
Dün piyasaya 250 
çuval kahve 

çıkarıldı 

J 

Devlet çlfliklerl daha 
verimli bir hale 

getirilecek 
L _) 
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lsene 23 - No. 7995 ....... Fiatı heryerde 5 kurU§ 
Sahibi: Necmeddln Sadak - Neşriyat müdürü: Hikmet Feridun Es - Akşam matbaası 

·Tobrukta 20 
bine yakın 
esir ahndı 

2000 ltalyan yaralısı da 
hastanelere kaldırıldı 

Bükreşte 

muharebeler 
oluyor 

Bir çok garnizonlar 
asilere iltihak etti 

'Esirler arasında general
ler, amiral ve yüksek 

rütbeli subaylar da oar 

t 
İngiliz kuvvetleri tarafından ~gal edilen Tobnıkta kwnandanlak dairesi 30 .000 kitinin asilere 

yardım etmek üzere 
Bükre§e geldiği 

bildiriliyor 
Eritrede harekat muvaf

fakıyetle inkişaf ta 
devam ediyor 

Kahire 23 (A.A.> - İnglUz umumi 
karargahının tebliği: 

Diğer taraftan da 
sükutun yeniden tesis 

olunduğu haber veriliyor 

Belgratl 23 (A.A.) - (Reuter): 
Trablusta Tobruk'un zaptı dün gece 

tamamlanmıştır. Şimdiye kadar ara
!annda bir kolordu ve bir fırka ko~u
t-0.nı ile dlıter iki general bir amıral, 
ordu ve deniz kurmaylarına mensup 
bir miktar yuksek rütbeli subay bu
lunmak üzere 14,000 den fazla esir 
o.hnmıştır. Muhtelif çapta 200 e yakın 
top ve diğer harp malzemesl iğtinam 
edilmiştir. Zayiatımız beş yüz kişiden 
azdır. Düşman zayiatı henüz tama
men tesbit edilememişse de iki bin 
yaralı İtalyan hastaneye kaldırılmış
tır. 

İtalyanlarlL T obruk limanında dinamitle tahrip ettikleri 
San Giorgio zırhlısı 

Romanyada iyi malumat alan kay
naklardan t;elen haberlere göre va
ziyet müfrit Demir muhafızlann le
hine inkişaf etmektedir. Memleketin 
dahilinde ve Bükreşte muharebeler 
dün akşam geç vakte kadar devam 
etmişhr. Bükreşte posta telgraf ida· 
resi asileri.l elindedir. 

[Bu zırhlı 910 senesinde hizmete girmiştir. Fakat 930 senesin.de 
esaslı tamir görmüotür. Hacmi 9,232 ton. aürati 23.2 mil. mürettebatı 
751 kişidir. 4 tane 25,4 lük. 8 tane 19 luk, 16 tane 7,6 lık topu vardı.] 

Eritrede, kıtalanmız Kassala'dan 
ricnt etmiş olan ve şlmdikl halde Bis
cia ve Barentu müdafaa mevzilerini 
tutan İtalyan kuvvetleri ile temas ha
mlndedir. Harekat muvaffakıyetle ln
klşafta devam ediyor. 
Habeşistanda, Metemma'nın şar

kında düşman üzerine tazyiklerimiz 
idame ettirilmektedir. 

Kenya'da, devriyelerimizin taarruz 
faaliyetleri de devam etmektedir. 

Tobruk 23 (A.A.) - Reuterln hususi 
muhabiri bildiriyor: 

lngiliz 
tayyarelerinin 

hücumu 
Alman harp sanayii 
merkezi bombalandl 

Dusseldorl' a yapılan 
taarruz.da büyük 
yangınlar çıkarıldi 

- ·-

Tobruk'ta alınan esirlerin miktarı 
bu akşam 20 bin tahmin olunmakta
dır. Alınan esirler arasında 61 inci 
nn(\\tatan fırkası ne limanın sulh za
maı'u garnizonu efradı, 1500 kişilik de
niz garnizonu efradı ve batırılmış olan 
San Glorglo kruvazörünün 700 kişilik Londra 23 (A.A.) - Bu gece 
mürettebatı vardır. Rhin havzasında Dusseldorfa karşı 

Askeri polis efradı, gümrük memur- İngiliz tayyarderi tarafından yapı
lan ve birkaç yüz teknisyen de esirler lan akın havanın fenalığına rağmen 
meyanındadır. kesif bir taarruz mahiyetinde olmuş-
Mısırda bir Yunan tur. İngiliz tayyarecileri bütün bom
fırk Si te kil edilecek bal~rını hedef tutulan mıntakay,'.l at-

K 
a Ş hük" • maga muvaffak olmuşlardır. Bırkaç 

ahire 23 (A.A.) - Yunan ume- k ı T 
ti M d b 1 20 11 45 

yangın çı arı mıştır. aarruz geçen-
ısır a u unan e yaş ara- . . h f d 

sındaki Yunanlılnnn silah altına. alı- dekı \Vılhelms a en taarruzu ere-
tnarak Mısırda bir Yunan cüzü tamı cesinde geniş olmamakla beraber 
'!teşkil etmeğe karar vermiştir. Yunan yine çok tesirli olmuştur. 
elçillğ~. bu teşebbü~ün Mısı~.hükümetl- Dusseldorf harp endüstrisinin mü-
tıin musaadesl ve Inglliz hukfımetlnin h" ı.. • k ·d· ) ·1· h 
ınuvafakatııe yapıldığını bildirmekte- ım O'lr ~~r ezı ır ve ngı ız ava 
,.ıı,. kuvvetlerının burayd yaptıkları bu 

54.000 
ltalyan esiri 

Akdenizdeki İngiliz üsle
rinden birine çıkarıldı 

2 1 inci akın harp istihsalatını mu-
hakkak ki ciddi surette bozmuştur. 
Bu mıntakada muayyen bir çok as
keri hedefler, benzin depoları, va
gon tevzi istasyonları, mühimmat 
fabrikaları, tayyare meydanları, çe
Hk imali'ithnneleri, yüksek fırınlar 
vardır. Bu hedeflerden birçoğu bu 
gece bomba tayyarelerimizin hususi 

Londra 23 (A.A.) _ Bahriye Neza- bir dikkatine mazhar olmuşlardır. 
ıtetl tarafından ne§rolunan bir tebliğ- Londra 23 (A.A.) - lngiliz hafe bildiriliyor kl, İngiliz harp gemileri va nezaretinin tebliği: Dün öğleden 
· talyanlardan alınan esirlerden 54 sonra düşman işgali altında bulunan 
l>in klşl llc pek çok tankı Akdenlzdeld yerlerde Pas de Calais ile Somme 
J:>aşlıca İnglllz üslerinden birine çıkar- nehri arasındaki mıntaka üzerine 
mnğa muvaffak olmuşt.ur. 

avcı tayyarelerimiz tarafından iki 
Emniyet müdür ü 

A nkaraya gitti 
Emniyet müdüri: B. Muzaffer 

~kıı.lın dün akşamki ekspresle An
karayn gitmişfü. B. Muzaffer Akalın 
~nkarada üç gün kalacak emniyet 
umum müdürlüğü ve Dahiliye Ve
ltaletile bazı temaslarda buluna-
calitır. 

Emniyet müdürü bu arada; bek
Çilerin muayyen bir aylığa bağlan
ınası işi etrafında da görüşecek ve 
~azı izahat verecektir. 

Yunan istan boyun 
eğmiyecek 

l.ondra 23 <A.A.) - Burada bir öğle 
ll'!l.yafetınde söz söyllyen Yunnnistan 
~lçlc;i B. Slmopulos, Yunan - İtalyan 
arbı hakkında demiştir ki: 

ba~Başımızı .. et;mlyeceğlz. Hürriyetln 
:13un~ın Yllksek olduğunu biliyoruz. 
etm ödemekte hiçbir zaman tereddüt 
tlE1 tedlk, zaferımızı harabeler üzerln
her ~<ıld edecek vaziyete düşsek dahi 
. edakilrlıktn bulunmağa hazırız.~ 

' Bulgaristanda milli 
korunma kanunu 

l!ll~~fy~;:. (AA.) - Dahiliye Ne-
per b 

1 1 korunma kanununun 
şcnı e ·· .. 

:rcdil k gun.ı resmi gazetede neş-
etm· ct~e merıyete gireceğini beyan 

ı~ ır. 

akın yapılmıştır. Bu harekat esna
sında alçaktım uçnn tayyarelerimiz 
müteaddit tayyare meydanlarında 
bulunan düşman tayyarelerine, kıta
atına ve karn müdafaa vasıtalarına 
hücum etmişlerdir. Avcı tayyarele
rimize düşman tarafından bir hare
kat yapılmamıştır. Tayyarelerimiz 
üslerine dönmüşlerdir. 

Japonya da 

nüfus siyaseti 

1960 da nüfusun 100 
milyon olması lazım 

geliyormuş 

Dün akşamki Radyo gazetesinden: 
cıJaponya, nüfus s1yasetl hakkında 

bir kanun neşretmiştir. Bu kanuna 
göre, 1960 yılında Japonyanın nüfusu 
100 milyon olması ıazırndır. Bu neti
ceyi elde etmek içln 25 yaşına kadar 
olan erkeklerle 21 yaşındaki kızlar 
muhakkak surette evlenecektir. Her 
allenln vasati 5 çocuğu olacak, çocuğu 
çok olanların vergileri azaltılacak, be
karlardan fnzla vergi alınacak ve ev
lenmek lstlyen gençlere ikrazatta bu
lunulacaktır.• 

ltalyanlar 
taarruza 

hazırlanıyor 

Şimal cephesine mühim 
kuvvetler gönderilmiş 

Merkezde taarruza 
geçen I tal yanla~ büyük 

zayiata uğradı:ar 

Vaziyet kararsızdır. Fakat, asile
re yardım etmek üzere 30,000 kioi
nin hükumet merkezine geldiği zan
nedilmektedir. Birçok garnizonlann 
bu meyanda Recido, Moldavya, 
Krayova, Köstence ve Yass garni
zonlarının asilere iltihak ettiği söy
lenmektedir. Kalasta, Demir m uha
fızların general Antonesco lehinde 
hareket eden garnizonu silahtan tec
rid ettikltri ve Brasov' da general 
Dragalinia'nın bütün garnizonu ile 
birlikte asilere iltihak ederek Bükre~ 
üzerine yürüdüğü söylenmektedir. 

Rumen Transilvanyasındaki şe
hirlerin hepsi amele ve köylünün 
yardımını gören lejyonerlerin yap
tığı muharebeden sonra asilerin eli-

l\fanastır 23 (A.A.) - Reuter ajan- ne geçmiştir. 
sının Arnavutluk hududunda bulunan Asilerin elinde bulunan Bükre§ 
muhabiri yazıyor: radyo:;u orduya hitap ederek lejyo-
Alınan son haberlere göre, İtalyanla- nerlere hücum etmemelerini talep 

nn büyük blr mukabil taarruz hazır- etmekte vı:: lejyonerlerin kral ve 
ladıkları zannedilmektedir. Itimada memlelce' için muharebe eden dü-
değer bir kaynaktan öğrenildiğlne na- rüst Rumen vlntlar ld ki 
zaran, Italyanlar, bilhassa Yugoslav .. . e ı 0 u arını 
hududu clvannda. Boyana deresi man- soylemektedu. 
sabına yeni fırkalar ihraç ve balıkçı Her iki taraf da krala sadık ol
gemllerile mahalli erazlyl iyi bilenler dukl .uını söylüyorlar. Müstakil mü
tarafındo.n idare edilen motörlerle şahit:er vaziyetin nazik olduğunu 
harp malzem~sl ."!e mühlmmat da tahmin ediyorlar. Çünkü muhasım
nakletmlşlerdır. Mumtnz Alp avcı kuv- lar ayni derecede kuvvetlidir ve 
vetıerl. Tirana ve Işkodrnya çıkarıla- aralarında b" ·t"ı~f · · b ı k 
rak derhal Elbasnna sevkedllmlştlr. . k ~ d ır 1 1 a zemını u ma 

Moskopolls ile Lln arasında mühim ım ans~z ır. 
harekit yapıldığı, dün şimal bölgesin- . Demır muhafızların şefi B. Horia 
de yalnız keşl! ve topçu faaliyetl ol- Sımanın Berline seyahati bu müşa
duğu blldirllmektedlr. Dün öğleden hitlerin nazarı dikkatini celbed·iyor. 
sonra vaziyet her tarafta sakin geç- Rejimi muhafaza için her ne kadar 
miştlr. Alman kuvvetleri birçok yerlerde 

Merkezde İtalyanlar general Antonesc.oya bağ!• kıtaata 
.. .. • ..., yardım etmekte ıseler de ısyan ha-

buyuk zayıata ugradılar reketinin Berlinde nasıl karşılanmak-
Atin:ı 23 (A.A.) - Yunan hükfımetl ta olduğu kestirilememektedir. 

namına beyanatta .bulunmağa mezı~n Almanyanın Romanya elçisi Ba-
şahsiyet, merkez bolgeslnde çok mu- ron v K'll" · B""k idi 
hlm bir mevzii işgal etmek -için, dün ... on 1 

• ıngerın . u reşe ge -
İtalyanlar tarafından yııpılan dört gı hal:ier verılmektcdır. 
mukabil hücumun püskii.rtüldügiinü Belgraci 23 (AA.) - Bükreşle 
dün akşam söylemiş ve şunları ilave her türlü muhabere kesilmtJitir. Bul
etmiı;tlr: gar kaynaklarından gelen haberlere 
İtalyanlar o kadar ağır zayiata u~- göre bütün Romanyada dahili kar

ramışlardır kl teşebbüslerinden sarfı- gaşalıklar devarr. etmektedir. Bük-
nazar etmişlerdir. Salı günü Yunanlı- re t k' b""t"" '"h" b. l Al 
lar, Bers:ıgllerl, Alp ve sair nlaylara k ş el ı u ~n mu ım dına ar . ~an 
mensup 150 esir almışlardı Esi 1 1 ıta arının ışgalı altın adır. Vılayet 
çoğu ele gcçlrlldiklcrl za~~n :ıs~~k~ şehirlerinden birçoklarında örfi ida-
tcn acınacak bir halde idiler. re ilan olunmuştur. Müfrit Demir 
İt 1 1 y k " muhafızlar elinde mühim miktarda 

a ~an ar anya oyle- silah, cephanf.! mitralyöz bulundu-
rıne bomba attılar ğu öğrenilmiştir. Bazı binalara çeki-

Atina 23 (A.A.) - Umumi Emniyet 
Nezaretlnln 22 sonkA.nun tarihli teb
liği.: 

(Devamı 2 nci sahifede ) 

Düşman tayyareleri Yıı.ny:ı. Jcpylerl .. .:i. k k a. ~ I e ... 
üzerine bombalar atmışlardır. Zayiat ---- ---------
ve ha.sar yoktur, Salahiyettar makam-
larad~ gelen mütemmim malumata Nöbetçi doktor meselen 
göre. Italyanlar Delvlno'dan firar et-
tikleri zaman beraberlerinde götür-
dükleri rehlnelerden başka Delvlno'- Nöbetçi eczaneler gibi geceleri 
dakl Yunan mutebcranından 17 kişiyi doktorların d a bir listeye tabi ola
da götürmüşlerdir. Bunlar hakkında rak nöbetlete halkın ihtiyacına ima· 
bugüne kadar hiQblr malUmat alına- d e bulunmasını istemiştik. Zira, Bey
mad_ığından, hayatta olup olmadıklan oğlu cad desind e yahut Cağaloğla 
malum de~lldir. gibi d oktor yntaiı semtlerimizde 

Yunan milli genelik acil vakalnrda hekim bulamamak· 

teşkilatının mes~isi t8? müztaribiz; Bu t~ep t~kik .edil-
. mış: «He: ihtisasa gore nobetçı bu. 

Atına 23 CA.A.) - Atina ajansı bll- 1 d ul 1 B led. tab" ı · 
iri 

. un ur amaz e ıye ıp en 
d yor. kaf'd" ı h!:1-" ı· · G 1 • Pazartesi günü Plre'de mülteciler 1 ır .>> uıunune ge llUlllf· ece en 
mahalleslnln İtalyan tayynrelerlnln ihtiyaçlann han~ sahalarda olduğu 
bombardımanı esnasında kıtaat ve malumdur: Dahiliyede. cerrahide, 
müdafaa servislerinden başka. Milli ebelikte .... Tabii mesela cildiyede, 
gençlik teşkilatının Pire mıntakası röntgencil~te değil ... 
azalan da tnkdlre değer bir fedn.k~r- ı 
lık ve cesaret göstermişlerdir. Bu teş- .. Elbe~te kosk.~~ stanbulda bir 
kllata mensup gençlerden üç kişi sivil nobetçı operatorun mevcut olmaaı 
halktan yaralananlnnn nn.klile meşgul lazımdırb iddiası «buna hacet 
olurlarken ko.hramıuıca ölmü.şlerdiE. yok b iddiasından daha kuvvetlidir. 

BU SABAHKi 
TELGRAFLAR 
Habeş impa
ratoru mem
leketine girdi 
Halle Selasiye 

büyük merasim
le karşılandı 

Kahire 24 (A.A.) - BB.C.: Sudan 
Mısır hududundak.1 Reutcr muhn.blrl, 
Halle Seliislyenln Hn.beşlsta.na vasıl 
olduğunu bildiriyor. Fllha.klka bir İn
giliz bombardıman tayyaresine rakip 
olan Habeş imparatoru, birçıok İnglllz 
:ı.vcı tayyarelerinin refakatinde 15 k~
nunusanıae Habeşistan hududunu 
geçmiş ve Habeş topraklannda lld 
oğlu, Raslar, İngiliz askeri maksmat 
ve Habeşlllerden mürekkep büyük bir 
kalabalık tarafından karşılanmıştır. 
Bir rahip hükümdarı ve cıJuda aslanı
m .. taşıyan Ha.beş bayrağını takdis 
etmiştir. 

Habeş imparatoru kısa blr merasim
den sonra memleket dahlllnde yoluna 
devam etmiştir. İtalyanlar, İnglllzler
den müessir bir yardım gören Habeş 
va.tanperrerlerlnln tazyiki altında Ha
beşlstanda beşyüz mU murnbb:u arazi 
tahliye etmişlerdir. 

Rodosa hücum 
Londra 24 (A.A.) - B.B.C.: İngiliz 

askeri tayyareleri Rodos adasında 
Mariça hava limanını muvaffakıyetle 
bombardıman eylemişlerdir. Askerl bi
nalarda yangınlar çıkmıştır. 

Devlet ciflikleri 
• 

Yunanlılar yeni 
mevziler aldılar 

İtalyanlardan 8 i zabit 
200 esir alındı 

Atina 24 (Radyo bu sabah saat do
kuzda)- Bugünkü muvaffakıyetli ha
reknt esnasında düşmandan müstah
kem mevziler zaptcttik, elimize seklzl 
zabit olmak üzere 200 den fazla estıı 
ve harp malzemsi geçmiştir. 

Tobruk bir yığın 
enkaz halinde 

Londra 24 (A.A.> - B.B.C. Garbi 
çöldeki Reuter muhabirine g5re Tob
~ şehri enkaz halindedir. Pek ıuı 
Itaıyan şehrln garblnde mu -. 
ka.vemette bulunuyorlarsa da bunlann 
mukavemeti de pek yakında kmlaca.· 
~ muhakkaktır. 

Sicilyaya 
lngiliz akınları 

Londra 24 (A.A.> - B.B.C.: İngllls 
tayyarelerinin Sicllya adasında düş
man hava üslerine karşı tan.rruzlan 
şiddetleniyor. Komiso, August9, Ka
tanya hava üslerine taarruz edilmiştir. 
Komlsoda 20 dakika süren lnfllnklar 
görülmüştür. Kn.tanyada hangarlar 
civarında ve yere inme meydanların
da birçok yangınlar çıkmış ve infilak· 
lar vuku bulmuştur. Şimdiye kadar 
Malta.ya yapılan hava hücumlarlltt 
Katanyaya yapılan akınlar esnasında. 
yüzden fazla pike düşman tayyaresi 
düşürülmüş veya. tahrip edllmlştlr. 

Tütün satışlan 
İatihsalatın arttırılmasıni Muğlada yalnız müstah· 

temin için teşkilatları sil elindeki iyi cins 
genişletilecek tütünler kaldı 

Ankara 23 (Telefonla) - Zlraat Ve
kaleti. Devlet Ziraat işletmeleri lnıru
munc:ı. idare edilmekte olan devlet 
çlfllklerlnln bugünkü hususi şartlar 
altında. daha verimli bir şekilde ça-

lışmasını temin maksndllo tedklkler 
yapmaktadır. Bu tedkik.ler daha zi
yade gıda maddesi sayılan istihsalA.
tın arttırılmasını istihdaf etmektedir. 
Tedk.lkattan alınacak neticeye göre, 
çinlk.lerln teşklllitlan genl§letllecek 
ve fazla Jstlhsal imkrınlan üzerinde 
çalışılacaktır. 

Mutia 23 (A.A.) - Bu sene vll!l.ye
tlmlzde beş milyon k!loyu mu!.ccavi3 
tütün 1stihsal cdilmıştır. Bu mtktn.r
dan ş!rndlye kadar Muğlada 1.200,00ll 
:r.nıasta. 1,050.000, Bodrumda 300,000. 
Fethiyede 950,000 kilo tütün satılmış
tır. Fiatler otuz beşten seksen kuruşa 
kadardır. Fethiye~ Milas. Bodrumda 
satılmamış pek az tütün knlmışt1r. 
Muğlada. satılmıya.n tütünleı in mühinı 
bir kısmı eklc11er ellndekl muhitin bi· 
rlnci nevi tütünlerldlr. Vlliıyet dalıl· 
lludcld mevcut alıcılar müb::ı.yaalanna 
devam ediyorlar. Dün §ehrimlze gelca 
Felemenk kumpanyası da mübayaaya 
başlaIIU§tır, 

Yukanda Yunan askerleri istirahat zamanında, postn ile gelen 
'mektuplan okuyorlar, Aşaj;11da Arnavut köylüleri bir Yunan 

- askcrile görüşüyorlar. 



Sahi!e 2 ~KŞAM 24 Kanunusani 1941 

l, __ n_u_· n __ G_e_c .... e_k_ı_· _v_e ....... B._u __ s ...... a_b_a_h_k_i_D_a_b_e_r~ı-e_r __ _, 
Harp tebliğleri 

İngiliz tebliği 

I.:ibyada Derne, Arnavut
lukta Berat, bombalandı 

Kahire 23 (A.AJ - İngiliz ha.ıra 
lı:uvvetlerinin tebliği: 

İtalyan Alrika 
imparatotluğu 

yıkılıyor mu? 

Bir İngiliz gazetesine 
göre bu it 1 • 2 aylık bir 

zaman meselesidir 

ltalyan esirle
rinin sayısı 

100 bini buldu 
----

T obruk limaninda 3 ltal .. 
yan gemisi yaniyor 

20121 kanunusani gecesi İngillz ha
va kuvvetlerine mensup tayyareler 
Libyada Derne üzerine birçok ağır bü- Londra 23 (A.A.) - Yeni ln
cumlar yapmışlardır. Kışlalar ve diğer giliz zaferi ıayesinde Libyadaki 
askeri hedefler üzerine birçok tıon İtalyan kuvvetleri mecmuunun iiçte 
bomba atılmış ve lnfiliikları müteakip ikisinin esir veya tahrip edildiği 
birçok yangın çıkmıştır. h- ,_,_ daki A h ,_ - 1 L d 

1 ngilizlerin aldıklari 
ganimetler de büyüktür. 
I ngifiz zayiati hafif tir 

. · cuuı;m resmı aocr er, on ra-
Yangınlar, hiıcuma devam içln dl- d k h J ı· ı 

ğer tayyareler geldikçe daha ziya.de a ıev. ve eyecan a •e. ~ anmış: 
fazlalaş~ştır. YangınlAr 100 kllomet- tır. Daily Sketch gazetceınm asken 
reden gözükmüş \'t ınruA.klar tayyare- muhabiri ıunlan yazmak.tadır: 
lerin heden terketmesinden Çok son- cltalyan Arfika imparatorluğunun 
ra da devam etmiştir. yıhtmuı. bir .ve belki iki ay ve 

Dünkü çar.şamba günü Apollonia.'da hatta daha az bir zaman meselesi
~lalar üzerine de hücum yapılrnUltır. dir. Şarki Akdeniz ıimdiden kuv-
21 kiinunu.~i günü '.!'obruk üzerine vetli bir şekilde elimizdedir. Alman 
yapılan muteaddid hücu~arda ya.ı- erkanı harbiyesinin bütün ustahğJ 
nız bir tek ta.yyaremlz donmemlştır. 1 1 t • • '--da 
Ordunun tlerlemeslnl himaye eden a.v- ta yan orauııunu Bıngazıye JUl r 
cı tayyarelerlmlz, dün bütün gün ke- olan sahada kurtaramıyacaktır. Bu
şil ucu~lan yapmıştır. Bir miktar düş- günkü şerait dahilinde Almanlar ne 
man tayyaresi ile yapılan bir tnuha- Bingaziye ve ne de lngiliz ordusu
rebede Tobruk'tın 30 kilometre' gar- nun 60 kilometre derinliğine nüfuz 
bin~c Sidi - Mugarrep·~~ .. tek .. ~-~ıhlı etl'iği Eritreyi kurtaramazlar. 
bir Italyan tayayresl duşurulmuştur. Bundan bqka İngiliz k.ıtalannın 

Tayyarelerimizden bir tanesi dön- Lib d l k · di • t tik 
memistir. . ya ~n g~ ~re .'~ .•ıs ema. 

Ar tl k•A B t b b dun hır ıekilde ıçme gırdık.lerı HaheJlı· navu u w. cra om ar an 
edilmiş ve askeri binalar ha.sara uğra- tanı da kurtaramıyacaklar~ır.> . 
mıştır. Kliaura - Berat yolu üzerinde DaUy Sketech, ba~mt cal~!n~e 
otomobil nakliye tahaŞ§üdlerlne de şunları yazmaktadır: cB·ı buyuk 
hücumlar yapılmıştır. Düşman avcıla- taarruzun Mihverin askeri planları
n bombardıman tayyarelerimlzi kar- nı tamamile altüst ettiğini bil·iyoruz. 
şılamı.ş ve kısa bir muhaı:~be olmuş~ur. Filhakika Sicilyaya taytyare gönde
~_rY~relerlmizln hepsi u.~lcrlne dön· rilmeei Hitlerir. esas planına dahil 
muştur. değildi. Şurası muhakkaktır Jci her 

Rodos't:ı. MarJçsa.•ya. bir gece hilcu- .. t bbüs kudretini 
mu yapılmış tayyare meydanı üzeri- gun azar azar eşe 
ne birçok b~mbalar atılmıştır. Askeri dü,manın elinden koparmaktayız.> 
binalar ~rasında yangınlar çıkmıştır. Oaily Mail a-azetesi, T obruk ga-
Şarkl ItalyQn Afrikasında. Adap ve libiy<'tİni cFa§iat tabutuna çakılan 

Assı;b üzerine yeni hücu::ıtar yapıl- yeni hir çivi> olarak tavsif ettikten 
n'llŞoır. Bu .hareka~tan bli.~un tayyare- sonra tunları yazmaktadır: cToh-
lerlmlz salımen donmüştur. k s·d· B · B .ı' ·ı b' 

ı 
ru , ı ı arranı ve arwa ı e ır• 

ngiltere üzerinde likte askeri tarihin en parlak hare-
Londra 23 (A.A.) - İngiliz ha- ketleri arasında yer alacaktır.> 

va ve dahili emniyet nezaretlerinin Daily T e1egraph gazetesi şunlara 
tebliği: Dün aece fngiltere üzerinde yazmaktadır: cTobruka indirilen 
hemen hemen hiçbir düşman faali- darbenin sürati, ltalyanlarda körle
yeti olmamışsa da eecenin ilk saat- tici bir ai.irpriz basıl etmiştir. Bardi
lerinde şark kontlukları üzerine bir anın zaptından ancak 15 gün geç-
kaç bomba ablmış~ır. Çok ,,az has~r miştir. Bütün Bingaıi vilayeti şimdi 
vardır. İnsanca :z:ayıat olduguna daır tehlikededir. T obrukun şukutiJe de
haber aiınrr..amıştır. niz ve hava hakimiyetimiz son de

Yunan tebliği 
Atına 23 (A.A.} - Yunan başku

ma.ndanhğımn 22 Utinciklnun tarihli 
ve 88 numaralı tebliği: Muvaftak!yetle 
neticelenen mahalll hareketler cere
yan etmşl.Ur. 150 esir aldık ve mebzul 
harp malzemesi iğtinam ettik. Tayya
relerimiz nıuharebe meydanı Uzerin
dekJ hedenerl muvaffakıyetle 'bom
bardıman etmiştl.ı'. Bu harekata. işti
rak eden bi.ltün ta.yyarelertmlz üslerl
ne dönmüşlerdir. 

ita/yan tebliğ{ 

İtalyanlar T obrukta her 
şeyi yaktıklarım 

bildiriyorlar 

f t~Iyada bir mahal 23 (A.A.) - İtal
yan umumt kararglhınm 230 numa
ralı teblill: 

rece kuvvet bulmuştur. 
İtalyan Afrika imparatorluğunun 

kalan kısmına gelince, Eritre ve Ha
hC1İstan bududlannda ve hatta hu
dudlan içinde cereyan etmekte olan 
mühim askeri hareketler f talyan im· 
paratorluk ihtiraalarının hitamını 
tesid edecek olan çan seslerinin iti
tilmeıi için uzun zaman geçrniyece
ğine delalet etmektedir.> 
___....11&111N1aın.-ıı•ut1ırmnnnııınıınııırrrnııııııı 

yareler:t, hlçbir hasar lkaına. muvaffak 
olamadan uzak.18.§!ruŞla.rdır. Bir tay
yare, bataryalanmız tarafından alev
lel" içinde düşürülmüştür. Mancınıkla 
havalandırılan tfptekl dl{tet bir dii~-
man tayyaresi, bir düşman üssü civa
rında. a.vcılanmız tarafından düşürül
mQatür. 

22/23 sonk8nun gecesi 1nglllz tay
yareleri Kata.naya ve Sicilya. adasın
da'tl diler bir mevkie taa.rtuz etm.tş
ler, !atat ha.sar ika edememişlerdir. 

Alman tebliti 

Garbi Almanyaya infi
lak ve yangın bomhalari 

atıldığını bildiriyor 

Yunan cephesi: Mahalll mahiyetteki 
ha.reketlet esnasında. düşman mahsfı.s 
zayiata u~amıştır. Düşman kıtaları 
küçük çapta bombalarla bombardı
man edilmiştir. Düşmanın Arnavut
lukta bir mevkte karşı yaptıjtı hava 
hücumu esnasında. avcılarımızdan bi
ri düşman tayyarclerinden blrlnl dü
şürmüş, diğerlerin! de kaçırmıştır. 

Tobruk müstahkem mevk.llnln mev- Bertin 23 (A.A.) _ Alman orduları 
zllcri a.rasındakl muharebe pek anu- Başkumandanlllının tebliği: 
dane olrak dün butün gün devam et- Dentzaşın mıntakalarda. harekltta 
mlştir. Ancak öğleden sonra Avustral- bulunan bir Alman harp gemisi yenl
ya kıta.lan Tobruk şehrine girmişler- den mecmuu ııı,ooo tona. baliğ' olan 
dlr. Şehirde her şey yakılmış ve eski düşman ticaret gemilerini batırmıştır. 
San Glorgio gemisi de dinamitle ber- Bu harp gemi.si tarafından eskiden el
bava edilmiştir. Müstahkem mevkiln de edllen ve 100 bin tıonu tecavüz et
garp kısmindaki mevziler elln dilş- m~ olan muvartalı:ıyetıerı vaktlle bU
man hücumuna karşı pek cesurane bir dirmJştik. 
mukavemet göslermelı:tedirler. Slllhlı bir keşif uçuşu esnasında. bir 

Tobrukta. tahşld edilmiş olan İtal- Alman harp tayyaresi trlandanın gar
yan kuvvetleri yalnız bir fırka. Ue bir· binde S.500 tonluk bir tıcaıet gemisi
taç ba.hnye ve hudut muha!aıa. müf-
rezelerinden mürektepU. Dii.ftiıan bi- nı batmnıştır. Bundan b8$a İngllte
ıe şehre hücum eden beş fırıtasmın renin cenubu §8.I'kl sahilinde bir 11-
bllhassa. atır zay1ata. uğradığını kabul man ıve demlryolu tesisatı bombardı-
etmek meeburlyettndedil'. ;man edilmiştir. 

Tayya.ı-cıertmtz, btr düşman tecem- Dön gece mftnteriden uçan ta.yya.-
müünü bombardıman etmişlerdir. relet' İngt]terenln p.rk salıillnde aske
Düşman tayyareleri Llbyanın bazı rt ebemmtyetl olan müteaddit hedet
mevkilerlne taarruz etinlf].er ve bazı ıere hücum etm..l§lerdlr. 
ba~rl:ı.r ika etm1şlenlir. 
Şarki A:frikada Sudan cephesi fü:e- Dün akşam düşınan Ga.t'b! Alman-

rlndc Gallabat mıntakasında topçu ve ya. OZerine blrtao yangın ve h':lfllak 
devriye hareketleri olmuştur. Cheru bombası atmıştır. Askeri ebemmlyet
mıntnkasında duşman tarafından ya- te hedeflere isabet olmamıştır. Mad
pılaıı bir hücum mukabil taarruzu- dl basar da ehcmmlyetslzdlr. Bir kişi 
mu:ı:ln pUskürtiilmüş ve hasm:ı. büyük ölmüş, üç k.l.şl hali! yaralanmıştır. Av
zayi:ı.t verdirilmiştir. cı tayyarelerimiz dün iki düşman tay-

Londra 23 (A.A.) - Londrarun 
salahiyetli mahfillerinden öğrenildi
ğine göre. 22 nci İtalya,n kolordu~u , 

Polonya Başvekili general Sikorski, Londfa müdafaasına karargahının ıubaylaı:ı ile bir gene
fştirak eden Polonya a~cı tayyare filosu ktıriıandanına askeri me- ral ve Tobruk müdafaa kuvvetleri 

• • • • · kumandanı diğer bir general esir 
~yet nışanını venyor. d=t-!........... l il~'"''-""- lin L ,_ e uuuıı<U. ng ~ e e peı ço-. 

, . 

Kundura· fiatleri 
malzeme ~çmi§tir. l..iırianda biri 
büyük bir vapur ôlmak ÜZ~rc üç 
gemi alevler içinde bulunmUftur. ' 

Taauuzu, İnKiliz cüzütamlan ile 
Avustralya piyadesi ve İngiliz zırh· 
lı htalan yapmı§llr. Hür Fransız 
müttefiklerimizin kuvvetleri de ta
arruza iştirak etmişlerdir. Fiat murakabe bürosu bugün 

kunduracıları dinliyecek 
Öyle hesap ediliyor ki, T obruk· 

ta iki İtalyan tümeni ve diğer yar
dımcı kuvvetler vardı. İngiliz taar
ruzunun haşındanberi İtalyanlardan 
100,000 esir alınmı§tır. Zayiat m.ik
tan hakkında ise ne İngiliz ne de 
f talyan!ar tarafından elde rakamlar 
yoktur. Fakat İngiliz zayiatının ha
fif olduğu zannediliyor. 

DUn bazı tacirler ihtikar suçife 
müddeiumumiliğe tevdi edildi 

Kwıdura flatlerinl tedkik eden Fla.t 
mürakabe bürosu, kunduracıları, de
r1cllen va kundura. malzemesi sa.tan 
esnafı a.yn a.yn büroya çağırmıştır. 
Bugün büroda. kunduracılar dinlene
cektir. 

Ticaret Vekalet! kundura. fltalerl
nln lüzumundan fazla yüksel.mil oldu
ğu neticesine varmış, bu hu.susta. hile
ye kaçanlann tesbltl için emt.ıı ver
nı.1.ştir. 

Kundura. imal edlllp satıııncıya. k.a.
dar, kundura malzemesi birçok eller
den geçmektedir. Deri fabrlka.lıı.nnın 
ham madde fiatlerl, her türlü masraf-
ları muayyen zamanlarda Ticaret mü
dürlütüne blldlrllmekt.cdir. Bu sebeple 

deri flatlerinde ihtikAr yapılamıyaca
ğı kanaati vardır. İhtikara kaçanlar, 
mütevas.sıtlar, yani deriyi kunduracı
lara satanlardır. Deri fabrikalarından 
fatura ile mal alan mütevassıtlar bu 
dertleri aralarında. birkaç elden geçir
dikten sonta, fatur~ vermeden kun
dura lıhalltçılarına. satmaktadır. Baş
ka. taraftan mal tedarikinde güçillük 
~eken kunduracılar da faturasız mal 
alınağa rtza göstermektedir. 
Faturasız kundura 1m.al edenler ge

ne faturasız kundura satıyorlar. Flat 
mürakabe bürosu 1htJkAnn hangi el
lerde yapıldıft'ını tesbıt edecek ve ona 

Danimarkada 
kış ve kar 

Beld boğazi tamamen 
dondu 

Kopenha~ 23 (A.A.) - Don ve kar 
fırtınalan. yüzünden büyük Beld'dekl 
mil.nakaln.t inkıtaa uğramıştır. Dani
marka. lç sularında. seferler, büyük 
müşküIAtla ve ancak buzkıranlann 
yardımlle yapılmaktadır. 

Muhtelit mevkiler arasındaki yolcu 
ve posta. nakliyatı hava. yolu tle cere
yan etmektedir. Bununla beraber Ko
penhag - Berlin ve Kopenhag • Oslo 
hava servisleri işlememektedir. 

İzmirde Atatürk müzesi 
İımir 23 CA.A.) - Atatürk müzesi 

haline ıtrnt içln Belediyece satın alı
nan Birinci Kordondak.l. Atatürk kÖ§

künde faaliyete başlanmıştır. Buraya. 
konmak üzere bulunan pek çok tarihi 
ve Joymetıı eserlertn tasnffi devam et
mektedir. 

İngiliz Hyperion 
destroyeri batti 

Lonclra 23 (A.A.) - İngiliz Bahriye 
Nezaretinin tebliği: 
Anılrallık dairesi, Byperlon deatro

yerfnln zayi olduğunu blldirmelı:le mü
teesslfUr. Ryperton bir torpll •tya bir 
mayn lle yaraıa.nmış ve yiliilyemtye
cek bir hale gelmlştlr. Bunun 6zer1ne 
bu destroyer kendi kuvvetlerlmJz ta
tatmdan batınlnuştır. Ölenlerin ya
kın a.kia.basına malfunat verilmiştir. 

Tobruku müdafaa eden kuvvetgöre bir çare düşünülecektir. 
lerir: tanu.rr.ı ya esir edilmiş yahut 

Müddeiumumiliğe da imha olunmuştur. İtalyanların 
verilenler müdafaaya devam ettikleri belki 

. _ daha birkaç cep vardır. Fakat umu-
Flat müraka.be komisyon~. dun bazı miyet itibarile bu mühim deniz üssü 

tacirlerl 1htik3.r suçlle Cümhuriyet I' . d d" Ald - · I 
üddeiumumlliğine tevdi etm~tlr. e ımız e ır. ıgunız ganımet e~ 

:unlar 233 kuruşa malolan keten er- büyüktür. İlk taarruz anından T ob· 
kek çorabım 350 kuruşa. bir müşteriye rukun bütün müdafaa sisteminin 
satan, Beyoğlunda bir. tuhafiye mües- dün öğleyin elimize düşmesi arasın
sesesl, sattığı zücaciye e§Yal!ı için fa- da ancak otuz saat geçmiştir. 
tura vermiyen bil' müessese, 400 yar- T obrukta bulunan ik-i ltalyan tü
dalık makarayı 1kl böliip bel' birin! meni ile yardımcı kuvvet!CTden baş· 
FJat mtiralı:a~. komf.sY?.nu tarafından kaca Bardiayı müdafaa eden tü
tesbit edllen fıatten yükseğine satan menlere ait kıtalaT da belki vardı. 
Beyoğlunda. ta.nınmı~ bir mağazadır. Şimdiki taarruzda ilk: hücumurnu-

İhtlkıt.r suçundan maznun ve mev- l Ik 
kuf Mihael ve Vasi! hakkında Cüm- zun baş adığı 9 i kanundanberi 
huriyet müddelumumiliği tarafından aşağıdaki İtalyan teşekkülleri esir 
ehil hibre sıfatı He Müraka.be komfs- ed·jlm.iJ, imha olunmuf veya dağıbl
yonundan bazı malümat istenmiştir. mıştır: 
İstenen malümat Cümhurlyet müd- 62 !nci, 63 ünct· ve 64 üncü üç 
deh,ım.umili!tine gönderllmlştir. anavatan tümeni, birinci, ikinci ve 

Fi~t mürakabe komJsyonunun dördüncü üç siyah gömlekli tümeni, 
alil.kadar müraklplerlle mü~tereken birinci ve ikinci iki Trablualu Himen 
tJsktidar zabıtası dün mıntakalarında- ve general Malekinin motödü tü-
k! kasaplan kontrol et~lerdlr. Bu . 
kontrol neticesinde, üç kasabın narh mT\ruk.t ki ·1c.· tüm · d 
hll!fına kızıl karamanın kilosunu 75 ° l a 1 .~ • enı e eayar
ltuııışa sattığı tesbit edllmlş ve bun- aak 11 talyan twnenı muharebe ba
lar hakkında 1cab eden zabıt varaka- rici edilmiş demekl'iı. Resmi rakam
Jan tanzlm olunarak ttskildar müd- lar mevcut değilse de aldığımız eair-
delunıum111~1ne verllm!~tır. lerin sayısı l 00,000 kadardır. 

Sicilya 
adasına 

asker ihracı? 
Amerikalı bir askeri 

muharrir bunun vereceği 
mühim neticelerden 

bahsediyor 

Londra 23 CA.A.) - Meşhur Ameri
kalı askeri eksper binbaşı Fielding 
Eliot, Akdenizde Alman pike bombar
dıman tayyarelerinin görülmesinden 
bert vaziyetteki inkişafı tedklk ederek 
News Chronicle gazetesinde neşrettiği 
makalede, Akdenlzde teşebbüs kab1li
yet!nin İnglltereye geçtiğini yazmak
ta ve Almanların burada takip ettik
lerl gayeleri münkaşa. ederek aşağıda
ki neticeye varmaktadır: Şlmdlllk Al
manların Sicilyaya tamamlle teda.fü1 
sebepler yüzünden gelmiş olmaları 1h
tım.a.ll gali}'.ltlr. 

B. Eliot, Sicilyanm blr:lncl derecede 
ehemmiyeti haiz sevkulceyşl bir mev
kide bulunduğunu ve bugün Nil or
dusunun büyük bir hareket serbesti
atnden istifade ettiğini ve Sicllyaya 
yapılacak bir lhra.ç hareketinln Mal
tayı tazylk eden tehdide nihayet vere
ceği gibi Graz.tanl'nin İtalya Ue ;müna.
kalesin1 katı surette kesece~lni ve ta.
flst İtalya için öldürücü bit darbe te§
tn edeceğini yazmaktadır. 

Y akiflar bütçesine para 

Tobruk' a giren hür 
Fransızlar 

Londra 23 (A.A.) - Müstakil 
Fransız ajansının bildirdiğine göre, 
İngiliz kuvvetlerile birlikte Tobruka 
giren Hür Fransız kuvvetleri Kıbrı
sın müdafaası için mütarekeden ev
vel Fransız hükumeti tarafından ln
gilterenin hizmetine verilen müfre-
zedir. 

Bu müfreze bilahare general Lar
minant tarafından Suriyeden getiri
len kuvvetlerle takviye edilmiştir. 

Bu ajansın verdiği bir habere na
zaran general Catrux'nun kumanda
sında Mısırda bulunan Hür Fransız 
kuvvetlerine yakında yeni kuvvetler 
inzimam edecektir. 

Tekaütlük ve maluliyet 
tazminatı 

Ankara. 23 <Telefonla) - Bankalar 
ve devlet müesseseleri memurları ay
lıkla.nnm tevhld ve teadülüne dair ka
nunun 14 üncü maddesi, mllll banka
lar memurları için tekaütlük ve malfi.
llyet tazmlnatıtıı kabul etmJt ise de 
ayni kanuna. tabi difer mlllt müesse
selerde çalışan memurları mevzuuba
his etmemiştir. 

Ayni kanunun hükümlerine ta.b11kl 
müessese memurlal"l hakkında. farklı 
muameleler tatblklne meydan verme
mek üzere bu maddenin .!JOn tık?asını 
tadil eden bir layiha hazırlanmakta
dır. 

Gümrük memurlari için 
yardım sandığı kurulacak 

ALi ile VELi 

~uzlilinin Kerbeladaki 
mezari tafaız mı 

duruyor? 

AJi - Tan gazetesinde cSu-
1 

al - cevap> diye bir sütun var, 
Veli ... Burada yazıldığına göre, 
Fuzulinin Kerbela' daki kabrinde 
ta§ yokmu§. Muharrir Ulunay 
bunu bir sene evvel gözile gör
mÜ§. Fakat <ahval dolayısile 
mezar taşını yaptırmağa muvaf
fak olamamış.> 

Veli - Türk efkarı urıiumi
yesi bu fecaati. ilk defa olarak 
bu ıuretle öğrenmiş oluyor. Biz 
ki atıncı derecede ve şairliği' 
münaziünfih müteşarrlere biTe 
her yil dönümünde törenler yap: 
mağı adetlerimiz arasına sok
tuk. Hatta ecnebi şairlerin halı- ' 
ralannı tebcil için masraf eder, 
şampanya kadehi kaldırınz; 
düşün: Fı.ızuli yalnız biz Türkle
rin değil, bütün dünyanın en bü- -
yük şoirlerindendir, onu mezar 
taşsız bırakmamız doğrusu küf
randır, yürekler acısıdır. Bu ya
zımızın dikkati celbetmesini, 
mezarın bulunduğu clost Irak 
hükfunetile Türklerin Fuzuliye 
el birliğiyle güzel bir mezar yap
malarını dileriz. 

Aliveli 

~-------j 
Bükreşte muharebe-

ler oluyor 
(Baştarafı 1 ind sahifede) 

len müfritler ilk gelen askeri kuv• 
vetleri tardederek mukavemete de
vam etmekted·irler. 

Sükiin tesis olundu mu? 
Bükreş 23 (A.A.) - (Havas): 

Sükun yeniden tesİ3 olunmuştur. B. 
Horia Sima, neşrettiği bir beyanna
mede lejyonerlere tahrik hareketle
rine nihaye• vermelerini emretmiş, 
m·ihvcr siya.setinin lejyoner hareketi
ni tasvip ettiği hususi şeraiti ihtiYa 
eylediğini bildirmi-; ve vaziyeti ay
dınlatmak .için hükumetle lejyoner 
teıkilatı arasında görüşmeler yapıl
mal..ta olduğunu ilave etmiştir. 

Bern 23 (AA.) - (Havas): 
Bund gazetesinin salahiyettar bir 
Rumen membaından aldığı haber
lere istinaden bildirdiğine göre, Ru
men ordusu, general Antoncsco da 
dahil olmak üzere hükiirnetlen lej
yoner olmıyan bütün nazırların çı
karılması hakkında lejyonerlerin ile• 
ri sürdüğü teklifleri kabul etmemi~
tir. 

OrdL vaziyete hakimdir. Diğer 
taraftan Rumen elçiliği, bütün Ro
manyada nizamın yeniden tesis ed;I
miş olduğunu ve bütün ordunun ge
neral Antonescoya müzaheret eyle
miş bulunduğunu bildirmiştir. 

Saranda Y unanistanda 
tanınmıyor 

Atirıa 23 (A.A.) - Atina ajansı 
hildfriyor: Bükreşte Alman kuman
danı Döringi öldüren Dimitri Saran· 
do Yunan tebl:.a~: değildir ve Yuna
nistanda katiyen tanınmamaktadır. 
Yunan konsolosu viıesile yabancı 
pasaportunu hamil olan hu adam 13 
temmuz 940 tarihinde İtalyadan 
Yunan'İstana gclmiıı ve ayni ayın 16 
sında Yunanistandan çıkmıştır. ----

Bir tefsir talebi 
Ank~ra 23 (Telefonla)- Büyük Mil

let Meclisine sevkolunan bir tezkere 
Ue (Muhakeme altına alınmış} tabi· 
l1.nin mebdei llk tahkikat açılmakla 
mı, yoksa son tahk.lkat açılmasına ka
rar verilmekle mi başlamış olacağı hu
susunun tefsir yollle halll istenmekte
dir. 

Re dem.eli? 
Geçen gün klüp oyunlarından 

l:iahsederk.cn ckanyob tabirini 
l."llllanmIJtık. Bazılan Dunu yan
Jıg bir ıöz telakki ebn1ia. Bu ta
birin fransızca <gagneu aözün
den gelme olduğunu Ye cgan
yot> olması lazım geldiğini ıan· 
mt§lar. Halbuki oyuncuların oyu
nundan müessesenin (~hut 
oyun oynatanın) hissesine düşen 
para ve bunun konulduğu kutu
ya: 

cGanyot~ 

dememeli; 
cKanyot> 

<lemeli! 
Egede düşmıu\ tayyareleri hava. yaresini düşürmüşlerdir. 1Jçüncü bir 

üslerimlzden blrlne taarruz etmcğe ça- düşman tayyaresi de bahriye 1iopları 
lışmışlan:ıır. Hava. d~fi bat:ı.ryalanmı- tarafından tahrip edilmiştir. Bir Al
:ıın ateşi l!e karşılanan düşmıı.n tay- :nı.an tayyaresi üssüne dönmemiştir. 

Hyperlon destroyeri Mero 11nıfına 
mensup olup 1936 da. denize lndirllm~. 
1340 ton hacntlnde 1d1. H/10 pusluk 
dört 1iopu ve difeJ: daba kilçilk çapta 
topları ve torpil .kovanları vardı. 

An.kara 23 (Telefonla) - Stranca. 
ornıanıan dAvası Vakıflar lehine netJ.
celendiğtnden, vekalet Qcretl ve &a.lr 
masra.tıar için İdare bütesine 5000 ve 
esasen kltayetsl.z bulunan hayrat ta
mlt'atı faslına. yeniden 15000 lira ko
nulması ıa.rurl görülmti§tür. Bu su
retle umum müdürlüğün bütçesie 20 
bin lira. munzam tahstsa.t koyan bir 
kanun ll)'iha.sı hazırlanmakta~ 

Ankara 23 (Telefonlar - Gtimriik 
ve İnhlsarlar VeUletl, g11nuilk me
murla.n için bir yardım sandığı ku
rulmasına. karar lemıl§tlr. Sa.ndık, 
ölen gümrük memurlal"lll& veya. ka
n un! mirasçılarına. ve yahut yqı tah
didi suretlle ayrılanlara. yatdımda. bu
lunmak üzere Ankara.da. kurulacaktır. 
sandığın sermayesi gümrük teşkilatı 
memurlarının a.ylıklann yüzde yanın, 
müsadere olunan eşya. cezalarının 
dörtte biri. faizler, teberıfiler, ölüm, 
mahillyet, yaş tahdidi ve tekaütlük dı
omda. gümrük teşkilatından ayrılan
ıann hl.sselerinden meydana gelecek-! 

tir, ~----------.-
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AKŞAMDAN Alt~AMA 

Kaligrafi hocamin 
sözleri 

Bu son gün- ,._,.._.......,_~~-~---, 
ler içinde GaJa
tasaraylılarla Da· 
rüııafaka· 
War matem için· 
dedir. Çok emeJı 
tar hocaJan Yu· 
ıuf Cemal Ak· 
çit vefat etti. 

Cemal Akç·t 
büyük Mitat pt• 
ta ailesine mer• 
suptu. Bizim ne• 
ıilden evvel G:.• 
Jatasarayda ıer-
mubauırlık yap· i.1erhum B. 
mıı, bu güç mes- Cemal Akçit 
leğİne rağmen kendini talebesine 
sevdirmitti. Sultan Hamid devrinin 
mü,külabnı göze alarak tahsilini 
Avrupad:ı bitirdi. Mektepte lisan 
tenria ediyordu. Güler yüzlü, tatlı 
•özlü, pek nazik bir zattı. Benim za
manımda İse li.tin harfleı-ile (timdi 
acaba buna «Güzel yazı» mı diye• 
ceğiz?) kaJianfi ( = hüsnü hat) ho
caJıydı. Ben bu hüneri kendisinden 
Öğrendim. İstediğim zaman gayet 
okunakh V • kaideye uygun yazabi
lirim. Bunu becerebiJmekliiim ha
yatta pel. işime yaramtft&r. Mektup· 
ları •. , bamdolıun adreslerine daima 
selametle vasıl oldu. Umuma hita
ben yazdıiun ibareler hakkında: 

«- Okunmuyor! Böyle kötü cı· 
zırktıranm eli kırılsın!» diye bed
dua işitmediğ-imc eminim. 

Hocama Allah rahmet eylesin. 
Nur içinde yatsın. 

Yalnız büyük ıiyasilerin, büyük 
askerlerir-, büyük alimlerin, büyük 
ediblerin değil, ömrünü tedrise vak· 
fetmq emektar hocaların da arkala
rından hayırhah neşriyatta bulun
mak, onları medfenlerine layık ol
dukları hürmetle teui etmek mat-

buatın vazifesidir. İşte hen, bu sa
tırI-:.nmla o vazifeyi ifa ediyorum. 
Böylelikle mektep arkadaşlarımın 
müşterek arzuların· da yerine getir· 
m1' oluyorum. 

"'*"' 
Bu münasebetle rahmetli hocamın 

h :>şuna R"İdecek birkaç satır yaza-
y:m. 

Bir gijn sınıfta ,öyle demitti: 
- Fransızcı. okuyorsunuz, çocuk· 

larım. Bu dilde karakter'in iki ma
nası vardır, bilirsiniz: Biri «SE!1:iye, 

huy.> öbürü de «yazı yazış, harf çİ· 
7İş şekli, harf»... Dikkat edin: 
Çizeceğiniz harflerden seciyeniz de 
anla,ılır. Ne adam olduğunuz mey· 
dana çıkar •.• Elinizi ona göre alqh
rınız. 

Bu sözler, hele bugün İçin bir ki
taplık laftır. 

Başta A 1'11anla: olmak üzere, bü· 
tün medeni milletler, okunaklı yazı 
Yazmağa, bütün noktaları «İ» lerin 
Üzerine koymağa, çarpık bacakh 

«P» ler çİzmeımeğe, majüskülleri 
minüsküll~rden küçük resmetmeme
ğe, hulasa kaidelere riayetkar olma· 
ia milletçe ehemmiyet verirler. 

Hele biz Türk!erin eski nesli hüs
nü hatta ne derece ehemmiyet ver
miş; maJum: Arap harflerinin en İyi 
hattatları bizden çıkarak Kahire 
camilerinin tezyinabnı bile çizmit
ler. lalam aleminde en makbul yazılı 
kur'anlar millettaşlarımızm kalemi· 
le Yllzılmış. 

Böyleyken şimdiki halimiz yürek
ler acuıdır. Zabıt tutan, makbuz ya· 
zan, dt!ftere kayı~ dilfüren bir me-

murun karalamacaJarına arada sıra· 
da gözünüz i)işiyor mu? İlişiyorsa 
:zev~: selimini::: İsyan ediyordur şÜp· 
hesız ..• 

Karaktcr'm. R'Brplı manasında ka
rakter olduğunu unutmamamızı; yal
nız çocuklarımıza değil, memurlan
mıza da kaligrafi öğretmemizi ho
camın bu matem R"iinünde onun ru· 
hunu şadetmek için buraya yazıyo-
rum. 

(Va - Nu) 

- Bay Abidin Daveri 
nız bay Amca! ... 

B. A. - Hayrola?. 

arayo-

Bahlf e 3 
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Uskii:dar, 
Kabataf 

Şili başkitibi 
başka yere mi gitti? 

}Hava denemesi 
hazırlığı 

Bacakai% hamsi 
5 

~ . lf 
O kuruı!!. 

İskele meydanlarinin 
tanzimi plinlar 

hazirlanc:li · 

Şehlrcllik mütehassısı B. Prost 1ts
kii<:fa~ iskele meydanının ta.nzimlne 
alt bir plAn hazırlamlftlr. Umum! 

Hadise henüz aydınlanmamış· 
tır, tahkikat devam ediyor 

meclls tarafından kabul edllen bu Şili el~iliği baıkltibi B. Miçins1d- Baııki.tip burada bir aoyııunculuia 
plA.n tasdik edilmek üzere Naft.. V&- nin tagayyübü bldiıeainin bugün n binnflltice bir cinayete maruz kal
kaletlne gönderllmlştır. PlAn tasdik sekizinci günüdür. Valta hakkında dıyıa: bu ifi yapanlar ustaca harebt 
edildikten sonra .Belediye, plAna göre Emniyet müdürlü;;,ünün birın· .. ~ tiki 
'Osküdar meydanının tanzimine ve bu- • - e · eri için etraflı tahldkata •e bi-
radaki blnalart lstimlAk etmete bat- ikinci. dördüncü ve heıinci fUbele- ru uzun zamana lüzum vardır. Za
Jıyacaktır. Esasen fskele clvannd.akl rinin alilt~dar memu~lan ehemmi- bata her halde bu hldi.e i a dınLl-
blnalardan bir kısmı evvelce lstimlAk yıetle tahlukat ve taltıbata devam ktır Y Y 
edilmlştl. ediyorla~·. 8. Miçinskinin Türkiye- ca ' 

Belediye İmo.r müdiiztmlrlü~, :.~at~ de bulunduiu müddet zarfında ha· ~------------..... 
Lskele meydanının tan ç e • h. k d f .d. U:!:.: K 
plan hazırlamıştır. Bu plll.n B . Prostun rıce ır aç e a gı ıp ge•\oUlr•• nere• ari ( 9r1 m 1 Z İn 
nA.zım plll.nına göre tanz~m edllmlştlr. lere ~eyaha~ ettiği, hariçten gelen 
Plô.na göre meydanda güzel bir yeşil hangı ecnebılerle temasta hulunduiu mektu plafl 
saha vücude getlrilecelt, buradaki ha· ayrı ayrı teabit ediliyor. Katibin han-
vuz temlzlenecelt ve iskeleden karaya gi amiller albnda ortadan 11r ola.hi
çıkanlacak yültler içln yer altl bir yol Jeceğini tayin etm it · · 1 l k-
lnfa edilecektir. • . e ~çın ça ış! ma 

Iskele meydanının tanzimi Şirketi tadır. Hadıse dolaymle resmı veya 
Hayriye tarafından yapılaca~ından. hususi tekıilde bir çok kimselerin 
İmar müdürlüğü tarafından hazırla- malumahna müracaat edilmiştir. 
nan plan tasdlk edildikten sonra şlr- Şimdiye kadar elde edilen malu
kete verııecek ve Şirketi Hayriye de mat, kayıp baılc.atibin alc.ibetini ten
plinın tatbikine başlıyacaktır. vir eder mahiyette değildir. B. Mi

Mektep müzesi 
Nişantaşındaki 15 inci ilk 

mektepte açılacak 

çinskinin §ahsına aid diplomatik ev
rakının elçilik binasında bulunmuş 
olması, alakadarların hatırına yeni 
bir vaziyet getirmektedir. B. Mi

çinskinin elmas, altın ve mumasili 
ziynet eşyası üzerinde uğraşarak 

edinmiş olduğu büyükçe bir servet
le dünyanın bir köşesine çekilerek 
resmi ve siyasi dağdağalardan uzak 

Maarif müdürlilğii, İstanbul ilkınek
teplerlne mahsus bir müze açmağa yaııamağa karar verm'İ~ bulunması-
karar vermiştir. Bu müze, Nlşantaşın- dır. Maamafih kendisinin şimdi ya 
de 15 inci ilkmektepte açılacaktır. Romanyada, yahut da Suriyede bu
Milzede her ilkmektebin birinci, .ikin- lunabileceğine kuvvetle ihtimal ve· 1 
r.ı, üçüncü sınıflarında talebe. tarafın- rilmektedir. Bu memleketlerin ala- 1 

dan yapılan resim ve el lşlerınden en k d k 1 ·· 
güzelleri, dördüncü ve beşinci sınıfla-! a ar ma a~ arına yapılan m_ur_a-
nn ders ületleri, grafikler, haritalar. cnatlara he.nuz .~evap -~~elmemıstır. 1 muallim ve talebenin müşterek işleri Bu arada yıne soylendıgıne nazaran, 
teşhir edilecektir. Polonyadan Romanyaya ve buraya 

TeleEon hesapları da
ha vazıh olmalıdır 

Bir tarllmizden aldığımız aşa
ğıki mektubu dercedlyoruz: 

~ilayetin hazirladıği 
beyanname radyo ile 

söylenecek 

Bizim memlekette ta balık İçİııl 
yapdan propa11anda. batka hiçbir 
milli mahıul için yapılnuf değildir. 
«Balık yiyelim· sözü adeta milli bir 
vecize haline geldi. Evet balık yiye
lim. .• Billıassa bu et pahalılığında 
ba1ıJc yemeliyiz? Fakat bani balık? 

KAnunusanlnfn 28 i Ue 3l 1 arasın- Nerede uc lüf ı ., H · k fal 
da yapılacak umum.l ha.va denemesi 1 uz er er · anı e • 
sırasında balkın alaca~ tedbirlere da- ar? Ne oldu levrekler? Ya uskuro-
lr dün akşamdan itibaren sinemalarda rular! Onlar nereye gitti. Biz balık 
fllim. arasında halk& tavsiyelerde bu- !emege çoktan razıyız. Fakat balı
IunulmıLCana ba.şlanmı.ştır. Ayni za- guı yanma Y~ imkanı 1111 

manda VllAyetln halka hitaben hazır- var? Hepsi ıanki ateıten birer balık 
ladttı bir beyanname de radyo lle haline gİrm.İfler. tutanan parmakla. 
neşredllecekttr. Bu beyannameyi ev- nnı yakacaklar ••• F"aatler deh,et 
velce neşretmtştlk. .Beyannamede Geçen aiin baktım. Hamsi ·~
alArm sırasındlahhalkkınt, ndakl!!,eerivasıbU- ID.lf··· Haspalar tepailere yan cel· 
talannın nası are e e ece... - • 1er H d. • 
d1rllecektlr. ID.lf ••• ay ı mayonezli lnrekler-

VllAyet, denemenin devamı müdde- den. kefal haşlamalanndan, lüfer 
tfnce denemenin fllminl aldıracaktır. ukarasmdan, uakwnru dolmumdan 

Bir çocuk ııcak ıu ile 
haşlandı 

Şiş.hane yokuşunda bir evde oturan 
B. Molzln dört ~ındald kw Ester. 
odada oynarken mangala çarptru.1. 
mangal üzerinde kaynamakta olan su 
dolu tencere çocuğun üzerine döküle
rek başlanmasına sebep olmuştur. 

Zabıta memurlo.n Estert derhal Et
fal hastanesine nakletmlşlerdtr. 

Kahve 
Dün 250 çuval kahve 

va.qeçtik. Balıklann en mütevazn 
en kendi halinde, en demokrat .; 
en ziyade ucuzluiu ile metbar ola
nından. hamsiden yiyelim dedik. 
Balıkların içinde ancak onun yanma 
cesaretle yanumak kabildi. Sörle 
tablaya sokuldum. Baktım ~eıa 
yaıın. ıtördüiüme zahip oldum. 
Çünkü hamsi tablaımuı üzerinde 
cSO ~!ıt r:ıöi acaip bir f'ıat nr
dL Acayip diyormn. Hamsi İçin SO 
kurut hakikaten şa,ılacalı:, insanı 
hayrete dilfürecek acayip bir fiattir. 

Bizim fU meşhur, bücür, bacaksıı 
ham.si elli kuru,!... boyuna boı:una. 
haline, ,anına bakmedan elli ha._ 
Seni yumurcaJ.: seni!... Bir zamanlar 

piyasaya çıkarıldı giibre diye tarlalara dökülen sen, 
şimd: elli kuruı öyl~ mi? 

Gümrüklerde bekletilen kahvelerden 1 Ben üzeri;ıde siyah boyalı küçük 
İstanbulun istihll\klne t...'\hsls edilen 1 tenekede c50» yaz-ılı tablaya hay-
400 çuval kahveden 250 çuvalı dün 1 retle~· İçinde bakarken, üstüste yı;:'ll
gümrüklerden piyasaya çıknnlmı.ştır. mış hamsilerle ~öz R'Öze ste!dik. On· 
Mü~ebakl kahveler bugün gümrükten ların halinde bir caka, bir çalım gÖ
çekılecektlr. rür ıt"ibi oldı.;m. Ne kadu kurulsalar 

ı haklı idiler. Bugiine kadar 50 ku-
98 senedenberi devam , ru.şl~~.,bi: f'ıat etiket' tqımak az şey 

eden bir da va mı ıdı · . . .. . • 
~ Hamsıler sankı bana gozlerı ıle: 

Hazine ile cvko.r Jdaresı ve Karagoz j - Beğenmedin mi? Şimdi ıtiin Bundan başka lnkıla"ptan evvelki gelen mültecilerle ve hatta son defa, 
1 

mekteplerle inkılüptan sonraki mek- s l ·ı v d r ! 
teplerde talebe kıyafetleri, yazı şekil- a vator vapurı e arna an ~manı· , 
Jeri, eski Arap har!lerlle yeni Türk 1 mıza gelen ve b_uradan transıt ola- 1 

harflerine alt nümunelcr bulunacak, j ra~ .geç~n musevılerle temas e~en B: l 
inkılabın muhtelit safhalarını canlan- Mıçınskı bunların beraberlerındekı 
dıran bir de İnkıl~p köşesi bulunacak- altın ve elmas gibi ıeylere bir nevi 
tır. Bu köşede ayni zamanda Atatür- emanetçilik vazifesi görmüştür. Ka
kün ve Milli Şe!in inkılap hakkındaki yıp başkatibin bu kabil elmas ve 1 

vecizeleri de bulunacaktır. altınları da götürmüş olması muh- 1 

ahtanbulda t.elefonu olanların 
bildiği vechlle müdüriyet gerek se 
nelik abone müddetinin hita
mında veya. fazla mükalemeler 
vukuunda. her ay bir ihbar mek
tubu lle müşterilere borcunun 
mlktannı bildirir. Ancak evvelce 
bu ihbarda borcun nelere aJd ol
duğu yazılı idi. Mesela ne kadarı 
abone ücretine veya fazla mükl\
lemelere veya şehirler arası ko
n~malara ve salreye taallflk et
tiği hemen görülür idi. Şimdi ise 
bunlar ancak para tediyesinde ve 
rllen faturada nyrı nyrı gösteril
mektedir. Halbuki borcu kendile
rine ihbar edilenler bu borcun 
nelere ald olduğunu bllmeğl ve 
anlamağı tablatlle arı:u ederler. 
Herkes telefon dairesine bizzat 
gidip eiııe parayı ödemez. Posta 
ile gönderir. Evvelki usulün de
ğiştirilip böyle miiphem bir ~kll 
verilmesinin idareye ne gibi fay
dası olduğunu bUemiyorum. Fa
kat muhakkak ki müşteriler için 
iyi bir usul değildir. Herşeyln açık 
\'C sühuletll olmasını devlete lntl
kal eden bu glbl müesseselerden 
daha ziyade beklemek arzuya la
yıktır. 

Abdullah nğa veresesi arasında dok- b. • t b" • t t h'. 1 b. 

l san sekiz scnedenberl devam edem bir 1 dızırnb.' saau· kızım... k' e . oıy ~ ır-
. en ue e ı uruşa cı. ıp sız erı hay-

da va nihayet son safhasına gelmlştır. .. .. .. .. 
1 

• 
Gala tada Liman idaresi ve clvarında- ı retlere duş~uruz. ~aSLI,, nasıl. Bır \ki müessesat davaya mevzu teşkil et- 1 zamanlar kıbar ha.ık dıye b~rh~~-

Saz çalınacak kahveler temeldir. 
Dün yapılan tahkikat ve takibat 

tarifelerini tasdik sırasında B. Miçinskinin tagayyüp 

Hiç bir mahzuru olmadığı mu
h:ıkkak olan evvelkl usulün tek
rar ittihazı Jçln Istanbul telefon 
müdürlyeUnln nazan dikkatini 
celbetmenlzl hürmeUerlmle rlca 
ederim.• ettirecekler ettiği gün bizzat idare ettiği otomo-

Şehrimlzdeki bazı kahvelerin hafta- bilin vaziyel:'i yeniden gözden geçi- Radyo meselesi 
nın muayyen günlerinde saz getirerek rilmiştir. Alakadarların izhar ettik- Bir okuyucumuz bize yazdığı 
çaldırdıkları ve bu vesile Ue müşteri- leri kanaate nazaran, Taksime gelişi mrktupta diyor ki: «1648 metre 1 
den fazla ücret aldıkları görülmüştür. güzel bir birahane önünde bırakılan üzerinde çalışan Ankara radyosu-

Belediye, bu gibi yerlerde çalınacak otomoh!I, B. Miçinskinin o ak~am na dalma fransızc:ı. ve almanca 
sazlar lçln tatbik edilecek tarifenin takib ettiği yol hakkında hiç bir iz neşriyat yapan bir ecnebi lstasyo-
behemehal Belediyece tasdik edilme- k h l nu karışıyor ve neşrı'y"tı bozııyor. gösterece ma iyette değildir. .. sini ve saz bulunduracak kahvelerin Radyo dinlemek zevkinin ilk şar-
de evvelce müsaade almaları lazım Kayıp başkatibin hususi hayatı 1 tı sinirlenmcmcktlr. II:ı.lbul:I böy-
geldiğinl ileri sürerek musaddak tarife tedkik edildiği sırada, kendisinin le araya karışan bir takım sesle-
kullanmadan ve ruhsatiye almadan İstanhulda her hangi bir kadına kuv- ri dinlerken slnlrlenmemenln ım-
saz getlrtilmemeslni alakadarlara bil- kanı yoktur. 
dirmlştlr. vetli bir şekilde merbut bulunmadı· Bunun için radyomuzun dalgası 

ğı tamamile tesbit edilmiştir. B. 
1 mı değtştırllecek? Ne yapılacaksa 

Şair Ali Şir Neval için Miçinskinin, bir kadın yüzünden 
1 

biran evvel yapılmasını - bütün 
başına hadise gelmiş ise bunun ha- , radyo meraklıları hesabına- ri-

merasim yapılacak , ca ederim. 
On yedinci asır Türk şairlerinden riç memleketlerden bir kadın tara- İkinci bir mesele de şudur: Rad· 

Ali Şlr Nevai'nln hatırasını kutlamak fından ika olunacağı dü~ünülmekte· yo zamaıııınızın en mühim lhtı-
üzere üniversite Edebiyat fakültesi dir. yacı ,.e eğlencesi olmuştur. Çok-
talebesl merasim tertip etmeğe karar Maamafih B. Miçinskinin mü· tanberi İstanbul radyo lstasyonu-
vermiştir. Bu merasim 9 şubatta ya- ... . nun a~ılaca{:tını gazetelerde oku-
pılacak ve şairin eserleri, hayatı sala- nase_b~tte ~ulu.ndugu kndınla~la. daı- duk. Sonra birdenbire buna dair 
hlyettar zevat tarafından lzah edile-ı ma ·ıyı geçınmı~ hulunma::>ı hadısede havadisler kesildi. Bu i~ ne sa!-
ccktir. kadın parmağı ihtimallerini çok dü· ı hadadır? Teşebbüsten vaz mı ge-

şürmektedir. çildi.? .1\1. R. 

Saralı bir kadın mangal En son varılan kanaate göre, B. \... J 
Üzerine düştü, bir çok Miçinski ya kend·i arzusile buradan * T!caret Vekfıletl Konjonktör şu-

yerleri yandı bir memlekete gitmiştir veyahut pa- besi toptan eşya endeksi hazırlıyor 
'k ·· ·· d h Ticaret odr.sı bu münasebetle tüccar-Çarşıkapıdn. oturan Sabahat ismin- ra ve zı ·ıymet eşyası yu.lun en er 

de sar'alı bir kadın dün mangal ba- hangi bir soygunculuğa maruz kal- lar arasında bir nnket açmıştır. 
şında ısınmakta iken birdenbire s:ı.r'a- mıııtır. Eğer Miçinski hariç bir şeh· *Şehrin temizlik işlerinde kullanıl-
sı tutarak mangal üzeıine kapaklan- .t . .. - b .. d ey mak üzere Belediye, cadde sulamağa 
mış ve ev halkı haberdar oluncaya re gı mışse gunıın ırın ~ . m - ı mahsus olarak yeni arozöz getirtmeyi 
kadar yüzünden ve vücudundan teh- dan~ _çıkac~k, b~ gaybubetının se- lüzumlu görmüştür. Amerlkadan ge
llkell yanıklar almıştır. Vakadan ha- bebım ya bızzat ızah edecek ve ya· ı tlrllecek 10 arozöz için Belediye bir 
berdar edilen zabıta, S:ı.bahatl hasta- hut hadiseler bu tagayyüp sebeble- Amerikan flnnasUe temasa başlamış-
neye nakJctm~tır. rini ortaya çıkaracktır. tır. 

• 

- Teşekkür edeceğiz .• 

Bay Amca.ya göı-e ••• 

... «Yazıktır kuzucuklara, kes-1. ... Bizi kasap 
meyin ... • diye bir yazı yazdı da ... ~tardı.., 

satırından kur
• 

mektedir Son defa asliye üçüncü hu- 1 yalara avuç dolusu para verırdıma 
kuk mahkemesi buralannın evkafa de bizim :rüzümüze b:le balı:mazdı
ald olduğunu kabul etmiş ve d:ıva ev- ruz ha ... Simdi Relin de bizim yanı
rakı temyiz hukuk umumi heyetine l mıza yaklasın, elli kurutu verin ve 
gönderilmiştir. Şubatın üçünde hukuk alıp yiyin bakalım ... d:yorlar adeta 
heyeti umumlyesl bu asırlık da.vnyı bar.a rr.eydan okuyorlardı. 
tedkik ederek son kararını verecektir. D~ünmeli 1914. 1918 harbi 11· 

raJarmda doktor Celal Muhtar Hi-
Dün gelen eşya laliaLrner için hamsiyi beş paradan 

Dün Nusaybin yolu ile limanımıza toplardı. Bunlardan a."\çvez yaptırır 
kanaviçe, manda derisi, elektrik mal- yine Hilalial mer hesa))ınaı 100 ku
zemesi ithal edilmiştir. Avrupa şehir- ruşa sattırırdı. 
lerinden tren yolu ile Sirkeciye on bir . •. . 
bin kilo tut:ı.rında ithalat eşyası , Fran- .Hamsı otedenberı bu ~adar ~ar-

d h t . Jlk der l""kli 1 cıalem, bu kadar ucuz hır mata dı. 
sa an :ı rp en sonra a r H A • • h t 1 K r 
kuma.5. Almanyadan anason, kürk, a~ gaye~ ıyı a ır ı~orum. • a ,_ 
:ısld sülfürik, otomobil parçası. sigara fornıyadr Trabzonlu bll' Ennenı ile 
kfığıdı, çimento, mukavva, kürk eşya, tanışmıştur . Bana: 
boya. kimyevi mevad, demir makine - Ah, diyordu, ah o hamsi ••. Ah 
parçası, Yugoslavyad:ı.n sigara kağıdı , o rr.inik yavru ... Hem de ne ka:lar 
kağıt, porselen, demir, mıh çlvlsl, mu- ucuzdur. Çift kilosunu 10 paraya 
kavva, Macarlstandan cam gelmiştir. alırdım .• 

Bulgaristandan da kağıt, nğaç çivi, 
mukavvn, sud kostik, 55 bin kilo odun 
kömürü lthal edilmiştir. 

Bükreş elçimiz dün 
Bükreşe gitti 

Bükreş elc;Imiz B. Hamdullah Suphl 
Tanrıöver dün Köstence yollle vazife
si başına donmüştür. 

Gümrük ve İnhisarlar 

Diyerek hamsi hasretini döküyor
du. Vakıa Atlantik kıyılarında bir 
cins hamsi ç&karmu. Fakat büvük 
Okyanusta yani Kalifomiyıı s&lıill~ 
rinde bulunmaı:mış .. 

Hamsinin elli kuruşa satılması ve-
sil.esile bu balık mesele3İ üzerinde 
biraz düş:inmemh-: lazımdır. 

Öyle. tedbirler almalıyız ki alelade 
et bulamad1ğımı.: zaman ucuz balık 
alalım ... Amma bunun İçin ne yap• 

Vekili şehrimizde malc, hangi çarelere baş vurmak 

Dün sabah Ankarndan şehrimize ge- 1 lazundır? Buralarını mütehauıslu 
len Gümriik ve İnhisarlar Vekili B. j bilir. Bizim bildiiimiz ,udur: Mem
Ralt Karadeniz öğleden evvel ve ö!;le- ı lt>ketimiz en mükemmel balık mem
d~n sonra Inhlsarlnr umum m~d~rlü- lekelidir. Sularımızda her zaman ye
ğünde meşgul olmuş, umum mudur ve 1 r.ecek balık vardır. Ve mütemadi. 
alakadar şube müdürlerinden lzah:ıt yen de cbalık yiyelima dire propa
almıştır. Vekil, şehrimizde bir harta 

1

. ganda yapıyoru:ıı. O halde? 
kadar kalacak, İnhlsarlarda ve güm- H.k F ·d Ea 
rüklerde meşgul olacaktır. 1 ~et erı un 

... Yoksa şu fanl dünyada biri B. A. - Haklısınız!... üstad 
bahar çayırında otlamadan gi- keşke orta Avrupa kuzlan için 
decektik! .• de vaktiyle birer yazı yazsaydı ... 



Sahife 4 

Pike tayyareleri 
Bu tayyarelerin başllca evsafı nedir? 

Muhtelif memleketlerdeki pike tayyareleri 
mu harpte pı..te tayyarelerin- tarda cBreCfa 65> tayyarelerini kul
den çok bahsedillyor. Blr mn- tanıyorlar. Bunlardan hepsini ıizle
tchassıs p!Jte tayyarelerinin re tanıtmaya çalıtaeağım: 
evsafına ve muhtelll pike ta.Y-
y:ırclerl tiplerine dalr bize blr Blacbum Skua: Ek.aeriyetle tay· 
makale göndermlştlr. Bu ma- yare gemilerinde kullanılan bir pike 
kaleyi aşnğıda dercedlyo- hücum tayyarcaidir. En çok 55 de-
nız.l . ·-· receliJt. bir zaviye dahilinde pike ya-

Ufki bombardtm~n tayyarecıl-ig!· pabilir. Bu tayyarelere Briatol cPer· 
nin muazzam terakk~ adımlan~a r~~- ICWI> tipinde dokuz ırilindrili 750 
men aranılan .ctam 1sabeb mumkun beygirlik biT motör yerleştirilmi1tir. 
olo.mıyof'. Bılhaır.ıa ufa~ hedeflere Bu tayyarenin bir hususiyeti de de
yapılan taarruzl~rda ufla .uçuşla atı· nize dii§tüğü zaman yüzgeçsiz oldu
lan bombaları ısabct ethrmek çok iu halde hatm&maaıdır. Söylediği. 
güç, adeta. imkinstzdır. ~ hald~ n.e miz gibi ekseriyetle tayyare gemile
yapmalı b bombafarın nıabet ıhlı· rinde kullanıldığından kanatlan kat
mali artsın ve tam isabete doğru yü- }anabilir. Kanat genişliği 14 metre 
rünsün? 08 ve gövde uzunluğu 12 metre 42 

Bu fildr, hu gaye yeni bir bom· olan bu tayyarenin ıürati s:ıatte 420 
bardıman tayyaresinin meydana gel- kilometreye yakla,ır. 
mesinc imkan verdi. Yapılacak tay- .Mürcttehatı 2 ltiıiden ibarettir. 
yare öyl~ bir ıilih olmalıydı ki için· Faaliyet sahası 1000 kilometredir. 
deki pilo• makinesiyle nişan alsın, Biri sab;t di~eri ıeyyar iki makineli 
hedefe yakla~ıp bombll!lınl .aWıı ve tüfeği vardır. Tamamiyle madenidir. 
tekrar uzaklaş5m. l~te böylece ilk TclcerlekJcrini içeriye çeker. Ayrıca 
olarak l 926 yılı.oda pile.eyle hücum denizaltı gemilerine karşı kullanıl· 
tayyareciliğinin ille adımları atıldı. dıldarı da görülmürtür. 

Yeni ailat çabucak inkişaf ve bir Junkers cJu e7 K> • cStuka> 
çok nazariyeleri altüst, dti. lspanya (Sturiltampfflugzeuge"nin lusalbl· 
harbi pike tayyarelerinin tam bir mışı) : Devrin en iyi pike tayyareS'İ· 
tccrübe sahası oldu ve güzel netice- dir. iki ki!';iliktir. Kanat genişliği t 3 
ler elde edildi. l~te bir mİ!!al: 12 metre 82 '.ve gövde uzunluğu t O 
mart 19 3 7 tarihirıde hükumetçilere metre 82 olan bu tayyarenin pratik 
mensup 1 15 tayyare, Saragoase ile \ ağırlığı 4249 kg. dır. Pratik aürati 
Cuadalaviar nclıri arasında 20 saatte 320 kilometre olup 4 300 met
km. lik bir s:ahayı kaplayan Fra.nkist re irtifada ı 390 kilometreye varır. 
tanklarını, yaptıldan taarruzlarla ta· Pike eanaaında sürat 750 kilometreyi 
rumar etnıi~lerd-ir. Bu zaferi mütea- bulur. Azami irtifaı 8500 metredir. 
kip hükumetçi piyadeler kollarını İlci tane makineli tüfekle silahLdır. 
'sall aya sallaya ilerlemişler ve bozgu· Biri sahip olup pilot tarafından kul
na uğrayan tankları ganaim olarak lanılır ve ıol kanatta bulunur. Di
xabtctroişlereür. ğeri aeyyar olup arkada telsizci ta-

Çin - Japon harbinde de Japon rafından lcullanılır. 
ta.narecilcr düşman gemileri.ne pilte Tayyarenin paçalı tekerlekleri ara· 
hücumlar. yapmı~1ardır._ F~ka~ 0 za· sında 250 kg. veya 500 kg. lık bir 
mnnlnr pılce tayyaıelerı şunclı oldu- bomba konur. Gövde altındaki bom· 
ğu kadar tekamül etmemişti. Hal- banın hafiflemesi. 50 kg. lık kanat 
bUki bugün pi.leyle hücum basit bir altı bombalarının artmasını temin 
:uçu~ kadar günlük bir hSdise olmu~. eder. Bu tayyareler 12 ııilindirli ve 
Polonya ve Fransa harplerinde mü·ıtera V biçiminde su ile aoğuttulur bir 
him roller oyna~. Junkers c:Jumo. 211 tipinde J OSO 

Şimdi pike tayyarelerinin muharc- be,.gir~ik motörle mücehlıczdir. Pi
be tarzlanndan ve avsafından bab- kcye goc;iptıe bombayı salınca per· 
aedcceğim. Pike tayyaresi ıüratli ol- vanesine çarpmaması ıçın bombayı 
duğn kadar da yüksek manevra lta- geri alacak ve öylece bırakacak hu
biliyetini haiz bulunmalıdtr. Bu tay· aısi bir tertibatı vardır. Bu tayyare
yarede aerodinamil: faktörler büyük nin atbğı bomba 1,5 O • 2 metre ka
bir ihtimamla hC3aplarur. Pike tay· lınüiında beton ve 211hlan parça· 
yaresinde sürıı.tm fa71a bulunması iar ve deler. Bu tipin hem ufki hem 
hedefine ufe~madan evYcl katedece- pike bombardıman tayyaresi olan 
~ me5afclerde da1i bataryalann n daha mütekamil ve yeni bir modeli 
av tayya.rlerinin darbc!erine düçar Junkers cJu 86 K.> da çok kulla-
olmaması için elzemdir. nı1m&ktadır. 

Devrim izi~ en modern pike tayya- Breda 65: iki veya bir kişilik pike 
releri 80 hatta 82 derecelik bir za- hücum tayyareaidir. Aiırlığı 2900 
viye ite beddlerin~ dikilirler. Böyle kg. olup 770 beygirl~. bir adet 
bi" tepeden inişin ne k1ldaT aüratli Gnome ve. ~on~ 14 tipı~de veya 

l - h halde nazan dikkatinizi IOOO beygırlık bır adet Fıat A 80 
o acagı er . · d bir .. l ·· bh--_ı · 
celbcdectktir. Fakat çok büyü1c zor- üpın ~ •• .motor~ rnuce czcur. 
lulıdara henüz mukavemet edemiyen Azamı surah 420 kılometre ve aza. 
insan, üphesiz böyle bir eürat kar- mt irtifaı 7500 metre olan bu tay
ıısında k~odini kaybedecektir, onun yarenin kanat genişliği 12 metre 1 O 
için pike ıüratini mümkün olabildiği ve gövde uzunluğu 9 metre 60 dır. 
kadar azaltmak icah etmi'ltİr. Bunun 5 adet makineli tüfekle ııilahlıdır. 
temini kanat hücum borda11na yer· Bunlardan 2 tanesi sabit olup perva
leştirilcn hava frenleri ve perva.ne· ne arasından ate, eder, diğer 2 ta
nin c:revenible> olmaaıyla mümkün- neside kanatlarda bulunur ve bu 4 
dür. Fakat bu tectibatlar da. aonun· tane makineli tüfek pilot tarafından 
da k;yafet etmez ve tayyare saniye- kullanılır, 1 taneııi de arkada telS'iz
<le J 50 - 200 metre Jıüratle alçalır. cinin emrinde bulunur. 
Bu aürat karfısında .itan beyin~n Tllyya.re 100 kg. lık ..f bomba ve· 
çek ilir, kulaldacda uğultular ~yda ya 15 kJ:. lık 12 bomba tqır. Fa
olur. kalp şiddt:tle çarpar, vücutta aliyet eahası bir ki,iliklerde 1560 
b ir c:bypertension> başlar. kilometre, iki ki~iliklerde 1200 kilo· 

metredir Bu tayyarenin avcı olarak 
Tayyare hedefine 600 metre me· da kullanıldığı görülmüıtür. 

aa.f ede bombasını .alar ve sonra uf-
ki vnziy4!te girer. Yavaş )·avq kan Bunlardan ba_şka Amerikalıların 
devranı oormal vaziyet ıllır ve tay· cNorthrop> tayyareleri de me;hur
yareci yeni blt4tan vücut ve dimağı· Jur, fakat bu tayyareler henüz harp-
na hakim olur. . te kuUanıimadıiı için onlar haklcın-

. • . • da verimli bir kanaatimiz yoktur. 
P.ke tAyyarelennm av tayyarelerı- c,_ d f k bı'r malumat vere-

.ı.f· b ._ '·- L _ • wıze sa ece u a ne ve u.. ' ataryaıara -..rıı ı>azı ım-
1
. 

tiyazlan vardır. Av ta~yareleriyle ım~orthrop A _ 17: 750 beyJirlik 
yapılan muhan;bderde pıke tayyare- b. P 'T'h' t"' u il 

. 'k J l ha ır c ra.tt ve w ıtney> mo or e 
lerı yapacaklar: şert pı e er e sım- ü -'-h t .. .. - ti. ıaatte 
1 1 1 C · l m can ez o up azamı ıura 
arını at atır ar. erc;ı av tayyare e- 340 k·ı d' 5 '-'neli 
· d d 'k k k b'I' · ı ometre ır. tane ma..-ı 

rm e e pı e etme a ı ıyetı var- f'f '-1 .l .. hl d l 1 b t 
d d '- 1 · ki ih'b .. '"k · ueK;eıııa an ırımı~oan u ay-

"ı ela hil~erd u1!1 ., 'Jııd. 1 Auyı.ı z.avıyle- yare 5 00 kg. bomba taıır. Tayyare 
er a ı ın _ o~ ır. v tayyare e- . ._, k. · · · l f k b. '-' • • · ·· k·ı ,L. L li k I ııu ı~ı ıçın yapı mıştır, a at ır ıu~ı 
nnın ote ı er ıı.oı a.uYvet anat ara t f _. ela k il 1 b"J' . , ~ ara ınuan u anı a. ı ır . 
.Rlalık olmama.. yüzuoden yapacak- Pik tauv I · · k d k 
Jarı sert dikilişlcre kanatlar dayana- t • ""na,r_e ehrı~~kazdço h talnı dı -

k b T an osnra o ,...r a~ ın a aıı e e-
ınayıp opı:. ı ır. c.eğirniz kanaat ıu olabilir: Pike tay-

Bunun için avcılar pikeclleri avla· yareei her zaman içil\ bir yaıldırım 
mak hususunda müJkülatlara uğraı • :harbi alluhı olarak kalacak ve aade
ınaktadırlar. Dafi bataryalar bü.sbü- ce tarruzlarda kullanılacaktır. Bun
tün zorluklar çekiyorlar ve tayyare· dan sonra daha ziyade hem ufki, 
nin çabucak nifan noktasından sili· hem pike bombardımana elveriıli 
nivermesi topçuyu ltıl bırakıyor. orta çap bombardıman tayyareleri 
Pike tayy;m:aini, ancak namlusunu inp edilecektir. Tıpkı İngilizlerin 
fidd etJe yaklaşan tayyareye çevir- Bri3tol Blenheim cMark iV> ve 
miş olan ve pike İstikametinde bulu- Briıtol cBeaulorb lan Almanların 
nan top avlnyabllir. Junhre c:Ju 88 K• la~ gibi. Böyle 

1940 harbinde İngilizler, Alman· İ"!a edilen _ta!J'arclerde bomba hac
lar ve ltalyanlar pike tayyaresinden mı da.ha buyuk Q)ac:ak, binaenaleyh 
ntifade etmektedirler. lngilizler yapılacak bombardımanlar elana 
Blacbum cSlcuularını, Almanlar müessir olacaktır. 
Junkers cJu 87> lerini ve İtalyan E. E. 

'.AJtŞAM 24 Kiı.nunusanı 1941 

Çay fabrikası 
Rize de kurulacak f abri
kanin planları hazirlandı 

Ankara 23 (Telefonla) - Rize ve 
havallslnde tests edilen çay flda.nlık
lannı göooen geçi.ren ve çay fidanlığı 
tes1sl 1çln köyUlye yapılan yardımlar 
etr&tında. tedklkler yapan Zlraat Ve
k!Uetl ba.şmüşa.Tlrt B. Zihni Ankaraya 
dönmüştür. 

Rlzede kurulacak llk çay fabrikası
nın pllnlan ~it edllmlftlı'. Fabrika
nın inşasına. başlanabUmek lçln lll
zumlu A.lA.t ve edevatın yabancı mem
leketlerden geUrilm.esi tmkA.nlan ara.ı
tınlacaktır. 

Ankara V. U. meclisi 
Ankara 23 (Telctonla)-V11A.yet. umu

mi nıccllst bugün toplanın~ ve 19t0 
mali yılı erazt, blna ve yol nrgller1 
taksit mlktannı tayin tçln mtızakere
de bulunmU§tur. --
iktisadi devlet teşekkül

lerinde çalışanlann 
tekaüt sandığı 

Ankara 23 <Telefonla) - İktlsad 
Vek1.leti, yüksek mürakabe heyeti teş
kiline dair olan kanun hükümlerine 
istinaden, iktisadi devlet. teşekkülle
rlnde çalışanlar için tekaüt sandıkları 
kurulması hakkında bir kanun projesi 
hazırlamıştır. ProJe hak.kında Mallye 
Vekaletinin mütnlAası alınmış oldu
ğundan, yakında. Ba.şvekalete verile
cektir. 

~~~~~~~~-

KOÇOK HABERLER 
* Diin yapılan seyrüsefer kontrolun

da tramvaylar yürürken 1nlp binen 
ytrmt sekiz kişi birer 1ira para ceza1ıı 
ne cezalnndtnlmış, aynca yirmi şoför 
muhtelit suçlanndan dolayı cez:ıya 
ç:ı.rptınlmıştır. * Diln. Harbiyede Kodaman cadde
sinde B. Süleymamn evne, Mercanda 
CaferJye h:ınının tist katında birer 
yangın başl.tngıcı olmuş, ateş derhal 
yetişen itfaiye grupları tarafından 
söndürülmüştür. * Balatta Sultanhamamında Ayna
lı .sokakta oturan beş ya41annda İh
san 1.mılııde bir çocuk dün mutfakta. 
oynarken ağzı açık bulunan kuyuya 
d~üştür. EY halkı, poU!rJ. polis de 
itfaiyeyi hab!rdar etmıı. bir tahlisi
ye grupu gelerek derhal kuyunun ru
yunu boşaltmJ.f, İhsan, .sat olarak kur
tarılmıştır. * Esnaf cemıretıerlnln yıllık kon
grelerinde ek.serlyet hasıl olmadığın
dan, kongreler b~k.a. gfinlere bırakıl
m~tır. * Dün muhtelif memleketlere yüz 
bin liralık ihracat yapılmıctar. :buacat 
emtiası arasında balık, tütün, boyana
cak kumaşlar bulunmaktadır. 

* Milll Sanayi Birliğinin dünkü 
kongrefilrıde ekseriyet temtn edUeme
m.l§. kongre fubatın dördilneü günU
ne talik olunmuştur. 

VENİ NEŞRİY.<\'l' 

AllKADAŞ 

Cemal Nadir Güler ve Vedad Günyol 
te.ratıarından neşredilen (Arkadaş > 
haftalık ~ocuk mecmua.mıın ilçüncü 
sayısı bu«fuı çıkmıştır. İçindeki yazı
ların ba.şlıcalan şunlardır: Güzel ko
nu~k. Mektebe nasıl baıladım <Vl -
Nt\ anlatıyor), Neler okumalı?, Çocuk 
doktoru diyor ki, Çocuk eserleri, bir 
haftada neler oldu?, meraklı tefrika
lar, spor, sinema, el işleri, Te sair ya
zılar. Küçük karllerimlze bilhassa tav
siye ederiz. 

YtlCEL 

Dört aylık blr tatilden sonra Yücel 
mecmuası tekrar intişara başlamıştır. 
Kıymetıt gençlt>r tarafından hazırla
nan bu aylık fikir Te sanat nıecmuaııı
nın yenl çıkan a&YJ&nda llmL edebi 
ve .sanata dalr makaleler, Namık Ke
mal hakkında bir etüd, muhtelif tah
lil ve tercümeler, güzel şllrler, Cemnl 
Nadir Gtiler'ln blr karikatürü Ue bir 
gravürn vardır. 

Bu kıymetıı mecmuayı kariler1mlze 
t.avsıre ederiz. 

Münir Nureddin 

Konseri 
4 Şubat SALI akpnıı 

FRANSIZ 
Tiya trosunda 

An.karada HALK ve SUS 
sinemalarında l'~rilmekt41 olan 

SERMED MUHTAR'm 
Akşam netriyatmdan 

KIVIRCIK PASA 
Romuını alıp bir kere okuyan
lar filmin mevxQUllU daha İyi 

anlamıt olurlar. 
.S.tıt yeri ı AKŞAM ıuet-1 

ldarelaaneei 

AKŞAM lr.ariJ.dne ınwu• 
yilzde 20 tenzillt k"uponu 

Kız •• Bana bir buse ver 1 .. 
Yazan: NECDET RÜŞTÜ 

-1-
Gülmeli k~ük, birik.. C•hlmamalı kaşlar .. 
Masalım ıöyle bqlar, dinleyin arkac:l-.lar. 
Annemin betiğini ben her ıece sallarken, 
Sabahleyin babamı mektebine yollarken, 
Bana. dofmayan oilum anlatb ta masalı ı 

Bir Mhte imam •armlf., Yqıyonn111 tualaı 
Nice yıllardanberi yüreği kedercleYDÜI. 
O kadar •ılnlmış ki ,Bıçak kemiğe deimif. 
Tuhaf .. Bu naaıl adam? •• Olarmu sahte imu 
Değilmit dini bütün. de~ ilmi tammn; 
Söyle bir aank - cübbe. Çllavermif meydan-. 
Anadoluya cianq sığınıp 7aradana; ,, 
Demiş: 

- Uzak köylerin yoluna tuttun...n. 
Cer hocaaıyım .. derim; herkese .JUt.tururmn !._ 
Dinliyorken verdiiim kunı da bir vaazı, 
Bir kan$ açık kalır u.E adamların afzı !.. 
Fazla .ür ebnek için, köydeıa köye eiderim. 
Dünyalığı toplarım, aünümü sün ederim!. •• 

Fakat Tannda se..-mez bu mürai kimseyi: 
Dini siper ederek. dolduruyor keseyi. 
Bakmız; neler ee!mit sahteünn batına, 
Bunu öğrenen girer, bir değil, bin yaşmaı 
Dedim ya: Bizim immD kedenieyuaiş kederde. 
l>psttan. dütmandan ırak.. Düşm~ .J'~ bir •de. 
Bu derdin devası yok .• Meded dilesin kimden? .. 
Bwıa İliç kar etmez, ıÖ% açmaym hekimden. 
Çünf,ü hastalık deiiJ •• Bu tasa batka tasa; 
İmam kara bailamtf. artık U.lamış yasa 
Açıkça uılatayun: Nice yıllardanberi 
Birer birer dola,11114 o saymz köyleri: 
Yaver olmllf talihi. gelmemiş alla dara, 
Köylüleri kandırmıt. biriktirmis çok para. 
Yerinde otwun a edebiııle. mübardc; 
Senin İmam dediiia uslu, namuslu gerek. , 
Hayır; kamı doyda ya ... Duramam)$ yerindeı 
Kafirin eözü ~ köyiin cüaellerinde. 
Uzun sözün lruası: ÇapkmJıia koyul~. 
Bqmın beliıını ~te bu yüzden bulmuş. 

Başlanuş tuzaima dütmeie toy kadınları 
Esmer, 1Ar1'tn, kumral.. Gelsin boy boy kadmlar; 

. Nerede böyle bolluk? .• Köylü bu~ ça1um,, 
cÇapkın imamıt diyereilıt, ona bir likap .......... 
Sonra köyden sopayla uğurlamı,lar onu, ~ 

Bizim hazretin eelmiş saltanalınm sonu. 
Bu koca dünya olınuş ıahtekar hocaya darı 
Yalancıların yanar mumu yatsıya kadar. 
İmam başka köyleri kandu-maya ko~ 
Fakat mübarek nama dört bucakta da)'llllmu11 
Her nereye ıiderse ederlenm. yüz:geri. 
Böyle çapkın adamın hiç olur mu değeri; 
Odun %İyafeti var ene banai hedefe. 
Şu türkUyü çıkanp. onu koymu~ta.r defeı / 

Bizi o hain imam 
Ocağına diqürür!.. 
Der: Parasız daramıun •• 
Ayağına dü.w;ir!.. 

O; Edimeden, Kusa 
T optar köylerden parsa. 
Ne kad• ~t 't'arıa 
Tuzaiına düeürürt. 

-2-
Biz gelelim masala: lmam rünlerden IMr sh 
Dağlarda geziyormut kara bahtma küskün. 
Mevsim yu:: Vakit öile .•• G&ı~ kavwuyormUl1 

Slcağı buram buram yere aa.w11)'onnut-
İmam bu cehennemde daida nasıl doı.t-ı?.. / 

Sonra, nereye RitaİD; banzi köye ulaşsın? .. 
Mutlaka ~eedder bir odım Üyafeti. 
o. ıerçi deiift~ İyice kıyafeti, 
Fakat çocuklar bile yiizünii tamrlarmıt: 
Daidan çakallar indi, lcurd hastı aaıurlarmiı. 

Nedamet ıetirerelı:: )'ediii bunca balta. 
Temmuzun alevinde "W111'11lut dörtyana volta. 
Nihayet kendisini Lir ormana dar atmıt: 
Bir dereden su İçmİf, Ml"İa ttôlgede yatmq. 
Fakat ho' bir ıes -..... birden yanıba,mda., 
Dönüp bakmış: Genç laz.. Henüz J'İrmi y3.1mda. 
Gamzeli yanaiında ~ rillea- açarmıJ. 
Uğnmda aönil deiil. caa Tene yeri V1ll'IDl4: 
Bo7U ııilinler gibi. •• Göiüa renit. bel ince .• 

f- llİru ~ınnq kız yalwıa ıelince: 
Omm l'erçİ hrksı~ •J' parçasından yüzü. 
Fakat, ne )'u.ıık; körmii$ 1nı yavrunun bir KÖzü. 
Jki ~ riaeıten İçeri batmq biri, 
Obürii de ~daada: Uzua kirpikli, iri. 
Batb lııir baant yok .. bam: Eyvulah •• c1emit, 
.,._ hayvl..iyle. giydinan külih L •• ~ 
Balon-.: Kn tiirkülerle koyunlan Riidüyor, 
Krmhp büküL!re:k, irmak gibi gidiyor. 

Dilleri diitae bile. kard usanmaz koyundan, 
Hat.ti ıon nefesinde, geçmez buyfu huymadan. 
Kml tlodaklanıu rcörünce Riizel kıztn, 
Ba, dokuz köy aürrinü. l>aştan çakmış ansmn. 
KUJ'Da2:; meded umar* inrduiu bir plandan, 
Kör P,i yumu't'eraUt 'bir «Özünü yalandan. 

j 
Sesleıun4: 
- Gel; eniduiı !.. B.ir çiit sözüm var sana' 
S. clmayada muhtaçtır elbet insan imana!... 

Bir tereddüddea sonra. &'iizel lıtl% dömnüt geri: 
- Ne var? .•• demi$. Uydurmas y-.Jı laırd ta sözlerit 
- Kİbııl>ta öğüdü •ar fÖyle Lokman hekimin, 
Mücaup bir devadır: Y 8-flı ve genç Jıer kimin 
Bir gözü ama olur. öbür eözü görürse, 
Temmuzun on üçiiılde kendini Öptür-iirse.. 
Kalbiae aacletia 11iklan &açılır; 
y ui: Öbür gözü ae bir labzede açılır! ... 
Kızon1.. Beni Öpüver. &ana buse vereyim, 
Sayende iki g()z1e dünyaları l'Öreyim! .• 

fyi kız razı olmUf ... Ve, tikaineı-ek biraz, 
lhtirara uabmf bir çift turfanda kiraz. 
K~imıi e,.tiirünce imaın EÖZÜnÜ açmış, 

Bainmt: 
- Semin busen ne tifali iliçmıf, 

itte ıöziim ttÇddı •• Ho, gör ettirme zahmet! .• 
Hay, bu o"iüdü veren Lokman lıe'kime rahmet! .• 

Ku: teV.İaçle Nkal.nut: 
- Buseler versem caba, 

Nmem l>enim gözüm de açılr ını acaha? .. 
thtiya.- kllll'd aulanJlllf: 

- Bir tecrübe edelim; 
Seni de kurtarmaktır imiltktan emelim! •• 
.S...., .a.Je,....ı.-i lnu Tan1rımız aev• .. 
H.ydi; cözün açılsın .. Kız!_ Bana bir hUte ver! .. 

Bu biyleyle uı..""' bir anda maksadma: 
• çe ...... lıu9enin doysımamıt tadına. 
J.Ji açalaın ! ... di)oe. etım. bir daha tekrar. 
Fakat eaf kız fqınnıt: 

-Bunda bir yaBI ..... vu: 
Lo1anan bekim açmıyor benim gözümü, aiçin? .• 

BimD brd. '.Jma aomııu, aü1erek İeİll için: 
- s-.dan mı llör Oldun. doiuflan mı böyleı.in ?
Kız tiemit: 

- Lokman hekim beni halis erlesinı 
An.mdan kör doimutarn ! .. 

İmam k&'1Jlı çatmış; 
Fili yuttu bir yılan ••• Şöy1e bir yalan atmış: 

- N.file -ek veröun .. Söylesene, be yavrumı 
Bu,..-. stllllİa İçİa. ·höy{e yoruluyonım!... 
Ç'unldh Bu uaiil 71U"&J' 1011radan olanlara .• 
....,_; Milin tek sô&iin 1tönülde -açar yara, 
L.w... bile sidft' "-'ından ak!ı. kmm; 
Hqdi; b.mı aiin yizlü, kiraz dudaklı kızım l ... 

T AKSiM SiNEMASI 
8'ıclll matinelerden ttlbaren 

Bugftne kadar ıOrülen Şark fllfmell111nhı en güzeli ve en heyecıı.ıtlısl 

l"ann akpm: Sehzadebap 

Turan t iyatrosunda 
Sineıu - Tiya&l'o - Varyete 

San'atkA.r NAŞiT 
ve ar'ka.dqlan, 8ah1blnin Sea1 
Ba§ okuyucusu küçük MUKAD
DER ve yenl VARYETE numara
lan. 

KöY DiLBERi 
Komedi 3 perde 

Bir Türke Gönül verdim 
Türk~ sözlü, muslklll tarb Te dan.!lı. Mevzuunu kahramanlık, gergüzeft, 

a.ok n zafer t.eokU eden bu fllm.1n Tilrkçe konuşmalarını yapan 
JIABHU'I MORALi 

Unriü.r ....w.1a1 llaımla,an: tfs*-4 EYYUBI RIZA 
Bir Türu O&ıtll yerd1m. •• J'lnal tutlsml huırlaran da. t!sta4 &addetift 
Jta,.ait... Memle~ ..,,mmıı .-ııatkArlannd.aıı f5 tij1llk saz, 27 ki§ 
koro heretı•rl... Mllll ~-Zengin iilıneler". Aynca: Tayyııre ile ge
len erı aon ~ YAKDf tARK ıurnal'da. t.ondra.nuı bombarduruuu • 
~in saptı. Y1nanht11 Anla"ftltlutta tJ,erlenıeleri - Yunanlılarm İtal
yanlardan aldıtlan harp ı.n..mı" A1re T• a.lre ... 

ARABACININ Kili DUNYAŞKA 
(Aşk ve Hayal) 

ŞARK SINEMASINDA 
Gördüğü büyük muvattakiyet <lolayısile bir hafta daha göste
rilecektir. Bu m11amm film İstanbulda büyük bir ala.ta uyan
dırmııtır. Geceler Jç1n yerler1nlzi evvelden aldırınız. 

Emin Ön Ü Askerlik Şubeıdncle.n : 
Nakliye Tgm, Mahmud Oğ. Hüseyin 

Cahlt S28 (44966), Piyade Tgrn. Ah.l 
med Oğ. Niyazi Yonel 315 (20297). 

llllJetindenı istiklal cad. komedi 
Kayıtlan tetkik edilmek üzere şu• 

beye mUracaatlan. 
Önüın11zdek1 pau.r cOnll aaat 14 de k.ıımı 

oeınlret.1mbm J1}lık kcmarea1 7en1 nl- gece eaat 20.30 da 
amnamift 16n yapılaca.tından mez- ldRALIK ODALAR 
kO.r rün b'"nunimn Azalann Kmtnöntl Hergün çocuk temsilleri 
Balkevlne tetrıneı:ı tka olunur. l>ile* verilir. 

için 

Beşiktaş Halkcvlnden: 2511/ 9U cu• 
martesl günü sant 18,30 da Sıdkı Ako
znn tarııfından edebiyatımızın ana 
batlan haklrnıda bir kon!erans veri• 
lecektır. 



SöZON OELiŞi __ _ 
Şemsiye, baston 

B azı insanlar şemsiye kullanır, bazılan baston. Bunlar 
biribirine katiyen be~miyen ikf ayrı tiptir. 

Şemsiye lrnJla n a nlara dikkat edlır: Rahatlerinl seven kimse
lerdir. Sabahleyin evden çıkarken hal'll açık bile olsa yaimur 
ihtimali onlan dalına düşündürür. Eğer şemsiyeyi almaz da bir· 
denbire yağmura tutulurlarsa ulanacaklar, belki de bu yüzden 
soğuk ahp hastalanacak, hum.r lannı kayl>edecelderdfr. Onun 
için şemsiyeyi bırakamazlar. 

Fakat şemsiyeli adam rahatine düşkün olduğu kadar ihti
yatlı değildir. Tehlikeleri hatttma bile getirmez; son derece Dik· 
ldndir. Tehlikeye karşı kendisini müdafaa etmeği düşüneceği 
yerde tehlikenin zuhur etmemeshıi temenni eder ve tehlike baş· 
göstermedik~ böyle birşeyin olmıyacağına inanır. 

Sokakta şemsiye ile ~zen adama dikkat ediııi%: Bir köpek 
veya bir insan için taarruz edilmeye en müsait, en müdafaasız 
hedef odur. Çünldi böyle bir bal vukuunda şemsiyeli adanı evvela 
ıcmsiyesini kapayacak, sonra korunmaya çalışacaktır Şemsiye 
onun rahat ruhunun bir aıameti gibidir, Daima sulhu anular: 
Rahmetli Cham.berJain şemsiyeli idi. 

Bir de bastonlu adamı süzünüz. İşte o ihtiyatlı olmayı ra
hatına tercih eden bir tiptir. Hiçbir taarruz onu eli kolu bağlı 
müşkül vaziyette bulamaz. Bir köpek gibi bir mütecavizde bas
tonlu adama saldırmak cesaret ini göst eremez. Çünkü o iri sopa
nın beline ineceğini kestirir. Bastonlu adamların kendilerinden 
eınin bir halleri vardır. Emniyet içinde yürürler. Bu emniyete 
taarruz vuku bulursa mukabeleye hazırdırlar: Churcbill baston-

ludur. 
Avrupada sulh ü midi kaybolduğu, emnJyetler tehlikeye düş-

tüğü içindir ki iktidar mevkim de ele şemsiye yerini bastona t erk 
etmiştir. Şevket Rado 

·~"ij~t'i'~ ... ~~~mı 
ısvıçrede otelcıl ık buhran geçiriyor 

İsviçrede otelcllik sanati büyük buh
ran geçlımektedir. Buhrana sebep 
Avrupa harbi yüzünden İsviçreye sey
Ja.h gelmemesidir. Birçok oteller açıl
mamıştır. Açılan otellerde de müşteri 
azdır. Pansiyonlar da ayni vaziyette
dlr. 
İsviçre ·otellerinde müşteri adedi 

harpten evveline nisbetıe yüzde 60 

azalmıştır. Harpten evvelkl birkaç se
ne zarfında gelenler de esasen azdı. 

Bu sebeple on sene evveline nlsbetle 
müşterllerln yüzde 70-80 derecesinde 
azaldığı tahmin edilmektedir. Bilhassa 
İngiliz, Amerkalı, Fransız, Belçikalı ve 
Hollandalı müşteri hemen hiç yok gi
bidir. 

KUŞ BAKIŞI: 

lrlandanın 

vaziyeti 

• ı Tarihi vesikalar 

y unan beyaz kitabının Uçüncü 
ve •on kısmı, İtalyan sefiri

nin 28 teşrinievvel gecesi, Yunan 
Baovelciline verdiği Ultimatom ile 
ba~Iar. 28 birinciteşrin ırecesi Atina 

Geçen hafta Alman tayyareleri bir- İtlayan ıefiri B. Graçi Yunan Baş-
ka.9 defa Irlanda. üzertne bombalar lcili B M k b attılar. Bu hA.dJse Irle.nda.nın vaziyeti ve . eta sası, ıa ah ıaaat üç-
hakkındaki milnak~alann yeniden te uykusundan uyandırmı~ ve kendi-
ca.nlanmasına. sebep oldu. disine §U ültimatomu vermiııtir: 

Irlanda, bilyük Brttanyanm garbin- <İtalya hükCimeti, bugünkü harbin 
de büyük bir ada.dil'. Fakat niifusu inldşafi esnasında Yunan hükUıneti
azdır ancak dört milyon iki yüz elll · l iki 
b in kadardır. Bu nü!usun üç milyonu n'l1l ya ruz · • hükumet arasında nor~ 
{Elre) adı verilen miistlk11 Irlanda mal sulh ve iyi komşuluk münase
hükO.metine tAbidlr. Bir ~on iki betlerine değil, fakat bitaraf bir 
yüz elll blnl de Adanın Inglltereye devlet sıfatile de Yunan hükUıneti
bağlı olan Ulster kısmında y~ar. Ada- ne terettüp eden muayyen vazifele
nın böyle Htl kısma. ayrılmam, halkın re aykırı bu hattı hareket ittihaz ve 
ayrı lkl unsurdan terekküp etmesin- takib ettiğini bir çok defalar mu··..,.. 
den ve arada din farkı bulunmasın- ..-
dan Heri geliyor. Müstakil Irlandada hede ve tesbit etmek mecburiyetin-
yaşayan halle aslen Irlandalıdır ve çok de kalmı§br. 
müteassıp katoliktlr. Ulster'de y~- İtalya hükumeti, Yunan bükUıne
yanlar ise asırlarca evvel buraya hlc- tini va:z:ifelerini ifaya mükeneren 
ret ederek yerleşmiş İskoçyalı ve GalU d 
İngiUzlerdlr. Bunlar protestandır ve avet ehnek ve bu vazifelerin sis-
müstakü Irlandaya tabi olmanın şld- tematik bir surette ihlalini protesto 
detle alevhlndedir. etmek ihtiyacını duymuştur. Bu ih

Bugünkü müstakil Irlanda büküme- IaJ keyfiyeti fevkalade vahimdir. 
tının teşekkülü uzun seneler süren Zira Yunan hükumeti, askeri hare
mücadelenin neticesidir. Mücadele ip- ketlerinin inkişafı esnasıhda lngiliz 
tida 1858 de başlamış, 1865 de, 1870 de filosunun karasularını, sahillerini. 
916 da kanlı hadiselere sebep olmuş-
tur. 916 da, umumi harbin en buh- l·imanlarını kullanmasını kabul et-
ranlı zamanında İrlandalılar bir isyan miş, Britanya hava kuvvetlerine 
çıkarmışlar ve İngiltere ile alakaları- malzeme verilmesini kolaylaştırmış, 
m kesmek istemişlerdir. İngntere bu Yunan denizinde İtalyanın zararına 
isyanı teskin etmiş, birçok kimseler olarak askeri bir istihbarat ıervisi
kurşuna dizilmişti. rrin organize edilmesine müsaade et-

921 de Lold Corc hükıimetl Irlan
daya bazı müsaadat gösterdi, Irlanda 
istiklali hareketlnin başında bulunan 
Cosgrave ve Collins ne buraya yan 
istiklal veren bir muahede imzaladı. 
Muahede şimali Irlandadaki Ulsteri 
ar.laşmadan hariç tutuyordu. Burası 
doğrudan doğruya İngiltereye tabi 
olacaktı. 

Bu hal şekli müfrit Irlandalıları 
tatmin etmedi. Bunlar muahedeyi im
za edenlerden Colllns'l öldürdüler. Bir 
kaç sene sonra Cosgrave'i de kafi de
recede sert bulmıyarak attılar, yeri
ne de Valerayı geçirdiler. Ayni zıı.
manda İngiltcrede bombalarla sui
kasdlar yapılıyordu. De Valera sui-
kasd usulünün terkedilmesi için çok 

miştir. 

Yunan hükumeti, ltalya tarafın
dan diplomatik teşebbüslere mevzu 
teşkil etmiş olan bu hadiselere ta
mamile vakıftır. Yunan hükfuneti, 

bu hattı hareketin doğuracağı va
him akıbetleri nazarı dikkate alma
sı icab ederken bu diplomatik te
şebbüslere bitaraflığını müdafaa 
edecek her hangi bir tedbir almak 
suretile cevap vermemiş, İngiliz m ü
.sallah kuvvetlerim takviye ed ecek 
faaliyetini ve İtalyanın düşmanlarile 

çalıştı. Fakat muvaffak olamadı. 9~-!l B • • k k 
da, yeni harbin başlamasından az za- ırincı ari a
man evvel İngiltercde sık sık bomba-

YUNAN 
Beyaz kitabı 

28 Birinciteşrin 

gecesi İtalyan se • 
firinin verdiği ülti
matom ve stratejik 
noktaları işgal 

etmek ta lehi 

io l:ieraberliğini ~idddetlendirmi.ştir. 
h aJya hükumet'i, bu iş beraberli

ğinin u keri, bahri ve havai mahi
yette anlaşmalar ile de Yunan hü
ltumetince evvelden derpiş ve tan· 
zim edildiğin: göstuen d elillere 
m alik tir. İtalya hükumeti, yalnız 
Yunanistan tarafından İtalyanın em
niyeti aleyhine müteveccih faaliye
tin bir cüz'ü olarak kabul edilmiş 
olan İngiliz garantisini değil, fakat 

İtalya ile hali harpte bulunan dev
letlere, Arnavutluk topraklarına ta
arruz etmeğe mahsus Tcsalya ve 
Malcedonyı..dak.i hava üsleri de da
hil olmak üzere Yunan toprağı dahi
linde mühim stratejik mevkileri tah
sis etmek hususunda Yunan hüku
metince girişilmiş olan kati ve mu
ayyen taahhüdleri beyan ve zikre
der. 

ltalya hükUıneti, Çamlık ahalisi 
aleyhine benimsenmi~ olan tedhiş 
S'İyaseti ve hududun öte tarafında 
karga~alıklar doğurmak için sarfe
dilmiş olan muannid gayretlerle Ar
navutluk milletine karşı yapılmış 
olan tahrikçi faaliyetleri de Yunan 
hükfunet<Ine hatırlatmak gerektir. 

İtalya, bütün bu hallere artık ta
ham mül edemez. Yunanistanın bi
taraflığı, gittikçe ve daha fazla ola
rak ıadece zevabirden ibaret kal-

[ 
mıştır. 

Vaziyetten mütevellid mesuliyet 
~vvela Jngilterey-: ve daima başka 
memleketleri harbe sürüklemek hu
susundaki niyetine terettüp eder. 

İtalya hükumeti, Yunan hüku-
teti siyasetinin, Yunan toprağını 
talyaya kar~ı bir askeri hareket sa
hasına çevirmcği veya hiç olmazsa 
~m. hale getirmesine müsaade etmeği 
ıstı~daf ettiğin; ve etmekte bulun
dugun~ aşikar telakki eder. Bu hal, 

blt.al~a ~I~ Yunanistan arasında S'ilahli 
ır ıhti~.afa siirüklemekten başka bir 

ıeye .m~ncer olamaz. İtalya ise bun
dan ıçtınap etmek arzusundadır. 

B.una bina,.ndir k•j, İtalya hüku
metı, Yu~ar: .b~taraflığının ve İtal
!.an emnıyetının garantisi olmak 
uzere - .kendi silah~i kuvvetleri 
tarafından lngiltere ile bugünkü ih
tilafının devamı müddetince Yuna 

~ n 
topragının muayyen stratejik nokta-
larının i~galini, Yunan hükumetin
den taleb etmeğe karar vermiştir. 

İtalya hükumeti, bu işgale muha
lefet etmemeği ve bunu tahakkuk et
tirmeğe memur askerlerin serbestçe 
geçmelerine mani olınamağı Yunan 
hükumetinden taleb eder. Bu as
kerler, Yunar. milletinin dü~manı 
gözükmiyeceklerdir. İtalya hüku
meti ahvalin. doğurduğu znrul'Ct 
icabı olan ve sırf tedafüi mahiyeti 

haiz bulunan noktaların muvakkaten 
işgalile her hangi bir suretle Yuna
nistanın hakimiyet ve istiklaline do
kunmak niyetinde değildir. !talya 
hükumeti. Yunan hükfunetinden bu 
İşgal·in sulhperverane başarılması 
için askeri makamata İcab eden 
emirleri, derhal vermesini talcb 
eder. 

Şayed italyan askerleri, mukave
mete rastlarlarsa bu mukavemet si
lah ile kırılacak ve bundan doğa
cak me!.uliyetler, Yunan hükumetine 
raci olacaktır., 

Bahk hastanesi! lar patlıyordu. Irlandalı tedhişçiler 

Almanyada ahlaksızlıktan do~ayı idam kararı bütün İngiliz sanayilni tahrip edecek-
lerini söylüyorlnrdı. Bu tehdid kuvve- tür sergisi 

Sinirli, midesinden rahatsız balıklar Almanyada Troppau' da kadın, 
kız ve erk ek çocuk olarak bir çok 

adama tecavüz ve tasallut eden Ziz
b isminde o tuz yqlarında bir adam 

halle mahkemesi tarafından idama 

mahkU.m edilmiş ve ltellesi celladın 
a:;.Jtası ile uçurulmuştur. Bu adamın 

yaptığı cinayetler arasında eUi bir 
yaşındaki bir kadına çocuğu önün
tecavüzd.! bulunmak ve bir köylü 
kadına ve oğluna tasallut cbnek gibi 

fiiller V4r<l;r, Birkaç defa uğradığı 
cezalardc:ln mütenebbih olmadığın
dan m ahkemece imhasına lüzum gö
rülmüştür. 

Kilise kapısını açtırmak için verilen para 

den fiile çıkarılamadı, fakat muhtelif 
şehirlerde 200 suikasd yapıldı, 150 
bomba atıldı. 

Harp başladıktan sonra suikasdlar 
durdu. Fakat Irlandalı müfritler Uls~ 
ter'in de Irla.ndaya tabi olması ve bu 
adanın tamamen mtistalöl bir hüku
met teşkil etmesi hususunda ısrar edi
yorlar. Bunlar İngiltere ile yalnız bir 
dostluk misakı yapılmasını kafi görü
yorlar. Mü.friLlcr, İngiliz idaresinin 
Irlandadan halkın muhaceret!ne se
bep olduğunu, bu yüzden 4 milyon Ir-

İngUizler ananelerine çok bağlı in- posluğuna tayin edilen Snustall böyle landalının Amerikada. yerleşmeğe 
lanlardır. Bu yüzden Yorkshire' de ga - bir adetin, din1 makamlara hürmet mecbur kaldığını ve bu muhaceret ao-
11b bit V"ka olm'""tur. Yor'·~h're'de !ki layıslle Ulster'de İskoçyalı ve Gallile-

.. ...., ""' 1 esasile telit edilemlyeceğinden bahisle · l tikl · · il ı - .. 
Cenç evlenerek kiliseye gittikleri za- rın yer eş erını er suruyorar. 
Jnan kiliseden çık.arken kapıyı kapalı kapının kapanması usulünü kaldır- Irl:ındanın en büyük ehemmiyet! 
l>ıllurlar. Kapıyı açtırmak içln bir pa- mıştır. Bu hareket heyecan uyandır- askeri bakımdandır. İngiltereye taar
ta vermek mecburiyetindedirler. Bu mıştır. Yenl evlenenler muhakkak ka- ruz etmek isteyen herkes Irlandayı ilk 
.,.,. pının kapanmasını ve bir para mu- hedef tutrnuştill'. 1580 de İspanyollar, 
..-ıa !aklrlere verilir. Evlenenler. ka- 1689 da gene İspanyollar, 1798 de 
PlYı a"tırmak ı i e ~· ğur kabilinde açılmasını istiyorlar, pis- . Retlrl Y ç n para v rmer;;ı u d f'k lnd 1 r edi or Bu Fransızlar Ingiltereyl zaptetmek için 
ıı r saydıklarından bu Adete mem- kopos a 1 r e sra y; • Irlandaya asker çıkarmışlardı. Fakat 
~yetıe riayet ederler. rü?.den bazı evlenmeler gerl kalmıştır. bütün bu teşebbüsler neticesiz kalmış-

n zamanlarda Yorkshlre pisko- IhtllMm halledllmesl bekleniyor. 1 tı. Almanların da ingiltereye taarruz 
11••11ı111111111111111111111a1111111111111111111111111111111111111111111u111111 için Irlandadan i:>tifadc etmek isteme

leri ihtimal dahilindedir. 
İngiltere bu vaziyete karşı şiddetle 

hareket edemiyor. Mesela Irlandaya 
zorla asker göndermekten çek!niyor. 
Çünkü böyle bir hareket Amerikada 
bulunan Irlandalılar arasında büyük 
heyecan uyandırabilir. Amerikadaki 
Irlanda!ılar pek mühlm mevkiler işgal 
ediyorlar. Bunların büyük nüfuzları 
vardır. umumi harbin sonunda Versay 
muahedesini torpilleyen Amerikadaki 
Irlandalılardır. D1ğer taraftan bu 
harpte Amerikadaki Irlandalılar de
mokrasi cephesine ve tabiatile İngil
tereye taraftar bulunuyorlar. 

İngiltere sadece şimali Irlandada 
askeri tedbirler almakla ve ada etra
fında deniz kuvvetlerinin faaliyetin! 
arttırmakla iktifa etmiştir. Diğer ta
raftan Irlanda. hüldımcti 25 bin ki~l
lJk bir ordu teşkil etmiş, 50 tayyare 
hazırlamıştır. Bugün bitaraf bir hü
kumet olan I rlanda herhangi blr taar
I112a karşı koymak azmindedir. Bina
enaleyh burada yerleşmek kolay bir iş 
sayılmıyor. 

Günün Ansiklopedisi 1 
Tobruk 

! obruk düştü. İtalyanın Bingazi 
mustemlekesindck1 bu Uman, gemile-! 
rin tabii bir iltica.gfihıdır. Bir yarım 
ada ile muhtelif rüzgarlara. karşı 
himaye altındadır. 1600 nüfusu var
dır. 

Antipyrgos denen eskl Yunan şeh
rtnln burada bulunması pek muhte
meldir. Şehrin harabeleri görünür. 
Tobruk Binga.ziden 300 kilometre me
safededir. Limanda derinlik !l.75 met
re ile 14,60 metre arasındadır. 

İtalyanlar burasını gayet müstah
kem bit· mevki haline getirm~lerdi. 

Dün Beyoğlu Halkevinde t d . d·ı· 1.. . ... 1 } 
merasimle açıldı e avı e ı ıyor, uzum goru en ere 

ameliyat yapılıyor 
Beyoğlu Halkevinin kariJcatürcü

lerimizi toplu olarak halka tarutmka 
gayesile hazırladığı b irinci Tilık k.a- Bütün canlı mah!Uklar gibi balık- kurtarmak için diğer gC\zünü çıkar
rikatür sergisi dün saat l 8 de mera-

1 
Iar da ha!talanırlar. Denizlerdeki mağa mecbur oluyor. Hastaya iztı

simle açılmıştır. Sergin.İn açılma hasta balıkları muayene ve tedavi rap verm,-mek için daima hissini 
merasiminde örfi id are komutanı il etmek m ümkün değildir. Fakat bü- İptal etmeğe çalışıyor. 1 liss; İptal 
general Ali Rıza Artunkal, Vali yük ve kiiçük. akvaryomlarda yaşa- hastanın bulunduğu ~udan harif bir 
doktor LUtfi Kırdar, vilayet p a rti lyan balıklar hastalandıkları zaman eter c<!reyanı geçimıe1-.!e elde edili
başkanı B. Reşad Mimaroğlu, rek- bun!ar~ mua~ene ve tedavi etmek jyor . 
tör B. Cemil Bilsel ve şehrimizdeki ltabi.ldır. İngılterede Lu işte çok mü- Balıklarda sinir ha~ta!ığı da çok• 
tanınmış şahsiyetlerle edib ve sa - tehassıs bir doktor vardır. Pope tur. Sara, histeri yalnız imanlara 
natkarlardan m ürekkep güzide bir adındaki bu doktor bir de hastaha- has bir ha:;talık de-ğildir. Doktor 
davetli kütlesi hazır bulunmuştur. ne açmt§hr. Hastanede en son sis- Pope bir çok saralı \e histerik ba
Sergi B. Reşad Mimaroğlunun kısa tem techizat bulunmaktadır. lıca ~ebebi fena gıda almaktan m::
b ir hitabesile açılmış. davetliler teş• D~. Pope geçende ~?k mühim bir tevellit bünye zaafıdır. Sinirli o,r 
hir edilen karikatürleri büyük b ir am:~ıya~ yapmıştır. \,ın ~ula~ından balık bulunduğu akvaryomdaki rl.i
alaka ve memnuniyetle seyretmiş- getirılmış son derece nadır ?ır ha- ğer balıklara cehennem azabı ç~bi-
lerdir. hk hastalanmış ve doktor bır ame- r:yordu. 

Sergide eserleri b ulunan sanatkar- •iyat yapılmasına lüzum görmüştür. 
lar soyadları alfabe sırasile şunlar- Bu balık gizli bir iğn~sile son derece 
dır: Necmi Rıza Ayça, Abidin Di- ~iddetli bir zehir saçı-~.ndan ameli
no Salih Erimez Bedri Rahm•i E-1 yat çok nazikti. Do bor eline kau
yü~oğlu, Muvaff~k İhsan Garan, 1ç~k eldiver.l~r giydiğı gibi yanına 
Cemal Nadir Güler, Zahir Sıdkı bır de rr.cavın almıı:ıır. Yapılacak 
Güvemli, Sedat Nuri İleri, Fikret ameliyat balığın kınhn kılçıkların· 
Mualla, Mazhar · Nazım Resmor, I dan birini birleştirmekti. Bu ameli
Rauf İsmet Ulukut, Orhan Ural. yat yapılıl'adığı tak.l;rde hasta ba-

Doktor bu balığı hemen anr
mış v<! tedavi altına almıştır. B:ı!ık 
altı hafta ı;erh;z etm; ? • ılık suda bu
lundurulmuştur. Netice, insanlarda 
soğuk duşların yaptı~ı tesirin aym 
olmuştur. Balık derhal uysal ol
muş, aiğer balıkların } anına b~rakı
hnca onlarla iyi geçirnreğe ba~la-

Sergi bugünden itibaren seyircile- lığın ölmeı,i muhakhku. mıştır. 
re açıktır. Hasta balık bir a~ ·;çinde ameli- Dişi ba;.klardan l>ir çoğu cloğur-

* Kasmıpaşada Hacıhüsrev mahal
lesinde oturan Halil, dün yolda gider
ken yanından geçen bir manda tara
fından boynuzla tehlikeli surette ya
ralanmıştır. Polis Hamı, Beyoğlu 
hastanesine yatu·mı.ştır. 

yat salonuna götürülmüş ve masa dukları ya' rulan } eri"'•· Doktor Po· 
üzerine yatırılmıştır. Af! balığın ha- pe buna mani olmak için çok ıığraş
reket etmesine meyd.ın vermemekle 

1 

mıştır. N<-tıı::cdc bu gibi balıkların 
beaber balığın nefz.s n!maıtını temin güneş ziy~sı altında yavrulannı ye· 
edecek d~recede yaştı. Aynı zaman- l mckten vazgeçtiklerini görmüş ve 
da bir hasl<.bakıcı halıgın başı üze-ı suni ışıkla di~i bal•kları lm fena 
rine muntcı.zaman yaş bezler koy- adetten v..ı.zgeı:-iımi1tir. 
makta idi D oktor kıi-;:;iı birleştire- 1 Balıklarda mide hastalığı da çok-

• rek sarmış ve sonra serbe~ bırak- 1 tur. DoktoT b:.ı gibileri perhizle te
""L.4Mııı.1 .... Ml~ll "W nuştır. Bal;k bir kaç gün içinde iyi- davi etmektedir. Hülasa doktor Po-

l~nriştir. pe her tin lü balık ha-ıtalıklarında 
Haftalık Çocuk mecmuası 

3 •• ncu 
Balı.kine arasında eıı ziyade tesa- mütehas~ı,; c.lmuştur. Tatbik ettiği 

düf edilen göz hastalık.landır. Dok- tedavi tarzı çok iyi neticeler ver• 
I tor P ope I:.azan balığın bir gözünü mektediı. 

Sayısı bugün çıktı 
Nefis bir kapak içinde gilzcı Manisa Halkevinde Konyada hayvan hasta-
resim Ye taydalı yazılar: ı açılan resim sergisi lıklarile müca dele 
1 - Mektebe nasıl başladım? Manisa. (A~am) - Halkevl salo- Konya (Akşam} - Vilayetimiz 
(Va - Nu) I nunda blr resim sergisi aı;>ılIIU§lır. hayvanlarında, bilhassa koyun ve ke-
2 _Neler okumalı?... Serg:lye iştirak edenlerden blrlucl or- çilerde telefata sebebiyet veren has-
3 _ Arkadaşla yolculuk... taolrul resim öğretmeni B. Saim teşhir talığın tcdaYisi için Ziraat Vek~lPtlnin 
4 _ Altın ablanın sorulan... ettiği re~i.mler ~rasmda bir erkek por- emrll~ kurs gören ekipler faaliyete 
5 _ Şiir. tresl bınnclllğı kazanmıştır. Sergl geçmı~lerdir. 

6 _ Alageyik (Çocuk edebiyatı- mtıhitlmi~~ ~liyük bi: hareket uyan- Bu ekipler, barsak \'C mide hastalık-
nın en güzel örneği, rcslınll Türk dırmış ve buyuk bir alaka ile karşılan- ı larile ına!Ul olan 16()0 kad h . 

l 
mıştır t . . ar aJ vam 

masa ı> · edavı l'tmış 'e yapılan tedavide hal-
7 - Spor. !· Cebelütt k b " d kın mem:1;ıı1lyctini mucip olmuşLur. 
8 - Sinema. Ye Yıldız müsabakası arı oga ZlD a Bu tedavıacn sonr :ıhayvanatın a~l-
9 - Bir haftalık çocuk haberlerL fırtına ~anm~sm~ te~ebbüs edilmiştir. Bunun 
10 - Elişleri örnekleri. ıcin " ınıd d t · __ Ta .. nca. 23 (A.A.) _ Fena havalar· 'i • ı en ve erıner ekipleı:i işe 
11 - Bilmece ve e11-1enceler. - başlama! ·· l 6 yuzundeu Cebelüttarık bo(7

0
- azı etrafın- _ · ~ uzerr ':!.zırlıklarını yapma-

K Ya Cıkrık Ve el 12 - Cadılı oda (Rzslm.li serüven) d ga b ... sı ı ' onya ~ 13 - Dede ne Torun... akl mmtaka.larda a.z çok mühim ha- "'"' :ı.mış.:ıı c.ur. __ _ 
tezgahları geldi 14 - Arkad:ış o:vunu (İlave) sarlar vukua gelmiştir. Centa'da ten- Konyada ziraat hangarı• 

11. E d'' A • Abd 
11 

• l d Konya (Akşam) - İktisad vekaleti ı 9 vır, telefon ve telgraf servisleri inkıtaa • • l . . 
h ıvldverayı v r .~" e~ın . . u aha .. ngilter~ hükfuneH tarafın an tarafından gönderl1en çıknk ve el 1 Hazırlayanlar: utramış, plaj üzerindeki birkaç ev nuı ınşası 1ıttı 
,_/va. mareşall;g; rutbesı v~rılmış, bu .mun~st~betle m erasim yapılmıştır. tezgahları vilayetimize gelnıiştir. Köy-1 \hasar görmüştür. Tanca mm takasın- Konya tAk~r.ın ı - Zirrat Vduilet.1 
~kar.da.~ cmır Abdullah ın s_on resım~erı.nden biri görüliiyor. Emir, l lümüze kullanılnıasuıı öğretmek mak-1 Cemal Nadir Güler-Vedat Gü.nyol da bir flikad:ı bulunan bir kumandan tarafından fivnderilen maldnclerin 

c;o< stvdıgı şatranç tahtası ba~ında yem hır ho.mleyi düşünmektedir. sadile kurslar açılmıştır. iil•••lil•••••••••• 111
: ~k~ ta~fa .. dalgulr..r tarafınd:m alıb t:ımir , e ımıhr f:ı.za::ı ic:In y:ı.pılnı .. kta. 

ı, goturülmuştur l o!nn h:-ng-:::.rın lnşnSl b!tmişt!r. 
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Aşkta ihtisas şubeleri !~~='!e!S! 1 ORDULARI DURDURAN KADIN j 
Tetrtka No. 18 Yazan: 1SKENDER F. SEB'l'BLLt Bir kadın, üç erkektller. ı etmesi lbundır. Ey hem.şehri! Sen 

Ahmed semender: k.lmsln? Ne istiyorsun? Guston ne ta.-
- şu siyaset bahsini kapıyalım ar- rafa.? Onu tesblt edecek, o şubede ile- A 

tıkl dedi. ElAmanl ri g!decekslnl .. Mesel!, sok.ak çapkını janhk tarafından muhtelif - Ya.lnıt bu kadar olsa, yUte~lm kenll göründü. 
- Ya neden konu~alım? mısın? ... Bütün lQgatçen on agöre te- yanmazdı §evketllml dedl Dahası da Denizcilerden blrl: 
_Aşktan! essüs edecek .. Artık salon kadınlann- müsabakalar tertl p edlldİ v~r ... Da.ha :fenası da va.r: Çalı bey, - Bu, bize mensup bir tekne7e ben. 
_ Ooo ... senln Mkın ı ı ı den ümldlnl keseceksln ... Zira, ne sulu duşnıan hesabına çalışıyormuş. ztyor. 
Herkes gülüştü: zendost olduğun aralarında nasıl olsa Beyazıd pa~ sözünU tamamlıyama- Dedi. Aradan çok geçmedi; donan. 
- Çat burada, çat kapı arkasında! şuyu bulur; seni zaten istemezler... ,Evvelce bu sütunlarda basket- da bir kupa verilecektir. Aynca dl. manın demlrledJA't sahile dotru :vat· 
_ Sokak süpürgesi! Halin de ona. göre bayağılaşır ... Sonra bol ajanlığının müsbet faali birin l ikin 1 elen mükell f Çel~l Mehmed: la.şan bu küçillı: yelkenli, donanma be. 
- sırnaşık gönül... sokak zendostluğunun da vesaiti nak- ye- c ve c g e ' - !§te bu yalandır, uydurmadır. dl- ylnln bulundu~ gemiye sokuldu ... 
_ .Iklslııln arasında kalbiriı saat llye kısmı ayrıdır; keza. vesaiti nakli- tinden bahse~ ve mücadele atlet layafetl ile taltif edilecektir. ye bağırdı. Çalı için her.şeyi söyUyebl- işaret verdi. 

rakkası glbl.. . ., diye blr ecnebi meseli yenin bile tünel, tramvay fasılları ne sporu olan bu şubedeki kalkın- u:1er amma, halndir diyemezler. Çün- San koyunlunun sesi duyuldu: 
vardır; fakat senlnklsl ikisinin de de- Kadıköy vapuru fasileleri başka baş- takdirl ka d t ...... t .. t' M d kü onun soyunda bliyüklerlne ihanet - Ben geldim ... Size Edimeden ae-. 
ğ!l, üçünün, beşinin ortasında ... VoleY- kadır ... Gözü genç kızlarda olanların mayı e y e uu..y- ile. Ha- ersinli Ahme in pro- eden bir ferd çık.ıruımı.ştır. Çalının IAm getlrdlm,·arkadaşlar! 
bol topu gibi... Hiç aklımın ermediği kırkındakl madamların peşinde ne ı.şı ber aldığ'ınllZa göre ajanlık tara- fesyonelliği kabul edildi bana. ve hükümetine sadakat ve bağlı- Sankoyunlu arkadaşlarını aelAmI&-
blrşey ... Don Juan laslaklı~ına göre, var? ... Kimi hizmetçiyi sever kimi ha.- fmdan hazırlanan ve geçen haf- um• .. talamı la lığını ı inldr etmek güna.h olur. O, her- dıktan sonra, Çalı beyin bulundun 
bari muvaffak olsan... nımını ... İkisine birden goo atan er- ta . ask . .lYJ..W.1 gureş mızın Y- şey yapa.r, fakat, bu alçaklığı yapa- gemıye atlamıştı. 

Semender, içini çekti: geç kapı dı~rı edllir ... Hül!sa, ihtisas, .. nihayetlenen b etbol teşvik metli elemanlarından olan Mer- maz. Ben onun kafasının 1çlnl bilirim. Donanma beyi: 
_Yandım! ihtisas! musabakalanndan sonra bu se- inl1 Ahmedln f U'ğinl Beyazıd paşa evdeki hesabın çarşıya -Tam vaktinde geldin, Sankoyun. 
- Adına rağınen... Nezahat: fer de şimdiye kadar Türkiyede s pro esyone 1 uymadığını anlamakla beraber, bir ke- lu! dedi - Biz de bugün yarın Umaıı-
Kudsl Ferli, arkadaşı Semenderin - Vallahi dotru ... - diye doktora tatbik edilıniyen bir usul altın- llftn ederek Mersinde ecnebi peh- re bqladığı bu iftira dolabını sonuna dan kalkacaktık. Ne var ne yot bata-

sırtuıı sıvazladı: muhabbetle baktı ... Siz pek eğlencell u ı ı k ....... 1 .. ...+ ğı 1 kada! çevirnıeğe mecburdu: lım Edlrnede? 
- Sade o mu yanan? ... Beni de be- şeyler anlatan, lltif bir adamsınız .• da basketbol Heksatıon blrincl- va.:ı ara a~~..,,.,ı nı evv_e ce - Insanın kafasındakiler bazen ko- Sarıkoyunlu ıtk önce Çelebi sultan 

raber mahvediyor ... Geçen gün bara OrljinalslnJz ... Ahmedle Kudsiden slzl ilkleri tertip edilmiştir. bildirmiş ve bunun milll g_?reş layca. okunabilir amma kalbindeki es- Mehmedin fermanını uzattı. 
gittik ... Ceıblmizde ilç yüz liraya yakın ayn tutarım ... Fakat söyleyiniz baka- Ajanlık tertl ttiğl b .. _ takımımız için bir zıya olacagına ran keffetmek kabll olmaz. şev- - Hele bu mektubu okuyun da. 
para vardı ... ikimiz de manevl aşkın lım: sızın doktorluktaki şubeniz ma- P e U musa işaret etmiştik. ketliml Bir insana. lüzumundan fazla Sonra uzun uzun konu.suruz. 
değil a, sade maddlslnln, en kupkuru lftm! Kadınlar hususunda kendinize baka ile basketbolu ferdl olarak Habe ldı;;ı,...,..,,.. Ö • ltlmfa.d ~~mek, O ltlmseyi şımartmak Çalı bey padişahın mektubunu oku-
maddislnin hasretini çeklyordut. hangi branşı seçtiniz? i 1n r a 6 ...... ~a g re vazıye- v~. ena"6a teşvik etmek demektir. du, memnun oldu. Ve donanmanın 
Konsoma.syoncu kızlar, koku alınış gl- Bu seferde Ahmed Semender atıl· ele alınış ve her basketbolcu ç tini Beden terbiyesi genel direk- Butün memurlarımızı ve kaptanları- bütün kaptanlarına padı..,ahın aelluu-
bl uzaktan baktılar ... Bir ik.1 vlsk.1 par- dı: elzem olan 6 ~areketi bir araya törlüğüne de bildiren Mersinli- mızı sık sık teftiş etmeğe, yaptıtı ve nı tebliğ etti. 
!attıktan sonra, ellmlzle «Buyurun!.. - Eğlenceli şeyler anlatan, oriJlnal- getirerek müsabakaya ~tırak nin b k bul ... mtoYOt.. yapacağı işler hakkında maınmat Bundan sonra Sarıkoyunlu. Çalı be-
iaşreti yaptık efenddlm ... Blzmlyiz bu- !erden hoşlanan bayanlar branşını U arzusu a ............... LLl'J? ve edlnmeğe mecburuz sanının. y1n yanına yaklş.ştı: 
nu yapan'? Evvel~ bir ıkısl, sonra üçü olacak... eden oyuncunun ferdt kıymet ve profesyonel olduğu cihetle bade- Çelebi Mehmed şiddetle yerinden - Size mahrem diyeceklerim Yar_, 
beşi etrafımızı aldılar... Bir bol, bir Kahkahalar attılar. kudretini kontrol etmek imk!nı- ma amatö .. il 1 k ı1 kalktı: Burada konuşulmaz. 
daha, bir daha ... He•ap geldi iti, bizim Nezahat, yerinden kalktı. Doktorun buld v "bl ku la d r goreşç er e arş a- _- Hayır .... Hayır ... Çalıya benim bü- - o halde arka Kasaraya gidelim. 

k nı ugu gı sur nru a şa.mıyacagıv bu''tün spor teşekku"l- Y"" ıI blr ltimad cüzdanadkller sıfın tülcetm!ş... Fakat anepestne geldi: ..... ve sars maz mı vardır. Donanma beyi kaptanlardan aynı. 
!!>in fenası, kızlar, yem kokusunu al- - Ahmed, kedi olalı bir fare tuttu-. tespit edip telA.flye çalışacaktır. lerine tamime t bliğ edilmiştir Onun hakkında söylenen bu soolerl dı: 
nıı.ş kuşlar gibi etrafımıza üşüşmüşken Bu nüktesini beğendim! ~asketbol hiç şüphe yok ki bir Mersinlinin m~U etakım kadrosu. eğ'er başkalannın ağzından duysay- - Ailemden ~ahsıma ald haberler 
yemin bittiğini mi anladılnr, nedir. Doktor ka.,lannı çattı: k s d Fak t t di k bi dım derhal dlllni keserdim. getirmiş ... Bakalım Sarıkoyunlu neler 
pırrr diye uçup glttllP.r ... Biz de el elde, - Hayır! Yeni bir pot kırdı ... İhtt~ e. ıp poru ur. . a er a - haricinde kalması ciddi bir ka- Beyazıd paşa özür dlledl: sö,rliyccek. 
el başta kaldık ... Işte Ahmed semen- sasını tayin ederek kendi şubesinde lıyet ve teknik bılgi şarttır. Hek- ptır - Kulunuz da başkalanndan duy- Diyerek, iklsl birlikte geminin ıtl-
derln Don Juanlığı!... Ne buyurulur! ! çalışması lbım gellrken, gene çizme- satıon müsabakası ile bu ikinci yı ' dum •. şevketlim! verteslndekl kalabalığın arasından 

Doktor Reşid Saver: den yukarı çıktı! ... Başkasının sahası- ık d t in ilıni - Iyl amma. inanmış gibi söylüyor- ayrıldılar, arka kasaraya geldiler. 
_ Akşolsun! Bunları utanmadan na girdi! ş a em ed ş oluyor ki bu Kız sporcular arasinda sun?! Sarıkoyunlu aıılatmnğa başladı: 

Nezahatclğin yanında anlatıyorsu- Hatice Süreyya spor ile uğraşanlann inkişafına yu"rüyu".. - Kati fikrimi arzetmcmlştlm . Sa- - Mektubunuzu padişaha ellmle 
nuz! dıye yarı şaka, yarı ciddi meclis- e mühi Amili te kil d 'I:' dece duyduklarımı söylemiştim. Ya verdim. Beı.11 sarayda alıkoydu. Epey. 
teki genç kadına döndü. 1 AN KARA RADYOSU 1 n m ş e er. Haber aldığımıza göre kız spor- aksi çıkarsa, o zaman kulunuza: cc kaldım. Ilk önce şunu haber vere. 

Nezahat: . . Bu seneki faaliyet programına cular arasında pazar sabahı sa- 11Duyduklarını vaktile bana neden yim ki, sizin en büyük düşmanınız. 
- Adam sen de ... - dedi. - Ben sizin 24 ikincikanun cuma öğle ve akşam nazaran Heksatıon müsabakası- at 10.30 da başlamak üzere 4 ki- haber vermedin?• demez misiniz? vezir Bcyazıd paşadır. 

arkadaşınızım ... Sırdnşınızım._ Siz de nı dig~ e iki .. b k t k'b d . - Pektlll\. Çalı hakkında senin flk- - Bu sözüne inanırım. O, beni ee-
benlm oylece sırdlaşlarımsınız_. Ko- 12.30 Program. 12,33 Şarkılar, 12,50 . r musa a a a 1 e e- lometrelik bir yürüyüş müsaba- rın nedir? kldenberi çekemez. Halbuki, benim 
camdan ayrılırken, bana icap eden Ajans haberleri, 13,05 Şarkı '\'e türkü- cektır. Bunlardan biri serbes atış ka te t'b d'l . t' H" · t B~yazıd paşa derhal cevap verdi: nun mevkiinde hiç de gözt'ım yok. 

lcr, 13,20 Karışık program (Pl.> 18,03 .. b k 51 r ı e ı mış ır. urrıye .. - Çok namuslu, memleketine, bü- - Merak etmeyin, beyimi Bir de bil-
öğüdlerl verdiniz ... Artık gizil kapaklı R d s ı k musa a ası, diğeri Çele.nç kupa- abidesi ile Darülaceze yolunda yuklerl e b "'I .. k blrşeylmlz kaldı mı? ... Sohbetlnlzden a yo 11 w ng. uartetl. 18.30 Şarkı, 51 karnlaş 1 B"til b f n aı:. ı, cesur bir adam... yu dostunuz var ... o, sızı çok seviyor. 
hoşlanıyorum ... Beni de bir nevi erkek Türkü ve taksimler, 19 Fasıl heyeti, . .. ma an. u • n u aa- yapılacak olan bu müsabakaya - Bu ka?ar mı? Ona dayandıkça sutınız yere gelmez. 
ahbap telakki ederek istediğiniz gibi 19,30 Ajans haberleri, 19,45 Peşrev, se- liyetıerle kış mevsimini kapaya- iştirak edeceklerin yekunu bir - Efendımlze sadakatinden b:ı.h- - Kimmiş bu büyük dostum? .. , 
konuşun... mal ve şarkılar, 20.15 Radyo g~zetesl, cak olan ajanlık yaz için açık h l" k b ktı setmeyfu utut~m galiba ... Af buyuru- - Çelebi Sultan Mehmed ... 

l),)ktor: 20,45 Tesmıı, 21,30 Konuşma (Iktisat hava müsabakalan tertib' . d'' _ ay 1 a an r. nuz... t yar k. _ Çalı bey güldü: 
- Eh öyleyse ... Ben de, doktorlu~u- saati), 21,45 Salon orkestrası 22 30 mı u -- Beyazıd paşa 0 gun padişahın zihni- - Ne diyorsun? Padişah benl ba 

mu göstereyim... şu iki delikanlının Afans ve borsa haberleri, 22,4S Sal~n şürunektedir. Bu faaliyete husu- Bu haftaki maçların nı çelememekle beraber, kafasının kadar seviyor demek? ... 
teşhisin! koyayım ... Bunlar hakikaten orkestrası, 23 Dans müziği (Pl.) si olarak basketbol için hazırla- ~~~~~1. bir istifham belirdiğinden - Seviyor demek de Hif mı? tşıert 
kndın hususunda muvaffak olamaz- 25 ikinci kanun cum:ırte:;I ııabahı nacak açık sahada devam edile- programı - İyi ki bütün bunları söyledim ve vakti müsaid olsaydı, benim ne ba-
lar ... Nitekim sizin hoşunuza gidiyor- 8 Program, 8,03 Ajans haberleri, 8,18 cektir. İstanbul futbol ajanlığından: Bundan so~ra zannetm~ ki, Çalıy~ raber Gellboluyn kadar gelecekti. 
lar mı mesela Nezahatçlğlm? Ham program (Pi.), 8,45 Ev kadını. Fenerbahçe stadı: Fenerbahçe • eskls.i kadar ltimad göstcr-:ln. - Gellboluya gelip ne yapacak? 

- Arkadaş clbi, evet ... Fakat erkek üt" te 1 ·· b k ı B -ı (B) 12 h k -s us yapı an musa a a ar- eyog uspor . saat a em: Dedi. - Donanmayı ve tersaneyi genlşlet.-
glbi? Nl:ı~~a.. la çok canlı bir spor hareketi Bülend Turanlı, Süleyman·iye • Al- Beyazıd paaş o günden sonra padl- ınek istiyor. Sizinle beraber Akdeniz-

AKŞAM meydana getiren basketbol aJ· anı tın tuğ saat 14 hakem: Samih Du- şaha Çalı bey hakkında blrşcy söyle- de bir cevellin yapmayı çok arzu edi-
- Bllmem ki. .. Birçok hususiyetleri, 

birçok huyları hm;uma. 1ptmlyor ... Me
sela, bana. yemeği 1ştlha ile süzen 
uou1·l"r gibi bakmaları ... Kaç kere lh-1 
tı> r l"ıtım ... Bozuşuruz dedim... Hal~ 
ae.aıı. ederler ... Na!lle, çocuklar, na
rııe .. 

Ahmed Seınenderr 
- Gördünüz mil işte?... Dost ka

dınlar böyle derse, düşman kadınlar 
bizi ne Tantal cezalarına çarpmaz! 

Doktor: 
- işte onun içindir k1 t~hlslnlzl 

koyarak, tedavinize girişeceğim. 
- Nasıl? 

- Çocuklar, bizim doktorluk mesle-

Senelik 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

TUrldye 

1400 kuruş 
750 • 
400 • 
150 ., 

Ecnebı 

2700 kuru~ 
14.50 • 
800 • 

• 
Posta lttıhaıtma dahll olmıyan 

ecnebi memleketler: Seneıııtı: 
3600 altı aylığı 1900, üç aylığı 

1000 kuruştur. 

Telefonlanmız: Başmuharrir: 2056 
Yazı tşlerl: 20765 - idare 20681 

F b h B v 1 memlştl. yor. 
Feridun Vo.srıyı harnr Uc tebrik ;:::0n hak;:ır: Ad~n~ Ak;~.g uspor Bu tezvirler hlç bir ışe yaram dı lse - tyı kl gelmemiş. Karşınhzda.kt 
eder ve bu sahada en tecrübeli Şeref atadı: Galatasaray _ y efa blle. denizclllğlmize çok ehemmiyet düşmanlar bizden çok kuvvetll. no. 
bir eleman olan bu arkadaşa fay- ( B.) saat 1 O hakem: Ne1· ad Erge, veren azımkiir bir hükümdarın çok lü- nanmamızı arttırmayınca, padlşahul 

zumlu bir zamanda Gellboluya gitme- sefere çıkması doğru olmaz. Ben, Çele-
dalı mesaisinde muvaffakıyet Beykoz • Topkapı saat 12 hakem: slne mani olmuştu. bi Mehmedln denize çıkacağı zamanı 
dileriz. Eşref Mutlu, Beşiktaş • lstanbulspor ... . . . . . . . . . . ... ... . . .. . . . . .. . . . . ... . . .... blllrlm. Bu yolculuğun henüz mevsimi 

saat 14 hakem: Şazi Tezcan, Gala- Ü gelmedi. 
Yürüyüı müsabakası tasaray - Vefa saat 16 hakem: Ta- ÇÜDCÜ kısım Sankoyunlu bundan sonra, Bdlrne. 

Beden terbiyesi İstanbul dl- rık Özeııcngin. ~ı~ duyduklarını da birer birer anlat-
Karagiimrük sahası: Galata genç- Donanma Beyi, Antalya 

rektörlüğil tarafından spor mü- Padişaha ızı er kı 
lik • F. Yılmaz, Bozkurt saat 1 O ha- sahillerı"nde dolac.ırken . . - · s n muva n yetıerl· kelleflerini yürüyüşe alıştırmak k y ı:!zl yalan ve uydurma olduğunu söy-

em: Necdet Gezen, F eriköy • Şişli Sarıkoyunlu, Gellboludan beıı kişlllk luyorlar. «Eğer böyle bir"ey ol""Ydı, 
üzere pazar sabahı 15 kilometrelik G·· 12 h k B h · "' " -uneş saat a em: a aettın küçüle bir yelkenliye binerek Antalya- aldığı esirlerden bir kısmını Edlrneye 
bir yüıiiyüş müsabakası tertib Uluöz. ya doğru açılmıştı. gönderirdi.o diyorlar. Çelebi Mehmed 
edilmiştir. Saat 10 da yapılacak Davudpaşa • O. Spor saat 14 ha- Çalı bey: de emretti: ııÇalıya söyle ... Aldııtı esir. (:inde, llim, ihtlsaslnra. ayrilmıştır 

Mesela, ben ruh hnstalıklannı kendi
me şube ittihaz ettim. Cerrahlıkla da 
uğraşmam, göz hekimllğl lle de ... Hat
ta dahası var: Dah11lyeciler1 ele ala
lım ... Karnın içindeki bütün uzuvlar
la meşgul olmazlar ... Kimi karaciğer, 
kimi böbrek, kimi akciğer işinde te
!errüd etmiştir... Hülasa, blr nehre 
akan dereler gibi kol kol ihtisaslar ... 
Şayed bir kulak doktoru asabiyeclllk 
yapmağa kalkarsa hastalarını iyi et
mek şöyle dursun bü&'bütün çileden 
çıkarır, tımarhanellk eder. Do~ru mu? 

olan bu mus·· abakaya Şişli tram- kem .. Muhtar Güredin, Karagümri.ı.'k - - Sarıkoyunlunun bugünlerde dön- !erden bir kısmını Edlrneye gönder· 
E ı 6 h k M ff ç mest h\zundı. Acaba neden gelmedi sin .• dedi. 

--- -----------• vay deposu önünden başlanacak yup saat a em: uza er ızer hala? diye düşünüyordu. Zilhicce 26 - Kasnn 78 1 .. - Padişah bundan bnşl:a blrşey 
S. İm. Gü. Öğ. İk.1. Ak. Yat. ve Maslağa kadar gidilerek avdet B Ani abdoluhisar s0ah3as0ı:h AnadSolul • da~oanfanmı a bkcyl, Antalya sahillerinde soylemedi mi? Bunları iddia edenlerin 

Müdür: 2049'7 

- Doğru. 

- Doğru diyorsun amma. Ahmed 
Semender, Sen de, Kudsi de ayni vazi
yettesiniz 1 
-? 
- Çünkü kadın hususunda da mu-

vartakıyet kazanmak isteyen bir er
keğin lhttsnsını tıpkı doktor gibl tayin 

E 
12

..2
1 2 0 

. . . . ey er eyi saat 1 , akem: e a· az a alamıyacaktı. Venedlk sözlerine inandı nu? 
. , 5 7,11 9,45 12,00 1,35 edilecektır. 15 kılometrelik me-j mi Akal, Anadolulrisar • Rumelihi· J donanmasına mensup bir korsan ge- - Hayır. E"er inansaydı, ben ge-

Va. 6,35 8,19 13,26 16,00 18,15 19,49 • ~ l ln i ! " 

İdarehane: Babıllt elvan 
Acımusluk sokak No. 13 

Aparbman sahipleri! 
Boı dairelerinize iyi kiracı 

bulmak için cA K Ş A M> ın 
KÜÇÜK İLANLARI ndan is
tifade ediniz. 

Tefrika No. 52 

safe ıçin iki saat 50 dakikalık I sar saat 12, 30 hakem: Şekip Akdu- m sn • ç nde birçok Türk esirleri ll~ken, bütün düşündüklerini söyler· 
bir mühlet konm~tur. Tayin man, Hilal - Alemdar saat 14 ha- ~~1~ğ!~~ h~de tdalar arasında do- dı. Sadece: «Allah Çalıya ve arkadaş-
dil b 

"dı t k H'' ·· s uy uş u. !arına daha buyük murnffaklyetler 
c en u mu de zarfında bu em: usnu avman. Çalı bey: versin.o dedi. 
mesafeyi katedemiyenlerin aley- . - Bu gemiyi herhalde bulup, için- - O halde padişah beni çok iyi an-
hine fena puan kaydedilecektir Istanbul erkek mekt.cplerl voleybol dek~ esirleri kurtarmalıyız. lamış demektir. Ben ise buralarda al· 

• lig heyeti başkanlığından: Muallim Dıyordu. dığım esirleri Türk köylerine da&ıtı· 
Onar kişilik birer ekip halin- mektebi - Taksim lisesi sant 14.30 ha- Çalı beye .c;_ö"i" biı· haber vcı·m'~ler- d & . . ., "' ~ yor um. Onlara boş yere yiyecek ver-

de yapılacak olan yürüyüşlerin kem Sabri, Istlkll\1 lisesi - Yüce L. sa- dl. mek külfetinden kurtulmak için. 
at 15 hakem S:ıbrl. cı- Bu gemide Tu"rklerin ileri ge- B k l 

mesafesi t dr. t,. 1 kt - unun o ayı var, beyimi Yıı o 
e ıcen ar -~ın aca ır. Cuma günü Beyoğlu Ilalkevl salo- lcıılerinden bir adam varmış!.. esirlerden bir kısmını toplıyalım .... 

Birden beşinciye kadar derece 

1 

nunda yapılacak maçlar: Boğaziçi 11- Acaba bu adam kimdi? Ynhud .. 
alanlara madalye verileceği gibi sesı - Darüş.şcfaka lisesi saat 14,30 Ha- Çalı bey bunu pek merak ediyordu. Çalı bey, sarıkoyunlunun sözUntl 

kem N. Morun. Işık lisesi - Haydarpa- kesti: 
ekip halinde derece alan takıma şa ıısesl sa:ıt 15 hakem Ahmet. Bir akşam uzaktan bir küçült yel- (Arkası nr) 

Kadı:nı:n Zaferi 
eserleri diye mütlaa etmişti. Şimdi
den sonra ise, bunlarda birini arı
yordu, Kokularını seviyordu bun· 
ların .. . Sönmüş mumların, soğumuş 
günlüklerin, eskiliklerin kokusu ki, 
Roma kiliselerine has rayihalardır, 
V'C bunlar, bütün dünyadaki emsali 
arasında onları ayırd ettirir. Fakir 
ahalinin nasıl ibadet etiğini seyre 
dalıyordu. İmanlarının derecesine 
hayran kalıyordu. Sevki tabiisile 
gözlerini ziyalar içindeki Meryem 
heykeline kaldırıyordu. 

Evini teessüfle, teessürle düşünü· 
yordu. O ev ki, bütün ruhunu, eme
ğini emmi;1; bir sanat eseri gibi mey
dana gelmişti. Bazan burasını gör-

Giderken d.., ihtiyar bayan Carroll'-ı Sank: hayat hususunda çok tec· 
un ve Dora·nın protestolarına uğrn· rübcsi vardı! 
mamak. Meğer mukadderat umul- }Jer hald · d · ş . . - ~ e sız en rıcam: a· 
maz hır şekılde onun yardımına ge· yed muhterem da Jd'I bi 
lecekmiş. . yım ge ı ene : 

~1üellili: P. de Coul_e_v_aın _______ T....:c..:.rc:..:iı=·me eden: (Va. Nil) 

Bazan güzelliğinin ıa' şaası deli
kanlının nazarlarını oyalardı. Uzun 
uzun ona bakardı. Fakat eski te
hassüslerini duymaksızın. Bunun 
üzerine öyle bir iztırap hisaederdi ki, 
haşinleşir, müstehzile;ııirdi. 

Bu hiddetle karıısındakine, bıyık 
altından gülümsiyerek istihfafla kı
sa bir nazar atardı. Ve bu nazar, 
Helene' in hayalinden günlerce ay
rılmazdı. 

Bayan Ronald' ın yerinde bir ka
tolik, bir Avrupalı kadın olsa, ken• 
d.ni tahlil eder, bu hislerine bir 
isim verirdi. Seciyesine göre aşkile 
mücadele ederdi. Helene ise, foki
§af etmiş zekasına rağmen gönül iş
lerinde pek acemiydi; ödeta çocuk 
gibiydi. 

Pr::ıısip ve iyi tahsil sahibi olmak, 
bir kadını yalnız sukut etmekten 
değil, aynı zamanda ruhan yaralan
maktan dl\ korur; buna inanıyordu. 
Fakat bütWı bu kanaatlere ra~mca 

aık onun ruhunu yaraJıyabilmi§; 
bütün benliğine sirayet edebilmişti. 
Aıkl Namütenahi derecede büyük., 
büyük olar. aık, oradaydı. Oyunu· 
nu oynamıotı. Artık, Hel~n-e'in gö· 
züne dünya aörünmüyordu. Civa· 
rındaki h:ıyranlar, canını sıkıyordu. 
Toplantılar, keza ... 

Hayatı yelmasak, gamlı ve mana· 
sız görünüyordu. Amerikalıların, 
bahusus Dora'nın muhitinden uzak
laımak için sokağa fırlıyor, defalar· 
la gördüğü yerleri bir kero daha zi. 

yaret ediyordu. Bu Nevyorklu mon· 
den ve güzel kadının, yalnız baıına 
Romadaki tarihi yerleri bir profesör 
dalgınl,ğile gezmesını seyretmek 
cidden görülecek ıeydi. 

Bu gezmeler esnasında, uyanık 
olan dikkati, Romanın ruhuna nü
fuz etti. Asırların harap ettiği bu gü
zellikler kalbini doldurdu. Bilhassa 
kiliseler onu cezbediyordu. Bu ana 
kadu bütün bu pinaları latif mimari 

Bu tesirler, genç kadını korkutu
yordu. Güya bir vahim hastalığa 
yakalanzy-ormuş vehmine kapılıyor· 
du. Ömründe ilk defa olarak kendi
ni yalnız. yapyalnız hissediyordu. 
Kocasının musır sükUtu onu gitgide 
daha fazla kızdırıyordu. Halbuki 
o, kendini bu adamın saadeti için 
lüzumlu sanmıştı. Erkeğin onsuz da 
pekala yaşayabildiğini düıündükçe 
izzeti nefsi pek derinden yaralanı
yordu. Kocası ya onun yanına gel
meli, onu almalıydı; yahut da 
Helena Nevyorka asla dönmiye
cekti. 

Günde yirmi kere bu karan veri
yordu. Fakat bu fikir kendisine yine 
de azap vermekten &eri kelmıyor
du. 

mek arzusile çırpınıyordu. Zaafiyle 
mücadele etmek için dudaklarını 
ısırıyordu. Bazan da aklından aca
yip projeler geçiriyordu. Mesela 

Hindistana gitmek; yahut boşanmak 
ve Sophie hala ile beraber Pariste 
yerleımek. 

Dora'nın izdivacı fikrini, kendine 
mülayim göstermeğe çabalıyordu. 
Fakat bunda muvaffak olamıyordu . 

Bu hakikat gene; kadını bir kabus 
halinde boğmakta idi. Kalbini taz
yik ediyordu, Hyeecan ve helecan· 
lannın sebebini bay Ascott' a dostlu
ğunda görüyordu. Romada hala ka· 
lışını da ani ayrılışile muhitte fena 
bir tesir bırakmamak içindir diye 
nefsine izah ediyordu. 

Hakikatte ise Sant' An na' nın 
nüfuzundan kurtulamıyordu. Fakat 
bu cazibeye karıı. yüksek münev· 
verlik haal-etleri onu kahramanca 
müdafaa ediyordu. Gitgide uzak· 
lara kaçmak, bir feylerden kurtul
mak orzuları ıahsında hakim oldu. 
Bir çare arıyordu. Buradan gitmek. 

B
. k zım aramızı dı bulursunuz ... Kenda-

. . ır a. şam yemek yerlerken ken- sine iki mektup yazdım. Cevap ver-
dısıne bır trlgraf uzattılar. Bunun med'ı Ah ••t kA ·ı .. . . . şu mu e amı ve mu--
koc.asın~an olmak ihtimali Helene'i kemmel adamlar! ... Ne can aılucı
haf ıfçe urpeı tti. Okuduktan sonra dırlar ... 
neşeyle haykırdı: 

- Aman Yarabbi!. .. Ne hoş, ne 
ala!... • dedi. - Charley Monte 
Karloya gelmiş. Sophie hala bile 
beni yanına çağırıyor... Benim de 
onu göreceğim geldi. Şüphesiz gi
deriz ... 

İhtiyar bayan Carrol, yeisle: 
- Ay, şimdi bizi burada yalnız 

mı bırakacaksınız~ - diye sordu. 
Helene cevap verdi: 

- Yanınızda Verga'lar var ... 
Onların size benden ve Sopie hala
dan daha pek çok faydnları doku· Dora, dalgın dalgın: 

- Eminim, Henri'yi de 
tir ..• Size yeni bir balayı 

getirmiş· nur, 
hazırla- - Evet ... Fakat aile ... 

mıştır. 

Helene kıpkırmızı kesildi. Nazar
ları Lelo' nun alaycı bakı~larile kar
şılaştı. Kirpikleri çırpındı. 

Gayet kuru bir ifadeyle: 

Oora: 
- Üzülmeyiniz, anne... Ailenin 

yanına bizde Monte Karloya ıride
riz.. . Mükemmel bir projemiz var. 
değil mi Lelo ~ 

Kont: - Bay Ronald bir yerden bir ye· 
re sürüklenmek, taşınmak ldetinde « - Eveti> işareti yaptıktan son-
değildirI • dedi. ra bayan Ronald' a döndü; tebes-

- Hayır •.. Fakat izd•ivaç müna· sümle: 
zaalarında üçüncü bir şahsın müda-ı - Eminim ki Monte Karloda 
halesi hazan da pek faydalı olabi- bankayı iflas ettireceksiniz. 
lir ... İzzeti nefıi korur da. ondan... (Arkası nr) 

• 
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Zenci kadınların kıvırcık saçları 
Yağlı bir madde ile düz yapılıyor, 

surette dalgalandırılıyor 

A 

sonra sunı 

Umumi harbe kadar lc.ac:lınlann 
•ç tuvaleti o kadar mühim bir me· 
ıele değildi. Kadınların yüzde dok· 
ean dokuıu aaçlannı kendileri tan· 
aiın ederdi. Kadın berberi diye bir 
aınıf yoktu. Umumi harpten sonra 
kadın ıaçları ltellilmeğe başlandığı 
bman kadın berberleri ortaya çık· 
tıiar. İlk :zamanlar bunlar ıadece 
aaç kesip taramakla ve kesik saçlara 
nizam vermekle meş;:ul oluyorlardı. 
Sonraları düz ıaçları ıuni ıurette 
Clalgalı yapmak modaıı çıktı. Bunu 
t:::::g 

Bir ıencı kadını saçlarını taratıyor 

saçları uzun müddet dalgalı tutacak 
&Jetler icadı takip etti. Şimdi ıaç
larını ondüle yaptırmıyan kadın pek 
azclır. 

Beyaz kadınlar ıaçlarını ondüle 
yapmağa çalı~rken zenci kadınlar 
da kıvırcık aaçlarını düz yapmak 
için uğraşıyorlar. Bir müddetten be

ri bu işin mütehasmı berberler tü
remiştir. Bu berberler birkaç sene-
den beri Pariste bulunuyordu. Şim
di Afrikanın muhtelif yerlerinde, 
bilhassa Senegalde zenci kadınların 

kıvırcık .açlarını düz yapan. berber 
dükkanlaıı -açılmıştır. 

Kıvırcık saçları düz yapmak için 
evvela baş yıkanıyor, aonra yağlı 
bir madd~ sürülüyor, bundan ıonra 
da berber çok sık bir tarakla bu 
saçları açıyor. Bu işler bittikten 
sonra saçlara ondülasyon makinesi
le. beyaz kadınlar için olduğu gibi, 
seyrek ondüleler yapılıyor. 

Zenci kadınların bu ba~ tuvaleti 
6 ay sürüyor. Altı ay sonra saçları 
yen~den açmak ve ondüle yapmak 
lazımdır. 

Klisura cephesinde Yunan erkiruharbiyesi harekat taki;> ediyor. 

Hindiçini ile Siam ara
sında ihtilaf 

.. ~ 23 (A..A.) - Jiavas ajansı b!l
-...,or: 

l'r&nsıı. ile ıaponya. ara.mıdak1 da!
t&ııe ınllntsetetıeı: dolayıslle htıkQ
IQat 21 tAnunwıanld• hem !'ra.nSı.2, 
llem. 8ıauı hlikGmeUJ:iln B1nd1çlnl 11e 
Ilı-. uamuıakl h\ldut 1htuo.tmda. ta
~u tekllt eden Japon lıllkilme
tlılbı bu ta.nasuan11 lc.abul etmlftlt. 
l'h.nsanın ToQo bQyüJı: elç.1si t.a.

'hlırutla alAta.dar her tft.rlft tLSUl me-
1t1elerin1 Japon hl1kQ.metlle rörtl§e
eek\lr. 

İngiltereye satılan 50 
torpido 

Vaşiıı~ton 23 (A.A.) - Bahr1Ye Na
toın albay Knox dün pscteoller top
laııtısındn. beyanatta. bulunarak :tn
llltereyo saı.ııa.n MI ıorpldo muhrtbl
ııın f!mdl Atlanttğ!n öbilrı ıarufında 
bulu.ndoğUnu :stıylemlşt1r. Ytılruz bun
lardan ib1r1 teslimi miltcAklp b~a bir 
ıeml lle milsademe ettiğinden, b:ı.s:ı
ra uğramıştır. Ma.amamı bu torpido 
muhribinin de ~lmd1 İngUterede olma
• muhtemeldir. 

Maltalıların B. Chur
chill' e cevabi 

1ı1a1ta 23 (A.A.) - B. Ghurchi'7 
fin 'tebrik meajma cenp olaralt 
M&ıta IWkı umanil vali velüli 
ceneral Dabl:rie nsrtasile .fngiliz 
Başvekiline apğıdakl telgrf ıu çek
lbiflertlir: 

Malta halkı ve sarnizonu telgra
fuu:zdan ıon deı-ece mıiitChasais ol· 
ZDuıludır. Alla1uıı yardmıile Malta 
l:aafa düomiyecelttir. Nihai zafere 
Yardım ettiğimizden dolayı bahtiya· 
nz. Caıibiyetir. muft.kbk ve kati 
ol~nı 1bı'Jiyonn. 

-·-
l H~v.a bombardımani 
ngilizieri asla mağlup 

edemiyecek 
'...J NevYorlc 2 3 (A A ) Mill. .. uafa.a i: . · · - ı mu· 
l<und omısyonu reisi B. \Villiam 

Ben Lo d va bo 'b n radan .avdetinde ,ha. 
asla .tna~1 .ardımanlarırun İ.ngilizleri 
ve şunlr.C u~- cderniJeccğini söylemiş 

Tı 1 avc cım:l'ltir: Bomba }e· 

Çantaya sığan şemsiye 

Kad.ınlann ıemaiJeleri küçüle kOçüle cel)o •;iab~eceli .. b~ liale 

1 · ti' Son zamanlarda Amerikada erkek ıemsıyden de kuçulmüt· 
ge mış r. • . ld -'- __ ı. • d 
tür. Yağmur yağmadığı zamanlar ıem~ıyeyı e . e tqımı:LA ~meli?, ~n 

k t l k veya öteye beriye bırakmaııa mecbur olmamak ıçın buyük 
ur u ma · d · 1 l " b l 

b
. - L antası JÇ'l. 'ne 11ğabilecek boy a ıemsıye er yapı maga aş an-
ır eVT&&. !; b" • . ... 1 •• mıştır. Yukanda bu ıemsiyelerden ırı ııoru uyor. 

"'""'"""""ınmmmnnmmmuınımnmrmı nıııınıınaunıınıımnıuıınıu1111IIIlDnıı11111ıuıımıııııın111nım 

d 'k 1 ·ı· ı " zmı" artmaktadır. mad ettiği ve bir ıenc veya daha 
ı çe ngı ız c.ın a · · h 'h · 

B. Kundsen. silah imalil.tını tıesri fazla bir zam~n ıçın. za n_ıet. ı tJy~· 
etıne'k ma'ksnöile kullanılmıyan alet- rına k.atlandıgı takdırde ılerıd~ bir 
lcrin .kaydedilmesi için bir plan ha· çok kanunların c:ık.masına manı ola· 
:r:.ırlnmıştı. Fikrine göre-Amerika iti- bikcektir. 

cAKŞAM» neıriyati 
MUHTEUF ESERLER 

Kurut 

a<.adm asker oluna 
Necdet Rüıtü 60 

İtalyadan Anıerikaya 
nasıl uçtular M. Saffet 35 
lttihad Ye Terakki tarihinde 
esrar perdesi: Y almp Cemil 
niçin Te nasıl öldürüldü 

M. Ragıb 150 
Sinema yıldızlan (ciltli) 100 
Fani Ahmed 
Hitabeler, ıürler, hicivler 
Teaalıe 80 
Edeb: habralar 

Hüseyin Cahid 60 

25 kuruşa tam bir toman eseri 

Dipsiz kuyu Va-Nu 25 
Pempe pırlanta Va-Nu 25 
iki cinayet gecesi 

Hikmet Feridun 25 
Y.aracaahmedin esrarı 

Va-Nii 25 
Kardeş katili Va-Nu 25 

Tevzi yeri: 
AKŞAM matbaan 

cAKŞAM» karilerine mahıuı 
yüzde 20 tenzilat kuponu 

Selanik Bankası 
Tesis tarihi : 1888 -İdare merkezi : 

İstanbul (Galata) -Türkiye şubeleri : 

İstanbul, (Galata. Y enicami) 
MERSiN 

ADANA Bürosu 
Yunanistan şubeleri: 
sELA.NtK. ATİNA -Her türlü Banka 
muamelatı 

BULMACAMIZ 
l 

J 

Soldan sağa n yukarıdan aşağı: 

1 - ~lnalık. eden. 
2 - Emniyetli - Bir yllfıyetım!z. 
3 - Llmanın sen. 
4 - Rakı imalında kullanılan bir 

tohum - Ağız. 

6 - Blr kavlm - Nota. 
G - Buigatlstanda blr llm:ı.n - So

nuna cS. gelirse manasız şeydir. 
'1 - Baş'ına «DD gelirse büyük baba

dır - Fa.ldell olma. 
8 - Bir erkek lsml - Çağlası da ye

nir kurusu da. 
9 - Enseelnden yakalama. 
10 - Eski bir tarihçimiz - İstlmdad 

edatı. 

Geçen bulmacamnın halli 
Soldan ııafa Te yukandan aşafı: 
ı - Yüzotuzb~. 2 - Üşeniyor mu, 

3 - Zehir, Raik, 4 - Ontkl, Uzra, 5-
Tl~, Ad. 8 - Uy, İm:ı.Ue, 7 - Zoru
na, Yeb, 8 - Braz, Iyiml, 9 - Emlr
Alem, 10 - Şukadchile. 

Ooyçe Onent Bank 
Dresdner Bank Şubesi -Jtlerkezi: Berlin -Türldyede Şubeleri : 

İstanbul (Galata) 
Deposu: Tütün Gü.m.rük 

fzmir 
Her türlü banka muamelitı 

1 Günlük Borsa 1 
ESHAIU Ye TAHVİLAT - KA!\IBİYO 

n NUKUD FİATLERİ 
2~ İkincikünun 1941 

DEVi.ET BORÇLARI 

L. K. 
% 7.50 933 Türk borcu I. II. III. 19.50 
> > 1938 ikramiyeli 19.77 
> > 1933 İkramiyeli Ergani 

A. B. C. 
> 7 1934 SJv:ı.s-Erzurum 1 
• • 1934 Siv:ıs-Erzurum 2-7 
• 2 1932 nazıne bonoları 
• • 1934 • • 
• • 1935 • > 
• 1938 » » 

A. Demlryolu tahv!U I-II 
11 , nr 

A. Demiryolu mlimessıı senet 
Haydarpaşa limanı 

H. limanı münırssiJ senedi 

Hİ SE sı:~mTI.ERt ___ .....;...;;:,__ 

T. C. Mer~ez .bankası 
T. İş b:mı;ıHt namn muharrer 
T. İş banltıiS! Chnmlle altı 
T. İş banRsı mümessll his. 
A. Demlrybtı1arı şirketi ( % 60) 
A. Demlıjôlİ:lrı şirketi < % 100. 
Eskl§chlr ~\9-lento ~lrketı 
Şirketi H~yrlye 

Şirketi Hhyrlyc temettü 

J::C:\'P.Bİ TAllVİLLERt 

19.90 
19.35 
19.45 
eo.so 
15.50 
!!9.50 
52.75 
41.60 
4085 
39.60 
43.50 
41.50 

109.50 
9.05 

10.2Ö 
103.-
22.25 
37.
-'1.70 
26.-
21.-

Kredi Fonsil'tl 1003 114.-
• • 1911 108.-
• • Amorti 69.-
, • Kupon 1 .30 

~--...,....,..--------------~ 
NUKUT 

Turk nıtııh 23.75 
Külçe altın bir gramı 2 sı 
Osmanlı bankası (banknot) 2.35 

l~A:\IBİYO 

Türk lirası 
5.24 

(32.20 
Londra üzerine ı sterlin 
Nevyork üzerine 100 dolar 
Paris üzerine 100 frank 
Milano üzerine 100 liret 
Cenevre üzerine 100 frank 
Atına üzerine 100 drahmi 
Sofya üzerine 100 leva 
Madrid üzerine 100 pezeta. 
Budnpeşte üzerine 100 pengö 
Bükreş üzerine 100 ley 

• 29.6875 
• 0.9975 

1.6225 
12.9375 

1 Belgrad üzerine 100 dinar 
Yokohama üzerine 100 yen 

ill••••••••••••İI Stokholm üzerine 100 kuron ................ ~ Kiralık kasalar. 

3.175 
31.1375 
Sl.005 

Banka Komerçiyale 
ltalyana 

Sermayesi ve ihtiyat akçesi: 
St'J.596.198.95 İtalyan llreUdir. 

Merkezi idare: MİLANO 
İtalyanın başlıca şehirlerinde 

SUBELERl 
İngiltere, İsviçre, Avu:;turya, l.\la
carlstan, YogoslayYa, Ronıan:ra, 
Bulgaristan, ~!ısır, Amerika Ce· 
mahiri müttebidesl, Brezilya, 
6111, Urue-oay, Arjantin. Peru 

EkTatör ye Kolumbiyada 
Afilyasyonlar 

ISTANBUL ŞUBE MERKEZİ 
Galata Voyvoda caddesi Kara
köy palas (Tel. H841 Z/3/4/5) 
Şehir dabilind~k1 acenteler: 

fstanbulda: AJalemcfJlLll hanında 
Telef. 22900 /3/11/lZ/15 Be1ot
landa: istiklal caddesi Tel. '1041 

ızutBDE ŞUBE 

Lokman Hekim 
(Dr. HAFIZ CEMAL) 

Dahiliye mütehaasiai 
Divaııyolu 104 

Muayene ıaatleri Pazar hariç 
her ıü~ 2,5 - 5 Tel: 22398 

Dr. A. Asım Onur .. 

Ortaköy 
Şifa Yurdu 
Şehir gürültüsünden uzak bir 

yerde büyük bir parkın içinde 
T• çamlann ortasında fevkala
de güzel manzaralı çok temiz 
n iyi bakımlı, kadın, erkek 
her türlü hastalara açık hususi 
butane. Sinirlerini ve yorgun
luiunu dinlendirmek ve neka
hat C:levrini geçirmek istiycn
lere mahsus yegane müeueae. 

Telefon: 42221 

Ev, Apartaman 
kiralamak için 

cAktam» in Küçük 
llanlari en ıüratli ve 
en ucuz vasi tadır. 

Türkiye Oümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kunıluo tarthl: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türk Urası. Şube ve 

ajans adedi: 265 
Zirai ye ticari her neTl banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

ZJraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız t~arru! hesaplarında en 
az ~ llr:ı.,ı bulunanl:ıra senede • dcta çeldlecek kur'a ile :ı.şaCıdakl plı1na 
~öre ikramiye daltıtılacaktır: 

ol adet 1,000 liralık 4,000 Ura 100 adet 50 liralık 5,000 lira 
4 • 500 • 2,000 • 120 • 40 • 4,800 • 
' • 250 • 1,000 • 169 • 20 .. 3,200 • 

40 • 100 • 4,000 • 
DİKKAT: Hesaplanndakl paralar bir sene tçlndc 50 Uradan aşağı 

d~yerJere ikramiye çık.tığı takdirde % 20 tazlas!le verilecektir. 
Kur'lar senede 4 defa 1 eyUU, 1 blrincikanun, 1 mart ve 

1 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Balık saydı ile meşgul esnafa 
Türkiye Manifatura İthnlatçılnn Birliğinden 
Balık ağı ipliği tevzlatının B!rllttimlzce y:ıpılm:ısı tem;lp edildiğinden 

at ipliğine ihtiyacı oltın: 
1 - İstanbul bahkçıl:ırının dot:rud:ııı doğruyn 
2 - Marm=ıra ve Karadeniz hnvnllsi içinde alik::ıdarlnnn mahalli tlca

• ret odalarından alncnklnrı ihtiyaç mlkdannı göstC?rlr veslkalnrJa. 
Blrllğlmlzin Galata. Ömer Ablt Han s üncü kattaki merkezine mllra-

caa.tlan lltın olmrnr. (515) 

İstanbul Defterdarlığından : 
I - Eksiltmeye konulan iş: 35000 lira keşif bedclll Yıldızdaki Acem 

kÖ§künün yıkılması enkaZJ.nın ln§aat nıahalllne taşınması ile C~nyan 
kasrının takviyesi çatısının tamiri dere ve borularının yapılması. 

II _Eksiltme' 3 Şubat 9~1 paznrtesl cünü Milli Emlfı.k Müdürlüğünde 
mllteşekkll eksiltme komisyonunda kapalı zarf usulile saat on befte yapıla
caktır. Kapalı zarfların .saat on dörde kadar komisyona tevdi edilınesl ve 
.saat on beşte zarflar açılırken komisyonda hazır bulunulması 19.zundır. 
Postada yuku bulacak teehhurat nazarı dikkate alınmaz. 

111 - Muvakkat teminat 2G25 llrndır. 
IV - Bu işe alt pUm krokllerlle hususi şartname, bayındırlık işleri ge~ 

nel şartnamesi, ya~ı lşl~rl umumt .. fc~n~ ş.~rtnamesi, eksiltme şartnamesi 
ve rnulra.vele projesı Mlllı EmlAk Mud urluğunden 175 kuru" mukab'll d 
alınabilir. .. 1 n e 

V - Eksiltmeye gireceklerin yüksek mühendis veya yüksek mim ı 
malan veyahud da bir yüksek mühendis veya yüksek mlmarla teşr~r ı::e: 
ııal ederek mukave~e ve evra~ı lazlmesine birlikte imza etmeleri meşruttur. 

VI - İstek.lllerın en az bır teahhütte 25,000 yirmi be~ bin liralık bu işe 
benzer 14 yap~ığına dair ld_arelerinden almış oldu!;u ,·eslkalara. tstinadeıı 
eksiltme tnrlhınden sekiz gun evvel vllrı.yet makanmıd:uı alacakları ehliye& 
ve 1941 yılına alt Tlcaret odası ''eslkalarlle gelmeleri. CllO> 

Devlet Limanları işletme Umum 
Müdürlüğünden : 

İdaremiz vesait! için m::ıvn:-c: rlınnc ı:t ... T"'.l ı;l r!n yesaUdlc blrllkt~ 
1d:ıremlz enspektörlük seni lnc m.w:.c;;ı:ı• t;rı ı ... umu 110.:ı olunur. (44'1) 
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DECCA RAOVOLARI GELMiŞTIR. BU TiP. ALTERNATiF. KONTINO 

CEREVANLARiL.E VE AYRtCA BATARYA tLE iŞLER 

{v E G AN E R A OV O O UR. BUR LA B i R AD ERLER, 

\MA~AZAL.:ARINOA TEŞHiR EDiLMiŞTiR. l 
h Bundan nıeede, •••6ıdekl 
lfl DECCA mese redrot•rı dahi 

gelmiştir : 

DECCA 8. modeli: yalnı! bıtary• 
ile işler. 
DECCA BA n-ıodeli : 110/220 Volt ıf• 
ternatif cereyanı ve ayrıcı bıtery• 
ile lı.ler. 

Huıusr proıpektUsU lsteylnlr. 

SEN i 
Seviyorum 

diye mırıldandı 

Şayet bu kolay ve cazib 
güzellik tedbirini kullanır

sanız size de ayni sözü 
söyliyeceklerdir. 

Her genç kız, bu kelimelerin ahen
gini duymak hülyasındadır. Buna da 
pek yakında nail olabilirsiniz. Keşfe
dilen bu pek basit güzellik reçetesi 
sayesinde ve yalnız bir kaç gün zar
fında sevimliliğlnizl yükseltebilir ve 
cazibenizi arttırabilirsiniz. En esmer 
ve en sert bir cildi beyazlatıp yumu
şatacak ve perest~e layık bir hale if
rağ edecektir. Keza, solmu.ş ve siyah 
benlerle dolu bir ten tazeleşecek ve 
saf bir hal alacaktır. 

Bu baptaki mütehassısın bu nasiha-
tini okuyunuz: , 

uTasfiye edilmiş, taze kaymak ve 
zeytinyıığııun cild üzerinde fevkalade 
yumuşatıcı bir tesiri vardır. Bu iki 

,_ 

I 
L 

24 Kanunusani 1941 

unsur, Ralihıızırda diğer kuvvetlendi- J J J 
rici, besleyici ve beyıızlatıcı unsurlar- ( . 1941 KRAM YELER 
la beraber beyaz (yağsız) T OKALON 

kremi terkibine karıştınlmı.5tır. 3 gün Tı iŞ BANKASI zarfında TOKALO.S kremi cildiniz!, 
hiç beklemediğiniz bir derecede güzel
leştirecek ve yumuşatacaktır .• 

1 adet 2000 Lirahk = 2000.- Li 
3 1000 " = 3000.- .. 
2 750 

" 
= 1500.- .. 

4 500 = 2000.- " 

istanbu• - Ankara - i.zmir 

Kıymetli tek taş 
Sandal bedesteninde teşhir edil
mekte olan Tektaş pırlanta 27 -
1-941 Pazartesi günü saat 14 te 
Mezat dairesinde müzayede su-

retlle satılacaktır. •••• 

Türkiye Turing ve Otomobil 
Klül>ünden: 

Merkezi Türkiye turing ve otomobil 
klübünde bulunan ve gayesi lmat·dan 
ibaret olan cıİstanbulu Sevenler gru-

M alı.ye Veka ..... let·ınden·. puıı bu mühim ihtiyacı takdir ve idrak eden bütlin seh lrlilcre müracaatla 
kendilerini bu ·yüksek gayenin husulü 

Gümüş yüz kuruşlukların tedavülden kaldırılması için fillen _Yardıma davet eyle.r . 

" 
., 

8 .. 250 " = 2000.- .. 
35 .. 100 " = 3500.- " 

1941 Küçük 
80 .. 50 .. = 4000.- " 300 20 .. = 6000.- " 

Tasarruf H esaplari 

ikramiye Planı Keşideleri : 4 Şubat, 2 l\Iayıs, 1 Ağus
tos, 3 İkinciteşrin tarihinde yapılır 

·Tramvay pasoları 
Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri 

Umum Müdürlüğünden : 
1939 senesinde verilmiş olan pasolann tebdili müddetl 31/1/41 gllnli 

akşaınt nihayet bulacağından mezkur pasolar bu tarihten sonra muteber 
oımıyacaktır. Paso sahiplerinin bu müddet zarfında Umum Müdürlük Ka"" 
lemine müracaatla pasolarını behemehal değiştirmeleri rica olunur. ( 441) 

1 stanbul Levazım 
aınirliği satın alma 
komisyonu ilanları 

Haydarpaşad:uı Mimar Sinan iske
lesine 240 ton kadar arpa naklettiri
lecektir. Pıızarlıkla eksiltmesi 25/1/941 
cumartesi günü saat 11 de Tophane
de Levazım amirliği satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. İşbu nakli
yata elverişli motörü olanların seyrü
sefere elverişli olduğuna dair liman 
vesikası ve teminatıarilo koınisyona 

• ,. Azalık· aıdatı (senede beş lıra) tu-
hakkında ılan ring klübün Beyoğlu istiklal caddesin-ı 

Giimiiş yüz kuruşlukların yerine gümüş bir liralıklar darp ve piyasaya ı de 81 No. da bulunan idare merkezin-
kafi miktarda çıkarılmış olduğundan gümüş yüz kuruşlukların 31 Ikinci- de kabul olunur. 

1 

Ereğli Kömürleri 
işletmesinden : 

kanun {141 tarihinden sonra tedavülden kaldırılması kararlaşLırılmıştır. İ 

etmlyecek ve ancak yalnız malsandıklarile Cümhuriyet Merkez bankası Dr. İHSAN SAMİ 
şubesince kabul edilebilecektir. . .. 1 !streptokok, İstatılokok, pnö- 1 

Gümtiş yüz kuruşluklar 1 Şubat 941 tarihinden itlbaren artık tedavül!'~ ANAP YOJEN ~ 

Elinde gümüş yüz kuruşluk bulunan~a.nn .bunları :naısandık.la.rıle Cum- ı mokok. koli, piyosiyanlklerin 
1 

3780 numaralı kanuna müsteniden neşredilen 2 / 12899 numara· 
it kararnamenin 3 sayılı kararına göre te,ekkül eden Ereğli Hav· 
zası Kömürleri sabş birliği. 3867 numaralı kanun ve 2/14547 ıayı· 
la kararnamenin tatbiki neticesi olarak 1 Kanunuaani l 941 tarihin· 
den itibaren tasfiye haline konınll§ olmasma binaen sözü geçen bir
lik!e tasfiye tarihine kadar akdedilmit o~an mukavelelerin kömür 

huriyet Merkez bankası şubelerinde tebdil ettırmelerl ılan olunur. yaptığı çıban, yara akıntı ve 
(288) (380) cild hastalıklarına karşı çok 

gelmeleri. u824ı) 0474• 
••• 

Haydarpaşa istasyonunda 30,000 
ton askeri eşya tahmil ve tahliye et
tirilecektir. Pazarlıkla ~ksiltmesl. 
27/11941 pazartesi günü saat 15,45 de 
Tophanede Lv. Amirliği satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 12,000 l!ra ilk teminatı 900 lira
dır. Şartnamesi komisyonda gör ülür. 
İsteklilerin belli saatte komisyona 
gelmeleri. <822 - 469) 

••• 

Maarif Vekilliği Devlet Kitapları Mütedavil 
Sermayesi Müdürlüğünden : 

Müdürlüğümüz kadrosunda boş bulunan memurluklara. aşağıda yazılı 
vasıfları haiz müsabaka ile memur alınacaktır. 

1 - Türk tabiiyetinde bulunmak. 
2 - Lise mezunu olmak. 
a - Memurin kanununun dördüncü maddesinde yazılı hükümleri haiz 1 

bulunmak. 1 

4 - Askerlik ödevini yapmış bulunmak. · \ 
Mü5abaka imtihanı 30/1/941 perşembe günü saat 10 da Ankara cadde

sinde .i..kdam Yurdu 3 üncü kattaki müdürlük binasında yapılacaktır. Mu- j 
Beherine 22 lira tahmin edilen 500 vaf!ak olan memura 3556 sayılı kanun hükümlerine göre ücret verilecektir. , 

adet katlanır demir karyola müteab- Talip olanların · evrakı müsb!telerile birlikte 29/1/941 çarşamba günü saat j 
hid nam ve hesabına alınacaktır. Pa- on yediyP. kadar müdürlü~e müracaatlan. (508) 

zarlıkla eksiltmesi 29/1/941 Çarşamba 

11 

ll 

günü :mat 15
·
30 da Tophanede Lv. 11 Devlet Demiryollan ve Limanları İşletme 

Amirliği satın alma komisyonunda 
yapıl:ıcaktır. İlk teminatı 825 liradır. Umum idaresi ilanları 
Nümunesi komisyonda görülür. İstek- ============================= 
Illerin belli saatte komisyona gelme-
leri. ( 825 - 501) 

••• 
Aşağıda yazılı 19 kalem malzeme 

29/ 1/941 Çarşamba günü saat 15 30 da 
Tophanede Lv. amirliği satın a1U-:a ko
misyonunda pazarlıkla satın alınacak
tır. İşbu malzemeler taliplerin geti
receği nümunelerden beğenilmek su
retile alınııcağından isteklilerin nü
nıune ve teminatlarile belli saatte ko-
misyona gelmeleri. (826 - 502) 

250 adet Çatal 
250 " Kaşık 
250 » Bıçak 
250 » Çukur tabak 
500 • Düz tabak 
250 " Su bardağı 
250 » Çay fincanı 
250 » Çay tabağı 
80 » Süruhi 
80 • Tuzluk 
80 11 Sofra örtüsü 

500 » Peçete 
3 11 Büyük çaydanlık 

40 » Masa muşambası 
250 • Kaşık, çatal sehpası 
250 ,, Kahvealtı tabagı 
80 " Nihalln 
40 11 Yemek tevzi kepçesi 

314 Kllo Yataklık pamuk 

H. Paşa liman arazisinde 4 No. 1ı ambardan müfrez 4X4.50 eb'ad111d:ıki 
bir oda d95011 kuruş aylık muhammen bedelle pazarlıkla ve bir sen~ müd
detle kiraya verilecektir. Pazarlık 6/2/941 tarihinde saat 15 de H. Paşa işlet
me müdürlüğünde yapılacaktır. Taliplerin muhammen bedelin % 7.50 nis
bctltıdekl muvakkat teminat bedeli ve gereken kanuni vesaikle birlikte 
nıezkür gün ve saatte müracaatları. (492) 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

İstanbulda Yorgancılar esnafı tarafından tesis edllmiş olan Vakfa mü
tevelli tayin olunacağından bu Vakfın idare ve temsil vazifelerini mevcud 
kanun ve nizamlar uyarınca deruhde etmek isteyen aHl.kalıların ilan tari
hinden itibaren 15 gün zarfında bir istida ile Çemberlita.şta İstanbul Va
kıflar Başmüdürlüğüne müracaat etmeleri ve Vakıflar nizamnamesinin 
37 ci maddesinde yazılı vesikalan da bilahare gazeteler le tayin olunacak 
in:tlhan günü getirmek üzere şimdiden hazırla.malıın lüzumu ilan olunur. 

(509) 

Sümer Bank Birleşik yün ipliği ve dokuma 
ve Sunğipek fabrikaları Müessesesinden : 

Gemlik Sunğipek fabrikamızde mevcud: 
1700 adet 5X860Xl730 m im. llk saç hallnde açılmış fıçı. ((Beheri 7 kilo 

sıkletlr.de . 
3800 adet 860 m/m. llk açılmış fıçı kapaklan. cıBeherl 1.5 kilo sıkletinde& 
Acık arttırma ile satılacaktır. Muhammen bedeli 1100 lira ve teminat 

da 82.5 Jlrııdır. 
Arttırma 5/2/ 941 günü saat 14 de Gemlik Sunğipek fabrikamızda yapı

lacaktır. 
Talıpler şartnamesini Katırcıoğlu Han 5 inci kattaki müessese merkezi 

Prof. Dı-. ;ı ile Sunğipek fabrikasın.dan alabilirler. (454) 

Kemal Cenap 1 Tüt ie bcu1·nıhş ubri~etM~de~~e1~.,.~adnkası Doğu Palas 2. Lamartin cad. 5 s an .. U u esı u ur ugun en : 

J Antalyada bay Omer ııdına yazılı D sınıfından birlik 32019 No. lı ban -
Taksim Telefon: 43963 I kamız hisse senedi kaybedilmiş olduğundan artık hükmü kalmadığı ve sa-

hibine başka No. lı yeni blr senet verileccğl blldlrilir. (503) 

sa tesirli taze aşıdır. 

ZAYİ - Bakırköy itfaiye grupundan 
aldığım 87/1462 No. lı ve 6/7/940 ta
rihli kurs vesikasını zayi ettim. Yeni
sini alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. P:ındcli Mak,imyadis 

f MC '8fi ' 

«AKŞAM» ın faydalı 
neşriyatı 

Kuruş 

Tarih öğreniyorum 
Ahmed R efik 30 

Çocuklara coğrafya 
kıraatleri Faik Sabri 50 
Don Kişot Cervantes 25 
Nereden geliyoruz ? 

Faik Sabri 40 
Gülliverin seyahatleri 75 
Yer yüzü, Gök yüzü 

Faik Sabri 150 
Bir Türk kızının Amerika 
yolculuğu Faik Sabri 75 

Tevzi yeri: 
('AKŞAM• matbaası 

«AKŞAM» karilerine mahsus 
yüzde 20 tenzili.t kuponu 

'~-----" 
Yer değiştirecek 
kiracılara tavsiye 1 

Akşam'ın KÜÇÜK lLAN
LARI' nı d ikka tle okursanız 
kendinize en elverişli yurdu• 
yorulmad an bulabilirsiniz. 

LABORATUVARI 
Cerrahpaşa hastanesi bak teri· 
yoloğu kan, idrar, balgam, 
mevadı gaita tahlilleri ve ( id 
rar vasıtasile gebeliğin ilk gün: 
!erinde kati teşhisi) yapılır. 
Beyoğlu: Taksime giderken 
Meşelik sokağı Ferah apartı-

manı. Tel : 40534 
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teslim. vecibeleri ve işbu vecibelerden doğacak haklar işlebnemiz: 
tarafından devren ve naklen kabul edilrııittif. Binaenaleyh 1 Kanu
nusani 1941 tarihinden itibaren kömür teslimine müteallik talep
ler İçin Zonguldak'ta mahdut mes'uliyetli Ereğli Kömürleri i,letme• 

liıl••• si müenesesine müracaat edilmesi ilan olunur. 

SATILIK MUCEVHERAT 
Diyadem Gerdanlık gibi muhtelif parça nadide mücevherat 

27 • İkirıc.ikanun 941 Sandal Bedestanında saat 2 de satılacaktır. 

-- Ereğli Havzası Kömürleri 
Satış Birliğinden : 

3780 numaralı kanuna müsteniden neşredilen 2 / 12899 numaralı 
kararnamenin 3 sayılı kararına göre teşekkül eden Ereğli Havzası 
Kömürleri satış birliği, ahiren mevkü meriyete konulan 3867 numa· 
rah kanun ve 2 / 14547 sayılı kararname hükümlerinin tatbiki neti
cesi olarak 1 Kanunusani 1941 tar ihinden itibaren tasfiye haline 
konmuştur. 
Sabş birliğil~ şimdiye kadar aktedilmiş olan muLavelelerin kömür 

teslimine müleaUik ve<:ibeleri ve işbu vecibelerden doğacak baklan 
Ereğli Kömürleri işletmesi tarafından kabul olunarak kömür tesli· 
matı işbu mukaveleler hükümlerine göre yapdacağından bu husus 
için alakadarlann Ereğli kömürleri ifletmeaine ve tasfiye tarihinden 
evvelki muameleler İçin dahi merkezi Zongu)dakta bulunan, Hali 
tasfiyede Ereğli Havzası kömürleri saht birliğine müracaat etmeleri 

1 

ilan olunur.•••••••••• .. 

Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları 
Müessesesi Müdürlüğünden: 

Müessesemiz fabrikasında istihsal edilen Amonyum sul!a.t, zift ve kat
ran için yeniden sipariş kabul edilmektedir. 

AMONYUM SULFAT: 
Asgari bir vagon üzerinden sipariş kabul edilir. Çuvallar müşteri tara

fından temin edilmek üzere müessesemiz sahası vagonda teslim tonu 
TI •. 120 'Yüz yirmi& liradır. 

ZIFT: . -
Müessesemiz sahası vagonda teslim tonu TL. 10 «On• liradır. 

• KATRAN: 
Mevzuatm müşteri tarafından temini şartile fabrikamız sahası vagonda 

teslim tonu TL. 15 oOn beŞD liradır. 
Alakadarların müessesemiz müçlürlüğüne müı·acaatl:ı.n reca olunur. 

c235• 

Maltepe Askeri Lisesi Müdürlüğünden: 
Maltepe askeri lisesinde Fizik, Kimya ve Matematik öğretmenlerine 

ihtiyaç vardır. İsteklilerin Topkapıda Maltepe askeri lisesi müdürlüğüne 
müracr;atlan. .. (1810 - 495) 


