. lenin içinde bulunan bu oyuncu kar- almaktı. Bunlar denizcilikten çok iyi 

••• şılıyabllir ve topu daha kale çizgisini anlayan cesur, atılgan ve merd köylü-
Fırsat düştükçe okumaktan büyük 1 geçmeden bir gole mani olab!Ur ve lerdl. 

bir ze\'k aldığım ve rahmetli Şerefin oyun da seyri tabiisini takip eder. Çalı bey o gece ltlmad ettiği adam
(hakemln kitabı mukaddesi) dediği r Bu meseleyi •Ofsaydt maddesinden !arından beş on kişi çıkardı. Bu adam
kavaldi umumiyenln birinci maddesi- de tııtlfade ederek halledebiliriz. Şöy- lar köylülerle temas ederek: 
nln aOyunculara talimat• bendinde le ki: - Biz yabancı değlllz. venedlklile
şu satırlar gorülür: j Madde 8 _ Ofsayd. [Bir oyuncu rin tasallüt ve tecavüzünden sizleri 

CBlr oyuncu, oyun devam ederken, topla o"narken kendi arakdaşların- kurtarmağa geldık. Buraya hangi kor
kaza. vukuu. müstesna olmak üzere,! dan blrl _ top~n oynanmakta olduğu sanlar ve ne zaman geliyorsa, bize 
hakemin musaadesi olmaksızın sahayı 0 anda _ hasmın kale çizgisine, top- söyleyin. Onların peşini kovalayacağız. 
ter'ket~~~el~dlrl ve: ıa oynıyan arkadaşından daha yakın Dedikten sonra ileri gelenlerini bir 

On uçuncü maddenin hakemlere bulunur ve 0 :mda kendlslle hasım ka- araya. toplayıp donanma. beyinin di
talimat fıkrasında. [Hakem bir af ta- le çizgisi arasında lA.akal iki hasım teklerini birer birer anlatmıştı: 
lebl kabul etmemelidirler] der. oyuncu mevcud olmazsa, 0 oyuncu - Sizden ücretu denizci almak ts-
Şlmdl, bu maddeyi sened ittihaz oyundan hariç, yanı ofsayd sayılır.] tlyoruz. Donanmada her ay muntazam 

ederek aşağıda arzettlğım bir mesele, ı Denildiğine göre, bir hakem oyunu aylık alarak çalışacaksınız. İki yıllık 
kl~_apta geçmez, kurslarda takrir ve idare ederken tarafeyn oyuncularının hizmetten sonra tekrar köylerinize 
munakaşa edilmesi belki akla gelmez birisi kale çizgisi üzerinde dursa, dl- gelmekte muht:ırsınız! 
ve ~~.htemeldlr ki vaziyetin tavzihi ğeri kalenin içine girse ve mukabil ta- Bu sözleri can kulağlle dinleyen yer
düşunulemez. Fakat sahalarda her za- raf oyuncularından bir tanesi de kale ı lller derhal Türk denizcilerinin yanı-
man tekerrür edebilir ve maçı idare . na koştular: 
eden hakem, kalesini müdafaa eden 1 Devamı 7 ncl sahıfede - Biz hemen şimdi slzlnle beraber 

gelmeğ'e hazırız. Bu vesile lle düşman
dan elimizle öc almak fırsatını da bul
muş oluruz. Fakat, biz gidersek, bura.
larda.kl çoluk çocuğumuzu, malımızı, 
mülkümüzü, yuvalanmızı kim muha
faza edecek? Korsanlar buraları bof 
bulursa, büsbütün yağma eder ve köy
lerimizi ateşlerler. 

Köylülerin sahile toplandığını gören 
Çalı bey birkaç çektlrlye devşirme dol
durup ellerine meşaleler vererek sahi
le çıkmıştı. 

Yerliler donanma beyinin geldiğini 
görünce, derdlerini ve isteklerini ona 
da. söylediler. 

Çalı bey uzağı görür, soğukkanlılı
ğ!le, isabetu tedblrlerlle meşhur bir 
adamdı. Ayni zamanda gür sesi ve ta
lakatı vardı. Yüksek bir yere çıkarak 
yerlllere hitap etti: 

- Bundan sonra köylerinize, çoluk 
çocuğunuza ve yuvalarınıza yabanct 
bir el uzanmıyacak... Yabancı ayağı 
buralara basmıyacak. Sizi ve bütun 
Türk sahillerini korumağa, korsanla
rı kovalayıp birer birer tutmağa karar 
verdik. Hepiniz müsterih olunuz ... 
Hatta bundan sonra evlerinizin kapı
larını bile kapamadan, huzur ve em
niyet içinde yatablllrslnlzl 

Etraftaki köylerden sahillere doğru 
müthiş bir köylü akını başlamıştı. Si
lahını alan: 
•- Beni de al... Ben de donanmanız

da çalışmağa hazırım.• 
Diye bağırarak, Türk donanmasına 

glrmeğe koşuyordu. 
Çalı beyin donanmada zayıf olan 

tarafı da zaten bu idi. .. Yanl denizci
likten anlayan Azabları pek azdı. He
men o gece sekiz yüzden fazla usta 
denizci seçerek, hepsini Türk do!1an
masına aldı ... Oem1lere taksim etti ve 
her av muntazam aylık alacaklarını 
soyledi. 

Donanma kadrosu hemen hemen 
tamamlanmış gibiydi. 

Bunlardan büyük bir kısmı gallzele~ 
re yerlcştlrllmiştl. Gallzeler uzun ve 
üç direkli olduğundan, yelken kısım
lan da razla idi. Bunlara yelkencıllk
ten çok iyi anlayan Antalyn ahU 
köyltilerl yerleştirildi. Köylü denl7 cller 
çok becerikli ve sanatlarında pek ma
hir kimselerdi. Hemen bütün ömürleri 
küçük yelkenll gemilerle denizde geç
mişti. Bu hizmetleri hiç yadırgama
dan, güçlük çekmeden başarıyorlardı. 

* Akdeıılzedn Gellboluynğ sonra da 
Bizans yolu lleEdlmeye gelen azablar
dan biri, donanma beyinden padişa
ha bir mektup getirmişti. 

Edimeye gelen adam, Çalı beyln çok 
itlmad ettiği bir denizciydi... Ant11lx• 
sahillerinde ona cSankoyunlu kartJllı 
derlerdi. 

Çalı bey ona mektubu verirken. 
ı- Sakın vezirlerden hiç birine gö-

rünme! Mektubumu zatışahaneye 
kendi ellnle ver!• 

Demişti. 
Sarıkoyunlu iiç gün Edlmede padl· 

şnlıın yalunu kolladı. 
Bir gıin Çelebi Mehmed atla şehir 

içinde dolaşırken, atının önüne atıl
dı: 

- Akdenlzdcn gellyoruın, şevketlim ı 
Çalı beyden efendimize bir 6.rıza ge
tirdim. 

Diyerek, koynundan çıkardığı mek
tubu sokak ortasında Padişaha uzattı. 

Çelebi Mehme-d mektubu alırken, 
yanındaki Muhafızlar kargılarını uza
tarak: 

- Çekll omdan ... Erendtmızı yolun
dan niçin alıkoydun? 

Diye bağırdılar. 
Sarıkoyunlau sert blr tavırla muka

bele etti: 
- Ben kaç günlük yoldnn gell~·orum. 

Çalı beyden mektup getirdim. Başka 
bir dileğim yok. Merak etmeyin, sada
ka istemiyorum. Kimseyi rahat8ız ede
cek değilim. 

Çelebi Mehmed, Çalı beyin adını 
duyunca sevindi: 

- Dokunmayın bu adıı.ma ... 
Diye bağırdı ve mektubu at üstünde 

okudu. Çalı bey Antalya sa!ılllerindıt 
olup bitenleri ve donanma efradını 
nasıl dfızenledlğinl yazıyordu. 

Çelebi Mehmed: 
(Arkası var) 

Tefrika No. 50 fevkalade güzel olduğu için... Şe· 
hirden geçen bütün büyük artistler 
orada hünerlerini gösterdiler ... İlahi 
okudular. 

lemenin bile lüzumu yoktu. Hctlbuki bana kömür karalığında' diyor ... Alnıma doğru haç çıkart-

"ad1.n1.n Zaferi 
" • ellili: P. de Coulevahı Tercüme eden: (Vl • Ntl) 

------~--..... ----~----
:-c1Biı Saııt' Anna ki Rornayı 

ve,."' ,andan ve bir .Aınerikalı 
_,. .. • :tX.... H tl )'allına.... .....enıyor... ey-

rlfemanel 
ki'•· aaküı sakin: 
ttDoiru ... Her ,eyi mukadderat 
deder. 

lü~dinal: 

ı:>3unun böyle olduğunda fÜphe 
.o 

a: 
ll&nHn .. mukadderat diye bir 

-,,hem ıurette ina-

nuz ... Buna ıaııyorum. 
- A'rafı da tecrübe ;çin olacak 

ıüphesiz ... Hem ıonra, biz, efen· 
dim, kendimizi azıcık dilnya vatan• 
dap eayarız. insan kızlaiuu Ameri
kada geçirıp Avrupada evlendikten 
sonra kendini ikinci bir defa dün
yaya gelmif uyabilir. Yeni yeni 
itler, artık ... Baıka bir lisan öğre
ncceğan ... Ba,ka bir hayata girece
ğim .•. Pek eğlenceli ... 

Donna P.ia'nın dudaldanndan azı· 
cık müstehzi olan bir tebessüm 
geçti. K d nl lvi · . D" a 1 emınım... u-

• • ~. n. · <-•Jn el- Lelo'nun anncsine gelince, böyle 
harbını ~ uan onra, 0 1.. ı g yepyeni tarz bir gen,. kızla kar•ıla•-

- Katolikliği sever misiniz} 
- Çok güzel, çok şairane bulu-

rum. Bizim protestanlık ona çok 
benzer. Şaıyet bizde de günah çı· 
lı::artmak oleaydı biribirimize daha 
ziyade b~n1.erdik. 

Bu sözlerin her biri, Amerikalı 
kızın zihniyeti ile Lelo'nun aliesi 
araaında düoünüı farkını meydana 
koyuyordu. 

Delilı:anla, utanarak gene batını 
eğdi. Donna T eresa· nın dudakları 
ietihfafla bir kavis haline geldi. 

Neticede, dayanamıyarakı 
- Biri'birimize mi benzerdik) ... 

Katoliklerie protcstanlar mı) Ka
toliklikle diğer dinler arasında bir 
uçurum vardır ..• Ve bu uçurum ha· 
lı:ilı:ati hatadan ayırmaktadır. ~rlnın unuttut:'' ıyo- " • .,, 

Londra , blsll lirizm .?m'ı bu mak cnu hayretlere düıürmüıtU. - Biri için hata olan öbürü için 
Timeı gaz ve 1830 ile 1838 .ın oa· Kardinal: değil... Bence mezhep farkları, in-
bildiriyo .. , Harmonles, Jo'rüyo· - Nevyorkta güzel katolik kili- sanlar ve eşya arasındaki farklar 
z:ine geti ) ve La Chute d'unum. ıeleriniz varl • dedi. gibi zaruri. 
J d' 1 ın sukutu: on Ikl - Evet ... Saint • Patrlck kiliee- Kardinal, siyah gözlerini koskoca· 
e rtlne'in şohrctinl . . . . • 

Jmrdı- ı~l~r •·.. S-:ınt Uon kilieesı... Yübek man açarak kıza hayretle bakıyor-
r olan bu yazımızda pınız eoeyeteınıanlan pukal7a cUnleri du. Onu fevkallde bultqordu. Bu 

• kmll eserlerini ııayrurau- ı Saint • Pıatrick' • sider ••• Muaikiei ı derece saf bir rubu irıad için eöz ıöy-

İhtiyar bayan Carroll bu ilk mi- hissini verdiler ... Razıydım: Kırmı- ması beni pek garip bir ıekilde he
•cıfirliğio kafi olduğunu düıünerek zı, sarı, mavi olsunlar; fakat ıu yecanlandırdı. Şayet Papa olursa 
kalkb. Sant' Anncı ailesinde bu derece ıi· ben de katolik olurum. 

Kontes terbiyeli terb!yeli: yah göz oimasın ... İllallah... Bayan Carroll, telaıla: 
- Hastalıktan baş alır almaz zi- ihtiyar bayan Carroll gülmekten _ Allah Bı'r bu 

1 
~ ·d esirgesin ... 

yaretımze ge eccgim. - edi. Bu kendini alamadı. eksikti. 
günler zat fında aile arasında topla· - Yeni ailenizden pek hoşlan-
nacağız. Daha iyi tanıımamıza veei- mı~ benzemiyorsunuz ... 
le olur. LQlfen buyurunuz. - Müthi.v bir ıey amma, bereket 

Dora'ya dönerek: aileyle evlt.nmiyorum. 
- Şayet ihtiyar bir kadının mu- - Evet, doğru ... Fakat saadeti-

hiti ıizi rahatsız etmezse beni arzu nize ciddi bir mani teşkil etmeseler 
ettiğin.iz her gün beşten sonra bura- diye düşünüyorum... Bu insanlar 
da bulabilininiz. Misafir o ıaatte ıizi asla anlıyamıyacaklardır... Bize 
kabul ediyorum. nazaran bo.mbaşka bir devirde bu-

Kardinal: lunuyorlar bunlar... Fikrimi sorar· 
- Evlldım... Umarım ki Ce- san kızım, bu izdivaç cinnet ... Dü

nabı H.tk izdivacınızı hoı gorıun. §Ününüz ... Henüz vaktimiz varl 
Dualarımda hep bunu :rikredece· Genç kız birdenbire tatlı ifade 
ğim. alarak: 

Müıtakbel yeğeninin alnına doğ- - Ha}'ır, anne... Düşünecek bir 
ru haç çıkardı. şey yok ... Zira Lelo'yu seV'İyorum ... 

Genç kont rahat bir nefes aldı. Onsuz bahtiyarlığım tasavvur bile 
iki Ameıikalıyı arabalarına teıyi edilemez... Kontesle Don na Pia 
etti. benden nefret ediyorlar ... Farkın

Kapı annesile kendi üzerine ka- dayım... Fakat kardinalin kalbini 
panır kapanmaz Dora hay.kırdı: fethettiğinı ıanırım... Sempatisini 

- Ne siyah cözler bunlar ... 

1 

muhafaza edebilmek için elimden 
Lelo"ya • ıorananız. hemıireainin gelen gayreti sarfedeceiim... Müe
ıözleri söz de menekte renai imif ... takbel dayım benim de bo ·-

Nişanlı11 ile annesini arabalarına 
bindirdikten eonra. Lelo rukan 
çıktı. Annesinin yanına gitti. intiba
larını öğrenmek ve bu nahoı mese
leyi attık kapatmak istiyordu. 

Salona girerken: 
- E, anneciğim, nasıl buldu-

nuz) 
Don na T eresa: 
- Kuzum siz böyle bir bayana 

genç kız mı diyorsunuz) 
Sant' Anna asabi asabi gülerek: 
- Elbet ya ... Dul değil ki.., 
- Haline br.kılırsa olabilirdi 

d.,,., Şaşıyorum, nesi hoıunuza 
gitti} ... Üstelik çirkin de ... 

- Çir kın mi} ... Böyle gözlerin. 
böyle eaçların sahibi nasıl çirkin 
olur, anne ... Hayır, hayır... Sizin 
sabit fikrin.z var ..• 

Kadinalı 
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Hitlerle Mussolini 
arasındaki bu son 
mülakat, hastanın 

kalbine kuvvet verici bir 
tırınga mahiyetindedir 

l'ENİ NEŞRİYAT Et fiatleri Romanyada bir Alman 
Zabl.fl. o··ıdu"r'u'l"'U' cnaş tarafı ı tncı sahlfeae» Asabi çocuklar 1 Günlük Borsa 1 ~~:.~~~:.,:~~ö~~:~ 

U Dün usulen mezbahada canlı Çocuk J!'.slrgeme Kurumu İltan.bul 
(Baştarafı 1 inci uhllede> hayvan satl§l yapılmış, kasaplar- merkez heyeti lzasından Dr. İbrahlm 

da ettn kilosu evvelld gllnk11 can- zatt öget'1n CAAbt putlar) l.s!mll 

St f • . bir eseri intişar etmiştir. Çocuklar 
e anı ajansının h hayvan fiatlerl üzerinden h e- üzerinde yapılımf den.mlı tedt1k n 

ESHAM ye TAHVİLAT - KA.l\mh.·o 
ye NUKUD FİATLERt 
ıı İJdııelkanun 19'1 

DEVLBT BORÇLAR! 
(Baştarafı 1 inci sahifede) bir telgrafı saplanmıştır. Evvelki gün canlı mtışahedelerln mahsulü olan bu eser-

yeni bit mülakat istemeye yüzü Bülae, 21 (A.A.) Stefani olarak karamanın kilosu 34, C1ağ- ~~· !?~ .... ~ ... ~~-~e~~~1°!1.:.,~a. L. K. . b ~ ....... kilosu 27 .,, ....... .,_...,..ua .. u~w .. ~ .._, IW-.U "'1,50 933 Türk borcu I. n m 19.55 
tutmuyordu. aıantı ilc:Griyor: Gazeteler, Alman lıcın kilosu 37, sıf> ......... A tlklerin, kekemeliğin ve çeşıtıı huysuz- • • 1938 lkra.m.lyel1 19.70 

Fakat Arnavutluk hezimetini ordusu ıubaylanndan binbaıı Doe- kuruştan satılmlştl. Bu f!atler de luklann sebeplerini 11ml bir görtışle > > 1933 İkramiyeli Etlanl 

Afn"ka m' a-l.'\bl eti takip etti. ringin katli hakkında boir tebliğ neı· 20 bırtnclk~nundald flatlerden tahlil etmekte ve bunlara karşı alma- A. B. c. l9.90 
g u Y tm kt dı J cak tedbirleri, ana ve babalara dilşen 'I 1n .. 4 sı ,,.~·-·- 1 19.33 

t re e e r er. karamanda 4, dağllçta 4 Jru.ruş vutfelert sıraıa-ft'-tadır. Bu nok tay- • ,,., vas-.:u"ı.uıu.ıı talya orduları artık hiç bir yerde R • G t d d·ı b" •.wu. .-~ • • 1934 Sivas-Erzurum 2-'1 19.43 
eamı aze e e ne~re ı en ır 1 dır dalı eseri eocuk vem rln t .-ı.. ed 

tutunamıyor, italyan donanması kararnameye göre, bundan böyle faz a · e e av.....,e e- • 2 1932 Hulne bonoları eo.50 

12,30 Program 12,33 Hnlk turkuleıi, 
12,50 Jans haberleri, 13,05 Şarkılar, 
13,20 n orkestrası, 18.03 Müzik 
cazband (Pl.), 18,30 Konuşma (Dış po
litika. hAdlseleri), 18,45 Çocuk saati 
19,30 Ajans haberleri, 19,45 Fasıl heye
t!, 20,15 Radyo gazetesi, 20,45 Saz he
yet! - saz eserleri, 21,10 Konuşma, 
21,25 K~ma ve semailer, 21,45 Rly:ıse
t.ıcilmhur bandosu, 22,30 Ajans ve bor
sa. baberlerl, 22,45 Dans muzl~ (Pi.) 

%3 fklncikinun per embe sabahı 

8 Program, 8,03 Ajans haberlert, 
8,18 Hafif program CPl.), 8,45 Ev kadı
nı. ve haya kuvvetleri Akdenizde hiç Romanyada bulunan Alman kıtala- Hayvan borsasın?.a ~ hay- :~t;;~ı:OC~~ ~~rg~~~u~~ • , 1934 • • ı5.5o 

bir işe yaramıyordu. Bu hfil, sa- rına mensup askerlerin taammüden van sat~ fiatıerl yükseldiği bal- etmektedir. : 1t ı~:s • • 111t ::~~ -K--d-----------
,_ li h ı dah 1 ı- gstrülme- a ıköy halkevı"nden ·. dece İtalyanın müstahak olduğu ut · a inde mücrimler idam cezası de mü a eye uzum u Faydalı bir TürkJ1e haritan A. Dem1ryolu ta.hvlll I-II fl.50 

ceza derecesini aşmış Mihverin ile tecziye edileceklerdir. miştir. B. Aziz Devrlmcı ve Cemal Yener • • m 40.75 28/1/941 salı saa.t 20,30 da bütün 
' J d ··f J • ,_ 1_1 d • ·ı 11 A. Deml.ryolu mümessil senet 89.60 azanın te~rl!lerl. 

Akdeniz harbini tehlikeye sok- a~ arma mu re~e en ıoxa .. ar a Bazı peynırcı er ma a- tarn!mdan 11k ve ortam,k.tep talebe- Haydarpaşa. ıımanı 43.50 
. .. devrıye gt::ımektedır. Bazı nezaret- h" k 1 leri lçin hazırlanan cR.e3lml1 1tUsadl H. Umanı mümessil senedi fl.50 

muştu. Bu vazıyet boyle devam ler askeri muhafaza altına alınmıştır. rına sa ıp çı mıyor ar Türkiye haritasııı 1s1mll çok taydalı -------------

••• 
Beyotlu Balkoinden: 

ederse yaz gelinceye kadar Akde- Devlet merkezinde sükun vardır. Buzhanelerde tüccara ait 17 blr harlta intişar etm.ı.ştlr. Bu. Tür1d- HİSSE SE."JETLERİ 1 - Halkevlmlzln tertıp eyledi~! bi
rinci Türk Karikatür serglsl 23/1/941 
perşembe günü saat 18 de Evimizin 
Tepebaşmdaki merkez binasında da
vet.lllerln huzurlle merasimle açıla
caktır. 

nizde ltalyadan eser kalmıyacak, Telsiz .istasyonu da askeri muhafaza bin teneke peynir bulunduğunu Yenin her vill!.yetlnde ne g1b1 mahsul-
it d d tak ti t ·· ler yetiştiğini, hangi sanayiin mevcud 

dışarda bozguna uğrayan, içerde a ın a ır. yamuştık. Mın a care mu- olduğunu vilfıyet hududlan 1çine ya-
temelinden sarsılan İtalya beliti General Antoneskonun dürlüğü peynirlerin sahiplerini pılan gayet güzel renkl1 resimlerle 
de sulhe mecbur kalacaktı . Fran- verdig" i emir t.esbit etmektedir. Tesbit işinde gösteren bir haritadır. Aynen harita-

! · ı · ah" 1 i nın bir taratma muhtelit bllgUer de 
sa, talyadan boşalan yerl alma- Bükr~ 21 (A.A.) - D.N.B. bazı peynır erın s ıp er buluna- kaydedilml.ştır. Küçük mekteplilere 
ya hiç yanaşmıyor, İspanya ate- bildiriyor: General Antoncaco, Al- maınıştır. B usuretle bazı tüccar- Türkiyenln zlrai ve sınai mahiyeti 
şe ve açlığa sürüklenmekten çe- man binba~ıaı Doeringe ya~ı~an. ·~i- lar buzhanedekl peynirlerine sa- hakkında toplu btr fikir vermeye ya
klniyor Bulgaristan bile _ her kasdı haber alır almaz, kablın ıstic· hip çıkmamaktadırlar. Fiat mü- rayan bu haritayı muallimlere ve ta-

, vahı biter bitmez divanı harpte mu- akabe b"' i . lebeye tavsiye ederiz. Satış yert Ah-
ne pahasına olursa olsun - bek- h ,_ ..1.!J • • d h 1 "d r urosu sah psız peynirle- med Halid kltapevi. Flat 50 kuruştur. a.w;ernc ecn meaını ve er a ı am . .. 
leyici bitaraflıktan ayrılmak is- olunmasını emreylediğini Alman el- rm musaderesi için bir Heyeti 
temiyordu. Düşmansız blr Akde- çisine bildırmiftir. Bundan ba§ka. Vekile karan almak üzere Tica
niz, İngiltere için harbin yarısı j!k. tah~.ikat neticesind~ auikasd fai- ret VekAletine müracaat etmiştir. 
demekti. lngiltere hava ve deniz lımn _Tu~k ~aaaportu ıle Romanya- Komisyon müsadere talebinde 
kuvvetlerinden büyük bir kısmı- ya ~ı~ış bır.w~unanlı telakki edil- b- il -ttefikti Müsadere 

. meaı ıcap ettigınden general Anto- uro e mu r. 
nın Akdenızde meşgul olması Al- n••co Yun k ı · · d 10 .. karan verildikten sonra sahipsiz . ~ an o onısın en mu-
manya için zaruri idi. Italyanın him ıahsiycti de tevkif ettirmiştir. peynirler buzhanelerden çıkanlıp 
aradan çıkması bu kuvı.ıetıeri de Rumen payitahtında ıuikud Jcuv- satılacaktır: Satıştan hA.sıl ola
garpta Almanya aleyhine serbcs vetli heyecan uyandırml§tır. Bükreş cak paranın kime ait olacağı bi-
bırakacaktı. balkı ve bilhasall lejyonerler, bir Al- la.hara tesbit edilecektir. 

Tılsımlı dert 
Büyük Fransız edlbl Bal.zac'm (La 

peau de chagrln) 1slml1 meohur eseri 
H. varoğlu tarafından <Tılsımlı deri) 
ismlle ve pek itina ııe t~ye çcvrll
mlştlr. Eser, Hilmi tıtabevl neşrlya
tındandır. Başında B. Hilmi Çığıra
çan'm, müelllfin hayatı ve eserlerine 
dair yazdığı bir etüd Tardır. K1Lap 365 
aa.hl!e. metin harici reslmlerle süslü
dür. Fiati 120 kuruştur. Dünya edebi
yatında mühim bir yer tutan bu eseri 
edebiyat meraklılarına. t&-vstye ed,rız. 

. . b tel l'k . .. t man ıub.ıyına karşı yapılan bu eui- . .. . ta 
Mussolını u 1 ı ey1 gos er- ita tt fr ti . . b"ld" •- d. Fıat murakabe komısyonu - Aziade s en n"! e ernrı ı ınneıı;te ır-

miş olacak ki Hitler, İtalyaya ler. Suikasdin Entellicens Servisin rafından evvelce toptan ve pera- Plerre LoLl'nin bu meşhur eser1 kıy-
yardım etmeye, ve nihayet Mus- adamlan tarafından yapıldığı sanıl- kende fiatleri tesbit edilen peynir- melli edib B. Nahid Sırrı tarafından 

yeniden türkçeye çevrllerek klt:ıp ha.-
rolini ile konuşnuya razı oldu. Bu malctadır. lerin buzhanelerden piyasaya Çl- ıtnde intişar: e~r. Eserin eski 
ı;on mülakat, evvelkilerde görme- ~ejyoneıler _v_ı:__üniversite tale}>e- karılması işi ile belediyenin meş- harflerle birinci tab'ı Uaruı 1t1bartıe 
" alı t _ ta t d ah- lerı, Alman elçılıı;ı ve Ba1vekalet gul alınası lazım geliyor Beledi- epey eskimLştl. Hllml kitabevi tara.-
J e ş ıgınıız n ana an m önünde tezahürlerde bulunarak Al- . . tından nfiredilen Aıiade'nln ıttncı 
rum oıa:ak, Meta ~izli ka- manyaya ıempatilerini vo bağlılık- ye. şimdıye kadar hareke~~ ?.eç~: ~ 22!, sahife ve reslm.lldlr. Ftatl 
çamak bır konuşma gıbl cere- larını bildirmişler ve bu ıuihscl mış, mıntaka ticaret mudurlugu ru.şt. · 

T. C. Merkez bankası 
T. it bankası nama muharrer 
T. İl bankası (hamile alt) 
T. İf bankası mümessil hla. 
A. Demlryolları flrket1 ( 3 60) 
A. Demiryollan şlrketı ( % 100. 
F.skl§ehlr çlmento ~irketı 
Şlrtetl Hayriye 
Şlrtetı Hayriye temettü 

ECNEBİ TAlniLLERİ 

Kredi Fonslye 1903 
• • 1911 
• • AmorU 
1t • Kupon 

Türk altını 
Klllçe altm bir gramı 
Osmanlı bankası (banknot) 

KAJ\IBİYO 

109.50 
9.95 

10.20 
103.-
22.25 
n.

'7.'15 
26.-
21.-

2 - Sergi 24/1/941 cuma günü sa
bahından itibaren herkese açıktır. 
Arzu edenlerin teşrlfl mercudur. 

l •tanbul Levazım 
amirliği satın alma 

114.- komisyonu ilanları 
108.- --------------ı 61.-

l.SO 

23.GO 
2.79 
2.35 

Türk lirası 
11.24 

132.20 
Londra üzerine 1 sterlin 
Ne?york üzerine 100 dolar 
Parl.s üzerine 100 frank 
Mlllno üzerine 100 1!.ret 
Cenene 1izerlne 100 frank 
Atlna üzerine 100 drahmi 
Sofya üzerine 100 leva 
Marid üzerine 100 pezata 
Budapeşte üzerine 100 pengö 
Bii.knş üzerine 100 ley 
Belgrad üzerine 100 dinar 
Yokohama üzerine 100 yen 
Stokholm ttr.erlne 100 kuron 

Beher metresine tahmin edilen :!!atı 
b7 kuruş olan 40,000 metre ve nyrıca. 
10,000 metre k.aneviçe alınacaktır. 
Pazarlı.tla ek.slltmesl 23/1/941 perşcm
Le günü saat 14 de Tophanede İst. 
LT. Aınlrll~ satınalm:ı. komlsyonunda 
~·apılacaktır. 40,000 metrenin Uk te
minatı 1700 lira 10,000 metrenin ilk 
teminatı 42'1 llra 50 kuruştur. Nümu:. 
nesi komisyonda görülür. İsteklilerin 
b'lli 'fakitte komisyona gelmeleri. 

803 - 291 

Metre 
lt.6875 ---

0.9975 
U225 

12.9375 

1.1'15 
11.1375 
11.0GS 

1650 Nem. 
1050 LAclvert. 

150 Mavi. 
150 Gri. 

3000 

••• 

yan etti. Bu silik mülakatın kar~ısınd.t hi"ettikleri nefreti izhar müdahalesini bu yüzden geciktir- Hayattan :sahifeler 
yeri bile söylenmedi. Bunun eylemişlerdir. roiştir. Mıntaka ticaret müdürlü- Büyült Türk romancısı Hüseyin Rah- ============== 
scbesi, Hitlcrin ayağına kadar Romanya Dahiliye ğünün alacağı katı kararlardan mi'nin eHayatt:ın sahl!elerı 1s1mll ro- BULMACAM 1 Z 

Beher metresine 460 kuruş tahmin 
edilen ıooo metre y:ıka çııhası alma
cakt.ır. Pazarlıkla eltslltmesl 23/ 1/941 
rıerşembe günü sa.at 15,30 da Topha
nede LT. lmlrll~1 satınalma komisyo
nunda ya.pılacaktır. İlk teminatı 1035 manı Hilmi kitabevi tarafından yeni 

gitmek mecburiyetinde kaldı- nezaretinin tebliği sonra peynirlerin daha fazla buz- bartlerle basılıp neşredilmiştir. Bu 
ğı şüphesiz olan Mussolini'ye Bükre, 21 (AA.) _ (D.N.B.): hanelerde bekletilmesine meydan ~tle onu yeni nesiller de okumak 
bu mahcubiyeti esirgemek kaygı- Romanya Dahiliye Nezareti tarafın· verilmiyecektir. '4 fırsatını bulmaktadır. iliayattan sa-
m olabilir. Mülakattan sonra ne~- dan netredilen bir teblig~ de denili- hifelerı> 1n ıklnci basılı§l 116 salıite • " T k t .. tiatı. otuz 'kuruştur. 
reclilen tebliğ de alelade bir bas- yor ki: 18/19 kanunusani gecesi bir ra yamıza ecavuz 
ruakalıptan ibarettir. Hiç şüphe Alman ııuoayı yabancı mil1iyette bir Kanlı mc)danlar 

. .. adam tarafından tabanca kurşunu d b ·r kuuvet kı ı I İspanyol edibi Blasıco İbanez'in 
yok ki ikı arkadaş bn sefer musa- ile öldürülmüştür. Kat~l kaçmağa te- e en 1 I - •Kanlı meydanlar. 1slmll romanı Hll-
Vi şartlar altında konuşmamış-, şebbüs ctmi~se de yakalanmı§tır. hkO d ml kitabevi nc.,riyatından olmak tize-
Jarchr. Bu ricacı ve yardımcı gö- Alman subayı aldığı yaralann te8iri· mao .. a ma m ur re ve B. Nahid Sırn tarafından pek 

ı d h ı ı güzel bir üslüpla türkçeye çevrilerek 
rüşmcsinden mühim neticeler e er a ö müştür. HükUmet gayet kitap halinde çıkmıotır. Roman 318 
bek! şiddetli tedbirler almıştır. Suikaadin (Baştnra(ı 1 inci sahüede) sah.1fedlr. Fiati 100 kuruştur. Okuyu-

. enemez. . .. . sqbepleri tahkik edilmektedir. ı _ EvvlA emntyetl koruma zaru- culanmıza t.uslye derlz. 
ltalya Avrupa ahvalı uzerınde D hil" N • tif tti reUenıe e-7 tümenin Romanyada ibı-

müe~ir 
1

olmaktan ç1kmış, Alman-l a ıye azırı ıa a e rakılması ıbrmdır. 
ya yanında işe yaramaktan aciz Berlin 21 (AA.) - Alman re~- 2 - Alm:ın kuvveUerlnin Bulgaris- S PO R 

. . 'ı mi ajansınf\ BükrC§ten verilen hır tandan geçmelerine Bulgaristan mü-
canıru kurtarmak ıçın başkalann- 1 E h b • .. Romanya s:ıade etmiş olsa dahi - ki bu da füP- (0..taraft 6 nc1 ı&hifede) . . te gra a erme gore, 1 s 1.. i~ in k 
dan medet uman bır devlet h~lı- Dahiliye Nazırı general Petrovices- helidir - Alman ::ı.r e ... n 5 e ece çl7.glsl üzerinde 'Yer tutan oyuncunun 

ordulannm sal'; ve l'iOl cenahlarınm - .. 
ne gelmiştir. Bundan dolayı ko- co istifa etmiştir. Bükr~ mevki ko- emniyeti için de kuvvet aymnağa onundc dur.sa, hakem kale içlnc giren 
nuşmarun mevzuu, Almanya ile mutanı general Popesconun Dahili- mecburdurlar. Zira Balkan devletleri- oyuncuyu oyun harici addedip önün-1 de iki hasım oyun<:u yok diye ofsnyd-
1talyanın İngiltereyi mağlup et- ye Nez~ttine getirileceği söy en- nin bu gibl blr hareketi sükünetle knr- la tecziye edemez. Edemediğine göre 

kt el şılıyacaklan, ve sükfuıctlc bekllyecek- d k 1 1 mek için birlikte ne gibi yeni işler me e ır. • • ıerl «üphelldir. Çünkü hüdlse, paslf e ale ç ne glnnlş bir oyuncu sa.ha 
R d t kif dl " harici sayılmaz. 

görecekleri değil, ancak İtalya- omanya a ev e • h~reketin ne gibi neticeler verdiğini Kavaldl umumi .... enln dd 1 1 d _ 

ı ki B kil gostermıştlr. . . " ma. e er e 
mn bu bftdiroocn ne suretle kur- en es aşve ve Bütün bu sebeplerle, Almanların nebilir ki zincirleme birlblrme bağlı ve 
tulacağı, Almanyanın ne çeldlde nazırlar böyle bir teşebbüse geçmelerini zaYJf blrlb~lnl~ mfiumın1mldlr. Bıınla.rın 

t .. rü medlüllerınl kavramak ancak ve an-
yardım edebileceğinden ibare Bu··ıa- 21 (A.A.) _ Tahsı"satı b1r lhtı.mal olarak go yo~z. Bundan cak fırsat el dik kitft"' k 
k ~ maada Alınan ordusu bugun işgal al- ver çe u.uı o umak:, 
almıştır. kl" . tah . t mesturenin mahalli sarfını göstere- tına aİmış ~lduğu birçok memleket- anla§llmıyan muhtncı taTZih mesalll 
Bu yardımın şe ını mın e • · ı ·· ·· · lerde asayişi korumak tçln çok kuvvet arkadaşça ve ~ıuniınlyette münakaşa 

mek güçtür. Fakat, askeri vazi- mt:mıı 0 Jıalan yuzunden eakı Baş- ayırmış bulunuyor. Ayrıca yüz kadar etmekle halledlleblllr. 
y ı· k d 'kt"sad! ahvali de pe- vekil, Nun vesair yüksek memur- tümeni de İngııtereyl 1st110. için gnrpte Hakemlik hayatımda en çok sevın
rieş;n aolanar 

1 İ~lya, Almanyadan tar.dan. .17 a.inin emlakine vaz"ıyed tutmaktadır. Şu halde, 60-70 tümeni diğlın ve inşirah dayduı?um zamanlar 
d ı de başka bir cepheye nakletmek im- en çok munhazc ve tenkld edlldlğ1m 

herşeyden önce iktisadi yardım e 1 mı,tır. • kô.nlarına malik değildir. zamanlar oldu. Unutmıyalım ki «Bari-
. d t z· Bu··tün bunlardan anlaşıldı~na göre, kal hakikat müsademe! e!kli.rd:ı.n do-
ncasın a bulunmuş ur. ıra, Al- 0 • ~ Bll edi im Alınanyamn Balkanlar içln ayıracağı "ar ... · m kler ızı öÇenmeğe he-
rnanynrun, Akdenize tayyare gön- T opkapı harici tanzim kuvvetlerin 30-40 tümenden fazla oln- ves etmedikçe hlçblr klübfuı maçını 
dermekten başka ne gibi askeri ca;ğını talunln etmek güçtür. Dlğer ta- ldare mesuıtyetlnl yüklenmeğe hakkı-
yardımda bulunabilecegy ini kes- edilecek raftan Romanya ile Bulcnrlstan bu mız yoktur. Biz klüplerlrnizhı şeref ve 

1 O µradır. Nümunesl komisyonda göriilür. 

1.-~-----... ---~İI Isteklllerln belli vakitte komisyona 

2 
3 
4.---ı--ı 

5 
6 

Soldan sağa ve yuk:ındnn a.şatı: 
1 - Bir sayı. 
2 - Üzerinde tembellik m1 var. 
3 - Sem - Bir erkek 1'ml. 
4 - Bir düzine - Trsı gönül Jsteğl

dir. 
5 - Domuz etinde hasıl olan bir 

mikrop - 1sım. 
6 - Mutabakat et - Rfimuz Ue. 
'1 - Kolayına değil - Tersi bir nida

dır. 

8 - Tersi blr hesap ameliyesidir -
Fena de~ mı. 

9 - İzml.rde blr nahiye. 
10 - Şu küçük ba.rdak lle. 

Geçen bulmaeammıı halli 
Solda.n .sata ve f\lb.ndan af8.l'ı: 
ı - Yolçantası, 2 - Ova, Saadet, 

3 - Lades, Rakı, 4 - Eba.bll, l5 -
Assab, Fe. 6- Na, Re, No, '1- Tarlfet
mek, 8 - Adale, Ku, 9 - Bek, Nekes, 
10 - Itırkokusu. 

AKŞAM 
Abone ücretleri 

gelmeleri. 805 - 293 
••• J 

Beherine 3 kuruş tahmtn edUcn 
H0,000 adet memel~. çengcJU tokn 
alınacaktır. Pazarlıkla eksııtmc l 
23/1/941 perşembe günü saat 14,30 da. 
Tophanede Lv. llmlrlilH satınnlm:ı. ko
misyonunda yapılacaktır. Ilk teminatı 
315 llrndır. Numuncs! komlsyonda gd
ıülür. ~ck!Uerln bell1 '"akltte kom -
yona gelmeleri. 80~ - r 

••• 
15 ton bdar pllAvlık plrlnç alına

caktır. Pazarlıkla ekslltmesl 24/l 941 
~uma günü saat 15 de Tophanede Lv. 
Amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Plrlnçler t:ıllplerln geti
recekleri nümunelcrden beğenHerek 
nlmncağından isteklllerln ptl!i.vlık 
pirinç nümune ve teminntınrlle bera
ber belll s:ıatte komisyona gelınelerl. 

(811) (360) 
••• 

b0,000 adet un çuvalı alınacat.br. 
Pazarlıkla eksiltmesi 24/ 1/941 cuma 
günt!_ saat 14,30 da Tophanede Ist. 
Lv. Amirliği satın alma komtsyonun
da. yapılacaktır. Çuvallar biri jut 
diğeri bez olmak üz.ere mevcud iki nü
muneden birisi alınacaktır. Jüt çu
valın tahmin bedeli 40,000 lira 1lk te
nılna tı 3000 liradır. Bez çuvalın tah
min bedeli 39,000 llra ilk teminatı 
2925 liradır. İsteklt1er1n belli saatte 
komL.c;yona gelmeler!. (812 - 361) 

••• 
100 adet altlı ve üstlü demir karyo

la alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
24/ 1/941 cuma günü saat 14 de Top
hanede Lv. Amirllğl satın alın:ı ko
misyonunda ynpılacnktır. Knryolnln.r 
tnliplertn getirecekleri karyolalardan 
beğenllerek nlınncağından ısteklllerln 
nümune ve temlnntıarlle belli saatte 
komisyona gelmeleri. (813 - 385) 

••• 

İstanbul surlnnndan Tupkapı harl- ordulann 1~sln1 temin cdce~ durum- vakarını, haysiyet ve hıı.tlannı hiç <>1-
tirmek mümkün değildir. Afrika- c1nln tanzimi içln bir imar pllinı ha- da değildirler. Bundan başka Baltan- mazsa klfiplerimizi idare den kzymelll 
ya denizden ordular gönderile- zırıanmışhr. Plana göre Toplrnpı ha- !ardaki yollar, bu glbl bü~·ük ruıre- arkadaşlar ve formalnrının yükselmesi 
mez. Arnavutlukta ltalyayı kur- rlclnde genıı bir mC'ydan açıln.caktır. ketler için mü.salt değlldlr. ı,in çırpınan oyunculu kadnr muhn-

Ancak surun tarlbl kaııısının önü Şu halde Almanlann, askeri bir te- faza ·ve müdafaaya mecburuz. Türkiye Ecneb1 130 adet çatal. 
tarnıak için bütün Balltan1an seyrüsefere müsait cörftlmedlğlnden §ebbüsten Ziyade s'lyasi tazyik yolile 130 :. kaşık. 
ateşe vermek Almanyanın men- kap~nın önfuıde, Yedlkuleye giden sa: emellerinde muvnffak olmak ı.stemele- Ça~mlra günü Şeref stadında Senelik 1400 tur111 2700 klll'UI 130 • bıtıık. 
faatın' e ne derece uygun olur, bi- ha. uzerinde takriben 50 metre aşağı- rl daha muhtemeldir. Bu talunlnlml- Y•Plbcnk m:ıçl:ır e A:fhk '150 • 1450 • 205 • peçete. 

da ye~ı bir yol daha açılacakt.ır . .Edlr- zlzı aksi çıkar&ı, Almanlar Balkanlar- İstanbul Erkek mektepleri Fut.bol S Aylık 400 • 800 > 20 ,. sofra örtüstı. 
linemez. Herhalde A1manyanm ne - lstanbul otomobil Yolu bu ycnl da büyük blı: cephenin kurulmasına Lig heyeti başknnl.ığından: l Aylık 150 • • 400 • yemek tabağı. 
gayreti İtalyayı daha bir müddet yoldan geçecektir. yol açmış olacaklardır. Halen yüz tü- Sanat okulu - Pertevntynl L.: saat Posta lttllıaduıa dahil obmyaıı 30 • ekmeklik. 

Burada şahıslann tahtı tasarrufun- mt-nden f'a.zln kuvvetleri olan :Balkan 14 H k 30 1t tuzluk. 
herbe dayanacak, Akdenizdeki da bulunan eski bir mezarlık da istim- ordulanna Büyük Brltnnya kuvvetıeıi ~ı:F~ ~· 1~=~ mektebi: Saat :~;.b!ı~:~~e~9~~. ~~:~:1~ 30 • surnh1. 
1ngiliz kuvvetlerini meşgul ede- lak e~ilerek Çocuk babçesı haline ko- ~e iltihak edince Almanlar büyük bir 15,15. Hakem: ş. Tezcan. 1000 kurtıfttlr. l3~ • ~;rde~·b lh 

cek ha.le koymaktır. Son mülftka- naca ır. uvvetıe karşıln.şacakl:ı.r ve teşebbüs- 22/l/ 19U '\"arşamb3 .günü Eminönü ,ı--------------~• , m ıça6'• 
t 

ler1n1n neticesi kendileri aleyhine :ve HalkeTi salonunda yapılacak vole.JboJ Telefoalanmıız: Bqmohanir: %056 2 • s:ıtır. 
ın gayesi budur: Hastaya, kalbe kendileri için çok yıpratıcı olacnktır. :ma~Iarı: Yaa işleri: t0765 - idare ıoaı 10 • yemek tevzi kepçesi. 

kuvvet verici bir şırınga yap- Bir kırtasiye ofisi Bazı yabancı kaynaklar Alınanların Kandilli Jlscsl _ inönö lisesi: Saat ltiidür: !t49'1 130 • çay bardağı, 
Yugoslavya :roıne SclAntıre ve Boğaz- 14. Hakem: ıS. Açıköncy. •-------------~• 130 • çay tabağı. 

inak! kurulacak lara. tecavii1': edccekler1n1 haber veri- !§ık llscs1 - Şi~li Terakki llseSl: sa- Zilhicce 24 - Kasun 'iG 180 • çay kaşığı. 
yorlar. at 14.30. mı.kem: s. Açıköney. s. İm. Oü. Öğ. W. Ak. Yat. 260 • teçel tabn~. Necmeddin Sadak Ankara 21 (Telefonla) - Ma

~!-
1 

•• liye Vekaleti kırtasiye ofisi kurulma
..,WlKU ihracat bir ll!ilyon sı hakkında bir kanun pr~j~i J:'a· r zırlamak.tadır. Kırtasiye ofısı Malıye 

Dün ıra Vekaletin.! bağlı hükmi phsiyeti 
e muhtelif memleketlere lhfaç haiz bir müceeese olacak ve 2,5 mil-
t dllen mallan? bedell blr mllyon Ura yon lira ile i~e başlayacaktır. Ofis 
lltatındadır Inglltcrc ve Almanyaya devlet dairelerinin umumi ve mül
~nnı ınlly :ı lira kıymetinde tütün hak bütçe !le idare olunan müesse
~derllmlş, l\lmany:ıya iki m11yon selerin, v;Jayet hususi muhasebeleri-
D~a hurda incir scvkdilmlşti.~. le b_elediyelerin ve sermayesinin ya-

t.as Varna yolu lle karbonat do po- rısı ıle yansından fazlaaı devlete ait 
ı:nu' Bulgaristan tarlklle 110 ton kö- olan müesseselerin bütün kırtasiye 

r gelmi§tir. i§i ile mC§gul olacaktır. 

Tüıık hükümet.i bütün ihtimalleri .......... . ............................ E. 12,25 2.09 7,13 9,"5 12,00 1;3 26 • çaydanlık. 
ıöz önüııde b11Jundııramk oNIWAID8D Va. 6,36 8,20 13,25 15.Si 18,12 19.4 260 • yüz havlusu . 
büyük bir kısmını Trakyada taıışld et- nu. bö:Jle bilmelidirler. Geçen Umumi ıso :. ·k 
miş ve ieab eden bütün -tedbirleri al- harpte sekiz cephelle harbeden Türk- İdarehane: Babıftll elvan 2000 pı e yatak ortilsll. 
ıııŞtt. Türkiyenin muharipliğini g-e- .lerin tek eepbede ne gibi harikalar Acımusluk sokak No. ıs 2 k1~ot yba?~lkık pamuk. 
çen Umumi harpte dost -ve düşman yaratmata kadir old&ıklaruu takdir &WB•; ızasw n e uyu semaver 
görnıiiştür. etmek kolaydır. Yukanda yazılı 22 kalem malzeme 

Çelik bir kııle gibi duran Tr.akyaını- Kaf:ıs:ını kayaya rarpmak ve kendi- Eminönü HalkeV'inden: 23/ 1 / 941 pazarlıkla satın alınacaktır. İhalcsl 
za tecaVÜ& ede.o h1r kuvvet klrılm.ağa J.erlııl lelikete .'>Ürüklemck istcyenl'r perşembe günü saat 18 de Evimizin 24/ 1/941 cuma günü saat 15,30 da 
uıahkU.mdur. Dost ve düşmaııla.r bu- deneyebilirler.ıı Cağaloğluı:daki salonunda kiitüp- Tophanede Lv. Amirllği satın. alma 
--------------:---------------- h<ıne ve yayın şubesi komite.mi re- komisyonunda yapılacaktır. Tnlıplerln 

F F k··ıt • D ka } ~ d · · H"km T z getirecekleri numunelerden be~enlle-en a u esı e n ıgın an : ısı 1 et urhan Dıı..ldıoğlu tara- rek alınacak olan işbu malzemeyi 
cam atelycslne sanat mektepleri mezunlarından bir çırak imtihanla fından (Münif paşa) haH.mda bir , enn ı;e t!ı.llp o'nnlaıın numune 'e 

alınacağından 1stetlllerln fakülte dekanlığına müracaatları ilan olunur. !konferans verilecektir. c:ri. scrbes- ı t m nntlnrıle bellı vnkltte kom "!.' na 
(408) tir. g lmelerı. <816 - 3U8) 



Sahfle 8 22 Kanunusani 1941 

B p 
MÜESSESESi MÜDÜRiYETINDEN: 

Müessesemizin Samsun ve Diyarl:ia& Maiazalan 18/1/1941 taribJnden itibaren faaliyete bqladığmdan bundan böyle 

'(Samsun. Oidu. Sinop, Tokat veAinaaya) Vilayetleri Miltterilerlnin S .&. M SU K BI AG A. Z A. M 1 Z .A. 
(Diyarbakır, Urfa. Malat.Ja. elbıJ, Mardin, TımceD. Bingöl, Maı. D ı• y A R B A K 1 R M v 
Ai;n. Sürd, Bitlis, Van ve Hakklrl) Vilayetleri Miitterilerinin a gaza m 1 za 

ODEO 
Yeni Çıkan Plaklar 
K.üçtlk Meli.hat 

Keman, Ut. Kanun, Klarnet 

' 
270407 N RUHUMDAKİ HİCRAN 

O. DİLERİM KARA SEVDA YA 

Kemal Gti.rses 
Keman, Kanun, Cümbüş, Klarnet 

270408 No. NASIL OLDU BİLMEM - Neva Rast Gazel 
YILLARCA DEMEK - Neva Hicaz Gazel 

Azize Tözem 
Cura ile 

270409 No AGLAMA ANNEM - Safranbolu Varyantı 
•BURÇAK TARLASI - Safranbolu Varyantı 

Sadi Ya.ver A t aman 
Cura ve Zil 

270410 No KAŞIK ovuNU H AVASI 
• SAFRANBOLU ZEYBEK HAVASI 

• • 

1 

'det Llraıııt 
---

1 2000 
3 1000 
2 750 

t 500 

8 250 
35 100 

80 50 

~00 20 

Keşldeler : 4 Şubat, 2 Ma
yıs, ı Ağustos, 3 İltinclteş

rin tarihlerinde yaptlır 

-
-
-
-
--
-
-

Lıra 

2000.-

2000.-

3500.-

4000.-

6000.-

Kumbaralı ve kum barasn
hesaplannda en az elli ll· 
rası bulunanlar koraya 

da hil edilirler. 

Mflracaat Etmeleri Lflzumu ilan Oulnur. 

istanbul Defterdarlığından: 
Muamele vergisinden muaf bilumum küçük 

san'at müesseselerinin nazarı dikkatine 

Sipahi Ocağı idare Heyeti 
Reisliğinden : 

Senelik kongrenin 26/ 1/941 tarihine tesadüf eden pazar günO. saat 16 da 
yapıima.sı kararlaştırılmış olduğundan sayın Azaların mezkfiı: saatte ocağa 
teşrlfieri rica olunur. 

Ruzname 
1 - 3843 sa.yılı Muamele verglsi kanununun 12 nci maddesi mucibince 

mezkılr maddenin a ve b fıkralan haricinde kalıp ta, doğrudan doğruya 
veya. bilvasıta yalnız bir müşteri hesabına. imalA.t yapmayan ve istihdam 
ettlğl 'şçi sayısı müessese sahibi de (bizzat ç~. çalışmasın) dahil ol- 1 - İdare heyetinin raporunun okunması 
ınak üzere beşi tecavüz etmeyen ve muharrik kuvvet kullananlarda. mu- 2 - Hesap raporunun okunması ve tasdikl 
harrik kuvveti de lk1 beyglr1 geçmeyen küçük san•at müesseseleri muamele 3 - Hesap müraklpleri raporunun okunması 
vergisinden muaftll1. (İşçi tabirinde usta, kalfa., çırak, fen memuru, kim.- 4 - 1941 bütçesinin kabulU 
yager, katip, satıcı velhasıl müessesenin iştiğal mevzuu olan lşde fikren ve- 5 - M~ddetl biten reis yerine yeni reis intihabı 
ya. bedenen çalış.an bUOmum müstahdemler dahlld.ir) Tuğla ve klremit 6 - Muddetl biten heyeti idare azaları yerine yenl heyetl idare Azalan 
imarn.tı ha.rlcindekl toprak sanayllne mensup müesseselerin muafiyetten intihabı 
istifade etmeleri muharrik kuvvet kullanmalan ve lşçt miktannın müessese '7 - Müddeti biten hesap müraklpleri intihabı 
sahibi ile birlikte beşi geçmemesi ile meşruttur. 8 - Müddeti biten haysiyet dlvanı ft.zalan intihabı. (413) 

2 - Küçük san'at müesseselerinin yukarıda.ki şartlar dairesinde vergi 
muafiyetinden istifade edebilmeleri için muamele verglsi kanununun mu- Kadıköy İkinci Sulh Hukuk Hakimliğinden : 
vakkat üçüncü maddesi mucibince bu ilanı takip eden günden itibaren bir Kadıko"yun·· de Cafer a~a h ll dind B d lt k lh~d 

rf Ü 
· t k a.1m 1 ı• s ma a e e a ema ı so a6 • ., ıı. 34 No. ıu 

;:~~ ında Varidat dairesine m raca. atla. muafıye amesl a an r hanede mukim iken ölen ve terekesine hakimliğimizce el konulan Klryako 

3 :__ Muafiyet karnesi almak üzere yukandakl m"ddet zarfında müra- ~ Urani~.anın mirasçılarının tar!hl. ilandan itibaren üç ay içinde hll.klm-
. u . . liğunize muracaa.tıa sıfa.tlannı bildirmeleri ilan olunur. c416ı 

caat etmeyen müesseseler bu karneyi alıncaya. kadar muafiyetten ıstıfade 1 ~=======================~;;,;~== 
edemezler. Karnesiz çalıştıkları anlaşılanların işe başlama tarihinden key- ı ı 1 
fiyetın meydana çıktığı tarihe kadar geçpn zamana a.it vergileri re'sen tak- Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
dir olunarak tarhedlllr. U •d "l 

4 - Binaenaleyh, İstanbulda bulunan bu gibi (kalaycı, demirci, bakır- mum ı aresİ ı anları 
cı, muslukçu, mücellit,. çinkoğraf, hakkak, saatçi, kuyumcu. tenekeci, çi- O::::===========================g 
llngir, tesviyeci, tornacı, marangoz, doğramacı, kutucu, sandıkçı, parmakçı, 
kürekçi. kafes, korniş, oyuncak gibi ufak tahta lşl yapanlar, dokumacı, ço
rapçı konfeksiyoncu, terzi, çanta ve saraciye amilleri, kunduracı, mücevhe
rat. radyo elektrik, araba, elbise, kundura. tamircileri lle bunlara mumasll 
bilumum imalathane, atölye ve tamirhane işleten) küçük san·a~ erbabının 
aşağıda nümunesl gösterilmiş olan bir beyanname ve 2 adet vesika fotoğ
rafı lle birlikte bir ay zarfında Galatada Balıkpazannda Muamele ve İstih
lak '\'el'gileri Merkez Tahakkuk Şefliğine ve Adalar, Bakırkby, Beykoz ve 
Sarıyer kazalarında müdürlüklerine müracaatları lüzumu ilan olunur. 

İstida nümunesi 

Muamele ve İstihlak Vergileri Taha.ltkuk Şefilğine 
Müessese sahibinin 

Soyadı 
Adı 
Adresi 

. . . . . . ' .. .. ..... .. 
İşi .• .• • • ••• 

Varsa, depo, şube, filyal 
Veya satış mağazası adresleri: ••••• , • • , •• 

İşçi miktarı 
M otör 8.dedl 
Motör kuvvetl yeklınu 

Rakam ile Yazı ile 

. . . . . 
Muamele verglsl kanunu mucibince vergiden muaflyetime alt karnenin 

verilmesini dller!m. 
16 kuruşluk pul 
(Tarih ve imza) 

KUŞ TÜYÜNDEN , f ~.=BiR"KUSTUYU"'"YASTIK;,1TiRAoın 1 
1 Yastık yorganlan da pek ucuzdlır. Adres: Istanbul Çakmakçılar 

Ku~ Tüyü Fabrikası. Telefon: 23027. -------· iNŞAAT I LANI 
Birl e şik pamuk ipliği ve dokuma 
fabrikal arı müessesesinden : 
ı - Pamuklu müessesesine bağlı Nazilli fabrikası pamuk ambarlan in

şaat~. nhit fiyat esasile ve kapalı zarf usullle eksiltmeye konulmuştur. 
ı.,bu inşaatın muhammen keşif bedeli 57.219.72 liradan ibarettir. 
2 - Eksiltme evrakı üç lira mukabilinde Ankarada. Sümer Bank ma

mulat müdürlüğünden İstanbulda, Sümer bank İstanbul şubesinden alına
bilir. 

3 - Eksiltme 30 kanunusani 1941 tarihine müsadl! perşembe günü saat 
16 da Ankarada Sümer bank umum müdürlüğünde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 4111 liradır 
ı; - istekliler teklif evrakı meyanına şimdiye kadar yapmış oldukları 

bu kabil ~lerc, bunların bedellerine, firmanın teknlk teşkllll.tının klmlerden 
teşekkül ettiğine ve hangi bankalarla muamelede bulunduklanna dair ve
sikaları koyacaklardır. 

6 - Teklif mektuplarını h a-vl zarflar, kapalı olarak ihale günü sa.at 15 
e kadar makbuz mukabilinde Ankarada Sümer bank muhaberat müdürlü~ü 
binasında pamuklu müessesesine teslim edilecektir. 

7 - Posta ile gönderilecek teklifler , nihayet ihale saatinden bir saat 
evveline kadar gelmiş ve zarfın kanuni şekilde kapatılmış olması 111.zımdır. 
Postada vakl olabilecek geçlkmeler nazarı itibara alınmıyacaktır. 

8 - Banka ihaleyi icrada serbesttir. (246 - 348) 

M. M. Vekaletinden: 

Muhammen bedeli 16700 (on altı bin yedi yf1z) lira olan 50 ton benzin 
30/1/941 Perşembe günü saat 15 te kapalı zar! usulile Ankara.da idare bina
sında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isUyenlerin 1252,50 Cbln iki yüz elU iki llra. elU kuruş) li
ralık muvakkat teminat lle kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekllflerlnl 
ayni gün saat 14 e kadar komisyon reisliğine vermeleri ıazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydar-
paşadn Tesellüm ve Sevk şefliğinden dağıtılacaktır. (164) 

1 
1 - İdaremiz ihtiyacı için cı:400,00011 kutu dolma tüfek kapsülü ne 

o:t,500,000" adet 22 lik nişan flşeğt pazarlık usullle satın alınacaktır. 
2 - Pazarlık 27/ 1/ 941 pazartesi günü saat 14 te Kabataşta levazım. ve 

mübayaat şubesindeki alım komisyonunda. yapılacaktır. Şartnameler mez
kur kom1syondan alınabilir. 

3 - İsteklilerin pazarlık için tayin oliınan gün ve saatte teklif edecek
le::t tlyat üzerinden % 7,5 güvenme paralarlyle birlikte mezkür komisyona 
muracaatlan. (339) 

Tramvay pasoları 
Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri 

Umum Müdürlüğünden : 
1939 senesl.nde verilm1ş olan pasoların tebdili müddeti 31/1/ 41 gfintl 

akşamı nihayet bulacağından mezk-0.r pasolar bu tarihten sonra muteber 
olınıyacaktır. P aso sahiplerinin bu müddet zarfında Umum Müdürlük Ka
lemine müracaatla. pasolarını behemehal değlştl.nneleri :rica olunur. (441) 

İstanbul Gümrük Memurları yardım Sandığından 
İstanbul gümrük memurları yardım cem1yetlnin kongresi bu ayın 

25 inci cumartesi günü saat 13 bu~ukta bQJS müdürlük ders salonunda vapı-
lacaktır. J 

Cemiyete kayıtlı 11.zalann sözü geçen saatte hazır bulunmalan 
rica olunur. «404a 

Daktilo Bayan aranıyor 
Fransızca ve blra.z muha..saıbe bilen iyi Daktilo blrı Türk Bayan acele 

aranıyor. Tallplerin istedikleri maaşı bild~ren bir mektupla (Daktllo) 
rumuzlle 176 posta kutusuna müracaatları. 

Beyoğlunda İstiklal Cad. 
178 No. lu 

Meşhur David 
Mağazasında 

Büyük tenzilatlı satış 

.istifade ediniz. 

ŞE HiTLi KLERi 
imar cemiyetinden: 
C emiyetimizin senelik heyeti 

İstanbul Bulgar Radoat 
hayır cemiyetinden : 

Cemiyetin senelik içtimaı 26 ikinci 
kanun 1941 tarihine raslayan pazar 
günü saat 15 te Beyoğlunda Ağaçeşme 
sokağında. 5 numaralı mahalde akte
dileceğinden cemiyet azalarının haZJ.11 
bulunmaları lüzumu ilan olunur. 

Müzakerat ruznamesi: ll Mesai ra
porunun okunması, 2l Cemiyetin 1941 
yılı bütçesinin tasvibi, 3) Müteferrik 
mevat, 4) Yeni idare ve murakabe he
yetlerinin 1ntlhabı. 

Türkiye Tiftik ve Y apağl 
İhracatçdar Birliği 

r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!:!~: Kuleli, Maltepe, Bursa askeri liselerinin her üç 
sinıfına ta lehe alınıyor 

umumiy e toplantısı 26/ 1/ 194 1 ta
rihine mii!ıadif p azar günü saat 14 
d e Cağaloğlunda H alkevi binasında 
yapılacaktır R uzname aşağıda gös
terilmiştir. Sayın azamızın teşrifleri 
rica olunur. 

RUZNAME: 

Adi umumi Hey' et içtimaı 7 / 2/ 
94 1 cuma günü saat l 5 de Ticaret 
Odası toplantı salonunda yapılacak
tır. Birlik azalarının aşağıdaki ruz

namedcki gösterilen hususatı görüı
mek üzere teşrifleri rica olunur. 

RUZNAME 

GALATA 
PERŞEMBE PAZARI 
~ YOGURTÇU HAN 'S ~ - . P RE 51. Z YON SAAT r1 
VE BANKALAR CAD 47 . sg ISV IÇREN lN 1: 

~-------------~----......-· 
Baslıca vilayetlerde Acenta aranıyor 

SATILIK MUCEVHERAT 

1. - KuleU, Maltepe, Bursa. e.skerl llseler1nln her ilo sınıfına 1/Mart 
941 de başlayacak olan yeni ders devresi için maarif llselerlnden nakil su
retlle talebe alınacaktır. 

2. - Alınacak talebenin , Türk ır kından olması, sıhht muayenede sağ
lam çıkması ve istekli adedi ihtiyaçtan f azla oldu~ takdll'de yapılacak 
seçme sınavında kazanması ve kendi okullarında bu sene aldıkları ilk ka
naat notlarının derecesi tyl olması şarttır. 

3., - Bir sene tahsili terk edenler , h er ne sebeple olursa olsun yaşını 
büyütmtiş veya. küçültmüş olanlar, yaşlan, boylan ve aRtrlıklan asketl lise
ler talimatında. yazılı hadlere uygun olmayanlar kabul olunmazlar . 

4. - Bu şartları taşıyan isteklilerin bulundukları yerlerin askerlik şu
belerinden diğer kaydukabul şartlarile müracaat yollarını öğrenmeleri ve 
buna göre de kaydukabul kağıtlarını hazıxlayarak 20/Il. KAnun/941 den 

ilan olunur. d67911 t1211411 l 
ltibaren askerlik şubeleri yoille bu kağıtları girmek istedikleri okullara gön
dermeleri ve okulların bulunduğu yerlerde bulunan lsteklllerin de yine 
20/ II KAnun/ 941 den ltlbaren doğnıca. okul müdürlüklerine müracaatları 

Diyadem Gerdanlık gibi muhtelif parça nadide mücevherat 
27 - İkir.dkanun 941 Sandal Bedestanmda saat 2 d e satılacaktır. Selimiye Satın Alma Komisyonundan : 
••••••mmiiıiımiiıiiiiilliiiıiiiiiiiiiiiiıııiiiiııilııiiııiiiıiiiiiiiiiii•ıi Asken ihtiyaç için 20 ton peksemet 27/ 1/ 941 pazartesi günü saat 11 de 

1 - Toplantının açılması. 
2 -- Biı Reis ve iki katip se

çilmesi. 
3 - İdare heyeti raporunun 

okunm.ı.sı ve rap or üzerine m üzake
re yar-ılm a.aı. 

4 -- H esaba b akmak, bütçe yap
mak, muamelatı tedkik otmek için 
iki encümen seçilmesi. 

5 -- Encümen raporlannın okun 
ması ve idare heyetinin ibrası. 

6 - Azanın teklifleri varsa din· 
lenmesi ve lüzum görülenlerin kara
ra bağlanması. 

7 -- Y en•i merkez heyetinin ve 
ihtiyat azanın seçilmesi. 

1 - İdare Hey' eti raporu 
2 - Murak;p raporu 

3 -- 1940 senesi hesabatının tM· 

diki ve idare bey' etinin ibrası 
4 - Yeni İdare H ey'eti intihabı 
5 -- Y eni murakıp intihabı 
6 - 1941 senesi bUtçesirrin tas

di.ki. 

ZAYİ - Büyük U.nga Tülbent.çi 
mahallesi bekçiliği.ne ait (507) numa.
ralı hüviyet va.rakamı kaybettim. 938 
ve 939 senelerine ait yol paralan mak
buzları da içinde bulunmakta idi. za
yi hüviyet varakasını yeniden çıkara
cağımdan eskisinin h ükmü yoktur. 

Ahmet oğlu Mustafa. Yalun 

Selimiycdekl satın alma. komisyonunda pazarlıkla imlU ettirilecektir. a407» 
ZAYİ - Emniyet umum müdürlü

ğünden aldığım 532 numaralı ikamet 
1Ian T ashihi tezkeremi kaybettim. Bir yenisini çı- Gülhane müsamereleri 

Gazet€mizin 21/ 1/ 941 tarihli nüshasında intişar eden Emlak ve Eytam İstanbul Fiyat Murakabe Komisyonundan : kğıarmak üzere teşebbüste bulunaca- Gülhane tatbikat Mp. ve hastanesi-
bankasının gayrimenkul satışı hakkındaki uıı.nın 2386 esas numarasındakl 46 N 1 ı·la" n mdan, eskisinin hükümsüz oldu~unu nin mutat müsamerelerinin ikinc1sl 

O U ilan ederim. . 23 / 9 b .. .. 
evin numarası 22 - 49 olacak iken 22 - 40, mesehası 57 M2 olacak iken • İstanbuJGüzel Sanatıar Akademisi / 1 41 perşem e gunu saat 17,30 da. 
27 M'.! olarak yanlış neşredildiği görülmüştür. Gülhane konferans salonunda yapıla-

, 

... 

.. 

Keyfıyet tashihen ilan olunur. Badema perakende kesme şekerinin kilosu her yerde azami 40, Toz şe- Resim şubesi şefi, Fransız Cümbır- caktır. Arzu eden meslektaşların teş.. 
~~~~~~~~~~~~~~~~a...a.ı~.w.ı-"'":.A.UW....iil...A.1.Lı;.w:~:;.a..ı.J.LW~iha....ı!~launLUJ.olıınur~--------t-~Aı:il4l~~-L----'---...!!.n~iv~-ti~~te~b~a.a~s·~"~~~·lA-" ~'~· e~oJ&t.Jnnl~rl- T~.P~·'l1'Vı..ı....ı-..,~-'.l.A.>-·''-"i'"•-~-~N-'d.ll:ln·.ı:.....- --------------------~ 


