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islim Ansiklopedisi 
Maarif Vekllllğince neşrine b~lanan bu bü

yük 1lınt kltabm 7 formalık ilk fasikülü çıkmıştır 
Maartt Vekllllği yayın evlerinde ve bütün 

kitapçılarda arayınız. 
l Fiyatı: 100 kuruştur. J 
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Romanya faciası --
Zavallı Romanya, harp korkusu 
uğruna vatanın parçalanmasına 

razı olduktan, istiklalini de feda 
ederek ecnebi işgali altına girdllv
ten sonra da rahat yüzü görmedi, 
bilakis bir anarşi memleketi oldu. 
Halbuki yabancı boyundunığiına. 
O.üşmek endişesi, vatanı müda
faa etmek azmi milli vicdanda 
hakim olduğu müddetçe içerde 
birlik devam ediyor, intizam bo
ızulmuyordu. Bu da gösteriyor ki 
bir milletin hürriyet ve istiklıllin
'den, hatta vatan topraklanndan 
kan dökmeden fedakarlık edebil
mesi o cemiyet içinde diğer ah
IW kıymetlerin de çürümesinde, 
her türlü aşağı Uıtiraslann ayak
lanmasında amil olduğu gibi, bir 
nevıetin ecnebi nüfuz ve işgalini 
kabul etmesi de - idare sistemi 
ne derece sert ve müstebit olursa 
olsun - millette hükftmete karşı 
hürmet, sevgi, hatta korku hisle
rini kökünden yıkıyor. Romanya, 
bu suretle, büyük siyasi yanlış
hklann kurbanı olmuştur. 

Orada bugün ne gibi hadiseler 
cereyan ettiğini iyice öğrenmek 
nıüm.kün değildir. Gelen haber
lere göre demir muhafızlar parti
sinin müfrit kısmı general Anto
nesko hükfunetine karşı isyan et
miştir. Bazı yerlerde bunlar ha
kimdir, Bükreşte hükumetin va
rıiyete hakim olduğu bildiriliyor. 
Fakat general Antoneskonun 
muhtelif beyannamelerinde kul
landığı kendini müdafaa edici ve 
ft.deta yalvarıcı lisan kuvvetli bir 
hükftmet reisine yakışan eda de
ğildir 

Hadiselerin şekli ne olursa ol
sun Romanyada milli facianın 
üçüncü ve son perdesi oynanıyor. 
:Birinci perde, Kral Karol zama
nında Mihvere hoş görünmek 
gayretile iş başına getirilen hü
kumetlerin iç ve dış politikada 
:yaptıkları değişiklikle başladı. 

lkincı perde, general Antonesko
nun yeni nizama iltihakı ve al
man ordusunun Romanyaya da
vetile kapandı. tJ çüncü perde
de, kanlı bir dekor içinde, açıktan 
e.çığa alınan taraftan unsurların 
1ş başına geçerek Romanyayı 
doğı·uaan doğruya alman idare
sine teslim etmek gayretini sey
rediyoruz. 

Yeni nizama, candan bir teha
lükle ilk anda iltihak eden, fazla 
olarak işgal altına da alınan Ro
nıanyanın bugünkü manzarası 

bu garip nizamın lehinde olma
d:ğı gibi, Romanya ordusunun 
~ali de, bu orduyu talim ve ter
biye etmek vazifesini ehemmi
yetle üzerine almış olan alman 
askeri heyetinin talim ve terbiye 
prensipleri hakkında pek iyi fikir 
vermemektedir. Öyle anlaşılıyor 
ki Almanlar, kendilerine ilk hiz
meti görmüş olan general Anto
nesko'yu, yeni nizamı tamamen 
kavramayan bir devlet adamı 

olarak alaşağı edecekler ve yerine 
alman nazilerini getirecekler, ru
tnen ordusunu da talim ve ter
biyeye kabiliyetli görmiyerek da
ğıtacaklardır. Romanya faciası 
bu SUretıe sona erecektir. 

BUlgaristanda ve Yugoslavya
ila haJ.a yeni nizam ilşıklan var
sa, şu esnada Romanyaya baka
~ derin bir düşünceye dalmış-
ardır, Necmeddin Sadak 

Hindiçinide 
harp durdu 

Tetkio 24 (A nan h b .A.) - Bangkokdan ah-
tı'sı UeaTerıere göre, Fransız Hlndiçi
hasarnat ?:ıand - Slam ara!:ında mu-

B!t nı.. 1 en durmuştur. 
nlakt~.tareke anlaşması hazırlan-

...... -
.~ 

-
-r~it.<>R9 - ·2 

• N·-V 1' 
4 UllUDEH~ ,- . ,, . 

.. r•• , , ~ 
. . 

,İt- ... DE~ • 
, ... 
( 

~ . , 
~ \ . ~ . . ·-

Habeşistanda 

ileri harekdtı 
başladı 

lngllizler100 kilo
metre ilerlediler 

~ ~ . c::) kUEN '. ~ 
cASSALA i . . ·~oıuıJtr r\US~._' 

. 
ısa . 

• 81$''V - '5> ·- . ·'Ô 
. et ' . ~~ . . . 

.:) i BAREN~ ASMA~ : ~ ~ . 
it ' ... A ~U~AtıBiA ... 1- . 

_..........- I ••• I 

Habeş kuvvetlerine 
Avustralyali genç bir. 
zabit kumanda ediyor 

,. 
{ 

" , ·<ı: " ~ . . . ... 
' •• • t ... lli>uA ···; _::D i 6'P.A r ~~--1 ······ .. , . . • • • . I • . ,. 

Jl'KSUlj . 
" •• . . -INOGtARA ·. . -. 

~ .. ~ . •MAKALE . . . 
~ . . 

H A 9 E $ 1 s T A ~····~SSA.11~ • # 

,.~ .. "' (iONJ)AR "·· ... ~~~ t-• .• Eritrede Keru ve Aikotan 
zapt-edildi, İtalyanlar 

kaçıyorlar İngilizlerin Eritre ve Babeşistanda taarrm lstikametlerlnt ve 
İtalyanlann Eritrede müdafaa etmek istedikleri Barentu • Biscia 

hattını gösterir harita 

Lord Halifax 
Amerikaya 
vasıl oldu 

Görüşmelerin bugün 
baılaması muhtemel 

B. Roosevelt yeni lngiliz 
sefiri ile buluşmak 

üzere V Cl§ingtondan 
Annapolise gitti 

Lord Halifax Atlantik 
denizini «George 5» 

zırhlısi ile geçti 
.. .. ... 

Londra 24 (A.A.) - Resmen 
bildirildiğine göre, lngilterenin A
merika yeni büyüle elçisi ile Lady 

Londra 24 (A.A.) - Habeşistan or- Ha~~ax Vaş~ngtona gitmek Ü:r:ere 
dusunun llk muntazam kafilesi Avus- bugun Amerıkan topraklanna ayak 
tralyalı genç bir müla.zunın kuman- basmışlardır. 
dasında. düşman arazisinin içine do~- Lord ve Lady Halifax Atlantik 
ru 240 kllometrellk blr yiirüyüşe gec;- denizini <George 5> zırhlısı ile geç-
mlştlr. ' mişlerdir. 

Kassala, 6 gün .evvel zaptedilmlştl İngili:r: Başvelcili B. Churchill ve 
O zamandanberi Inglllz lotala_rı 100 e§i Lord ve Lady Halüax' a İngilte
kllometre kad~r ilerlemişlerdi. Ingi~ renin şimaline kadar refakat etmiş
hava kuvvetıerınln Habeşlstanda Go.- ı d. ş· ı hili d b ı b. · 
jam'da kAin Danghila. İtalyan üssüne .~r ır. ı~a . sa n e u unan ır 
karşı İngiliz hava kuvvetleri tarafın- uste kendılerıle vedalaşmışlardır. 
dan yapılan akından 72 sa.at sonra «George 5:t zırhlısının hizmette 
İtalyanların hizmetinde bulunan bin· bulunduğu ilk defa olarak bu suret
lerce müsellah Habeşli köylerine dön- le resmen bildirilmiş oluyor. Bu ge
mek veya Ha?.eş vatanperverleri~e mi ayni sınıfa mensup, dünyanın en 
Utlhak etmek uzere firar etmişlerdır. büyük, en kuvvetli silahlarile mü-

.. Bunların adedi, b~. mıntakada. son cehhez ve en iyi himaye edilmiş beş 
gunler zarfında. gunde 200 - 300 hl d b' · · 
kadar artmıştır. Henüz 12 yaşında zır ısı!1 an mdır. 
oldu~u halde 5 senedenberl babasUa Vaşington 24 (A.A.) - Reut.er: 
beraber İtalyanlarla çarpışan Habeş B. Roosevelt, bu akşam otomobılle 
vatanperverlerinden biri şimdi iyi bir Vaııingtondan hareket etmiştir. Rei
nişancı olmuştur. Hartum'da.n Times sin nereye gittiği bildirilmemişl'ir. 
gazetesine gönderlleh bir telgrafa. gö- Fakat pek muhtemel olarak B. Roo· 
re bu çocuk ormanda kurulan !>ir pu- aevelt, İngilterenin yeni büyük elçi· 
su esnasında öldürülen .. bt~ Italyan si Lord Halifax ile buluşmak üzere 
generalinin madalyasını göğsünde ta- Annapolise gitmiştir. Eğer bu teey-
şımaktadı;. d h k" yüd ederse bir Amerika Birleşik 

Erıtre e are at devletleri reisi, devlet reislerinden 
Kahire 24 (A.A.) - Eritre dağların- başka bir şahıs muvasalatında kar-

da ve Habeşlstanın vatanperver Goc- ı k .. B ·ık d f 
cam eyaletindeki tepelerde, yerli mu- ııı ama uzere . eyaz sarayı ı e a 
hariblerln davullan, her gece, İngiliz- olara~ terk~tmıı bulunacaktır. Ma
lerin Eritrede süratll Uerled1klerl ha- arnafıh şu cıhet nazarı dikkate alın
ber1n1 yaymaktadır. Davullar İtalyan- maktadır ki bir milletin Hariciye 
lann sürntle ricatin1 ve Keru ila ~1- Nazırı bir yabancı hükumet nezdine 
ko_tanın blrb!ri ardına çabucak duş- bu milletin mümessili olarak gönde-
muş oldur;"Unu bildirmektedir. riürse 0 za a t, h h ld lA 

Bu aqam Kahlrede öğrenildiğine ~ . m n ° za er a e aa-
gôre, Keru ve Ailı::ota, İtalyanların lettayın hır büyült elçi değildir. 
J.ştlhasız yaptıkları bazı mukavemet Londra 24 {A.A.) - Haber 
teşebbüslerinden sonra İngiliz kuv- alındıiına göre, Amerjkaya gitmiı 
vetleri t~rafından zaptedilm1ş ve bir olan büyüle elçi Lord Halifaxa Ha-
mikdar Italyan eslr alınmıştır. ( Devanu 7 nci aabifed ) 

Kahlreden bUdlrlldlğine göre, Ha.- e 
beş vatanperverlerL İnglllz ileri ha-
reketile büyük cesaret almaktadırlar. .. :1. k .k a ~ I e r 8 

Kahlreye Kenyadan gelen son ha.- ---------------
herler İngillz kuvvetlerinin Habeş 
hududunu Rodolf gölü mıntakasında 
da bir çok noktalarda. geçmiş oldukla
rını bildirmektedir. 

Devamı 7 nci sa.bif ede 

Sicilyada yangınlar 
60 mil uzaktan 
müşahede edildi 

Bekçilerin geçimi 

Bekçilerin vaziyeti eskiden pek 
bakkaniyebizdi: Zengin rnahallele
rindekiler yüklü bir kazanç temin 
ederlerken fıkara semtlerindeki mes
lektatlan sıkmb içinde kalıyorlardı. 
Şimdi hepsi muayyen bir aylığa bağ
lanacaklarmı.ş. Emniyet müdürü de 
Ankarada bu bahsi konuşuyormuş. 

Prensip itibarile doğru bir ,ey, 
Lakin bu sefer de aksine bir haksız· 

Malta 25 (A.A.) - B.B.C.: Dün kuv- hk zuhur etmesin: Zengin mahalle
vetli bir düşman tayyare teşekkülü terinde gıda fiatleri hazan iki üç 
Malta civarında. görünmüştür. Tayya- misli pahalıdır. Bunu da göz önün
reler bomba atmadan geri dönmüşler- de tutmalı. 
dir. Reu~er muhabirine göre Malta B k il · ·· ffeh atmak he 
ahalisi Ingiliz tayyarelerinin Sicilya e ç erı mure yaş r 
hava ~eydanlarında çıkardıkları yan- halde hem lazım. bem de aklın ki
guıları 60 mil uzaktan görmii§lerdir. • rıdır. 

. 
.l .. ord ..Halifax 

Romanya da 
nizam yeniden 

. tesis edildi 
B. Horia Sima lejyoner 
şefliğinden azledildi 

Lejyoner teşkilati §elliği 
vazifesini bizzat Anto· 

nesko deruhte etti 

Büıtreş 24 (A.A.) - Havas: B. Horla 
Slma lejyoner te.şkllltı şefliği vazife
sinden azledUm.lştlr. Lejyoner hareketi 
şefliğini bizzat general Antonesco der
uhte eylemiştir. 

Roma 24 (A.A.) - Stefani: Roma.
daki Rumen elçUiği memlekette sü
künetln iade edlldlğini ve general 
Antonesco ile Horla. Sima.'nın millete 
birer beyanname neşrederek sulh ve 
sükuna davet eylediklerini bildirmek
tedir. 

Bükreş 24 (A.A.) - Havas: General 
Antonesco, ordunun müzaheretlle va
ziyete M.klmdlr ve memlekette nizam 
yeniden tesis edllmlştir. 

General Antonesco, halka hitaben 
ikinci bir beyanname neşretmiştir. 

General Antonesco, bu beyanname
sinde, mltralyözlerle ve toplarla hü
kumet binalan üzerine ateş eden 600 
Asinin teslim olmaya. icbar edildikle
rini ve memleketin her tarafında dev
let otorıtesinln hüküm sürmekte ol
duğunu bildirmiştir. Genera.1, bütün 
Rumenleri, resmi makamlar, devlet 
ve ordu ve kra.1 etrafında birleşmeye 
davet etm.lştır. 

Demir muhafız teşkilAtına mensup 
valilerin yerine albaylazı tayin olun
muştur. Bunun üzerine vllAyetıerde 
bazı hadiseler vuk.ua. gelmiştir. Bu ha.
diselertn birinde lejyoner şenertnden 
Salagio ölmüştür. 

Hadiselerin mesullerl büyük bit faa
liyetle araştırılmaktadır. Milletin 
mevcudiyetini tehlikeye koymuş olan 
müfrit unsurlara. karşı ağır cezai ted
birler alınması beklenebWr. 

Kabinede değ-lşiklikler yapılması 
bahsinde muhtelif mahflllerdekl ka
naat, general Antonesconun buhran 
esnasında cesaretle kendisine müza
heret eden unsurlardan ayrılmıyaca
ğı merkezindedir. 

Macarlstanla telefon muha.bcratı, 
bu sabahtanberi yeniden tesis edil
miştir. 

Bükreş 24 (A.A.) - Rumen P. T. T. 
idaresi telgraf servislerinin yeniden 
başladığını bildirmektedir. 

BU SABAHKi 
TEL O RAFLAR 

lngilizler 
Derne üzeri
ne yürüyorlar 
Derneye varmalarina 60 

kilometre kaldı 

T obrukta alınan esirler 
25,000 kifiyi buldu 

Londra 25 (A.A.) - B.B.O: Tobnıku 
zapteden İnglllz kuvvetleri garbe doğ
ru ilerliyorlar. Elyevm Tobrukun 70 
kilometre garblnde Deme ile Tobruk 
arasında. yan yola. varmışlal', hattl 
öncft mütrezelerl Gaza.leye glım~ler
dlr. İnglliz kuvvetıertnın Demeye 
varmalan için 60 kilometre k.almıştır. 

Londra 25 (A.A.) - B.B.C: Tobruk
ta. yangınlar söndürülmüştür. Kasa
banın oturulacak bir hale getırllmesi
ne çalışılıyor. 

Ajans haberlerine göre Tobrukta 
esirlerin miktan 25,000 1 bulmuştur. 
İnglllz donanması yaralılar lle esirle
nn nakllne yardım ediyor. 

Kahire 25 (A.A.) - B.B.C.: Orta. 
şark İnglllz kuvvetleri b~kuınanda.nı 
general Wawell perşembe günü Tob
ruk istlhkAmlannı ve müdafaa hatıa
nnı teftlş etmlştlr. 

Yunanhlar 
4 günde 530 

esir aldllar 
Yunanhlar yeni 
mUstahkem te
peler zaptettiler 
Atina 25 (AA.) - Resml Yunan 

tebliği: Mevzll harekat esnasında mü
him muvaflaktyetler kazanılmış 100 
esir alınmış, bol miktarda malzeme 
iğtinam edllm1şt1r. 

Londra 25 (A.A.) - Dün akşam res
m.l bir Yunan sözcüsü Yunanlıların 21 
Ue 24 lklnclkh.nun arasında İta.ıyan
la.rdan ikisi binbaşı, ı 7 si küçük zabit 
530 eslr aldıklarını söylemlştir. 

Merkez cephesinde Yunanlılar ha
vanın fenalığına. rağmen taarruz ede
rek müstahkem tepeler zaptetmlşler
dlr. İtalyanların mukabil taarruzu 
akim kalmış ve kendilerine ağır zayiat 
verdlrllml.ştir. Reuter muhablrlne göre 
İnglllz ve Yunan tayyareleri Elba.sa.n 
civarında İtalyan mevzilerini bombar
dıman eylemişlerdir. İtalyan esirleri 
arasında zabitlerin miktarı artmakta.
dır. Bu hal maneviyat bozukluğunun 
askerlerden sonra İtalyan zabitlert 
~rasına da slra.:y:et ettiğini gösterir. 
Italyan esirleri, Italyan ordusunda ia
şe vaziyetinin pek vahim olduğunu 
söylüyorlar. Birçok askerler. uzun za.
mandanberi et yiyememlşlerdir. 

Bükreşteki 
son isyan 
tafsilatı 

200 Rumen 
askeri maktaı 

düştü 

Alman askerleri Bükrefl 
ihata ederek mülritlerin 

§ehre girmelerine 
mani olmuşlar 

Bükreş 25 (AA.) - Dün akşam 
neşredilen resmi teblHj, Bükreşteld 
son isyanlar hakkında ban ta!ı;;llA.t 
verl~·or: 

600 ast Rumen askerlerine ateş et
mişler, bazı resmi binalan işgal etmiş
lerdir. Fakat posta, telgraf ve telefon 
!da.rest, Ant.onesco tara!tarlarmm 
ellnde kalmıştır. Şimdl, Antonesco va
ziyete Mltlmdlr. Telefat miktarı bel
li değilse de yüksek olduğu z:ı.nnedU
mektedir. P~-ta, ve Telefon ldareslnl 
müdafaa ederken 200 Rumen askeri
nin telef olduğu zannediliyor. 
Bükreşln bazı kısımlarında biiyüt 

ha.sarat olmuştur. 
Bükreş 25 (A.AJ - B.B.C.: Reuteı 

muhabirine göre perşembe sab:ı.hı Al· 
man askerleri Bükreşl ihata etmişler
dir. Almanlar, şehirden 4 mil uzakta 
durmuşlardır. Kargaşalıklara iştirak 
etmemişler, fakat müfritlere yardım 
lçin taşradan gelenlerin Bükreşe glı:· 
melerine mani olmuşlardır. 
Bükreş 25 (A.A.) - B.B.C.: General 

Antonesco dün millete hltaben neş
rettiği beyannamede son isyana işti· 
rak etmiş olanları Horio Sima taraf· 
tarları da dahil olmak üzere himaye 
eden ve gizleyenleri ağır cezalar lle 
tehdld ediyor. Zırhlı kamyonlar ve 
devriyeler Bükreş sokaklarında dola
şıyorlar. Bük.reşte sükun ve asayiş av
det ediyor . 

B. Roosevelt 
Lord Halifax'ı hususi 
yatında kabul etti 

Va.şinırton 25 (A.A.) - BB.C.: Rels:t. 
cümhur B. Roosevelt, dün hususi yatı 
ile Lord Halllaks ile zevcesinin vasıl 
olduk.lan limana gi~, İnglllz sefiri .. 
le refi.ka.smı ya.tında kabul etmşitlr 
Müteakıben üçü blr arada. otomoblll~ 
Va.şlngtona. gitmişlerdir. 

B. Wilkie 
Lizbona geldl 

Li.zbon 25 (A.A.) - B.B.C: B. Wilkle 
Cllpper ta.yyareslle Llzbona gelmiş, bir 
R?- evvel Ingiltereye gitmek ıstediğinJ 
söylem~lr. 

Firari Suriye liderleri 
Londra 25 CA.A.) - Müstakil Fran· 

sız ajansının öğrendiğine göre, Ş::h• 
benderin ölümü esnasında. Ira.ka lltlca. 
etmiş olan Suriye teşrii meclisinin 
sabık reisi Lütfi bey Haffar, Şama. 
dönmüştür. Cemll Mardam beyln da 
bugünlerde Şama. dönmesi beklenmek
tedir. 

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

- Morfinsiz çeksem d:ıy:ınabUlr mi.siniz? 
- Ne. diyorsunuz doktor, dün karım otuz beş liraya blr iskarpin aldı da 

vık demedim! .. 



Sahife 2 
ti 
AKŞAM t6 KAnunusan! 1941 

('-_____ a_e_c~e_k_i ___ v_e ____ D~•~~S~a~b~a~h~k~i~B~a~b_e_r~le=r====) 
lngilizler 

Bingaziye 
girecekler mi 

Bir Yunan 
gazetesi 
yazıyor: 

Harp tebliğleri 

İngiliz tebliği 

Maraua ve Derne yeniden 
bombardıman edildi 

Kahire 2.f (A.A.) - İngiliz ha
ya kuvvetlerinin tebliği: fngiliz ha
va kuvvetlerine mensup bombardı
man tayyarderi, dünkü peroembe 

cltalyanin adi artill 
İtalya değildir» 

cBalkonlaidan yapilan 
o parlak hitabelere 

elveda .••• 

Lf imeı gazetesi:' cBu 
mümkündür, faliat 

tedkiki lizıin gelen bir 
. meseledir• diyor 

r,ünü yeniden Appoloniaya hücum Loaidra 24 '(AA)' - Tıme. ıa-
etmişlcrdir. Bombalar, kışlalar ara· Atina 24 (AA.) - Atina alt.n· zet..min uk.'ed muharriri yazıyorı 
aınıı ve tayyare meydanının cenup aı 1ıildiriyorı Kati.merlnl ıazete1l, cTarihte orduıunu ikiye a:rırarak 
kısmına düşmüş ve infilaklar 50 ki- ~talyanın mağ!'Ubiye~ne ta?ais etti- hUnlan bfrbiri arkasından harbe 
limetrcden müşahede edilen yangın- Kİ ba.pnakaleamde dıyor ki: ıolanali auretilo haamın laini kolay-
! çıkarmıştır lta17a üzerine ne i~ aldı n ne 1aıbran bir Clil§mana hen6ı: teaadüf 
arA 1 . · 80 L·ı ctre ce yapb) Cenubt Fransada hiçbir ıey y, ...... -.ı. İtalyan taYVareleri .ı:ün bombalarile .... 1r.1 .. - bi.naJar edilnıenüftir. lıte Grazianf evvela ppo omanın ıu om • d il,_ 1 1 1_ _, __ 1 ~- .,., .,...---... B k 'L" 

b ı:· · d k". M aua ile yapma ı. K ta yan .ırnrşunu l1JU1• a.rdiada ıonra da Tobru ta PU 

nu u pr ·ısın e aınd ] • ar b mudan evvCI Fransa yılı:ıldı. h 
1 

k d IU.r'etle hareket etmi•tir. Demeye de hücum e i mıt ve om- "'-d • d l-' b" k" .. d H • • " 
balar Dernede binalar ve Maraua .t'u;; enız o muit~-. ıı ız ıçıfnil e ava te 1 esın en Bingaziye kadar olan ıahanın iş-
d d .. - d'·.,mücotür Bu çırpındı durdu, ngılız gemi ita e· pli mtlmkün olup olmıyacait meıe-

a tay}ar er ussune u,. " · 1 . . • • l d hi ] • 1 dı_'k d'l · • B 'k· h'. h kk d tafsilöt henüz crının geçmesıne manı o ama ı, ç em •vve ce te ıU e ı rn'lfti. u sa· 

ı ' ucum a ın a bir kontrol tcsil edemedi. korunma denemesı· hanm ifga}j kabil olduğuna ıüphe gelmı..miştir. AFril:ada dayak üstüne dayalt ye- ,-oktur. Ancak bu hareket arzuya 
Avcı tayyarelctimiz. bütün gÜn di ve dayak yemelt.te de devam edi- fB.T&n mıdır, ve ihtiyatlı bir hareket 

keşif kharekkeltlerin~ d~va~, erişler yor. mfdir)" J\'rzuya pyan olmaeının de-
ve ço - uza ara a gıtmış er ıı. Yunanistanda. ıimdiye kadar gc- ' reced !talyanlar için tevlid edeceği 

Şarki haiyan AfriltllSlndıı. ccnu- neral d~ekteı batke. bir fCY ' Nasıl hareket edileceğine dair neticelere değil. Akdenizdeki Al-
bi Ahika birliği tayyareleri. Adisa- yapmadı. man müdahaleaini durdurmak için 
babr.nm 200 kilometre cenubund~ lıte eimdi de İtalya avucunu aç- v •ı·..e f b • f blı•., fff• yapılan liara ve deniz ukert plan-
Saciı:ısciamanna üzerine muvaffak~- m11 müttefik.inden aadal& lltiyor. l uye l1 e g neşre larlle böyle bir 4,ıalin ne Clereocye 
yetli bir hücum yapmışlardır. Bu hu- lt.aJyamn adı &rtık ltalya değildir. lif 
c:um neticesinde dört düşman tay- Onua adı mihver olm~tur. Artık İstanbul 24 '(A..A.f - htanbul 1 - AIArm, yani tayyare hü- ~dar kabili te . olduğu noktasına 
yarcsi tamamilc tnhrip cdilınif v__e kendisinden bahsetmez olmuttur. vilAyetınden tebUI Mtlmf§tlr: cumunun başlangıcı canavar dü- l>ailıclır. r 

başka tayya.,elcr de çok hasara ug- Hep müttefilci..,,den bahsediyor. Ar- 1941 fkinclkAnununun 28 • 81 düklerile haber verilecektir. '«Ca- İtalyan .rad?oıu ne 
r2tılmıştır. Bundan başka tayyare tık büyük sozlere elveda. O büyük tarnııert arasında tavvıı,.. tehll- navar düdükleri kuvvetlenip azar . diyor! . 
meydanında idare binıı.lan da bom- meydanlardald nutuklara. balkon• u-- 2• (AA) T b 1i 
b.alanmıştır. - lardan yapılan o parlzık hitabelere kesine kaqı İstanbulda pasif ko- lan seslerle üç ~a devam auk~ mazur ·,ö~t~elt o ı:Y: 

Adisababanın 400 kılometre ce- hep dveda ... cBiz İtalyanlar> ıözü runma <ienemeler1 yapılacaktır. eder.» İtalyan radyosu, prktan bir taarru-
nubunda Neg_dliye de ?üc~mlar ya- yerine caman yardmı> ıözü k.ai~ Bu C!enemelerde nasıl hareket 2 - AlAnn 1şa.retl Olan cana- za Jntizar edilmediğini ve letihklm 
pılmış ve ~dıırde resmı daırclcr ha- oldu. Falcat ~e ~rdımı) As~et' mı~ ed1lecel1n1 blld1rlyonız. ~da- var düdükleri ~tnır işitilmez işlerinin bir ıü.nde yapılamıyacaiuıı 
sara uğratılmış ve kamyonlar mu- İtaly~ın. aekız mılyon a.sken n.r~ır. ki hususlara riayet etmeyenler halk, te~ kapılmadan hemen beyan etmektedir. 
vaffakiyct1e bombardıman edilmit- Gemı mı} lcabmdan fazla gemıye çarpılacak1ardı evlerine glnnek ilzere hareket --------
tir. maliktir~ Kifi derecede tayyarcm cezaya • 

Kcruda avcılar himayesinde ıey- yok derse İtalya yalan ıöylemiı Ballan riayete mecbar olclufu edecektir. 
reden birb.ç düşman bombardıman olur. huelrd tam: Devamı '1 Del alılfede 
tayyaresi. cenubi Afrika birliği av- Herlı.alde İtalya., yardım olarak 
cılun tarafından rarplanmıı ve vu- kendisinde olmıyan cesareti mGtte
l:ua gelen muharebede bir düpnan !ikinden iatiyor. 
tuyyar~i düşürülmüş ve diğer bir Ba istediği ya.rdımm AkdenizCJeld 1 

bç tayyare de hasara uirattlmıştır. vaziyetini düzeltip düzeltmiyeceğini 
Bn~a Li. {C: A. 133) yerde tah- bilmiyoruz. Falc.at zaman geçmeden 
rip edilır.~tir. hadi.eye tnr tan1ı koyup teshit et-

Almanların 

Balkan 
planları 

ltalya · gözünü 
Balkanlara 

Albay Donovan 
Belgradda 

;Y unaniıtan, Türkiye, 
Fili.atin ve Miairi da 

ziyaret edecek 

Kı•• mtll~katla.r 
On yedi yqmdaki 

dansöz neler. 
anlatiyor? 

ikindi üzeri Parkotelde bir 
ahl>abımı ziyarete gitmiştim. 
Ken<liaile ıörüştüm; çıkark~n. 
bomboı büyük ealondan doğru, 
kulaiıma bir piyano ve kastanyet 
ıeıi ıcldi. Merak edip o tarafa 
yürüdüm, Bir de ne göreyim~ 
lstanbulu aylnrdnnbcri alakalan
dıran genç dansöz Carmen Pady, 
elinde ziller, talim yapıyor! İs- ı : 
panyol dansına rağmen, ıırbnda 
bir ıüveter ve lacivert bir plaj :• 
pantalonu 1 Seyirciler birkaç gar· 
ıondan, ve oteldeki ecnebi iki 
misafir l:İcıyandan ibaret. 

Dansı bitince yalnız ben al
kışladım. Dansöz gülümsedi. 1• 

Yanına yaklaşmak istedim. A- , 
ramıza ıert çehreli bir bay gİr
di. Ondan müsaade almaksızın 
arzuma muvaffak olamıyacağı
mı anladım. Gazeteci olduğumu 
ıöyl.iyerek müsaadeyi aldım. 
Genç kız: 

- Babamdır ... - diye gülüm
sedi. - Ayni zamanda orkestra
mızın empreznryosudur.. . Fa- ' 
kat benim jnndarmam... Yani 
kimseyle görüsmeme müsaade 
etmez... O da, beraberimizde 
olan annem de beni daima göz 
hapsinde tutuyorlar. 

- Tabii ... Küçüksünüz ... 
- On yedisindeyim. 
- Dansa ne zaman başladı-

nız~ 

- Beş yaşımdan itibaren ... 
Dere aldım ... Şimdi de gördü
ğünüz gibi, her gün liakal bir 
1aat çalışıyorum ..• Kendim Mad· 
ritliyim... Muhtelif İspanyol 
C:lanılan vardır, bilirsiniz: Kla
ıik dans, Saragos taraflarının 
Jota'ıı, Sc:vil"in Sevillanas'ı ve 
Andalozun Flamenca'sı... Ben 
bunu en fazla ıeviyorum ... 

Ve bana göstermek için, za
rif kıvnmlarla oynadı. Sonra 
nazenin :yürüyüşile tekrar yanı· 
ma yııklıışıırak: 

- İstanbula ikinci defa gel
dik ... - dedi. - Daha evvel İtn!-

BJtün bu harekata iştirak eden mi, olmak için fUllU kaydedelim ki, 
tayyarclerim:un hepsi salimen üsle- bugünden itibaren İtalya Almanya· 

dan -rdım istiyor. ltalya kat! ve rine dönmüştür. J-

Eritrede zaptedilen mutlak olarak mağlap olm~tur. 

çevirmiş 
Belınd 2'4 (AA.) - B. Roose- yadaydık. Orada tiyatrolarda 

Times'in diplomatik 
muhabiri ne diyor? 

Teltin huaust mümessili albay Dono- oynuyorduk. Burada bizim için 
Fakat Alman yardimi van nvelki akşam Belgrada gelmi§ münai!rip tiyatro yok ... Sinema-

. ve dün ıal:ah Baş'Vlek.il tarafından da da çalışıyorum ... Fakat harp 
olmadıkça burada mu• ~ahul edilmiştir. Mül&kat yanm ıa- her ıeye mani oldu ... 

yerler 
Kahire 24 (AA.) İngiliz Arnavutlukta 

tunumi karargahının tebliği: Trab
lusta, kıtalanmız ıarbe doğru ilerle
md~e devam etmektedir. 

İtalyanlar ağır zayiat 
vererek çekiliyorlar 

vaffakiyet kazanmaıİ at ıilnni}JtUr. - Bütün bu ıöylediklerinizi 
YananlJar her tiirlü '.Albay Donovan, gazetecilerle gazeteye yazacağım ... Ba~ka bir 

Eritrcde ltalyan kuvvetlen Kem 
Ye Aikotayı tah1iYe ederek rica.ta 
devam etmektedir. 

tavassut /ikrini mümkün değil yapbğı görüımede, Belgradda iki ıey ilave etmemi ister misiniz} 
nya üç gijn kalacağını. kral naibi Genç kız, gençliğinden ve gü-

Ailna 24 (A.A.) _ Resmt Yunan TeddeJiyorl~ Londra 24 (AA.) _ Mü.tak.il prens Paulü, Baıvekil muavini B. zeUiğinden ziyade arti3tliğine 
Habeşistanda Hahq vatanpcr

yerlerinin ~on zamanlarda Tana gö
lü cenubunda ve garbmdaki faali
yetleri hakhnda selen Taporlara 
göre, düşman kuvvetlerine zayiat 
Terdirilmiştir. 

s&l.etıstl de~ k1: . franaız ajansı bUdiriyor: L&"byada Mac;ek'i harbiye nazınnı ve diier güveniyordu belli! Bir sanatkar 
cArnaTatlu.tt& merkez cephesinde Londra 24 (A.A.) - T.uneı ıa· uğranılan mağlubiyetler lizerine B. muhtelif aıkert ıahsiyetlerl ziyaret ırururile: 

Yuna.nhlar 80J1 )'B.ptlklan taarruzda z.etceinin diplomatik muhabiri yazı· Mu1tolininin §İmdi Balk.anlarda bir etmek arzusunda bulunduiunu bil- - Orkestrayı ben idare edi-
amlarmda blx' çok da subay olmak yorı Alma.nlarm Balkanlardaki plan- muvaffakiyet elde etmeğe karar v•r- dirm~. yorum ... Llıtfen onu da yazı-
ilzcre ymld~ ~r:z ~yan~-: ları hakkında Londraya yeni haber- diğl tahmin edilmektedir. Avlonya- Albay Donovan, B. Rooseveltin nızl • dedi. 
~~ı.şı~. itaıyanı1:nn rsoo ler ı.elmqtir, Hitle~, Romanyada~ ya takviye kıtalarınm akını ıüpheeiz prens Paule hususi bir mesajını ha- ,_..., ______ Yiiıııiıriıii" iıiiiüiiiikiıırCiiıoiiieliiıieıııiibıiiııi--

Kenyada büyük bir sahada. 'hu
duda 'kadar ve bududun öteainde 
fiddetli d<.vriye hareketleri olmuş• 
lıır. Pek az diipıuma tesadüf edil-

metreden da.ha ,.ntselt tepelerdeki garruzonunu takvıye etmektedır. bu ıuretle iz.ah edilebilir. Bununla mil olup olmadığı ıualine cevap 
1enl mevz:Uert de r:aptoltmmuştur. Romanyada bir taraftan Almanya beraber askeri müncklcidler, karlı vermekten imtina eylem.it •• yalnız Ta··ıa··n satışları 
İ'talyanlat ttu' zayiat vererek çetlll- diğer taraftan Almanya ile beraber dağların t~kil ettiği maniaların tak- vuifeainln B. Sumner Welleain vazi-
Yorla.r. c;ahımak istiyen Demir muhafızlar, viye kıtalarının iqeeinde tesadüf feejnıe hiçbir 1Uretle benzemedlfini 

Dah& §lmalde, Yuna.tilıla.rın ileri blr diler taraftan Almanya tipinde ol- edilen müokülabn İtalyan mukave· söylemekle iktifa etmiıtir. == ;~ = ~- mam.alt ~~· Roman~anın nazi ol- metinden ziyade Yunan ileri hareke.. Albay Donovan, bir gazetccjnln Ticaret Vekaleti hesabı· 
nm sa,.ı~tı bÜbus& altı olmuştur. masınıd •kstiyen l DkJemır mh ~l:ar tine mani olduğu kanaukatin1D~h~r et- malUınat topl~~ veyahı_.ı..':! mall.u· na tahıiı olunan para 

ltalyan tebligi Lan.ıra 14 (A..A.) _ Da.fly Teleg- arasın a arga~a ı ar zu ur e•.uuf· mektedirler. Amavutl ta oo.rdıa ve m&t yermek JÇ1l1 mi ıe m.,. tua ıni , 
n.pb razetesıne göre Arnavutluk cep- tir. Tobruk.daki lngiliz muzafferiyetleri de eeval:İeız bırahnııbr. Alb'ay, ıe- arttırilıyor 
besinde mtta. Jwmmda ~ 1klnc1kA- İn&ilizler, Türk hüktlıneti ve er- ölçüsünde bir muzafferiyet, teknik ychatinfn bundan ıonrakl laamı h&k:· 

Şarki Afrikadaki İngiliz 
makineli kuvvetlerile 
muharebeler oluyor 

nunda 100 bmyondan miitekkep bir lı:i.nıharbzyesi ile yaptıltlan bütün ıebebler dolayı9'ile kolaylıkla eldo km da deml~r ki: 
t\aban kafllelll Yunan hava. kuvvet- m.ük.&.lemeleıde Türklerjo Almanlar edilemez. Zaptedilen bir dağ ıilsile- cBelgraddan ıonra 'A.tina ve ora· Ankara 24 (Telefonla) - Koordl· 1~~m~ ~O"tlr. d 1_ tarafından cenubu tarkl Balkanlar- ıinin arkasından diğer bir dağ .Uai· dan da ııra ile Türklyey7 Filiatine ıwıyon heyetlnln mllll korunma ka-3 

m1f n = da JUTa.rlan~yı ~u d~ me?faat aahalanna yapılacak lesi gelmektedir. Bu ıebepledir k.i. ve ~sıra goideceğim. Şubat ortala- nununun 26 ncı maddesine ıatınade: 
tıtamıt oldutmıdan t:atlle hareket.sız oır tehdıd~ karoı mukavemet h~IU- aevkülcen bakımından parlak hır nna doğru Mısıra varmıı . olacağımı dob'udan doğruya. ınüstnhsllden t~t, 
kalarak koJa.7 b1r hedef teşkil etmJ§- ıundaki azım ve ltararlannı mu§a· muvaffakiyet olan Klisura'nın zaptı zannediyorum. Bilahare i\vrupada ttın mfibaynası 1çtn Ticnret Vekl\lctl ftalyadı. bir mahal 24 (A.A ). - t.ır. hede etnrlılerdir. düz ar:&Zide kazanılan ayni ehemmi- bqka bir ıeyehat yapmaklıiun aa • 

ltalyan ordulan umumi karargahı- Londra H (A.A.) - Mlllt Ywıan Bugün Alman tazyikine maruz yette bir muzafferİyetin göze çarpan mümkündür.> hesabına yeril ürünler Türk Anonim: 
nın 23 f numaralı tebliği: Yunan banta.sı G6rlc• Te Ergert üzerine •- kalan Balkan :x"!!~tleri. Alman!~ neticelerini vermemiştir. J\lb'ay Donovan, aynca yolda mil- fl,rketl ve T\irk llmitet Olrketi namla-; 
cephesinde keşif kollan harclti.tı es- ned tedlyelerlnl ta.bul ettlA1nl bUdJr- tarafından Selanıgm TO Ege denm Bu noktaya işaret edildikten ıon· him d'plo atik. veailialarin değil nna tahsis olunan 2 mllyon liralı\ 

d b. ·kt · to ·k mektedlr --'-!'l ·nın · ı· · 1~ ..l.! • ·!'-1!!111 k ı ı m "•A""vll sermayenin a.rttınlmasın"'' nasın a ır mı ar esır ve 
0 

mati · SlUlll en ı,ga ının .. ~en«n ıswı; ı:ıı. e- ra ıurasını da ilS.ve etrte anm ge- fakat pasatortunun kaybolinuı }>u- m"'~ •• 
ıanh alınmıştır. Tayyarelerimiz kü- Alman feb/iıYwi ıiııe nihayet Yerec~ni anlamışlar- lir ki İtalyanlar, Yunanlılann ilerle- lundu~nu aöylemJıtir. d&1r olan Jı:nrarı bugünkü Resmi Ga~ 
c;ük çapta bombalarla düşman bta- l5 dır. ,Yunanlılar, her türlü tavassut mcsine mani olmağa muvaffak olsa- sete Ue neşt'Olunarak merlyete gitmiş .. 
)arını bombardıman etmi§lerclir. iri d - bind fikilni metanetle reddetme~to ve lar bile. yavq yava§ ayni m\i§~it ur. l ~ 

Bingazide tayyarelerimiz düşma- ı ~n ~m gar e - muharebiıede IOnuııa kadar mütte- Üe karıılap.caklardır. Daha. müaa.id e·ır ltalyan ·ıaoe 
nm makineli veıaitini ufak çapta ngı1iz ticaret vapurlan• .Eikleri İngiliz.lale beraber olacalda- hava ıartlan jçi.nde hareket edecek y 
borqbalarla bombardunan etmit ve na taarruz edildi rmı bildirmektedirler. olan adedce faik kuvvetlerle bir mu-

h=rif bir mitralyöz ateşi altına al- • • kabil taarruz yapanlardı İtalyanlar gemı'sı· batır· ııdı nuştır. Düşman hava kuvvetleri Berin 24 (AA.) - Alman or- B. Mussolım, Devlet nıiifkilatla mücadele etmek mecbu-
Derneyi bombardıman etmişlerdir. dwan başkumandanhiuaın tebliii: Naziri F arinaçi'yi azletti riyet<inde ıcnıacaklardı. Esasen dağ
Tobnı.k müstahkem mevkiinin garp Dün yapılan •ilahlı lcqif QÇUfları Londra 24 (AA) _ Müstakil hk arazide bu faik kıtalann yayılma
ınmtakasında müfrezelerimiz dün em~da Alm~ ta~releri İngi)te- Franmz ajanaı bikliriyorı Daily Ex- S\ da oldukça müşkül bir iştir. 
bütün gün anuClane bir mukavemet renm prk •hilinde h.ır imanda .... t • • İta'·--n hududun Binaenaleyh İtalya jçin Alman-

' lıed fi · b ı; presa pze esının 1.J°' -

İngilizler bir İtalyan 
gemisini zaptettiler 

giistcrmişlerdiı. kert ebcmmıyette, e en om ar- d k.i h b. . ..re B Mussoli- ların yardımı olmadan Balkanlarda 
Şarki Afrikada Sudan cephesinde dmum etmlJierclir. Uzan ımeaıJe rua -~~ a jnnht gl ğı' ile· tanmmt§ hiç bir muvaffakiyet ihtimali yoktur. Londra 24 "(A.A.) - AsaocMfa:~ 

'Ye Somalide Kenya cephesinde cÜ%Ü· tay:rareleri İrlandanın garbında 1 .r•:t I a ey ar~ b rt F • • Fakat Almanya yardım etme&; ka- Preu"in bir telgrafına ıöre ... la 
tnrnlanmızla düşman makinel.i kuv- mecm11 8100 toru1atoluk ıillhlı iki oi an ;v ~t drıff ~~~ &I'Ulllcı- bul etse bile bunu İtalyaya Balk&n- GioTanna n nherio Wmlerinde 
ve ti eri arn'1nda muharebeler ecre- d~an ticaret vapuruna taarruz y ;azı ke;;- en~ e ' , F laıda bir imparatorluk hediye etmek 400 tonlu.1' iki İtalyan mot8rlU ge
ynn etmektedir. Tayyarelerimiz bh- eylami,lerdir. Bu iki vapur batınl- • .;;:. rter ~}) gaz:eteaıf ill" jçin yapmıyacak, batJia yerlerde ol- misi bir İngiliz muhribi tarafından 
rarnanca kıtalarımız.a yardım etmek- ~br. Be, bin tonluk diğer bir va- Arm ıntl~~yyhare _,_,--. t~~ıni 11biladi e duğu gibi bu mıntakada bir Alman Ubya ıahili açığında zaptedilmiotir 

d . 1 h k • l l 1 i d ...... mavu .._a ar~ot e ""6' "" r- . . • ak Lo .. _ 2A (A.A) - Am1rallık dal-te ır er. P\D' are ehiz, a ev er ç n e y.. kte'di hegemonyası tesısı JÇ'ln ıyapac tır. nu.ı.:a .. • lzal 
Ege mınt&kasında 22/23 ıonka- kuvvetle yana yatmı' blr vaziyette mc r. - res1nln te

1
bl111: Altdenrlklzdde kidenl'd tı-

. d'• 1 . bir le '-- K 12 000 luk '-''- c·· ük' lobi 1 T. t v k·ı· L' •• ı la.nmız talyan.ın A!. a a o usu nun gecesı Ufmtın tayyaTe en auu.ı}tır. eza ı ton WJ" umr Ve sar ar ~ lC&rC e J 1 IJUguD eı:• il d nİ3 ftnakal~l.ıil Jı:e6Dlek vazi-
mahallin üzer:nden uçarak bir kaç C§Ya :vapurunda da atılan bombala- vekilinin mesaisi de gelecek fe~e~ m~affakıyetıe 1tadn. devam 
infilaklı bomba atmr,lardır. Bir ev mı ~vlid ettiği müteaddit ıiddetli BTvelk1 gt1n Anka!adan ıehrimlze Ticaret Vek1ll B. Mümtaz Ökmeııln etmektedir. ' 
hafifçe hasara uğramıştır. İnsanca infilalı:lar mö~ede edilmil'tir. Bu selen Gtımrlik ve İnhlsarlar Vek.111 B. bugünlerde şehrimize gelmesi beklen- Akdenlz Ba,okumandanı, Parthlam 
myiat olmamışur. qya Tapum ~terenin p.rk eab.ili Raif Karadeniz dün gümrük illeri mekted1r. B. Mümtaz; VekAleUn aoo denizaltısının İtalyanın cenubunda. 

Re demeli? 

cÜmmid>, cümid>. cwnub 
t>u Uç oekild.en hangltlni C:lemem 
Gazeteler aruında mllnaka,a : 
oluyor. Bu arada bW.m de fik- , 1

' 

rhnizi ı8yliyeceiim.iz Teh'kleri· r:i 
mlzce tahmin olunuyor. ÜmmJd, 
her ne kadar e.lti ıairlerce kul- .! 
lanılmış.a C:la artık köhnelqm!ş ı 
bir ıekildfr. Ümoid en milatame
lidir. Umut 82 türkçe vo ho~ i 
tUrkçc olmakla beraber konu§• : 
ma diline ancak kıyıda kö§ede 
geçmiıtir. Daha ziyade kitabi 
bir eözdür. Onun i~n: 1ı 

·cOmmid> 

dememeli; 
c.Omid> yahut cumub 

Alman hava kuvvetleri Malta üa- açıklarında bulwıuyordu.. Bir hava etrafında tedk1kler ya~ n bazı ittihaz ettiği bazı karatlann tatblkatı ceınan 7000 tonlltLtoluk alır suretle! 
aü.ndcki hedeflere :yeniden taarruz muharehcsinde Üii;manm bJr taY,- izahat almıştlr. Veldlln pazar akşamı tıııerinde meşgul olacak, altlebl ıhtlmal yükln bir İtalyan iaşe ıremlsln1 batır- "-------------" 
etmişlerdir. yareai düoürülmGıtür. - araya d&ım~ 111ahtemeld1r. • buradan da İmı.lre ıe~eçekUr. d.ılmı 11Udlrme._ttdlr. ... 

demeli! 



25 Kanunusani 1941 
• 

AKŞAMDAN AKŞAMA 

Larousse ansiklopeCli
sincle Türk me§Qhiri 

Sağdan soldan İfİlİyorum ı 
- Elendim. bizim lnönü Amili· 

lopediai yapıhrken framazca c,ir
minci asır Larouue'unu:ıt esas ittl
lıaz etmeli... Galiba öyle de yapa· 
caklanmt··· Meıele kolay... Olur, 
Liter 

Tabiatile pek sathi göriif. 

Katiyen olup bitmez. 

İlk adunda bu yolun yanlıılığı 
nazara çarpacaktır. Ben kendi şah. 
suna maarifin böyle sakim bir tanı 
ihtiyar etmiyeceğine eminim. 

Evveli ,unun İçin lô., bir Fransız 
~iklopediainde Framaya taallUk 
eden dördüncü derecede bir gene
ralin İlmi geçer, resmi konulur; 
büyük bir Türk mimarmın bahıi 
l'eçmez. Coğrafi iamihular da ona 
göredir. Fransayla taallUku olan ka
aabalara kırk aat1r aynlmı,tır; obnı· 
yanlara dört satır. 

Bqka bir garabet de aröatereyimı 
Mimar Sinandan, T evlik Fikret

ten, Rıza Tevfikten bahıeden dört 
b~ ıam mukabilinde, B. Rıza Nura 
dair. 25 satırla fÖyle uzun uzadıya 
malumat veriliyor: 

..,. ... 
Sinopta 1879 da doğmuı Türk 

guetecisi, tarihçisi ve siyaset ada
mıdır. Evvela İstanbul tıp fakültc
•lnde çocuk cerrahi profeiıörlü~ 
yapmıştır ve Türkiyeye 1908 kamı
nu esasisini bah§eden inkılap hare-
ketine gayet faal şekilde iştirak et
miştir. Sinop mebusu seçildikten 
sonra, lttihad ve Terakkiden ayrıl
mış, Mecliste bir muhalefet fırkctsı 
kurmuştur. Muhtelif seferler hao·s 
ve sonra nefyedildi. Faaliyetine 
Arnavutlukta devam etti. Bu ülke-
nin padişaha karşı isyanına iştirak 
eyledi. 1914 - 1918 Cihan harbin
den sonra Sinop mebusu seçildi ve 
Ankara Cümhuriyet hükumetinin 
teşekkülüne iştirak etti. Maarif Ve
killiğinde buulndu. Seri halinde b-;r 
çok hars müesseseleri kurdu. Türk 
dilinin saflaştırılmasma dair em;r
nameler çıkardı. Zaman zaman Sıh
hiye ve içtimai Muavenet Vekili ve 
Ha:·iciye Vekili oldu. 

1 9 2 1 de Moskovada Türk - Rlls 
muahedesini ve 1922 de Harkoft:ı 
Türk - Ukrayna muahedesini ve 
Türk - Polonya muahedesini Uh 
akdetti. 

Türkiyede kilise (?) ile deviet 
i§lerinin biribirlerinden ayrılmasın:ı 
girişti. Türkiyeden hükümdarlığın 
ilgasını temin eden layihayı kaleme 
aldı ki, bu ittifakla kabul edilmi;ı; 
2 3 teşrinievvel 192 3 inkılabı mey
dana gelmiatir. Sonra siyasi hayat
tan aynlarak Parise çekildi. Tar;hle 
Ve edebiyatla uğraştı. Elli iki eseti:ı 
rnüellifidir. Bunlardan biri Türk la· 
rihidir ve on dört cildliktir. 

.Y.ıt::+ 

B. Rıza Nura dair pek çok vatan
daşlar1mız bu aabrlardan kendileri 
için meçhul bir takım mallımat edi
lleceklerdir. Bazıları da, «acaba in
kıJaplarmuzın yarısanı o mu ya;>
tru,?,. diye 'aşıracaklardır. Ve kimi 
de tereddüde dütecektir: «Yirminci 
aıtr Larousse'unun Türkiyeye taalluk 
eden faslını kim meyda."la getirdi? ı> 

AYni liıgatta mesela Abdülhak 
!"f aın~d. Ziya Gökalp, Yahya Kemal 
ılh gıbi mcşahirirniz hakkında tek 
ıatır yoktur. 

Herhalde bir müvazeneıizlik. Ve 
herhalde, İnönü Ansiklopedisi, ~a:n 
manasile Türk zaviyesinden yazıl
hlıt. kimsenin taklidi, adaptasyonu 
olmtyan bir eser hailnde, bir abide 
halinde yükselmelidir. 

.Y.•.Y. 

, Sahire 3 
z - SF n 

B&i • Eaki htiyatımızda'! salt 
neler: Petrol lambaaı! •• 

Genişliyecek 
yerler 

Baıta pa1'et postaneıin • 

Şehir Tiyatrosu Komedyalan 

Kiralık Odalar 
1 Şifi sefareti 

.başkatibi 

Türkiyenin haricine çık-
1 

Geçenlerden bir «ün yolum İs
lanbulun en eski semtlerinden birine 
diiftü. Alqam oluyordu. liri büğrü 
~apdaracık sokaklardan, tahta ev• 
ıerbt, çok eski kabristanJann ve ara
ıara da boatanlarm arasından geçi-

karıisi ve Galatasaray; BU1ncl perde btı kahkaha. ~ana{t1 
ka viıi var ' oııtasında kapa.nJ.tken eski b!.r dootunı 

- mıt olduğu tahmin 
te edilmlf, tam fraruıız tlpl bir vodvil- d ı· 
dir. NAklll cDadbnın nAklli Ş. Zlnclı'- · e i ıyor 

yordum. Hav.. karanmttL Henüz 
p~de~erinin indirilmesi unutulmut 
bır ~vın . penceresi gözüme ilişti. ~uma gtrcll, beni dı§an siirüllledi: 

- Bu ne hal? dedi. 
Sirkecide Be~lr Kemal eczanesıı:ıın _ Hangi hail soruyorsun? 

karşı:.sındakl koşeyi teşltll eden dük- _ Tiyatronun ııaı.ı.nı. 

kırandır. cDadl>nın muvaffakıyetin· 
den sonra. dOralık odalar.m yükse»
tlğl kahkahalardan sonra. kendisine 
artık Rölrorkıran da diyebllirlz. cI>er 
dı• naklll, cKlralık odalar.la. adaptas
yon üstadı olmağa b~ladığını Jsbat 

Gaip Şlli elçlllği başkAtibl hakkın- İçerıde bır venç kadın elindeki kib
d& tahkikata devam ediliyor. Dun de ritle bir netrol lambası yakıyordu. 
emniyet müdürlüğünün alakadar me- ş\ manzara birdenbire beni uzun 
murlan bu I~ üzerinde meşgul olmuş- ı~elerin arkasındaki eski, küflen
Iar ve Miçlnsklnl..'1 bilhııs,,a Roman- Dllf habralarıma, çocukluğuma ka· 
yaya. yapmış olduğu muhtelif seya- dar döndürdü. 

k~nlann yıktırılma. işine devam edil~ _ İşte görüyorsun, bol kahkaha ... 
mektedlı'. Belediye, burasını derhal _ Ve yerinde sayma ... nrmı be~ se
tanzim edecektir. Münakale VeUletl nedenberidlr tlya.tromw: yerinde sayı
paket postahanesl karşısındaki köşe- yor Sahnede ylrml beş sene evvelki 
nin de münakal!tm süratle yapıla.- ıia ... ve buy ... 
bilmesi için, tramvay idaresi tarafın- !._ Halkda da yirmi beş sene evvelki 

ettı. 
Bir bay, kansını, kızını alıp üç a.y 

için başka. bir yere gidiyor, evinde bı
raktığı yeteni, Ermeni blr dostunun 
sözüne uyup oda.lan kiralıyor. Klraol
Iar: Manyak bir Rum besteklr, sözde 
tenör genç bir dolandırıcı, karısı ve 
kızUe blr oda tutan bir Kayserııt, 
hlzmetçlslle blr Ermeni dansöz ... Bay 
yeğen Kayserlllnin kızına. !şık, Kay~ 
rlll Ermeni tantöze tutkun; Kayserlll
nln kansı kıskanç mı kı.'dtanç, ba.7 
yeğen dayısının kı.zile sözlü. Bir Arap 
saçı kl, içinden ~ı.kabllene a.şkolsun ... 
Yeğen Vasfi Rlza Zobu... Öyle şirin, 
öyle şaklaban, öyle tatlı dllll ki insan 
gülmekten ne söyledl{tlnl tşıtemiyor: 

hatler üzerinde durmuşlardır. Hey gidi petrol linıbas r v kti 
Bu arada mevzuubahis edilen bir le biz senin az kah • 

1 
••• a -

takım kadınlar hakkında da llzım ge- . ., r~ı. az .~~~· mı 
len tedldka.t ve tahkikat yapılm~a çekme:Jik: ·· • ~ana gosterdagunız iti
da bunlardan Mlçlnskinin sebebi gay- ~!1 'u:"dı ~ızı nu_rlara boğan elek
bubeti hakkında bir malumat elde lrıge bile gostermıyoruz_ Buna rağ
edilememl.ştir. men vaktilt. sana kartı yapilan kü. 

dan ıstlmlflk edilerek yıktınlmasını kahkaha ... 
lstem1ştlr. . _ Amma doğru delil bu 1 ... 

Galatasaray karakolunun da Iktl- _Neden? .. Halk gülmesin ml?. 
sad ve Maarif Vek!letlerlle Belediye _ Halk.ı bu tanda oyunlarla gül-
arasında yapılacak anlaşmadan sonra dünneslnler. _ 
yıkılmasına. başlanacağından buram. Dostumun bu pleri ilk defa soy
blr mlkdar genlşllyecektlr. Gala.tasa.- lenmif sözler değildi ve bu sözleri 
raydan Tepeba.tına. sapan tramvay yalnız 0 dostumdan dinlememiştim. 
caddesindeki kavla pek dar olduğun- Bir zümre var 1d btazıbul Şehir tıya.t
dan bu kC>fenln de bir tarafının kal- rosunun komediaıanna. kO§& koşa gi
dınlma.sı zarilrl görülüyor. İstiml!k diyorlar, doya. doya gülüyorlar, sonra 
edilecek sahanın haritası yapılacak- dudak büküyorlar: 

Yapılan tahkikattan elde edilen ka- çük bir ihmal yüzünden fena halde 
naat, başkA.tlp B. Samson Miçinsklnln kızardın. Hiddetinden çat diye ti
~ldyede olamıyacağı merkezinde~lr. teni çatlatırdm. 
Ihtlmal, bundan sonra geçecek gun- Ne idi 0 bir -"""' 1 • 
ler. kendisinin nerede olduğunu mey- • . • ı:amaıuar ev erddci 
dana çıkarabilecektir. lamba .. '!;!elen çatlaınalan ?.. Ve 

tıt. · _ Ayıp şey ... Yinnl beş senedenberi 
Manyak bestekAr rolünde yan rumca, 
yarı türkçe konuşan Necdet Ayral öy
le komik ki, hal ve tavrını seyretmek
ten ne söylediğin! dinlemeğe vakit 
yok; Kayserlll rolünde Said Köknar 
bir alemi ... Said yılışmadan, zevzek
leşmeden öyle bir geli.ştl kl, vodvlllerl 
yalnız iri cüsseslle de~ll. varlığı ile 
dolduruyor. Refik Kemal Arduman da. 
çok sempatik, Necla tam vardakosta 
bir kadın ve bunların arasında Erme
ni şantöz Bedia gene bir harika!. .. 

Ayasofya hamamı 
bunun onune S{eçmek için ev baUn
mn gösterdiki büyük ihtimam .•. Ak
taın olup limba yakıldı mı. evve!a 
fitil l[ayet az açılırdı. Cünkü lamba 
titesi yavq yavq uır.madan. he-
nüz buğulu ve r.emli iken f°ıbl bir
denbire açılırsa i4tc o zan?an fa:da 
hıu:ar~tten çatlam~ tehlikesi ba~ ->;·Js-

d f • t• bir adım ileri atamadık! ... 

Kun Ura la 1 Bu iddia, sanatUr bakımından de-
1111, eser bakımındandır. Tiyatroyu 
daima kuşbakışı görmüş olanlar için 

içerisinde modern tesisat 
yapılarak halka açılacak 

Perıembe günü bir karar 
verilecek 

Fiat mürakabe komisyonu dün şeh
rimi7.dekl kundura tacirlerinden bir 
kısmlle temaslarda bulunmuş, malze
me, işçilik fia.tıerinl tesblt etmiştir. 

Komisyon bu temaslannı gelecek per
şembe gününe kadar devam ettirecek 
ve perşembe içtlmaında bir karar ve
recektir. 

~'iat mürakabe komisyonu emrinde
ki mürakipler dün Kadıköy cihetinde 
meşgul olmuşlardır. Mürakipler ko
misyonun şimdiye kadar narh koymuş 
olduğu mevaddı gözden geçirmekte 
ve bu narhtan fazlasına mal satanlar 
hakkında zabıta lle müştereken zabıt 
tutarak adliyeye teslim etmektedirler. 
Dün Kadıköy tarafında iki k:ı.sap ile 
bir peynirci hakkında zabıt. tutulmuş 
ve bunlar mahkemeye verilmlşlerdlr. 

Talebelerin ahlak notu 
hakkında bir tamim 

Mekteplerde talebe karnelerinde 
derslerinden ba.şka ahlak için de bir 
not hanesi vardır. Bazı muallimler 
talebenin ahlliki vazlyetınl orta ve
yahud zayıt olarak göstermektedirler. 
Maarif müdürlüğü, mektep inzibat 
meclisinden ceza kararı almaksızın 
hiç bir talebeye (iyi) veyahud (pek 
iyll den aşağı ahlak notu verilmeme
sini alAkadarlara bildirmiştir .. 

Şehir içindeki surlar 
tamir edilecek 

Şehir dışındaki harap rnrlann yık
tırılmasını lüzumlu gören şehlrc!lli.t 
mütehassısı B. Prost şehir içinde bu
lunan surların muhafazası ve ne su
retle süslenmeleri lazımgeldiğine da:r 
bir proje hazırlamağa başlamıştır. Bu 
projeye göre surlar müzeler idaresi 
tarafından tamir edilecektir. 

«D» grupu resim sergisi 
bugün açılıyor 

cD• grupunun dokuzuncu res!m 
sergisi bugün saat 16 da Güzel Sanat
lnr akademisi salonlnrında açıl:lcaklır. 
Sergiyi İstanbulda bulunan yeni Gü
zel So.natı::ır umum müdürü B. Tevfik 
Ararat bir nutukla açacaktır. Sergide 
«D" grupuna mensup kıymetli snnat
karlarm bir çok yar:lı boya tabloları 
vardır. Sergi bir hafta açık kalacak
tır. 

Ceridei Havadia'in 
57 nci yılı 

Türklyede neşredilen ilk siyasi ga
zete Ceride! Havadis 75 yaşını ikmal 
etmiştir. Bu gazete merhum Mehmed 
Nuri efendi tarafından kurulmuş, 
m~rutiyetten evvel bir müddet intl-

'O<lvillerde bir yenilik ummak hastalı
ğı vardır. Onlar her yeni afiş çıktığı 
zaman, yeni blrşey göreceklerini sa
nırlar, bu ümldle tiyatroya giderler ve 
orada aşağı yukan ayni karışık vaka
nın, hemen hemen ayni suretle çözül
düğünü görüp inkisarı hayale uğrarlar 
ve homurdanırlar: 

- Gene mi bu?." 
Halbuki asırlardanberi, bütün me

deni dünyada, bütün medeni insanları 
kahkaha ile güldüren hep ayal kolpo, 
ayni klproko, ayni entrlkalardır. Vod
vil sahnelerinde muhakkak yanlışlık
lar olur, benzeyişler olur, tesadü.Cler 
olur ve bizim belki hayatta. n!lzarı dik
katimizi bile çekmeyen bu hadiseler, 
sahneye çıkınca gülmekten katıltır. 

Bu böyle gelmlş ve böyle gidecektir. 
Yirmi beş senedenberl ııeri bir adım 
atmamış olan bizim komedya tiyatro
muz değil, yerinde sayan ve sayma
mak için sebep görmeyen halk tiyat
rolarıdır. Vodvil bir Heri adım attığı 
anda harıt komedya, komedya ve 
hatta tezli komedya. olup halkın kah
kahasından uzaklaşıvermiştir. 

Hanl meşhur: .:Sende bu ense, geri
deklnde de bu kese varken sen daha 
çok tokat yersin!• fıkrası vardır ya; 
halkta. bu kahkaha ihtiyacı, geride de 
daha asırları besliyecek vodviller 
varken bu iş böylece sürüp gider. 

••• 
ıKlralık odalar• almanca.dan adap-

Enneni, Rum, Kayserlll taklidi için
de insan öyle bir kahkahaya boğulu
yor ki, salonun gülme ve alkış uğultu
su, sahnenin hay ve huyuna karışıyor 
ve vakanın çok gii?.el, nksaksız cer<.'ya
nını takip imkanı kalmıyor. 

Vasfi ile Saldin, Saidle Bedianın, 
hepsi ile Necdet Ayralın halleri gözle
rimin önüne geldikçe hO.Ii gülüyorum. 
Amma neye ve neden gülüyorum? ... 

Durunuz anlatayun. 
••• 

Perde açıldığı z:ı.man Behzad Bu
tak birşeyler söylüyor; galiba._ Amma 
bunun ehemmiyeti yok, Perihan Yenal 
ile Şevkiye Mayı alıp gidiyor; ortada 
Vasfi kalıyor, derken Mehmed Kara
ca geliyor, arkadan Necdet lle Refik 
Kemal, onların arkasınd:ı.n Said, Nec
lô., Melahat söküm ediyorlar, derken 
Bedia bir giriş giriyor ... Ondan sonra ... 
Ondan sonra gülüyoruz. mütemadiyen 
gülüyoruz, ben hala gülüyorum ... 

Ve düşündükçe neden güldüğümü 
anlıyorum: 

- Anlıya.madun da onun için gülü
yorum!.~ 

Selimi İzzet SEDES 

KüÇüK HABERLER 

Tarlhi ve mimari kıymeti h:ılz olan tenrdı. Bunuı için evve1i lam'>ııyı 
Ayasofya hamamı senelerdenb'!rl Be- yaktığınız zaman fiti!i gayet km~
lediye levazım deposu olarak kullanıl· caksınız. lsınrraya ba:;lıy•m ,işe"'İn 
mıştı. Şe;hlrcllik mütehassısı B. Pro.5t b.1ğusu yavaş yavq aşağıdan yultc· 
bu tarlhı binanın depo olarak kulla- nya doğru kaybolacak ... Ş~e bu bu
nılmasını doğru lıulmnmış, binanın \ ğudan tamamile kurtu!nt> adc.ma'~d· 
yeniden hamam hallne konulması . 1 ., . !ık go .. u··ımu·ştür , lı ;effaf hı hale ge dı:~ ."n ::onra ar-
muva r · hl f" il . ., • • ili · Bunun lçin bir proje hazırlnnacak- < ıt · ıvaş yav~ Y • ·s~.~coı rsı· 
tır. Hamamın mimari vazlyetlne do- niz. Jaamaiih lambayı yn1;:r.ı:tsı.:ı.z, 
kunulmaksızın içinde modem tertibat arada.ı1 saatler geçmiş ..• Birdenbire 
yapılacaktır. Hamamın bir kısmı fa- cçat!• diye incecik bir ses bütün ev 
kir halka mahsus olmak üzere para- halkını telita c'üşürür O zaman an· 
sız. diğer kısmı da paralı olacaktır. ne hiddetle odadaki .oğluna b~ğı
Bu paralı kısımda da halkın rağbeti-
ni çekmek mak.s:ı.dlle ucuz bir tarife 
tatbik edilecektir. 

Taksim kışlasının kuleli 
kısmı yıktırılıyor 

Ta.ksim kışlasının yeni meydan:.ı 
bakan kulell kısmının yıktuılması 
Belediye tarafından müzayedeye ~ı
kanlmıştır. Bu kulell kısım yıktırıl
dıktan sonra kışl:ı.nın cephesi de mü
zayedeye çıkanlacaktır. 

Karilerimizin 
mektuplan 

---
Ortaköylülerin canı 

yok mu? 

ırı: 

- Hınzır yezid yoksa li.mbanm 
yanındr portekal mı yedin? •• 

Çünkü petrol lambasımn yanında 
portakal ve mandelina yemek kati 
surelte memnudu. Portakalın veya 
mandalinanın kabuğunu ıoyarl!~n. 
yahut dilimlerini birbirinden ayLrır• 
ken suyWlun lamba ,işesi..,e ııçr:ım:ı· 
sı ihtimali vardı. 

Kaç kere bu yüzden sofradan 
kalkıp yeni ,işe almak İçin ko,a ko· 
şa bak.kala gittiiimi bilirim. Eğer 
bakkal dükkanında birkaç mü,teri 
daha varsa telaşla seslenirdim: 

- Abbas ağa... Çabuk b~ nu
mara bir fite .•• Çabuk amma sofra
da bekliyorlar. 

Abbas aqanın lamba ,i,eJeri sıra 
ııra bir İp geçmi . bir halde asılı 

j dururdu. İpin alt ucunda titelerin 
Şehir tiyatrosunun seylrcllcri dütmemesi için de bir çıta bağlı .•• * Dün, tl'sküdarda Umranlye kö- 1 * Şoför Şükrünün idaresindeki oto- otobüs ve tramvaylarla şehrin Lakin ekseriya ihtiyar bakkal sa· 

yünde B. Mahmuda. ald evin Galat.\- mobil, Aksarayda Musta!akemal cad- her t:ı.rarına. nakledildlklerl hal- man ve talat dolu bir sandıktan İç· 
da Necatibey caddesinde bir makar- deslnden geçmekte iken yedi y~la- de, Boğııziçiııde, Ortaköy gibi ka- )erine mavi kag~ıtlar sokulmu, bit 
na fabrikasının, Kumkapıda. istas- rmda Sami lsminde bir çocuğa çarpa- la.balık bir semtte oturanlar bu 
yon caddesinde Osmanın evlerlııın rak ehemmlyetll surette yaralanm:ı.sı- mazhariyetten mahrumdurlar. Or- takım titele. çıkarır verirdi. 
bacaları tutuşmak suretlle birer yan- na sebeb olmuştur. İşe el koyan zabı- tnköylülerden aldığımız bir mek- O zam&L yerli titeler olma• 
gın başlangıcı olmuşsa da derhal yeti- ta, yaralı çocuğu hastaneye kaldır- tupta bir otobüsün de kendi dıiı için bunların uçlarında beyaz 
şen itfaiye tarafndan ateş söndürül- mış şoför dün adliyeye verilmiştir. semtlerine kaldırılması istenmek- boya ile damgalar bulunurdu. 5 nu-
mu··ştu··r tedir. Bundan yalnız Şehir Tlyat- · • 0 ft kart il d ...ı. · * Hüseyin isminde bir hamal dün mara fQenm cı e a ıaı a p.,.. 

rosu müdavimleri değll, umumi- akbuld"' K ı k ) * Mahmudpaşada bir terzinin ya- Sirkecide araba vapur iskelesinde bir yetle Bcyoğluna birkaç saat uğ- 1 m u. o ay o ay çatla.-naz-
nında çıraklık eden Salamon, ellnd•l mavnadan yük alırken elini mavnu- rayan Boğazlılann hepsi istifade dı . Yeni tİ4e lambaya takdınca te-
iki şişe ile sokakta giderken ayağı ta- nm bir yerine sıkıştırarak bütün par- edeceklerdir. pesin1.: dt; eski tarzda uzun, siyalı 
kılarak düşmüş, kınlan şişelerle elle- makları ezilmiştir. Yara.il ha.c;t:mcyc ••• 1 bir firkete sokullD'du. Şişenin çatla-
rinden yaralandığından berayl tednvi kaldırılmıştır. Gedikpaşada havagazı 1 maması için. Umb ... ,işeıi üzerine 
hastaneye kaldırılmıştır. * Teşkil edilmesi knrarlaştırılaJ sreçirilen siyah firketenin onun çat-

ıa~e umum müdürlüğü !nallyete geç- lambaları l lamaması için ne aibi bir fizik rolü * Büyükderede oturan dokuz Y şln- tikten sonra Belediye lktlsad müdür- Gedikpaşada. tiyatro caddesi " 
rındn Hüseyin, yıkılmakt:ı olan b.r lüğu kadrosunda bulunan lktisad mü- civarında Esircikemaleddiıı cami J oynadığuu hala da bilmem ••• 
evin önünden geçerken başına bir k:ı.- rakipleri Jaşe umum müdürlüğile ı.ş- sokağındaki hava.gazı lambalnn E, halkının gaz lambasına gÖs· 
lns düşerek yaralanmış, işe el koyan birliği yapacaklardır. Belediye lktlsad 1 dığı d b hl 1 1 i terdilTi ihtimam sadece bundon iba• 
polis tarafından tedavi altına nldırıl- müraklplerl ihtikar işlerini taklb et- ftı.nma n an a s e ş rket 11 1 .. 
mıştır. Zabıta, kalası düşüreni tnhklk miyccckler, yalnız fiatlerln mürakabe- Istnnbul şubesine müracaat edil- ret değildi. Sabahlan kalkar kalk· 
etmektedir. slle iaşe müdürlüğü kadrosundaki miı- mlştir. Buradan verilen malümn- maz evlerde ilk İt lamba tifelerini 

rakiplere yardun edeceklerdir. Bela- ta göre, soknkiardakl hnvagazı 

1 

silmek ve gaz koymak olurdu. Şi-* Kadir isminde biri, idaresindeki diye müraklplerinin raporlarının olr lambalan bcledlyenlndlr ve umu- telcr «ıta.z bezi• denilen bezle ve 
araba ile Ayvansarayda Lonca cadde- mi tenvlratn baf:lıdır. Bu IA.mba-
sinden geçmekte iken muvazenesini sureti Belediyeye diğeri iaşe müdür. ların söndtlrülüp yakılması be- ufak bir tahta sopa ile silinirdi. Be.a 

1 il lüğüne verilecektir. j evvela" p~~a<nn yet:•ebilecex.i yerle-kaybcderek düşmüş, ehemm yet su- lediyenin vereceği direktir ve cm- ...... ,.. ... ~ 
rette yaralandığından Balat hastane- * Bundan üç gün evvel, Şile açık- re bağlı bulunmaktadır. Şirket bu re kadar e!lc sokulw ve silinirdi. On· 
sine yatınlmıştır. larında kömür yüklü •Lütfi Bahri» cihetten mesul olmadığını beyan dan sonra sopa ele alınır. içindeki 

Bu münasebetle, Larousse mües· ı şar etmişti. Meşrutiyetten sonra oğlu 
aesesini de Türkiyeye taallük eden 1 B. Fethi Uzkan tarafından da muhte
bahisleri tekrar &'Özden geçirm.ağe llf zama~!arda neşredllmlştir. B. Fethi 

• Uzkan gonderdliU bir mektupta bu 

isminde bir motör batmşı ve dört tay- etmektedir. O civar halkı uzun 1 bez döndürül< döndürüle fite silinir 

* Üsküdarda oturan Bllal isminde fasının akibetl anl<Hılamanuştı Do-r• mu-ddet kar .. -nltk"" kalınamalan 1 hl 1 t 1 d rL · -. · • ·· ~. ve hohlaya ho • aya p.ar a ı ır ı •. ~-. 
blrl, idaresindeki araba ile Nuhkuyu- tayfadan lsmallln, motörün parçala- için belediyenin ıazımgelen emrl seriya sakar hı.zmetçiler de '"eyı 
su civanndan inmekte !ken vatman rından birine yapışarak Şile civarın- vermesini beklemektedirler. ı lard B d 
Mehmed Alinin kullandığı bir traın- da karay& çı.kmağa muvaffak olduğu A. E. itte bu esnada karar ı. un an 

davet ederız. münasebetle bir Jübile yapılmasından 
(Va - Nu) bahsediyor. 

- Cöb ~. d ·k· 
amma 

9 
egın. en şı. ayet ediyorsun 1 ... Cünde beş defa 

~rn en benım halıme bir bak bay dolduruyor ••• ca... • .. 
ı• arnh•Y' 1 

vayla ç~rpışmış araba hasara uğra- anlaşılmış, dlğerlerinln boğulmuş oı-ı , sorva - icap ediyorsa - makasla 
mıştır. Insanca zayiat olmamıştır. duğuna hükmedilmiştir. ~------------- 1 (Devamı 4 üncü sahifede) 

B&J' Amc&J'& göı-e ••• 

.. • Yaz demiyor ... , 

·\ 
• • • Kıı dı.:miyor ••• 

l Ş11 yokuşu tırmaru,yoruml ••• _ 

1 

B. A. - Şükret ki arabayı çeken 
hayvan değil 1 ••• Yoksa Hayvani an 
koruma kurumu şana &ÖZ açtırmaz

dıl ••• 



• 
Sahife 4 AKŞAM 25 Kanunusani 1941 

Sahnede 50 sene •• 

Gazetelerin sık sık kendisinden 
bahsettikleri sahnenin meşhur 
Asım Babası neler anlatıyor? 

60 sene evvel Istanbul nasıl eğlenirdi? Peruz hanımın 
kanatları, yarım asır evvel Giride heyecanlı bir seyahat 

il JB.l.r -;•rp:m.da 11 

Eski hayatımizdan sah
neler: Petrol lambası! .• --

(Baştarafı 6 ncı sahifede) 
fitil kesilirdi. Eğer fitil bitmişse lim· 
banın üzerindeki büküle büküle çı• 
kanlan küçük san makine bakkala 
gönderilir ve buna yeni fitil takb
nlırda. Fitilin ortası mavi çizgili 
clngiliz frtili» olmasına da aynca 
dikkat edilirdi. Bir evde itlerin ağır 
gittiği ekseriya fU cümlelerle ani.ah· 

T A K s i M Sinemasında 
Türkçe sözlü • Müzikli - Danslı film 

BiR TURKE 
GöNUL VERDiM 
Büyük takdir, alkı§ ve rağbet gördü • Filmdeki Aık, tahassür - Kah

ramanbk sahneleri büyijli alaka uyandırmaktadır. 
0.ıad SADETI1N KAYNAK ve EYYÜBI RIZA'nın tertip ettikleri 
ıarkılar. Aynca: MlKl MAUS ve Yakın Şark Jurnal'da Yunanittan 

hadiseleri V. S. 
BugÜn saat 1 de tenzilatlı matine. lırdı: ' - Ak~anı oldu .•• Hila linıbalara .,._ .. __________________ .. __ ,,, 

bile gaz konmamı' !.. 
S 0 M ER Si NEMASI 

Etyemezin arka. mahallelerine doğ- ve deftetslz olarak bu piyesi ezt>erln
ru uzandım. Kasvetli bir akşam başlı- den ben sufle etmişimdir. 
rordu. Köşesinde eski bir mezarlık bu- ha 1 k -

Eu kadar itina ile hazırlanan. lim
ba gece eksi!rİya doğru dürüst yan. 

- Apdlnln m~terlleri daha paralı, 1 maz. ~yet hafif bir tarzda PD'l 
k~lı:ntor .. 1nsanlardL Apdi .sahnede pırt diye sesler çıkarar, alevi adeta 
bütun vucudlle oynardı. Kızdı~ za- hoplar ~ık azalıp çoğalır •.• 

Müdüriyeti: İzdihama. maruz .kalmamalarını teminen sayın müıtCl'i
lerinin bugün tam ıeaıu zamanlannda teş:jflerini rica eder. 

MiRE1LLE 8ALtN • ERİC V. STF.OHEIM 
tarahndan fevkalade bir tarzda yaratılan man o kadar tepinir, kendlnl yerden 0 ' • hanımı. 

yere vururdu ki sahne 11kılacak diye zamK" an levın b ad. s ..... " .... ~ 
ıunan bir sokağı saptım. Bağdadiyele- Peruz mm a arfl 
rı dökülmüş blr evin önünde durdum. karşıya 
Büyük bir bootanla karşı karşıya. olan k k d k - or o asıca u _...... ·-· 

or ar ı . --• alib Kı •-- f'til' *iğri • TEHDiT bu hara.b evde, yegane hayatta kalan - Klmlerle k.ıu'Şılıklı oynadınız? ... 
en eski orta. oyunu sanatkô.n meşhur Meseli Peruz hanımla.?

K ı h ~wu g a... z y01Ua t ı mı 
arame a sa şı k t' ., d" • · ı · d' 

Ö 
~ .. d !azl es m • lY' smır emr a. 

Asım baba oturuyordu. Son zamanlar- - Bütün meşhurlarla ... Peruz hanı
da birçok gazetelerin dillerine ve mu- mı pek gençllğhıden, A.deta. çocuklu
barrlrlerin kalemlerine doladıklan ğundan bilirim. Hoş o r.aman biz de 
Asım baba ııe uzun uzun görüşmek hiç çocuktuk ya .•. Henüz daha temaşa ha
fena. olmıyacaktı. Kapıyı çalarken yatına atılmamıştun. Yani bundan 60 
pencerelerin blrlnde Nasreddin hoca- sene evvel... O -.akitler İstanbulun en 
nın eşeğe ters bin~. boyalı bir res- eğlencesi bol yeri meşhut c.Pirinççl ga
ınlni gördüm ve gülümsedim. zınosu. ldl. Bu gazino Yüksek.k::ıldırım 

mrunun yanın asır an asını Misafir eline onların şerefine 
sahneye vermiş olan sanatkl\nn biraz ,.. . g A ek 
da bugünkü vaziyetinden bahsettik. l~ba hır~ d_aha açtl1rdı. HalfB: -
Dana şunları söyledi: serıya da fıtil& çorap koncu ~klinde 

- üç torunum var. Hayatta en mü- yuv:ırlak olan büyük lambalar ya· 
him zevkim bunlardır. .Akşamlan lalll'dı. Bir zamanlar bu büyük liın· 
onlara. elim boş gitmemek lçJn ka_:a.- balann 1,ıklannı «gündüz gibi• ta
~~ın.eılı~a bUe baş vurmuştum. Çu:ı- biri ile anlatırdık. Acaba o ~ığı •im· 

Müıtesna film. Her ıeanata ıalonunu baştan başa doldurmaktadır. 
IUVETENr Fevkalade harp haberleri: Arnavutluk harbi... ;Yu

nan ordusunun ilerlemesi ... Göricenin zaptı... İtalyan esirleri ... 
Aünada zafer ıenlilderi. 

Seanslar: 1 • 2,30 - 4,30 - 6,30 ve 9 da 

Asım baba. evinde yoktu. Isınmak yokuşunun en tısı başında. caminin 
için Davud paşa civarında küçücük karşı sırasında. klJ. Bir katlı idi. O za
btr kahveye gitmlştl Kendisini orada mıı.nın tablrl ne cYer balozuıı halinde 
buldum. 1d.L Gazinonun bl.raz llerls1nde de Ku-

ku akşa_~~ eve gidince onlar: c.Büyük di nasıl bulurU%, deniniz? 
baba, buyuk baba .. Bize ne getirdin?• H'kmet F "d Es 

Bugün .aat 1 de tenzilatl· rr.atine. ... ________________________, 
diye etrafımı sararlar. Bu ene getir- 1 en un 

- Nedir bu Asım baba? dedim, gü- le kapısı vardı. HattA. İatanbula. llk 
niin kahramanı oldun. Hergün gazete- TerkM suyu nrtldlll zaman buraya 
Jıerde sana. dair yazılar ... cAsım baba bir havuz yapılmıştı. Halk bu havuzu 
taramelA. 11atıyor.:t, cAsıın baba pek görmek lçln ora.ya giderdi. İşte Peruz 
lbtiyarladı.>, cAsun baba için Jüblle hanım çocuk denilecek bir yaşta. bu 
p.pmak lA.zun ... 11 p.zlnoda vücudfinün iti tatafına mi-

- Allah ömürler versin ... Matbuatı- nlmlnl ka.nadlar takar, teller, pullar, 
m.ız Ç{lk ly1 insanların elindedir ve be- yaldızlar ve tüller içinde, cküçü.k me
ııJ .severler, sık aık bahsederler. Ieb rolüne çıkardı. O tanadlan ile 

- sanat hayatına ba.şlıyalı ne ka· sahnede göründü mü gazinoda yer ye-
dar oldu Asım baba?... r1nden oynardı. 

- Tam 51 sene oldu. Yanın asırdan Ben sahneye atıldıktan sonra da 
futa ... LA.kin bugün g1bl hatırımda: Peruz hanımla ~k oynadım. Bu Pi
pederlmden gizl1 olarak sanata. a.tü· rlnççi gazinosu Istanbulun en mühim 
mıştım. o zamanlar Uman idaresinde e~lence merkezlerinden biri tdl. Bu
memurdum. Yüz kuruş da maafDn rada. pandamlmacılar, Pask.allar, 
...ardı. cDiliver paşa> liman reisi idi. Hamdi efendi, Abdürrezak efendinin 
Sık sık orta oyununa giderdim. İşte o kw:npanyalan oynarlardı. 
malarda meşhur Kavuklu AgA.h efen- - Peruz hanını tiyatroya sedye lle 
dJ Ue Lllo Mustafa Girld adasına bir gidip gelirmiş.~ 

din?• sualine ben nasıl uhtç!:t cevabı
nı veririm. İşte bunun için karamela
cılık ettim. Hiç para kazanamadığım 
zaman onlara kendi .sermayemden: 
kanı.meliUarımdan verirdim. Keşke 
şimdi olsa da. yine karamelllan ken
dilerlne yedirsem... Gazeteler benim 
!taramelA sattığımdan yana yakıla 
bahsediyorlar. Halbuki ben ~dl ka
ramela bile satamıyorum. Çünkü ka
ramelıllar pahalılandı ve bende de 
sermaye kalmadı. Çünkü sermayemi 
sevglli torunlanma. yedirdim. Şlmdl 
bana !Ayık görülmeyen karamelacılı
ğı bile yapamıyorum. 

O bunları söylerken düşiinüyorum. 
Hayatının yanın asrını sahneye ver
miş bir sanatkinn a.qam torunları
na on kuruşluk fıstık götürmeğe hak
kı yok mudur? 

o şimdi gülüyor ve şaka ediyor: 
- Beni bu semtin bütün çocukları 

tanıyor. Kimi orta oyununda, kimi 
sinemada, k1mi tiyatroda oynarken 
görmüş ... Herkes bir yerde oynadığı
mı farketmlş. Yalnız şu esnada kum
da oynuyorum. Gören yok ... Bir yar
dımdan bahsediliyor. Fakat ne za
man? Ben bu kışı geçirebildlkten 

tiyatro kumpanyası götünne~e karar - Evet öyle. Gayet stislü bir sed
'fermlşlerdl. Bu kumpanya. dört kadın, yest. vardı. F.dirnekapıya böyle gider 
dört muzikacı, 12 de erkek artistten gelirdi. Hatta. kiiçük !sınan efendi Pe
ıbaret olacaktı. O mm.an İstanbulda ruz hanım yüzünden bir kere de tevkif 
iki büyük temaşa grupu -vardı. Bunlar- edllml.ştl. Güya. kendisinin Peruzla 
dan biri Han kolu, diğeri meşhur Zu- hlssl bir rabıtası varmış, ona sedyeler 
huri kolu idi. Han kolu Kavuklu Ham- yaptırıyor, para yediriyormuş! .. 
eli efendinin idaresinde ldL Ve mesire Böyle olsa blle tevkife ne haklan sonra ... 
yerlerinde Kadıköyünde, Fındıksuyun- vardı değil mi? Fakat gel de o zaman- Durdu: 
da ve saire yerlerde oyunlar verirdi. da bunu onlat... - Doğrusu matbuatın çok faydasını 
Diğer Zuhuri kolunun başı ise Kavuk- Haklkaten biz pek müthiş zaman- gördüm. Karamela. ee.t.tığlmı Allah 
lu Agah e!endl idi. Yanı bizimle bera- tarda sahnede korkunç dakikalar ge- gani gani rahmet etsln Hikmet Ferl
ber Girlde gidecek olan ... Zuhuri kolu çlrdik. Hiç unutmam bir piyeste kar- dun bey yazmıştı. 
ekseriya Bayrampaşada oynardı. Ayn- şundaki aktöre: cNe kadar burnun Doğruldum: 
ca Papazın bağın.da, Mı.sırtarlasında büyümüş senini..> demiştim. Kulis - Aman Asım baba sen beni öl-
man en meşhur hokkabazlar oynar- a'ra.Slnda bulunan bir zaptiye memuru dürdün. o dediğin benim ... 
lardı. Bundan tam 51 sene evvel... sahneye doğru: Maamafih gani gani rahmetle anıl-

Giride hareket - Bus ... Ne haltediyorsun?.. diye mak fena değildi. Asını baba kulakla-
Giride gidecek artistler seçlldL Ben bağırmaz mı? Biz de seJircller de µ- nnın ucuna kadar kıpkırmızı kesildi: 

de bunlann arasında. idim. Hiç unut- şırmıştık. Abdfilhamld zamanında - Affedersiniz, dedi, fakat aa~ 1n
mam Galata nhtımından Gürcü kum- sahnede büyük burundan bahsed.lle- san için rahmet temennlsl onun pek 
panyasının cG!rid• vapuruna. bindik. mezeli. çok yaşayacağına. deıa.ıet edermiş. 
Vapurun üst güvertesi mandalarla do- - Apdi lle de beraber oynadınız Sahnede ellinci yılını dolduran Asım 
ıu idi. Heyettekl kadınları 0 zamanın deR'U ml? O nasıldı? Hususiyetleri babaya blr jübile de ml yapama11z? 

Adeti mucibince Kılburnu gazinosu ... n=eydi==?========================Es= 
kanlocula.n arasından seçmiştik. O -
zaman kadın artistlerinin bir parça r••••••••••••-. 
pürüzsüz konuşmaSl, güzel, alımlı ve 29 -W 
biraz ı;!şman olınası lı'izımdı. Qünkli o BU AKŞAM: Şebzadeb&11 
zaman etn canlı kadınlara rağbet da- TUB.A.Jf 
ha fazla id L. 

Küçük G1rid vapuru ııe em bir sene 2 nci Kinun TİYATROSUNDA 
evvel yaptığımız bu seyahatln dehşeti Ç Sinema - Tiyatro - Varyete 
bala b~ımın içinde yaşıyor. Dünyanın Türk Sa.n'a.tkar NASIT ve arkadaş-
en şiddetli fırtınasına. tutulmuştuk. A lan. Sahibinin Sesi ba§ okuyu-
Vapur o kadar yalpalıyordu kl üst Filmciliğinin 
güvertedeki mandalardan biri - fırtı- R T cularından küçük MUKADDER 
nanın kapağını parçaladı~ _ amba- Ş aclandığı Yeni varyete numaraları 
ra yuvarlandı. Halbuki orası yolcular- KAHVEc· Ko··..,. dilberi 
la dolu idi. Tepelerinden aşağı bir A ı 1 
manda yuvarlandığını görünce zaval- M Komedi 3 Perde 

;ı;~~m~:. patlamış, birkaç kişi de ya- B eu· ·zELı· Sinemada: 2 büyük film birden 

Güç halle Giridc vardık. o zaman A . 1-Mavi Tuna şarkısı 
Mahmud Celaleddin paşa Glrld vallsl 
ldl. Uanyada meşhur Hünkar meyda- m Türkçe sözlü ve §arkılı 
nında Sabunhane denilen karglr bina- M ı·ııAı ve ı· Alemdadda ~ - KİM ÖLECEK KDI DÖNECEll 
da temsiller verdik. Hiç unutmam llk Büyük heyecan v-e macera filmi 
oynadığımız «Değirmenci kız> piyesi -1' liıllllli••ilı••••llıiıııı•ııillmi 
ldl. Girid halkı bu piyesi pek beğen- '9 BAŞLIYOR. __ .. _.,. 
miştl. Temsillere son derece rağbet -------------
göstermişler, kumpanyamız büyük bir 
sükse yapmıştı. 

- Demek orta oyunundan, meşhur 
pişekarlığmızdan başka tiyatro artis

Hazin bir ölüm 1 ya§ından 70 yqına kadar her 1 
öriiiiCik" idllnl tistl!ğlniz de var. 

- Tabii. Menakyandan başka hemen 
hemen eski kumpanyalardan hepsinde 
çalıştım. Hfilf\ da bu yaşıma. rağmen 
oynarım. Temaşa sahasında hemen 
hemen yapamadığım iş kalmamış gi
bidir. Süflörlüğe kadar ... Yedi sene 
süflörlük ettim. Bütün eski piyesleri 
ezbere billrim. Düşünün ki 9 perdelik 
meşhur Peçeli kadını baştan sonuna 
kadar şimdi bile size okuyabilirim. 
Otellcyu virgülüne kadar bilirim. Hat
ta «İki ahbap çavuşları ismindeki pi
yes tamamile kaybolmu!}tu. Kadıkö
yünde Papazın bahçesinde. kitapsız 

Orman Mektebi İdare Müdürü mer
hum İbrahim Tntürldlıı oR:lu ve Cwn
hurlyet gazetesi Başmuharriri B. Yu
nwı Nadiııln k.Ayınblradert Gündüz 
Teztürk müptelA oldutu kalb hBBtalı
Ptıdan kurtulamıyara.Jc dün ha.yata 
gözlerlnı yummu§tur. Merhum Sanat
lar ok.ulunun son sınıfında bulunu· 
yordu, henüz 18 yaşında idi 

Cenaze namazı bugün ö~leyln Be
yazıd cami1nde kılınarak naşı Mer
kezefendldekl a.lle ma.kberesinde ha
zırlanan mezarına. tevdi olunacaktır. 

Kederdlde e.llesine en kalbi tazl.yet
lerlmJz1 sunarız. 

• 

lm:;JJlll~ıı:imiiı&;ı-ll!l'Dma .. :a_ DONYANIN 8 inci HAR1KASI -----------... 
m İnanılm.yacak derecede Hmüthiş •• veNmuazzDam aahnelRer arausında enyneliAs bir Asşk mac,erası Fedaktrhk 

a Mücadeiesi 

Ca,ı Rc!lt:ıde: TYRONE POWER • MYRNA 
TÜRKÇE SÖZLO Nüshan 

i PEK 
Sineruasmda 

LOY • 

Aynca en son FOX Dünya HavaC:liaTerl. 

'-cw:•&af!WA 

GEORGE BRENT ve 10 binlerce fiaiiran. 
Fransızca Sözfü Nüshası 

MELEK 
!' Sillemasmda 

Bugtln IUt 1 de tenzil&th matine. , 

Bürhanettin Tepsi iki büyük 1aheser birden: 
Beşiktaş SUAD PARK Sinemasında ~ 

Tiyatrosu temsilleri KIZIL DANSÖZ 1 2 - GENERAL YEN 
Şehir tiyatrosu komedl kısmında L ~ KORENE BARB~RA S~A~ 

28 ildncik:lnon salt ve Kadıköy Sü- - Gorenlere ıorunuz Tu.rkçe sozlu , 
reyya sinemasında da 6 şubat per-

teı::::c::ı:e:S'i~:1~" ı:aı:::~rı:;;:ı:,. Pangaltı AKIN Sinemasında 1 
na yeni arkadaş ve talebelerinden mü- Se 
teı,ekkil heyetile, Fran.sas akademisi nenin ıaheaeri: ı P O L İ S A V C 1 
azasından (JAN AYK.AR) ın yazmış B Ü Y O K A Ş K T A B U R U 
oldutu [PERE LEBONARDJ isminde- CHARLES BOYER • J 
ki u muallim Emin Bara tarafından tRENE DUNNE Se h :J [BABA RAMİZ] lsmile Türkçeye çev- rgiizeşt ve eyecan Ylifllll 
rilen ~ perdelik meşhur piyesini tem- Gündüz ve gece 8. 30 da 2 filim birden 
sil edecektir. İkinci oyunda Veda.d 
Azminin yazdıtı CKANJ dramı -ve Bugün ASRI Sinemada ----•aıııı. 
Senlye Tepsi tarafından lisanunısa 

çevrilen [SALOME] trajedisi genç ve OEBELtlT'l'ABIK <JASUSU 
güzel sanatkarımız tarafından temsil 
edilecek ve cla.nslan oynanacaktır. 

MARMARAOA: 
Renkli 

Film 

H 
A 
F 
T 
A 
s 

1941 

. 
ın 

Renkli 

1 Şaheseri 

BiLLUR 
KöŞK 

ve 
1940 ın 

Renkli Şaheseri: 
TYRONE POWER'in 

SEViMLi 
HAYDUT 

._ Devam ediyor ! 111 

,.. ALEMDAR~ 
Bütün dünyanin 

perestiş ettiği adam: 
CHARLES BOYER 

• 
ın 

DEMiR KAPI 
ema İstanbul dökülüyor. 

(Türkçe sözlüdür.) 
Ayncaı 

Yıldızların en ~h ve en güzeli 

ALiCE J:AY'ın 

2 ATEŞ 
ARASINDA 

·-~Milli__, 

Müstesna filmin orijinal Fransızca nüshası. Baş Rollerde: 

vtvıANE ROMANCE • DUCHF.sNE Er. von STROHEİM 

Ayrıca: C E M İ L E 
Güzel filminin TÜRKÇE NOSHASI Sark Şarkı ve Musiki. 

, .... _. ... _. ............ ı•.-mm1111m1meı ... , 
, # -, 

ÇEMBERLİTAŞ SİNEMASINDA 
Çarşamba gününden itibaren devam eden fevkalade 

programı kaçırmayır.ız. 

MAVi TUNA Türkçe sözlü 
ALFRED RODE ve ÇfGAN ORKESTRASI 

NANON ERNASACK 

1 AYRICA: Paramunt Jurnal, en ııon h:~~~~~t~~;:rX!;a 
haberleri 

, Gülmek mi l.tiyorswıuz? ...... " 
2 ıaatinizi zevkine doyulmaz bir neşe tile geçirmek mi istediniz} .•. 

Bugün L A L E Ye koşunuz 
Amerikanın en yüksek San' atlı.ulan 
lRENNE DUNN • CARY GRANDtın 

6Ef o e1· ii"İŞ YA(l M::~aaıaea) 
Bat döndüren bir lü.U ?e ihti§aın ..• Gönül çeken bir müzik arasında 

hepinm kahkahadan ağlaı.cak ... NC§' eder. bayıltacaktır. 
DİKKAT: En son selen Paramunt Jurnelda ııon bombard1man~ 

lann yaptığı tahribat ... Havada. DeıLzde, çarpışmalar, senenin en 
büyük hava zaferi. .. Ye tekmil harp ..• 

Bugün ıaat 1 de t~nzi1ath matine. 

s A R A Y Sinemasında 
BU HAFTA: Tamamen renkli muazzam ve ınuhteıem 

VAHŞi KOŞU 
filminin göıterild.iği her ıeamta talonu tamamen doldurmakta ve 

yer hulaınıyanlar seri dönmektedirler. Baı Rollerdeı 

CLAUOETTE COLBERT - HANRY FONDA 
tU VETEN: FOX Jurnal ıon dünya ve harp haberleri. 

Bugün aaat 1 de tenr.ilatL matine. 

BUGÜN 

SAKARYA'da 
Ankarada HALK ve SUS 

sinemalarında gösterilmekte olan 
SERMED MUHTAR'm 
Akşam neşriyabndan Herk·'!Sin görmesi lizun gelen 

mevmmın diğer büyük hir 
muvaffakiyeti 

Tepeb~ı Clram kısmı KALP SIZILARI 
gece ıaat 20.30 da m111111ım11 

A P T A L 1 CAROL LOMBARD • CARY 

KIVIRCIK PASA 
Romanını alıp bir kere okuyan
lar filinin mevzuunu daha iyi 

anlamış olurlar. 
Son hafta ~1111111 GRANT ve KA y FRANCts İstiklal cad. komedi ~I tarafından çevrilen Fransızca 

kısmı gündüz saat 14 ıözlü film. ilaveten: 
I de çocuk oyunu GAİP KIZLAR UMANI 
gece saat 20.30 da HARRY CAREY -
KİRALIK ODALAR JUDlTH ALLEN 
Her gün gişeden çocuk temsilleri tarafından 

iç.in bilet verilir •----------

Satış yeri~ AKŞAM gautesi 
idarehanesi 

AKŞAM karilerine mahsus 

yüzde 20 tenzilat kuponu 



SOZON OELiŞi __ 
Konferans ve limonata 

KUŞ BAKIŞI: 

Parisin mirasına 
konmak isteyenler 

/ Tarihi vesikalar 

Bu ltalyan ültimatomunu, sa
baha karşı tebellüğ eden 

Yunan Bqveldl ve Hariciye Nazırı 
B. Metak.sas' ın katiyetle reddettiği 

Y eni um.en fıısan1armm cUniemeğe iahammW edemediği malılmdur. Yun an Ba§ve.kil ve Ha
Kadın modasının merkezi olan riciye Nazın B. Metak.sas, bu kara

pylerden blrl de pllba konferanstır. Konferans YfJfteek Pariste büyük torzihanelerin kapan• nnı bütün Yunan sefaretlerine gön· 
•• ne kadar Alim, konferansın menuu ne kadar alAka ile taıdb dığından ve Fransızların bu mühim derdiği ıu tamim ile bildirmiııtir: 
eclllmest ]Azım pten elneten ve ne kadar yonıcu bir emek mah- gelir kaynağını kaybetmek tehli- Yunan ıef aretlerine 
solü olursa olsun, efer salonu dlnleylcllede cloldur:mak için kon- keaino maruz bulunduğundan ge- 28 Teırinievvel 1941 
feran.sla münuebetl olmayan bir takını gayretler sarfedilmemfş- 1 oende bahaetm1ıtik. Dünyanın her cİtalyan sefiri, bana sabah saat 

tarafında bu klrlı i,i ele geçirmek üçte bizzat bir nota vermi~tir. ltal
., konferansçı, bomboş bir salonda t.ek ba§ma konuşmaya mah- iç.in te,ebbüsler nrdır. Geçende de ya hükumeti, bu notasile Yunan hü· 
tdm bir tallhsfs adam vaziyetine düşmekten kendini kurtaramaz. yazdığımız gibi müteşebbislerin ha· k.umetini, askeri harekatın inki~afı 

Onun için konferans nrdireıı mUeueselerln t:ekl müdürleri, ıında Amerika ıreliyor. Esasen P~- esnasında lngiliz donanması tarafın-
tonferansı vennefe razı ettikleri muhterem zata karşı mahçup ris büyük terzilerinden blrçogu dan karasularının, sahillerinin ve 
olmamak endqesile, cuetelere gönderdikleri llAnların altına, bu Amerikaya ırittik.lerinden Yeni Dün- liınanlarının kullanılmasına taham· 

yanın kadın modası merkezi olması mül etmek, Britanya hava kuvvet
kıymetll konferanstan sonra clln1eylcllere çay Te pasta ikram ed.1- ihtimali çok kuvvetlidir. lerine levazım verilmesini kolaylaş
leceğlnl veya rayet güldilrllcü blr komedi, Karagöz oyunu, kukla Fakat Avrupada da Pariıe birçok brmak ve Yunan denizinde İtalya 
cösterileceğinf, yahud da bando muzlka çalınacağım ehemmiyet- rakipler çıkmı~br. En kuvvetü ra· aleyhine askeri istihbarat servisinin 
Je kaydetmeğt unutmazlar. kip Viyanadır. Viyana modası öte· organ:ze edilmesine müsaade et-

Fakat b k nf dinl t k f in c1 ~ı -' d Jd denberi Pariıı modasından ıonra mekle itham ediyor. 1 

U, 0 eraDSl e me ç ebu> .-ı0DU O Uf• ' d f. L! ltalya hu••Lu• metı'• Çamlı'- ehaJ:aı" __ , tlnf k Avrupada çok tesir yapıyor u. s.ıu 1' ~ ,.., 

mak için bulunmuş bir çaredir. Fildrlerinln eheıllllllye av- Avusturya hükumeti zamanında, Vi· aleyhine benimsemiş olduğu tedhiş 
ramış kesif blr dinleyici karşısına çıktığını zanneden gafil konfe· yana 35-40 milyonluk bir hükumetin siyaseti ve hududun öte tarafında 
ransçı hakikatte, lafın biran evvel bitip çay, pasta zamanının merkezi iken bilhassa Orta Avrupa- kargaşalıklar doğurmak için sarfe
gelmesi, Karagöz oyununa başlanması, bando muzikanın neşeli da Viyana modası çok dikkatle ta- cülmiş olan muannid gayretlerle 
havalar çalması için sabırsıılanan bir kalabahk karşt!l;IJldadır. kip ediHrdi. Umumi harpte Avus· Arnavutluk ehalisine karşı yapılmış 

turya hükumeti Paris modası yerine olan tahrikamiz faaliyetleri Yunan 
Konferansçmın son sözlerini tak:lb eden alkış tufanı ise, takdir Viyana modasını ikame etmek için hükiımetine hatırlatmağı lüzumlu 
lllşanesl olmaktan ziyade konferansın bitmesinden doğan sevin· çok. çalıştı. Ressamlar yem model- görüyor ve ilave ediyor: 
cin bir ifadesi. olarak kabul edilmelidir. ler çizdiler. büyük terzihaneler bu c:İtalya bütün bunlara artık ta-

Dün bir dostum anlattı: Bir müessese mildilrU, konferans modellere göre elbiseler, tuvaletler hammül edemez. Yunanistanın bita
l'erttek olan zatın ilmi kıymetine ve mewuwıun meraklılığına bazırladılar. Avusturya hükUmeti Vi- raflığı gitg"ide ve daha fazla olarak 

ril ğlnl llln yananın en güzel kızlarından seçtiği 91ldece zavahirden ibaret kalmıştır. 
ıüve:nerek gazetelerde «sadece bir konferans• •e ece mankenlerle beraber bu modelleri, Buna binaer: İtalya hükumeti, Yu-
etmek gaf1etin1 gösterın.lş. Konferansın başbyacağı saatte salon harp halinde bulunmadğı bütün nanistanın bitaraflığına ve ltalyanın 
bomboş. Ne yapmalı? Muhterem konferansçı geri mi dönsün? memleketlere gönderdi. Mankenler emniyetine garanti olmak üzere 
Hemen civardaki bir kütüphaneye adamlar koşturulmuş; masa- lstanbula da gelmişler ve Perapa· kendi ıilahlı kuvvetleriyle ve lngil
larda oturanlarm kulağına: cGelln, demişler, şurada bir konfe- lasta yeni tuvaletleri göstermişlerdi. tere ile bugünkü ihtilafının deva.mı 
ram verilecek, bunu dinleyin sonra size limonata dağıtacağız!» Fakat, kadınlar da dahil olmak müddetince Yunan toprağının mu
Vaid derhal teslrinl göstermişt küçük salon dolmuş. üzere, herkes bu tuvaletlerden zi- ayyen bazı atntejik noktalarının 

IJınonatayı fçeceklert fakat bari konferansa da biraz kulak yade Viyanalı tuzların güzellilderine i~galini Yunan hükumetinden talep 
hayran olmu~tu. • etrneğe karar vermiştir. 

nrseler! Ne gezer? Yeni zaman adamı fikri bırakıp llmonatayı Avusturya hükumeti bütün gay-' İtalya hükumeti, Yunan hükume-
lçmenln sımnı biliyor. Şevket Rado retine rağmen, harp senelerinde bi·, tinden bu i~gale muhalefet etmeme

•••••ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı le, hiç bir tarafta Viyana modasını sini, bunun ba~nlmasına memur : mı kabul ettirmeie muvaffak olamadı. ukerler:n serbesçc mürurun& mü-
• () ~._,;ı ~~t~~ ~t~ Harp bittikten aonra gene her ta· manaat etmemesini ve bu işgalin 

~~ J o : . 0 O o rafta Paris modası aranroağa baş- sulhperverane bir surette tahakkuku 
--------.-.----• -.m ~ _ landı. Bu defa Viyana modası da- için askeri makamlara İcap eden 

50 ıene sonra hapishaneden çıkan bir suçlu bu
günkü gürültülü hayata tahammül edemiyor 
İtalyada Ma.lco Leone adında. biri a.kr&ba.sından ve eski tanıdıklarından 

18~1 «ene.si haztra.nında kıskançlık ytl- h19 kimseyi bulamanu.ştır. İ.ş1n en fe
silnden kansını C>ldtlnnü§ ve cesedlnl nası ıtıugilnkil modem bayat. kendisin! 
nehre atmı§tı. Mahkeme o zaman son derece §811..rlmıştır. Otomob1llcr, 
Leone•yt müebbed hapis cezasına elektrlk tramvaylan, tayyareler ve sa. 
mahktm ·~· Elli senedenberl 1r birçok şeylel' Leone'yt A.deta. serseme 
Cazllane hapl.sbanes1.nde yatan bu dBndürm~. Leone bu kadar gürül
&da.mı kral a!!etnıışt1r. tü arasınd& nasıl yaşıyacağını bllme-

Leone hapisten çıktıktan aonra doğ'- mekte ve evlnden çıkmağa korkmak
dutu şehre gitmiştir. Fakat burada. tadır. 

Balina balıkları harpten istifade ediyorlar 
Bıc buçuk .senedenbert devam eden 

llluharebe birçok J.nsa.nlann öltimilne 
leıbep olmuştur. J'a.kat buna mukabil 
~ot ha:yvanıar, bllha.ssa. ballnalu 
harpten büyük 1.stuade e~lerdir. 
Barp b!Lflamar.dan evvel ballna avı 
DlÜhhn b1r ı.ı hallnl almıştı. Öteden
bert balina avlle meşgul olan Norveç
lllerden b~a Almanlar da büyük 
nılkyasta ballna avlamağa. ba§l~
~rdı. Balıkçı gemilerine refakat eden 

Yük blr vapur fabrika haline kon-

muştu. Bu.tada balinaların etlerinden 
konserve yapılıyor, yağlan da tereyağ 
makamında kullanılmak Qzere ayrılı
yordu. 

Ballna avı o derecey1 bulmuştu k1 
bir aralık ballna nesllnin tükenmesin
den korkttlmaRa başlanmıştı. Avrupa 
harbi b!Lfladıtl gllndenberl balina avı
na nihayet verilmiş, bu balinalar de
nlzlerde serbesce gemıete n çoğal
maRa ba.,lamışlardır. 

Uydurma bir tarikatı 
Amerika müttehld hükümetıerlnden 

lık1nln merkeı:ı olan Kansaa Sit.lde dl
~ bir tnrlkat namı altında genç kız· 

n !ital eden blr şebeke tesadüfen 
sabıta tarafından meydana çıkanl
Dıl§tır. Uydurma olan bu tarikatın 
ınensuplan blrden fazla katı almak 
1llecburiyetlnde olduklannı lddla ede
t ek kcndl zevceleri üzerine genç kız
lar Ue gJzıı nlkAh yaparak etlenlYor
Jarmşı. Kızlann babalan aynt tarikat
tan oldukl:ırından bu gizli alddler ve 

ıaa.ddüdü zevcat uzun müddet gizli 
çıkmıştır. 
Zabıtaca ısttcvabına. lüzum görülen 

blr genç lmm hüviyeti BOrulduğu za
ma.n kend.lsln1n evli olduğunu ve ko
casının maruf blr adam bulundutunu 
sa.fiya.ne söylemiştir. Zabıta bu ada
mın çıoktanberl evll olup çoluk çocuRu 
da olduğunu blldlğinden tahk1katı de
rinl~~. Neticede uydurma tarl
k&t ve rl.ı.11 !uhuş tertibatı meydana 
çıkar. 

1 GüNüN ANSiKLOPEDiSi j 
Sicilya nasıl bir adadır? 

SlcUya, Akdeniz harekltında mü
h1ın bir hedef teşkil etmete başladı. 
Mutcmadlyen bombardıman ediliyor. 
İngillr.lerln burasını zaptedeeeği bile 
söyleniyor. Bu adanın tarihini geçen
ler(Se hikiye etmiştik. Şimdi de evsıı.
lıni anlatacağız. 

14tlncesl, biçiminden kinaye, cmü
ııeııes. c = üçlekl m§.nasına Trinac
?ia'ydı. Akdeniz adalarının en büyüğü 
'Ye en kalabalığıdır. Mesahası 28.1!65 
ti.lometre murnbbı ve nüfusu 4,030,000 
kiş.ldfr. 

Sicilya İtalya kıtasından Mesina 
bo~azııe, Tunustan Sicilya. boğazilc 
:frılır . .Muselles adanın üç tarafında
ı.a burunların lsimlerl şunlardır: Şark
n Fnrs ve Passaro; garpte Boeo; ke
b~~lannda volkanik bir kaç ada ya
IUnl takım ada vardır ki isinılerı 
gn rdır: Ş !11nlde Eollcn'ler, Ustıca, 

;J>te .hegat lnr, cenupta Pantellari:ı. 
d v ke er kısımıannda nrnzi üçüncü 
de~:d~iddlr. Yalnız şimali gnrbt ikinci 
dır r. Şarkta volkanik nrazl var-

de~~~ dn~Iıktır. İtalyad::ı.kl s1JsUelerln 
tnetrc ~ glb dlr. Etna Yanardağı 3.275 
zanı:ın rtltnındadır. Sicilya boğazında 
tuhur e~amnn denizaltı volkanları 

er. 
ş nıaı S':ıhll l{ayab·-~ 1 daf;larla çerçevelidir. 

.. r ve burada iyi iltica yerleri 

vardır. Şark da, keza, glrint111 ve çı
kıntılıdır. Bura.ya d& mtmmak müın
tilndUr. Cenup nhlll alçak olmakla 
beraber A.nzalıdır. 
Adanın ıkllm1 1de&ldlr. Avrupada. 

blrlncllltl alır. Ovalan takriben tro
plkaldlr. Senellk vasatı hararet. 18 
derecedir. Klnunusanlde vasatı 11, 
temmuzda. 25,5 derecedir. Yağmuru 
azdır. Senevi l!O santimetre. Dağlar, 
tabiatlle daha. çok yağmur görür. 
Ağaçlar: Ovalarda zeytin, portakal, 

limon, hurma, muz, !renk inciri, pn
muk da. yetlşlr. Yüksek tepelerde ba
dem ataları, şemsiye çamlar, servi 
mevcuddur. 

Sicilya, kurunu fllMa münbltllğlle 
meşhurdu. Burada sert buğday, şa
rap ve saydığımız ağ:ıçlann meyva
lan istihsal edlllrdl. Cenup ovasında 
pamuk yetlştırlllr. En blrlncl badem 
müstnhs1ll memleket Slcllyadır. 

Kükürdü sannyle yarnr. Yün ve 
ipek fabrikaları vardır. Çiçek suyu, 
şeker kamışı şekeri yapılır. Balıkçılı
ğı, sungercuı~ı. mercancılığı vardır. 
İdari noktadan Sicilya yedi eyalete 

ayrılır. 

Catane ve Palermcde ünlverslteler 
varoır. 
Başlıca şehlrlcrl şunlardır: Mesina 

080,000 nüfus), Palerme (402,000). 
Catane (260.000). 

Merkez Palerme'd1r, 

ha büyük muvaffakıyet temin ede- emirleri derhal vermesini takp edi-
bilccek midir? Şimdilik bu, şüphe- yor. Eğer halyan askerleri mukne· 
lidir. mete uğnrlarsa bu mukavemet si

Avrupada jkinci rakip T orino 
ıehridir. Faşist İtalya da Parisin 
mirasından biraeyler ele geçirmek 
istiyor. Bunun için hükumetin yar
d1mile T orinoda büyük terzi mües
seseleri kurulmuştur. Diğer taraftan 
mankenler için de bir mektep açıl
mışbr. ltalyanlara göre bir elbisenin 
güzel görünmesinde onu giyenin çok 
büyük bir hissesi vardır. Bunun için 
ınanl.:enlere çok dikkat etmek lazım· 
dır. Mankenlerin yalnız güzel ve vü
cutlarının mütenasip olması kafi de
ğildir. Bunlar ayni zamanda tahsil 
görmüş ve biraz psikolog olmalıdır
lar. 

İtalya hükumel'İ bu mülahazalarla 
manken mektebi açmıştır. Burada 
haftada 48 saat nazari ders, 50 saat 
pratik ders ve beden terbiyesi, 15 
saat de siyasi terbiye dersi verile
cektir. Bu suretle hazırlanan bir 
genç kız çok iyi bir manken olabile
cekm'İ!1. Mektebe 17-18 yaşında kız· 
lar alınacak, tedrisat iki sene süre
cektir. Mektepten çıkan mankenler 
7, azami 8 sene mankenlik yapacak· 
lar, bundan sonra, kısmetleri çık
ınaz!la ticarethanelerde satıcı ola
caklar, yerlerini daha gençlere bıra
kacaldar. 

Görülüyor ki Paris hasta, fakat 
ölmemiş iken mirasına konmak için 
her tarafta te ebbüsler vardır. Aca
ba burası canlanıp bütün bu miras· 
çılan hayal sukutuna uğratabilecek 
midir~ 

lah ile kırılacak ve hundan müte
vellid mesuliyetler Yunan hükume
tine terettiip edecektir.> 

İtalya sefiri, bana bu notayı ve
rirken İtalyan askerlerinin Yunan 
toprağına girmek için saat 6 da ha
rekata h~lıyacağını ilave etmiştir. 

Sefire notanın muhteviyatını ve 
ültimatomvari mahiyetini, İtalyanın 
Yunanistana harp ilanı olarak te
la.Jcki ettiğim cevabını verdim. Yu
nanLıtanın bütün kuvvetleriyle ltal· 
yan istilasına karşı müdafaada bu
lunacağını malumunuz olmak üzere 
ilave ederim.> 

İmza: Metaksaa 
Yunan Ba~vekili B. Metale.sa!, 

Roma Yunan sefirine de telgnlla 
~u talimatı verdi: 

Roma Yunan aefaretine 
28 Te~rinievvel 1940 

c:f talya sefirinin bu sabah tevdi 
ettiği notada cebir kullanılmak teh
didile Yunan toprağına serbcsçe 
girilmesi ve stratejik. noktaların iı
gali için iler: sürülen talebi. İtalyan 
askerlerirr;n derhal Yunan toprağı
na tecavüzü takip eylemesi ve bu
gün şehirlere ve askeri hedefleroe 
yapılan mükerrer hücumlar, ltalya. 
tarafından kasden sebebiyet verilen 
bir harp hali doğurmuştur. Yuna
nistan, bu harbi istememiş ve bun
dan içtinap etmek içfo elinden ge· 
leni yapmıştır. 

Bu hadise1er, yukarıki hususa.tı 
Hariciye 'Nazınna tebliğ ederek pa
saportunuzu jstemenizi bizi, sizden 
ricaya mecbur ediyor. 

Tabiat bilgisi kitaplarını İsviçre hükümetine müracaat ede-
tedkik rek Yunan menafünin himayesini 

Maar1! Veklletl Jlkmektcplere mah- üzerine almasını rica ettik. İsviçre 
sus olarak tabiat bilgisi kitapları yaz- hükumetinin vereceği cevabı nazarı 
dırma~ karar vennlş ve bu maksatla itibara almıyarak maiyetinizdeki 
bir müsabaka açmıştır. MuallJmler ta- konsoloslar ile beraber hareketinizi 
rafından ~azılan kitaplar Maartf Ve- tayin etmenizi ve icabında evraktn 
.kAletıne gönderilmiştir. Bunların ted- h f f L h ft 
kik! lçln VekAlet, her vUiyetten birer mu a azasını se aret evraııt mu a • 
muallim murahhu gönderllmesinl is- zına tevdi etmenizi rica ederiz.> 
temlştir. D~er vlliyetlerden olduğu İma: Metalaaa 
gibi İstanbul v!.l!ı.yeUndcn de müte- Yunan Başvekili B. Metaksas 
hassu blr muallim gôndel'llt-cektlr. İtalya ile harp batlaması mü
Gidecek nıualllm, bugün maar11 mü- nasebetilc Yunan mı"lletine L'tab•n 
dürlü~ünce secUecekUr ru " 
11111ııuıııan1nıınnııt1ultmı111nıııın1İııııııımrnıaııınmm• §U beyannameyi nqrebniştir: 

mecmuasının 2 nci ıayuı 
(Sayı 68,69, 70, 71) 

2 · rkadaş 
Haftalık çocuk mecmuası 

( Sayı: 3) 
Hazırlaya.nlar: Cemal Na
dir Güler • V ed t Günyo] 

Y onan milletine 
28 Teorinievvel 1940 

c Yunanistanın jatilıJlli, mülk.t bU
tünlü~\ ve namustı için mücadele 
edeceğimiz aaat geldi. En 11lu ve 
herkese müsavi bir bitarafltk takip 
ettiğimiz halde bize hür Yunanlı 
olarak ya§amak hakkını tanımıyan 
ltalya, bu sabah saat üçte benden 
kendi keyif ve arzusuna göre milli 
topraklarımızın bazı kısımlannı t~
lim etmemizi talep ve bunların işgali 
için askerlerinin bu sabah saat altı
da ileri harekete baıılıyacağını bana 
tebliğ etti. İtalyan sefirine haddi za
tında bu talebi ve yapılıı tarzını 
İtalyanın Yunanistana kaqı ilanı 
harp etmesi şeklinde telakki ettiğim 
cevabını verdim. 

Ecdadımı7a layık ve bi:r:e temin 
ctm.i~ oldUk.lan hürriyete li.Yık olup 

YUNAN 
Beyaz kitabı 

İtalyan ültimatomuna 
Yunanistanın mukabe

belesi, harp başlıyor 

Yunan Kralının, Baş
vekilin millete beyan

nameleri, Yunan 
büyük karargahının 

ilk tebliği 

olmadığımız: ıimdi isbat edeceğiz. 
Bütün mille • y>ekvücud ayağa kalk
sın. Vatanınız, çocuklannız, kadın· 
lannız ve mukaddes ananeniz için 
harp ediniz. Şimdi, her şey için mü
cadele!> 

Jmza: Metaksu 
Yunanistan kralı Majeste lltinci 

J orj da millete hitaben ıu mesajı 
ısdar etti: 

Yunan milletine 
cHükumet reisi. Yunnnistanın is· 

tiklaline kasdetmiş olan !talya ile 
ne gibi şartlar altında harbe giri me
ie icbar edildiğimizi size birnz ev· 
vel haber verdi. 

Bu büyük anda em;nimk. ki her 
Yunanlı, erk.ek kadın her Yunanlı 
vazifelerini aonuna kadar yapacak 
ve pnlı tarihimize la)-ık olduklarını 
isbat edecektir. 

Millet, Allaha ve ırkın mukad
derabna iman ederek yekvücud ve 
telt bir insan gibi nihai zafere ka
dar mukaddesatı ve ocakları için 
çarpı~acaktır.> 

İmza: lkinci Jorj 
Yunan büyük karargahı da aa· 

No. 23 
Tercüme eden: A. HlLAIJ 

keti harekatın ba~ladığını au tebliğ 
ile ilan etmiştir: 

28 Teşrinievvel 1940 
cltalyan askeri kuvvetleri bugün 

ııııat 5,30 dan itibaren Arnavutluk • 
Yunan hududundaki setir kıtaatımı· 
za hücum ediyorlar. Kıtantımız, 
baba topraklarını müdafaa ediyor
lar.> 

Yunan Beyaz Kitabının sonunda 
ıu lahika iluvc edilmiştir: 

wcltalyan askerlerinin Yunan top· 
ragından geri sürülme i esnasında 
Yunan kumandanlığının eline ltal· 
Yaı~dn birlikleri kumandanlıklarına 

. .birçok evr?k ve vesikalar geç· 
mı,tır. Bu vesıkalar, Yunanistana 
karşı uzun zamandan beri baskının 
hazırlandığını isbat ediyor. Bunlar 
arasında F errara tümeni kumanda
nının tercüme edilen ~u emri de 
mevcuddur: 
Ferrara 23 üncü dağ piyade tümeni 

kumandanlığı kurmay kalemi 
T.T. 52 A. 26 teşrinievvel 1940 

Fcrrnra'ya 
cOn dokuz aydan beri Arnavutlu

ğun müstahkem ve haşin toprağın· 
da gözlerimizi yakın olan bir hedefe 
dikerek silahlarımızı ve kalbleriıni
ri çelikleştiriyoruz. T~k bir arzu v 
emel etrafında toplanmış olan P'İ
yadeler, kara göml~klılcr, topçular, 
makinistler, bütün ltalyanlar ve Ar
navutlar gözlerimizi Epire dikiy0 • 

ruz:. 
F errara' mn defnesini, tekrar ye

ıillendireceğiz. Bu kanaatle., S'ize 
muzaffetiyete kalbcdilccck olan mü
cadelenin parolasını hay kırıyorum: 
cCünümüz gelmiştir. Galip gelme
mize lüzum vardır.• 

Tümen kumandanı 
Canini 

-BlTil-

( H A F TA L 1 K P i YA SA) 

Hariçten gelen mallar - ihracat 
maddelerimizin vaziyeti 

Son zamanlarda Türkiye JYiyasa
sında en faal rol oynıyan İngiliz 
ticaret biri.iği olduğuna :ıüphe yok
tur. İngilizler en ziyade Ege mın
takasından mal almaktadırlar. Esa
'en harpten evvel de, hattô. senelc
den beri İngiliz firmalannın Ege 
piyasası ile münasebetleri gene mev
euddu. 

Kuru meyvalar, meyan kökü gibi 
maddelerin en büyük alıcısı lnııiliz 
Cirmalarıyd .. Harpten sonra bu mü
nasebetler daha ziyade nrtmıııtır. 
lngilizler timdiye kadar satın aldık· 
lan mallan depolara doldurmuşlar
dır. 

Mal sab.n alan ecnebi firmaların, 
derhal ihracat yapmıyarak malı mu· 
hafaza etmeleri ilk defa bu harpte 
görütmüş bir hadisedir. 

lngiltereden gelen mallardan 
bab.aetmek lizım gelirse. bunların 
başında lokomotif, vngon ve diğer 
cııyayı kaydedebiliriz. Bu mallar 
Basra yolundan gelmi~tir. 

Bu hafta içinde, gene Basra yo
lundan birkaç otomobil ve kamyon 
da gelnri~tir. Amerikan müessese
leri. bu yol üzerinden her nevi eşya 
vereceklerini alakadarlara bilinnek
tedirler. Fakat Türkiye - Amerika 
ara.suıdaki ticari mübadelelerin in· 
kişafı için dolar meselesinin bir an 
evvel hailedilmesi icap eder. Ma
lumdur ki, harpten sonra doların 
kıymeti ıntmışhr. Dünya pİ)"asasın
da bir dolar bizim parayla aşağı 
yukan 350 kuruştur. Halbuki Mer
kez bankasınUJ dolara wrdiii kıy
met 1 30 kuruştur. Amerikadan mal 
getirmclc için bu fiat üzerinden te
diye yapmak imkansız ıörülmekte
dir. Amerika ile iş yapan itlıalat ta• 
cirleri, dolar meselesinin ehemmi• 

yeti hakkında Ticaret V e\:alctine 
mürac< atta hulunıru~lardır. Bir an 
evvel dola: meselesi halledilirse 
Basra yolu vasıta .. ile Amerikadan 
pahalı blle olsa mal getirmeğc razı 
olanlar çoktur. Çünkü bugünkü 
~artlar altında, dışarıd ... n ucuz mal 
getirmeği hatırından geçirenler ) ok
tur. Bir mal ne l.:adar pahalı gcl;r e 
gelsin, ber halde piyasad ki satış 
fiatlerinden gene ucuz olabifa. Netc
kim lng'llt~reden gelen tenekelerin 
fiatleri yrlnız navlun yüzünden 
harpten evvelki fiııtlerc nisbetlc yüz
de 50 derece inde pahalıydı. Fakat 
piya<ıada en büyük ihti} acı temin 
ettiği için, hiç kim<ıe bu fiat fnrkı 
üzerinde durmamıştır. 

İhracat maddelerimizin 
zaziyeti 

Bu hafta içinde en ziyade satılan 
mallann bıışınd tülün bulunmak
tadır. Tütün en zİ;) ade Alml).nya} a 
gönderilmiştir. ikinci derecede sa
tılan ır.allar arasında tiftik, taze ve 
tuzlu ,b.ı:ı.lıklar, lrnzu derisi bulun
maktadır. Bu hafta içinde bu mad
delerin eh~risi Macaristaııa sevke
dilmiştir. Bundan başka ihraç edi
len mallar arasındn ;pekli kuma l r 
da va•«:lır ki, bunlar Fran&aya bo
yanmak için gönderilmektedir. Bu 
kumaşlar tekrar memleketimize iade 
edilecek, ilkbaha, mevsiminin mo· 
dalık kumaşları halinde satılacak
tır. Son zamanlarda Macarlar, ls· 
viçrelı1er daha ucuza kumaş boya· 
yabileceklerinden bahsetmektedir· 
ler. Ba teldifler üzerine Lsviçreye, 
Mac;ari,tana da boyanmak için ku· 
maş gönderilmektedir. . 

Av derileri piyasası nazart olarak: 
açıldı.iı halde aatış yoktur. 

Hüseyin A ...nl 

Manisa (Akşam) - Cümhuriyet Haıl partisi Manisa vilayet kon• 
gresi_ vilayet için çok faydalı kararlar vererek toplantılannı Litirmi•lir. 
Toplantıda vaJ; bir SÖ)lev vermi' ve part: müfetti..-;i doktor Hasan 
Vasıf Samyürck de mukabele etmiştir. Gönderdiğim fotograf valı "e 
parti müfetti:ıi ile di~er delegeleri gö~termektediı. 
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·--------"'~----------------"' HER AKŞAM 1 
'--BİR ruKA YE Oyuk kaya macerası 

Naci büyük şık bir yazıhanenin ı insanın son derece altı.kasını ve dlkka.
önüne oturmuŞtu. Karşısında gayet tini çeken bir siması vardı. Yanına 
kalın, lakin bütün sahifeleri tama.mile yaklaşarak selAm verdim. Yaptığı res
boş bir defter duruyordu. Henüz genç me baktım. Genç kadın bu ta.bloda. 
blr adam sayılabilecek olan Naci bu oyuk kayanın medhallnden içeriye gl
deftere aşk hatıralannı yazmağa ka- ren güneş ışığını, bu ışık altında. su
rar vermişti. Kalemi eline aldığı za- Iarın aldığı ~atlı yeşil rengl büyük bll' 
man başının içinde ayn ayn birçok meharetle göstermişti. Onun hakika.-

Yarınki lig maçları 1 ORDULARI DURDURAN KADIN 1 
Mühim karşılaşmalar Fener bahçe - Tefrika No. 19 Yazan: tsKENDER F. SERTELLi 

Beyoğluspor, Galatasaray - Vefa 
arasında olacaktır 

- Yann sabah adalar& dolru ha.· §inden hasılı blltiln denlZcWkten an
reket edece~. OralsJ'da bir korsan lardı. Çalı bey bir gün ona: 
gemlsl arıyacağız. Eğer bulursak, on- - Sensiz sefere çıktığını zaman sal 
dan alacağım~ hırlstlyan esltlel'1n kolumu evde unutm~ glhi, ken
hepsini Edirneye gönderirim ... Edlrn&- dimde bir eksiklik duyuyorum. 

maceraların hatıraları canlanmıştL ten iyi bir sanatkar olduğu anlaşılı- Lig maçlarına yarın yine Şeref ve Beykoz • T opkapi deki düşmanlarım da. dedikodu yap- Demişti. Onu bu derece seven çaıı. 

Bunların hepsini değil, içlerinden seç- yordu. Lakin yaptığı resimden ve tab- Fenerbahçe sdatlannda devam edi- Sonunculuk yolunda atbuı be· 
maktan kurtulurlar. bey, o gün San.koyunluya neden bu 

melerini yazmak istiyordu. Sonra ha- Iosunda vücude getirdiği, güzel renk- 1 k•: B t dl d 1 k b. -y 
- Çok iyi olur. Hemen hareket ede- sözleri söylenılştl? 

"ftil ece .... r. u s a ar a yapı aca ı- raber gı·den bu iki klu.'bu"mu··zu··n Şe-tıra defterine de tıpkı bir ı·oman gibi lerden ziyade bu genç kadının Yı= , k 1 d k 
bir isim takmak niyetinde !dl. Acaba dudaklarının ve gözlerinin rengi ho- rinci üme maç arın an ayrı olara ref stadında yapacağt karşılaşmaya 

llm. Zira. iç düşmanlarımız sızın için Sankoyunlu yelken başından durur
daha tehlikelidir, İlk önce onlann ken bunları düşündükçe, hayret ve 

ne demeli idi? Bazı isimler düşünme- şuma gitmişti. Sonra bu harikulade da Karagümrük ve Anadoluhisar taraftarlarınca ehemmiyet verilm:ek• 
miş değildi. Mesela ııAşk hatıralarım!, dekor içinde karşılaşmak işe bir perl sahalannda ikinci küme oyunları le beraber rnnunculuk ihtimali bu
Pek eski tarzda bir ad!... ıı:Hayatımdan masalı çesnini de veriyordu. Yaptığı oynanacaktır. Bundan evvel bildir- lunan Süleymaniy.: klübü de bu ma
geçen kadınlar!» ... uKalbimin kiracıla- resmi güya uzun uzun seyrettim. Mak- diğimiz gibi liglerin şampiyonluğu çın neticesini merakla beklemekte
rı>ı, .Gönlüme girip çıkanlar! ... », cSev- sadım biraz daha !azla yanında kal- tayin edecek müsabakalan yapılmış dir. Geren haftaki Kasımpa"a ma-

ağızlarını kapa.malısınız 1 merakından kendini yiyordu. 
- Pekala. sen benim lstediklerlml Acaba kendisi hakkında Çalı beye 

yaptın ... Ben de senin dediltlnl yapa- yalan yanlış birşeyler mı söylemlşlel'
cağım. Bu gece gemiler hazır olsun... dl? 

diklerim !..». ııÇapkınlıklanm!» ... ııBen makt;L Biroenb!.re aklıma. şeytanca bir · · d ı ·1 · ..,. " 
ve puan vazıyetı o ayısı e şampı- çında Topkapı takımının başına ge• bir .şıpsevdlylm!. .. » fikir geldi. Ona: k d k ld 

Yarın güneşle beraber kalkacağız ... Ve Sarıkoyunlu yelken başında durur
çoktanberl bekledlğimiz Antalya sa- edemiyecekti. Bir aralık yanına soku
hillerinden adalara doğru açılaca~. lan levendlerden birine sordu: 

Bütün bunlardan hiç birini seçeml- - Ben de ressamım ... dedim, bura- yon ta ım mey ana çı mış 0 uğun- len vukuu arzu edilmiyen hadiseler ... - Ben burada yokken, beni aradınuı 

yordu Garib bir çocuktu. Hemen her da çalı.şmağa karar verdim. Yarından dan bundan sonra yapılacak karşı- dolayısile en ıyt oyuncularından 
sene bir kere aşık olurou. Bunun için itibaren ne !Azımsa getirip buranın laşmalar bu bakımdan heyecanını dördünün cezn heyetine sevkedil-
aşk hatıralarının dağarcığı pek kaba- resmiı:i .!apacağım... kaybetmiştir. Her sene klüp taraf- me9 i taktmlarında büyük bir gedik 
nktı. O gulumsedi: tarlannı heyecandan heyecana sü- açacağı muhakkakhr. Beykozun bu 
Nacı. bir mu-ddet daha düşündükten - Bir meslektaşla tanıştığıma ··kl· · l k 'şı· bu .. ek'ld ru ıyen şarnpıyon u 1 " ı e cihetten avanta1°ı bulundugv u İçin 

sonra kendi kendine: memnun oldum ... dedi, buranın res- !Ak k b d' b f 
i l ıı. ka n1z d a a asını ay e ·mce u se er orta- maçı Iehlerı·ne çev1°rmeleri beklene-- Adam sende. hatıra defterime m n yapmae:.a rar verme e ay- b k b 1 k.mı b 

ı a hoşuma gitti Ba.kalun aynl man ya aş a ir mese e çı ş ve u bı"lı·r. 
bul aıı.ım ismi daha uzun uzun düşü- r c · .. -a~ ~ . t 1 zarayı ikimiz nasıl goreceğlz? mesele spor muhitinde şampiyon• B •k 1 S 
nebllirım. Ben şimdiden ha ıra arımı O .. ü h d'" d .. ğ.. luktan fazla heyecan uyandtrmt"tır. eşı taş • • por 
Yazmaıı.a başlayayım da... İlk olarak gun şe re on u um zaman Y ş f d k. · k I 
c.A.şk u6ğrunda nasıl ressam oldum ?:1 adeta heyecan içinde ldlm. Bir ressam Ligin dördüncülüğü ile sonuncu· ere sta mm i ıncı arşı aşması 
başlığını taşıyacak olan hô.tıramı ya- arka?aşundan resim yapmak için ne- luğu için klüpler arasında cereyan Beşik.ta~ ile İstanbulspor arasında 

ğ ler lazım olduğunu, sehpa karşısında eden bu mücadele ikinci planda ge• olacaktır. Beşiktaş klübü seneler-
zaca .. ım..... .. .. nasıl durulacaıı.ını, fırçanın ve paletin d ı_ • h' b. ki b" ·· · l 

B l li k d ft i Onli e "ek 6 len ekiplerin kar,.ıla .. malannı ehem- em;ıoen ıç ır Ü umuze nasıp o -
oy e soy yere e er n " ~ nasıl tutulacağını ~ğcendim. Ertesl .. " b k ld 1 

tl ve şu satırları yazmağa başladı. günü ayni saatte oyuk kayaya damla- miyetlıi bir vaziyete sokmuştur. He· ı mıyan ir şe i e maç arın yarı ye· 
«Blr Avrupa şehrinde. ta~silde idim. dım. O benden biraz evvel gelmişti. le yeni tescil talimatnamesinden isti- ~nde şampi~onlu.ğ . garanti bir va
Bulunduğum şehir bır .. gol ken.~rmda Beni görünce kayanın içinde akisler fade eden klüpler istedikleri gibi her zıyete soktLgu cıhetle bu ka.rşılaş-
1di ve manzarası pek guzeldl. .Dort ar- yapan güzel seslle yanına çağırdı. Mo- zaman yeni oyuncularla takımları- ma yalnız İstanbulsporlulan alaka
k~d~ para koymuş, ~endimıze ga.~e.~ törJen çıkardığım sehpamı ve salreyi nın kadrosunu takviye etmek imka- dar etmektedir. 
kuçuk fakat ~e~ Ş~~ .~ır deniz motoru onun yanına yerleştirdim. Biraz son- nını da bulunca bu mücadele çok . F•ilvaki Beşiktaş mağlubiyet kay-
almıştık. Motorumuzun rengi bembe- ra da sözüm ona çalışmağa başladım. d d·ı · · d ı· ( 
Y e ismi de Albatros du Bununla enteresan bir mahiyet almıatır. Bu ı e ı mıyen puvantaJ. ce. vem~ ena az. v « .. ~ · • o ara sıra brnim tabloya şöyle bir göz ~ ı 
gezıp dolaşıyord:UC. Gol un bizım b~- atıyor. Birşey anlamamış gibi kaşları- günkü halde dördüncülük için Ve- puan yazdırmak nıyetınde o ma-
lunduğumu~ şehırden epey uz.ak bır nı çatıyordu. Onun tereddüdünü or- fa, Jstanbulspor ve Beyoğluspor, makla berabeı dördüncülük yolun
t:ırafmda dçi oyuk ka~a.ı> denılen bir tadan kaldırmak için: sonunculuk için de Beykoz, Topka- da ~.e ?l~r ne olmaz belki kazanı
yer olduğunu dalma işı tır dururdum. _ Ben yeni tarzda çalL~ırım Sür- pı, Süleymaniye klüpleri birbirile rım umıdıle oynayacak olan lstan
Bu kayanın içi ~ir mağara gibi tama- realistim İ dedim. . çekişmektedirler. Yarın yapılacak 1 bulsporluları ihn:ıal • etm~mesi la~ım-
mile oyukmuş. !çerisi s~ ~e dolu ve O zaman canı sıkılmış glbl yüzünü karşıla .. malar arasında gerek dör- dır. Normal vazıye Beşıkta~ lehıne-
manzarası pek şairane ımış... buruşturdu: "' d 

·· düncülük ve gerek sonunculuk ha- oir. Bir gün tek başıma küçuk motörü- _ İşte bu hiç hoşuma gitmedi... de- V 
müzle gölde dolaşıyordum. Başka baş- dl. Yeni tarz dedikleri resimden nef- kunından ehemmiyetli maçlar bu- Galatasaray - efa 
ka faki.iltcre giden arkadaşlanmın ret ederim. lunduğu cihetle haftanın heyecanlı Şeref stadında günün son maçı 
hazırlayacaklan dersleri vardı. Gölün Ben çaresiz kalmış b1r insan tavrı geçeceği muhakkaktır. Galatasaray ile Vefa takımları ara-
üzerinde maksadsız maksadsız dolaşıp ııe: Kasımpıı - s··ı nı'ye sında yapılacak ve her iki klübün 
dururken birdenbire «İÇ! oyuk kaya»yı _Ne yaparsınız? dedim. Ben yeni ~· U eyma b ·· k" k J .. •• ·• d 
görmek arzusuna düştüm. Motörün Is- t:ı.rzda. çalışıyorum. Yeni ekole men- . 1 ugun u ta ım arını goz onun e tu-
tikametini bana tarif edilen cihete çe- subum... Fener stadının ılk karşılaşmasl tarsak bu maç çetin bir karşılaşma 
virdim. Kayayı bulmakta hiç güçlük 0 birdenbire hararetlendi: Süleymaniye ile Kasımpaşa arasm· 1 halinde geçecektir. Ar.karadan ge-
çekmedim. Burası adeta su üzerinde - Böyle saçma şeyleri bırakın da da yapılacaktır. Kasımpaşalılar dör- len Arif ile muhacim hattını takvi-
eski bir saray harabesini andırıyordu. doğru dürüst resim yapınız. Ben bir düncülükten ümidlerini kesmiş bir 

1 yıe eden sarı kırmızılılar Arifin il ti· 
Önünde kapı şeklinde bir de oyuk var- tek ve asil resim sanatı tanırım. o da vaziyettedirler. Evvelce maçlar-

1 hakından itibaren şehrimizde kuv
dı. Motörü buraya kadar getirdim. hilesiz, yenilik diye bir takım mftnasız- da aldıkları iyi neticeler yüzünden 1 vetli bir rakip ile karşılaşmadıkları 
11Acaba «Albatros»u içeri sokabilir mi- lıklara kaçmayan eski, klasik bildiği- ı k "h · JI · d 1 ı ki sonuncu u ı tıma en e mevcut cihetle Vefa karşısında a aca arı 
yim?e diye düşündüm. Kayanın içi miz resimdir. Sizin de böyle çocukluk- d W•ld" B h l k k ı 

1 t F k t b. d bl il "d egı ır. u ci ete yarın i arşı- netice merakla beklenmektedir. epeyce oş u. a a ır en re erı e lara kapılmamanızı isterdim... • 
sed hallnde sudan dışarı çıkmış bir İçimden: «Doğru dürüst resim yap- laşmaJ a Süleymaniyenin daha fazla , Çünkü Arifin takviye ettiği Galata-
kayanm yanında, tıpkı bizimki glbl mak mı? Benim ic;\n bunun imk!nı mı ehemmıyet vereceği ve Kasımpaşa- 1 saray forvetinin bol sayı ile kazan
beyaz bir motör görünce şaşırdım. De- var? Ben ger.e yent usulden ~aşmam ... ya karşı iyi bir derece alarak so-1 dığı Süleymaniye, Topkapı maçla
m ek kayanın içinde insan vardı. Bun- Hiç değilse onda yapılan şeyin anla- nunculuk ibti~alin · .~r~adan .. kaldu- 1 rında olduğu gibi rahat oynayamı
dan başka Albatrosu oraya kadar gö- ııılması, bir~E'ye bcmzetl!mtısl şart de- may..ı çalışac..agı tabnd'IT. Musabaka yacakları bu karşılaşmada biraz 
türebileceğimi de anlamı.ştım. Burası ğil...» diyordum. Yanımdaki genç ka- bu bc.kımdan enteresan geçecektir. fazla çalıQmaları lazımdır. 
hakikaten görülecek bir yerdi. İçi oyuk dına ?öyle cc-vap vcrdlrn: y · ı ı k k .. 
k "d t b" b" ibi idi ı· ind ki enı oyuncu ar a ta ımını ta viye Digy er taraftan Vefalılar dördün-aya .. e a ır . ına g . ç e - Hayır, hayır... Yenilikten şaş-
suyun derinliğinin pek fazla olduğu- marn ben ... Yenilik .. Daima. yenllikl eden Süleymaniyelilerin alacağı ne· cülük yolundaki iddialarını tahak-
nu işitmiştim. Lll.kin suyun içinde ge- Bir aralık bana sordu: tice merak uyandırmıştır. Kuvvetle- kuk ettirebilmek gaye9ile bu maçta 
ne bir takım sed halinde - sanki zi- - Yeni tarzın üstadlarından hangl- rin müsavi olması müsabakanın çe· çok çalışacakları cihetle karşılaşma-
yaretçilerln gelip oturmaları için ya· !erini beğenirsin1z? tin geçeceğine delildir. nın bu bakımdan enteresan olacağı 
pılmış- başka kayalar da vardı. İşte İşte 0 zaman şapa oturduğumu an- Fener _ Beyog"' luspor tabiidir. Normal vaziyet Galatasa-
bunlardan birine motörümü yanaştır- ladım. Bereket versin ki Andre Loth ray khinedir. ŞAZl Tezcan 
dım. Bu tabiat harikasını daha iyi ısml aklımda kalmış. Onu söyledim. Bu stadda yapılacak olan Fener-
görmek için sed halindekl kayanın Ertesi günü de yeni tarz resim üstad- bahçe - Beyoğluspor karşılaşması Hakemlerin toplantısı 
üzerine çıktım. Bir taraftan da oyuk !arının birçoğunun hayatına dair kü- her iki tarafm iyi futbol oynamasl 1 l t b I futb l • 1 gınv dan: Ha-
kay:mın içinde benden başka klmin tüphanelerde tedklkat yaptım. ce- .. .. d .. .. .. l 1 s an u o a1an ı 
olduğunu da merak ediyordum. Lakin zanne, Matiss, İspanyol Pikorro, İngt- yuzun en gunun en guze maçı 0 a- kemler arasında yapılmakta olan 
ilk bakışta onu görememiştim. Naza- ıız Roger Fry, Amerikalı Arthur Dove caktır. F ener~~l.eri~ ligdeki v~ziyeti ! toplantıların ikincisi 2 7 / l /941 pa
n dikkati celbetmek için yüksek sesle adlarını hep böyle öğrendim. tahakkuk e~tıgı cıhetle bu musaba-! zartesi akşamı saat 18 de bölge 
şarkı söylemeğe başladım. Lakin bu Fırsat düştükçe ben bunlardan, gü- kaya ~eyoglusporlular. daha fazla merkezinde yapılacaktır. 
kubbe gibi kayanın içinde ses o dere- zel meslektaşun (!) da Rembrandt'- ehemmıyet vermektedırler. . Bütün hakem ve hakem namz~di 
ce garib bir tarzda akisler yapıyordu lardan. Van Dych'lrden, Leonard dö Dördüncülük için çalışan Beyoğ- arkadaşların teşrifi rica olunur. 
ki şaşırdım ve susmağa mecbur oldum. Vinci'lerden, Rafael'lerden bahsedl- luspor takımı temiz futbol oyna· 
Fakat biraz sonra ileride maviler g1- yorduk. makla iştihar ettiği cihetle Fener· Cwnarteı:i günü Şeref ıtadında 
ylnmiş bir kadının ayakta, bir sehpa 

Rafaele adeta a.şıktı: bahçe karqısında her zamanki oyu- yafılacak maçlar: önünde resim yaptı~ını gördüm. Bu .,, 
benim pek ziyade alakamı uyandır- - Ah, diyordu, ne çare kl, 37 yaşına nunu çıkı.rdığ takdirde san laci- stanbul Erkek mektepleri futbol 
mıştı. Üzerinde bulunduğum kaya dar kadar yaş:ı.mış ... Mesela. 87 yaşına ka· vertlileri bir hayH yoracaktır. Filva- lig heyeti başkanlığından: Kabatas 
bir sed halinde onun resim yaptığı dar yaşasaydı klmbllir yer yüzüne ne ki normal vaziyet Fener takımı le- L - Darüşşefaka sut 13,30 hakem 
yere kadar uzanıp gidiyordu. Bu yolu büyük ~aheserler bırakacaktı. Onun h' . k . d B vl f H G l V f t 

vat.ıkan'dakl tablosunu görd[inüz mü? ıne görüıme te ıse e eyog uspp- üsnü, a atasaray • e a saa 
takibe başladım. Lakin geçtiğim· sed · · b" ·· ·· d b ı 14 4ı:. h k H"" .. Sonnağa lüzum yok ... Tabii görmü.ş- run ıyı ır gunun e u norma va-

1 

, .J a em usnu. 
halindeki kaya bazen o kadar daralı- sünüzdür. ziyeti değişttlrmesi imkan dahilinde- Pazartesi günü Eminönü HalkeV'İ 
yoron ki suya dü~memek için adeta d F 1 k l f l 1 d l k l b l Ben de hi,. bozmuyor·. ir. enerli er ra ip erine az a sa onun a yapı aca vo ey o maç-

«Ben padişaha değil, 
Allaha dayanıyorum •. » 

Ertesi sabah. 
Donanma demirini çekerek yola dü

zillmüştü. 
Çalı bey yolda giderken, Sarıkoyun

luya, bir gün evvel.k.1 bir sözün cevabı
nı vermek istiyordu. O gece bu yüzden 
gözüne uyku girmemişti. 

- Bana bak, sarı kaplan! - dedi -
Dün konuşurken, sen bana cıPadişaha 
dayananın sırtı yere gelmez!:1 demiş
tin. Halbuki ben, şimdiye kadar hiç bir 
kula dayanmadım. Bir ata sözü var
dır: Ağaca dayanma kurur, insana 
dayanma, ölür. Aklın varsa, Allaha 
dayan! derler. Ben de padişaha değll. 
Allaha dayanıyorum. Hiç kimseden 
korkum yok. Alnını dalma açık ... Yap
tığım ve yapacağım işler meydanda. 
Bu devlete hiç yoktan bir donanma 
düzdüm ... Akdenizde Türkün şeref ve 
namını tanıttım. İki kere düşmanla 
~arpıştım, ikisinde de düşmanı perişan 
ettim ... Kaçırttım. Sana da tavsiyem 
olsun, Sarı yiğit: Sakın insana dayan
ma! Zira, insan oğlun::ı güvenilmez ... 
Ya ölür, yahud hiyanetle mukabele 
eder. Allahtan sonra, güveneceğin bir 
tek kişi varsa, o da kendindir! Kendi
ne güvenebilirsen, her zaman muvaf
fak oldun, tuttugun işte galib gel
din demektir! 

Sarıkoyunlu bu sözlel'i dikkatle din
ledikten sonra, Çalı beye döndü: 

- İyi amma, bunları bana neden 
söylüyorsun? Benden şüpheniz mi 
var? Ben sizin eski bir arkadaşınızım. 
Sizden gördüğüm iyilikler saymakla 
bitmez. Size hayatımı borçluyum. Si
zin öl dediğiniz yerde canımı, kanımı 
feda ederim. Neden bu sözleri bana 
söylemeğ'e lüzum gördünüz? 

- Eğer bir daha Edirneye gidecek 
olursan, benim nasıl bir adam oldu
ğumu icap edenlere söylemekten çe
kinmezsin! 

- Be}ı sizl çok lyl tanırım, Çalı bey! 
Siz, bu devletin en büyük mesnedleri
ne yükselecek, o mevkileri şeref
lendirecek cesur, atılgan, ve doğruluğu 
sever, ölümden yılmaz bir kahraman
sınız! Ben sizl her yerde böyle övdüm. 

Çalı bey fazla bir.şey söylemedi. Sa
nkoyunluya: 

- Haydi, şimdi denizdeyiz. l!Zun 
boylu konuşmağa vaktimiz yok. Işine 
bak! 

Dedi. Sarıkoyunlu, donanma beyinin 
yanından ayrıldı. Oldukça sertce bir 
şimal rüzgarı esiyordu. Denizciler de 
bu rüzgarı bekliyorlardı. Her tek.nenin 
yelkeni davul gibl şişmişti. Gemiler 
kah toplu bir halde, kah ardı sıra fa
kat hiç bir zaman biribirinden ayrıl
mıyarak, birlbirini kovalayarak llerli
yord u. 
Sarıkoyunlu bu konuşmanın sebebi

ni bir türlü an!ıyamamıştı. Çalı beyin 
on:ı. kendinden fazla güveni vardı. 
Böyle olduğu halde neden bu sözleri 
söylemeğe lüzum görmüştü? 

Yoksa, Çalı bey -Sarıkoyunlu Edir
neden ve Beyazıd paşadan fazla bah
setti diye - on.dan şüphe mi etmişti? 

. * Sarıkoyunlu, Çalı beyin kumanda 

mı? 

- Seni aramaz olur muyuz, Sarı da.
yı? Hergün arkandan çabuk dönmen 
için dua ediyorduk. Hamdolsun salt 
döndün de sevindik. 

- İçinizde dönm1yeceğimi tahmln 
edenler de var mıydı? 

- Eh... Dünya bu. Elbette vardır. 
İnsan düşmansız olur mu? 
Sarıkoyunlu şüpheye düştü. 
Ve kendi kendine söylendi: 
- Ben zaten, arkamdan bir. dolap 

döndüğünü gelir gelmez anlamıştım. 
Çalı beyln bana itimadsızlık gö.;ter· 
mesinln elbette bir sebebi olacak. 

Sonra birden arkadaşına döndü: 
- Allah aşkına, blrşey bUiyors:ın 

söyle bana! Bu gece uykum kaçtı. Ben 
de dostumu, düşmanımı anl:ımak 1..3-
terim. 

- Korkarım, San d:ıyı! Senin ::ır
kandan ufak blr iat geçti amm:ı ... Du 
ifı.fı söyliyenin sözüne inanılmr. z . Ci
ğeri beş para etmez bir adamdır o. 

- Böyle olsaydı, Çalı beyin de 0:1'.L 
inanmaması gerekti. Hele se!ı soyle 
bakayım .. Kimmiş bu hezeyanı k" r~'}
tıran? 

Denizcinin gözleri sulandı: 
- Ben kötülük yapmasını sevmem. 

Fakat bu, kötüiiik değil. D'.>nanm d'l 
senin gibi temiz yürekll, fedakir btr 
yelkencinin düşmanlarını sana bildir
mek bize bir borçtur. Dümenci Salih 
bir gün nasılsa, C:ılı beye: •Sarıko
yunlu Edirneye gltme.,eydl, dah::ı iyi 
olurdu. Onwı yerine bir başklsım 
gönderseydiniz! oı demiş. Donanma be
yi bunun sebeb!ni sorunca, dümpncl 
Salih de şu cevabı vermiş: .Beyazıd 
paşa ötcdenbel'i sizin düşmanınızdır. 
Halbuki, Sarıkoyunlu burada iken. her 
zaman Beyazıd paşayı medheder ve 
ondan iyi vezir bulunmaz. derdi . Biz 
Sarık;oyunlunun, Beyazıd paşanın 

adamı olduğuna kaniiz.n 
- Demek ki, dümenci Salih bana 

bu oylınu oynadı ha? ... 
- Aman, gözünü seveyim, San a3-

lanım! Sakın bu lafları benden duy
muş olmayasın. Sonra dümenci Sallh
Ie kanlı bıçaklı oluruz. 

- Sen merak etme! Eger Çalı bey 
dümenci Salih gibi beyni sulanmış 
bir bunağın sözüne kan:ırak, benim 
Beyazıd paşanın adamı olduğuma ina
nıyorsa, yazık ona da. Ben Edirneye 
gittiğim zaman, Beyazıd paşaya gö-
rünmemek için, üç gün sokakta dolaş. 
tım. Nihayet padişaha sokakta rasla· 
dım da Çalı beyin mektubunu kendl
sine elimle verdim. Eğer Beyazıd pa· 
şanın adamı olsaydım, mektubu ilk 
önce ona verirdim. Benim dünyada 
sevmediğim bir adam varsa, o da Be
yazıd pa~adır. Kim ne söylerse söyle
sin, ben Çalı beye sadakatten ayrıl
mam ... Onun için her zaman kanımı 
dökmeğe hazırım. 

Ayrıld.Jar. 

Snrıkoyuf!lu, Çalı beyin keııdi>lne 
neden ltlmadsızhk gösterdiğini şimcll 
anlamıştı. 

- Ne doğru blr sözdür, dedi: Göz
den mı:ak nlan, gönülden de ırc.k olur
muş. İki ay donanmadan uzaklaşmak
la, Çalı beyin ltimad ve ırıuh::ıbb~tinl 
kaybettlm. 

«İşte .. Korsan gemisi 
geliyor •• » 

ma.hirane manevralar yapmak icap y 1 
ediyordu. - Tabii, tabii!. .. diyordum... ehemmyet verdikleri takdirde kaza· !arı: Kız öğretmen - nönü L. saat 

Nihayet mavlli kadının yanına yak- - Artık hergün içi oyuk kayaya de- nırlar aksi takdirde ufak bir ihmal- 14 hakem S. Açıköney, Işık lisesi -

eltlği gemide yelkenclydi. O, donan
manın kurulduğu gündenberl Çalı be
yin yanında yelkencllikle hizmet edi
yordu. En sert ve coşkun havalarda 
bile Sarıkoyunlu kadar hiç kimse yel- ~rtesl gün, öğleden b!r saat sonra. 
ken kullanamazdı. uzaktan bir karaltı gören denizeller-

!aştım. Bu genç bir kadındı. o kadar vam ediyordum. Arkadaşlığımız pek lerıi Beyoğlusporun dördüncülük ih- Kandilli L. saat 14,30 hakem S. 
güzel miydi? Onu bilmiyorum. Fakat Deva.mı 7 nci sahüede timalini kuvvetlendirmiş olur. Açıköney. 

Sarıkoyunlu ayni zama~.da iyi ~lr I den birl, donanma beyine seslendi: 
kaptan gibi yıldızlardan, ruzgarm e.:.1- (Arkası var) 

Tefıika No. 53 

Kadının Zaferi 
Müellifi: P. de CouJevain Tercüme eden: (VA • Nd) 

~~~------~.....:_~ 

Sant' Anna bu sözleri c:Aşktan 
bedbaht olan kumarda kazanın 
darbi meselini düşünmeksizin söyle
mişti. 

Fakat mesel genç kadmın aklına 
ıeldi. 

Rengi sarardı. 
Dudakları titredi. 
Lelo bu değişmenin farkma var

dı. Sebebini anlayıp dalgınlığına 
fü:üldü. 

Helene sordu. 
- Kumarda kazanacağımdan ni

çin bu kadar eminsiniz~ 

Delikanlı, hainane bir centilmen
likle: 

- Halta kumar ilahım bile teshir 
edeceğinize eminim l - dedi. -
Bu, oyunculara mahsus bir insiyak
tır... Hissediyorum. Şayet Monte 
Karloda sizinle. birlikte olsaydım, 
nereye korsanız ben de sizi takip 
e derdim. Tekrarlıyorum: Siz, ban-

kayı iflas ettirebilecek kabiliyette
ainiz. 

Sopl:rie hala, kuru bir ifadeyloı 
- Samrım, hayır! • ded.L 

XXll 

Charley, lsviçreden ayn]dlfı za
man endişedeydi. Bu hislerini da· 
ğıtmak imkanını asla bulamaml§tı. 
Helene'i halasının göz hapsinde 
olduğunu bilmekle beraber endişesi 
dağılmamıştı. Şimdi bay Ronald'ı 
kabahatH buluyordu. Onun inatçı
lığını affedemiyordu. Lakin Amerl
kalıların başkasına karışmamak 
prensipi vardır; o da buna riayet 
ediyordu. Gidip kansını getirmesi 
için eniştesine tek kel·ime bile söyle
memişti. 

Bay Ronald' ın yüzünde bir keder 
ifadesi okuyordu. Buna bah.rak, 
aşkın gururn ergeç galebe çalacağını 
anlıyordu. Fakat hem;ir~ ~un ------

zaman dünyanın bir ucunda yalnız 
kaldığını düşünerek üzülüyordu. 
Helene, bir erkeğin himayesi olmak
sızın AVTupada yalnız başına yaşı
yacak çağda mıydı? 

Kendi kendine: 
c- Gidip _ounun yanında otur

sam bari. .. > diye düşündü. 
İşlerini ona göre hazırladı. Uzun 

müddet Amerikadan ayn kalmağı 
göze almıııtı. 

Bunun için epey müddet lazım 
geldi. Dora·nın Sant' Anna ile ni
şanlandtğmı ogrell'ince ıçın için 
memnun oldu. Kalbinde, sebebini 
anlıyamadığı bir hafiflik duydu. 

Genç klZa içerledi. J ack Ascott' a 
pek acıdı. Fakat hakikatte sevindi. 

Bu nişan haberi ona İsviçreyi, 
Sant' Anna'nm hemşiresine yaptığı 
flörtleri hatırlattı. Hazırlıklarım bi
tirmek için acele etti. 

Hareketinden bir gün evvel eniş
tesini gördü. Ve ona şöyle dedi: 

- Yarın Avrupaya hareket edi
yorum. Bana bir siparişiniz, yaph
racak bir i!)iniz var mt ) 

Bay Ronald, heyecanını saklamak 
için başını çeV'irdi: 

- Yok.{ • ~vabını verdi.. 

Bunun üzerine Charley hareket Bu güzel v· tatlı şeylerin tesirile 
etti. Romaya gidip Sant' Anna0 yla sinirleri yavaş yavaş yatıştt. Bir ka
karşılaşmak istemişti. Onun için bustan uyandığını sandı. Fakat Do
Monte Karloda durdu. Helene.in ra'nın ilk mektubu onu gene allak 
buraya memnuniyetle gelip kend•isi- bullak etti. 
ni göreceğinden emindi. D b ktub d L 1 • ora u me un a e o nun 

Bir kadının yüzünü aşk ve anne- isminden her satırda bahsediyordu. 
lik kadar hiç bir fey değiştirmez. 'Genç kız, düğünün haziranda tesbit 

Charley hemşiresinin çehresıindeki edildiğini bildiriyordu. lhtimal Pa-
altüst ifade karşısında şaşırdt. riste yapılacakmış. 

- Ne oldunuz?··· - diye hay- Hadisenin bu derece yaklaşması 
kırdı. - Hasta mtydınız? karşısmd~ Helene kalbinde Dora'· 

Sebebini bilmeksizin, bayan Ro- ya karşı bir hiddet duydu. Bay 
nald kızardı. Ascott' a karşı da bir acıma ... 

- Hasta. mı? ... Ne münaaeben .• Charley'in yüzünde bunun üzerine 
Sonra gizlenmiş bir endişeyleı. ciddi bir hüzün belirdiyse de bunu 
- lhtiyarlamtJ mıyım? · · · Çirkin- Helene farketmedi. 

]eşmiş miyim? 
Fakat çok geçmeden &ema, deniz, 

- Hayır··· Başkalaşmışsınız sa- ilahi manzara, ona tahammül edil-
dece. · · mez şeyler halinde göründü. Hüznü 

- Anlaşılıyor ki beni azıcık arttı. 
unutmuşsunuz .. · Zira ben kendimi Oyalanmak için oyunu tecrübe 
hep eskisi gibi tasavvur ediyorum. etti. Rulet• e merak sardı. Halasile 

Charley ısrar etmedi. ağabeyin~n nasihatlarına rağmen, 

Esasen muhitin değişmesi, bayan günün büyük bir kısmını kazinoda 
Ronald' a birdenbire ferah vermişti. geçiriyordu. Bir talihsizlik serısı 
Monte Karlonun muhiti onu sardı. içinde hazan bunalıyordu. Kızıyor; 
Semanın maviliği, gecelerin ve gün- biran Lelo'yu da, Dora'yı da unutu
düzlerin aydınlığı, çiçekler, müzik, yordu. 
sinirlerüü yatl§tırda. Kısa zaman içinde muhitin elik-

katini celbetti. Monte Karlodaki 
halk, ona «güzel Amerikalı> diye 
lakap koymuştu. Milyoner olduğunu 
kulaktan kulağa fısıldıyorlardı. Ken
disini boşanmış, yahut dul sanıyor
lardı. Bereket versin, vakur halilo 

bay Beauchamp oradaydı da mace
raperestler kendisine ynkla~amıyor
du. 

Bir gün öğleden sonra Charley. 
c~nnes şehrine, hastalanan bir va
tandaşını görmeğe gitmişti. Helen• 

kazinoya, Bostonlu dostlarile birlik· 
te girdi. Bunlar, trente • et ~ qua
rante oyununun masasında bir müd· 
det kaldılar. Genç kadın daha can
lı oyunlardan hoşlandığı için ken
dilerjni orada bırakh, cazip rulete 
koştu. 

Kırmızı kravatının üzerine koca
man bir inci iliştirmiş esmer bir de
likanL sekiz gündenberi Helene'in 
peşindeydi Yine takibine girişti. 
arkasına sokuldu. 

Bayan Ronald, inatla, 9 sayısını 
vıe etrafını dolduruyordu. Bu rakııro 
dün gecedenberi dimağına musalla.t 
olmuştu. Behemehal çıkacağına ka
naat getirmişti. 

(Arkası var) 
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25 Ktnunusa.nı 1941 

Hava tehlikesinden 
korunma denemesi 

Tıbbi müstahzarat 
Sıhhiye Vekaleti yeni bir 
kanun layihası hazırladı 

Habeşistanda ileri 
harekatı basladı 

(Battarafı 1 lad Abİfed•) 

Ankara 24 (Telefonla> - 12 aene-1 Haile Seli.siye 
denbcrt merlyet mevkllnde b\&luıu.n Habeıiatanda 
tıbbi ve ispençiyari müstahzarlar llari1lııı 24 U.A.) _ ReuteJ: aJana
hakkındakt kanunun tatbikatmdan 
alınan neticeler bu kanunun dei!~U- nın Ha.be~ - Sudan hududunda bulu-
rtlmeslni tc:ı.b ettırmtştir. Sıhhiye Ve- nan hun.st Jlluh&blrl blldlrtyor: 
Uleti t.aratınd:ı.n hamla.nan yeni ka- İmparator halle Be1Ul,ye'n1n 1!! U
nun lfıylbası mlltal~alım alınmak ıumusanide Babeştıtana. reçCIIJnl 
bere nlfıkndar VekA1ctlere gl!ndeıll· fbnd.l ifşa. edeblllr12. !mpan.to.r Bar-
lrll6tir • tum'da bit\ İngU1z bombardıman tay-
Yenı .. yanslne bin~ vıt avcı tayya.relerl-

lar proje tle poloııik mu5tahrtr- nln refakatlle Hab~ - Sudan hadu-
• ampul ve komprime halinde yal- dınıd dinamitle? atılmak .suretlle ve 

ruz eczanelerde satılması şarllle tıbbl a 
Ye lspençiy:ı.rı maddeler dı.şmda bı- tumalarla eaiılılt bil'. arazı.de hazır.. 
takılmıştır. Jana.n tılr tayyare meydanına lnml~-

S & 
eruın ve nşı latlhzaratı memle- İm •- b 

ketımızın 1htıya~lanna yetecek dere- para...,. ııradıı. lk1 otlu, nllahtı 
eeye vardı~mdan dışarıruın gelen bu ?e mırrar dOktl lle Sudandaki İnglllz 
&lbt teda\'I ve vikaye vasıtalan hak- kuvvetleri kumandanının bir mftmes
kındakl kontrolün daha ziyade ku•- auı tarafından karşüanmıştır. 
ITctlendlrilnıest inatsadile kanunda •Yurd ar.slanı.. tananden inerken 
değ~!kllk yapılmıştır usun boylu, batı .santiı Sudan ınUda.-

Knn • · faa ordusuna mensup bir lota tarafın-
leter nna ilave otm;ıım bir fıkra lle dan sellmlanmıştır. İmparator hudu
lan lnerlenn de müstahzar yapın•- du otomobille cetınl§ttr. İnglllz rubay
ıın ~ b:in vertlmeırte, l!boratu-rar n larmm kmrıanda.mıda bulanan He.be§ 
~m thanelerin VeWetçe kontrol. tuvret:ıerl yol boyunc& d.lzUmıı btılu-

esı temın olunmak.tadır. mı.yorlardı. Suyu lr.urumUf b1r dere-
tt!terı kanunun 8 ncı maddesi de de- nın yat&tm& aüratıe inen imparator 
to lr1lerek yerli müstı:ıhzarntın 1alnl21 burada bir tahJp tarafından takdis 
~tan d~~l. ı:ı:.erake.nde satııı !1atlerl- edildik.ten eonra hazırlanan direğe 

de daha evvelce Veki't.lete bilcUrU- kendi elil• Ha.bef bayratını çekmif
ıne.sı mecburlyetı vazedllme.ktedlr. Ur. Bu metusım esnasında borular 
h-V~We~ :ıc.nı projeye koyd~u bir çalınm11 erler .sel!m durmuştur Bu 

ükilm ııe tuvaıeıe nıahswı olanlar va.kurane ve sa.de merası d · 
d111nda kalan mlistahzanıır ıc;tn sa- imparator Habeşistan d~~~ :~ 
bit ve mfiteharrJk sfnema. mımıerı ;yoluna deTnm etmlştlr 
.ı.;.ıklı Ye ı.şıks:ız an§ler Te radyoda . 
rekMm yapılmasını menetmete aaa-
hlyetll bulunmaktadır. Yürüyüı müsabakaıi 
Bnnd:ın başka projede tahlil netice- Bedea l•biyeısi l.tanbal höı. · 

-1ndtt tormfiliine uynuy:ın r.ıhnd ter- h.ttkanlıimdan. esı 
tıbtnde bulunnn maddelerin aaı: ol- f - 26/1 ;9.ıf t tarihhııe. milaa.dif 
ındadığı an~an mftstahzarlan ihzar pazar günü ıaat ı o da '"'I ü 
e enler: ruhsatsı% olarak mil.stnbzar lı:ell fl ı. ___ _ J - nız m • 
1 • e eıe ma~ o 1- - ' Ü 
nıaı edenler ve tlbbt milstahzarlatı b . . . ~ ;ıero on 

taklld edenler hakkında bir takını eş lUJometreük hır yürüyü§ müa-
cczat hükümler bulunmakt:ı.dır. bakuıı Y•pllacaiından (otin.k. ede· 

cck gruplann behemehal .... ı clo-
H k k . • lima kuzda Şi~li tramvay depoau önünde 

a ern omıtesı ta t .. buır bulunmalan. 
namesi kabul edildi 2 - Grup lmirlcrl miisahah er. 

Ankara 24 (Telefonla) _ Beden tip heyetine müracaatla ellerindeki 
~e:ıt ınerns btifare heyeU, ,enl resmt listeleri:nl ıöstererek numara 
lbı.t hakem koınıtesı tallma.tname- almaları lazımdır. 
de~atere ve .kabul etmiştft. Fe- 3 - Müsabaka tam saat 1 O da 
1aPOrlan ann hazırlıyacağı faallye~ ba§)ayacağından nktinde numara 
ızıürntıZd ~ 1941 bütçesi mllzakeresi almadıkları takdirde milsabaka 

e lalı ıann yapıJacaktn-. hakkından mahrum kalacaklardır. 
11a.va ku 4 - Müsabakayı tdare edecek 

. rumu Halkevle- olan a§ağıda isimleri ,..zıJı hakem 
rınde konferanslar arkada~lann l6tfen te~rifleri rica 

\'erdirecek olunur. 
t nava turuınu. ha. Adil Giray, Hüsarneuin Güreli, 
~tine talebenJn a~~k:~rumu ::nen- Zeki Gökı~ık, Tevfik Böke Firuzan 
tıp ret!'~lkevlerJnde konfe~;nsfur ı:~ Tekil, İlhami Puiatcr, Neriman Te
kon~~t1r. Her kazad:ı.kl talebe :u kiJ, Cemil Uzunoğlu, Süleyman T e· 
İlk kon~larda hazır bulunacaktır. kil, Fethi Diıiçer, Abha.a Sakarya. 
llOnü Haı~~tı29 k~nunusanlde Eml- Şekip Okçuoğlu, l. Bakır. Ç.. Bap· 

de verilecektir. ran, Şakir Baroer, 

AKŞAM 

Sultanahmed, Ayasofya 
meydanları aafalt olacak 

Sult:uıahmed n Ayasofya meydan
larının asfalta çevrllmesl içtn b!r pro
je hazırlanmıştır. Bu projeye göre ya
kında bu mayda.nlann inşası müna
kasaya çıkanlncak ve ilkbaharda 
meydanlar beton asfalt olarak ın,:ı. 
edllecektı.r. 

Takıim-Harbiye caddesi 
Harbiye lle Taksim arasındaki yeni 

yapılan asfalt caddenin bir çok bozuk 
kıs2mlan Tardır. Caddenin henüz ta
but muameıesı yapılmadığından bo
zukları düzeltmek, noksruılnrı tamam
lamak mtiteahhtde alddlr. Yağmur 
mevslml bittikten sonra asfaltın ta
mamlanmasına ba§ianacaktır. 

AKŞAM 

Türkiye Ecnebı 

uoo kuru§ 2'100 kuru§ 
750 • 1450 • 

HİSSE SENETLERİ 

T. o. Merkez b:ınkası 
T. İş bankası nama muharrer 
T. ~ banka.sı (hamile atı> 
T. İş bankası mümessil his. 
A. Dem!ryolları ı:ılrketl ( % 60) 
A. Demlryolları şirketi ( % 100. 
EskJşehlr çimento şirketi 
Şlrketı Haniye 
ŞlrkeU Hayriye temettll 

EC.l\'EBİ TAHVİLLERİ 

Kted.l Fonslye 1903 
• • 1911 
, , Amorti 
, » Kupon 

8 

109.50 
us 

10.20 
103.-
22.25 
37.-
7.70 

26.-
21.-

113.50 
107.50 
69.-
1.30 

Tilrk lirası 

u• 
t32.20 

1 

Soldan sağa ve yukandan nşatı: 

1 - B!c!me koyan. 
2 - Vaktlle esirlerin satıldı~ yer. 
3 - K!ml taharri ediyor. 
t - Büyük - Garnz - Nota 
o - Başına cAı geUrse b!.r nevi y(ln 

kumaş olur - Bir sayı. 
8 - Sonuna. cS11 geUrse mıtasa· ko 

nan - Blr nevi yüzük taşı 
'l - Müezzin. 
8 - Tramvay demlrl - Bir erkek 

Lmı1 

Q - Bir soyadı - Tencerenin büyilğU. 
ıo - Tersi bugünden .soııra ıeıen 

gihıdllr • Büyük anne 

iNŞAAT I LANI 
Birleşik pamuk lpllğl ve dokuma 

fabrikaları mQessesesinden : 
1 - Pamuklu mnessesestne b&Rh NazUli fabrikası pamuk: ambarlan in~ 

şaatı, vahit fiyat esaslle ve bpalı t:a.rf usullle ekslltmeye konulm~tur. 
İfbu inşaatın muhammen kevil bedell 67.219.72 Ura.dan ibarettir. 
a - Ek.slltme evrakı üo Ur& iilukablllnde Ankarada Sümer Bank ma

mulat müdilrlüğ-ünden İstanbulda, Sümer bank İstanbul §ubeslnden alınn
blllr. 

3 - Ek.slltme 30 klntmusani 194.1 tatlhlne müsad.if per§embe gtinU .saa.t 
16 da Antarada. Silmer bank um.um mlldil.tlütilnde yapılacaktır. 

' - MUTakkat temlnat m1ktan -llll lll'adır. 
fi - İstekliler tckill evrakı meyanına ıımdlre kadar yapımı oldukları 

bu tabll ~lere. bunla.rm bedellerine, ıınnanın telmUt tefkllltının klmlerden 
~ekkü! ettJğlne ye hangi bankalarla muamelede bultmduklanna dair ve
sJtalan Jtoyacaklardır. 

6 - Tekli! mektuplarını h3.TI arnar. kapalı olalılk ilınle güntı -.at ııı 
e kadar makbuz mukabilinde Ankarada Sümer bank muha.berat müdürlütü 
binasında pamuklu müesseseslno tesllm edilecektir. 

'l - Posta. Ue gönderilecek tekllfler, nllınyct ihale saatinden btr saat 
evveilne tadar celm.11 ve zarfın kanunl ıetilde kapatılmış olması IAzımdır. 
Postada vnkl olabllecek ıeçlkmeler na.zan ltıbare aımmıyacaktır. 

8 Banka lhaleyl icrada serbesttJr. <246 - 3481 

M. M. Vekaletinden: 

Sahife 7 

l'ENİ NEŞRİYl\.'l' 

Hesap ve vergi bürosu 
faydalı kitaplar ıerisi 

No. 3 
Kazanç verglslnln en yeni tadille• 

rlne gfüo tıllAnço - kAr ve zarar vı 
beyanna.nıelerln ne &uretle tanı.lm 
~llece&ı, aktif ve pas.lfe ne glbl 
fe'Ylertn n.zılacağını, zarara ne gtbl 
me.snı.fların alınacatını, kabul edll· 
ın1i masrarıarın neden ibaret olduğu
nu, defterlerin ne suretle tutulac.'l
tını açık bir lisanla lzah eden bir ki
tap çıkmı.ştır. Aynca husust şlrkctlet 
hakkında: tatsıyeler de v:ı.rdır. 

Her mukelle!ln bUmesı lcnp eden 
birçok mali mnIUmatı muhtevi bu 
faydalı kitabı tavsiye ederiz. 

Yazan: İsmall Hilmi Afşar. Butün 
kitapçılarda bulunur. 

KONFERANS 
OJşll Halkeviııdcn: 
26/1/941 pazar günü sa:ı.t 15 de lbl

kevim1zde Ahmed Halid Ynşarocıu ta
rafından <Dünya. nhvali karşısında 
Türk Gene!) mevzuuncla bir konferans 
ve göstertt ı:ıubemlz tarafından da bir 
komedi temsll edllecektlr. Herkes gele
bilir. 

••• 
Parasiz İngilizce dersleri 

ŞJşli llalket'indcn: 
Şubatın birinci cumartesi gününden 

ıtlbaren şaat 17 - 19 arasında. profesör 
Thompson tarafmdıın ingiHzce 1klnc1 
yüksek .lnır tedrisatına başlanacağın
dan ntzu edenlerin her gün sar.t 
17 den 20 ye kadar mürucantıan. 

• •• * tİsküdar Halkevinden: 1 _ 
28 lklnclltfı.nun 1941 p:ı.za.r günü s:ıat 
15 te EvJmlz salonunda (Feyzi S elen 
tarafından «C<>cuk terbiyesi» mevzulu 
konferans verllecektlr. 

2 - Konferansı müteakip Temsil 
kolu tarafından lkl -perdelik komedi 
temsll edilecektir. 

• •• 
Beşikfa natkevinden: 
Evimizde pazartesi, perşembe gün

leri saat 17 den 20 ye kadar dev:.ı.m 
etmek üzere İnglUzce dersi verllecc
ğlnln ve kaydedilmek isteyen he' es
kArlann her gün idare memurluğuna 
müracaatta bulunmnlan ilan olunur. 

Sanayii T. A. Şirketi 
Meclisi İdaresinden : 

2 - Temettüntın tevzii. 

3 - Nizamnamenin 2 7 nci mnd· 
desi mucibince vazifesi hitam bu1:\n 
üç idare meclisi azasının yerlerine 
yeniden aza intihah:le idare mcc:;si 
azalanna verilecek huzur haKkının 
tayinr. 

4 - 1941 sene·i için murakıb İn· 
tihnbı ile verilecek ücretin tn;>·:ni. 

GAiP ÇOCUK 
Oğlum 17 yaşınd~ 

lbrahlm Temiz nym 
Jlrmlncl pazartesi 
gilııU mcktcl>c gidi
yorum diye c' den 
çıkmış bugüne kıı-

ı dnr nvdet etmemiş
tir. Yanında bl~ 
mlkdnr para da 
vardır. Bllenlerln 
ve görenlerin insa

....-~-1ııı1 niyet namına ndre
slme bildirmeleri rica olunur. 

Babası: Ycdlkulc Hacı Evhnttln 
Caddesi 85 No. Bektnş Temiz 

Beneitk 
8 Aylık 
3 l\7llk 
1 Aylık 

too • 800 • 
150 • • 

Kuleli, Maltepe, Bursa askeri liselerinin her üç 
ainifına ta ]ebe aliniyor Tek Ta.ılı kıymetli 

Posta ıttnıaıfuııı dahll olmıy&n ı. - Kuleli. Maltepe, Burs:ı. ııskerı llselerlnln her üç sınıfına 1/Mart BİR CİFT KÜ 
ecnebi memleketıer: Senelltı: 941 de ba~layncı:k olan yen! ders devresi !cin maarif liselerinden nakli su- .. • PE 
3600, altı aylı~ 1900• Uç ayııtı retlle talebe alın:ıcı:ıktır. ~andal Bedesteninde teşhir 

1000 kuruştur. 2. - Alınnc:ık tnlebenln ı Tilrk ırkından olması, sıhhi muayenede sar;- edilmekte olnn bu küpeler 1---------------1 lam çıkması ve istekli ııdcdl ihtiyaçtan fazla. olduğu takdirde yapılacak ı 7/ 1 ;941 
Telefonbnmız: BaFtıuhıırrlr: 2oss~ seçme ıın:ı.vında kaz:ınmıısı. ve kendi okullarında bu sene nldıklan llk ka- '1 paznrtes.i ı\inü eaat 
razı işleri: 29765 - İdare ZOG81 naat notlannın derecesi fyl alınası şarttır. 14 de Mezat dairesinde müzn· 

Miidiir: 20f97 ~ .. a~ :- Bir sen.~ .~ahs~l terk edenler, her ne sebeple olursa olsun yaşını iitlllyliedBemsıiuilreiitıiiilieıııi~ialitılıilaiciaki·iitııiıir.mmm 
buyutmuş veya kuçultmuş olanlar, yaşlan, boylan ve agırlıkları askeri lise-!-•--------------ı! 

Zilhicce Z7 - Kesım '79 !eı: tallmatında yazılı hadlere uygun olmayanlar kabul olunmaılar. 
s. İm. Gü. öt. İki. Ak. Yat. 4: - Bu ~artlan taşıyan istekl!lerln bulundukları yerlerin askerlik şu-ı 
E. 12,20 2,03 7,11 9,45 12,00 1,35 belerın~eın dı~cr knydukabnl şnrtlarile müracaat yollnrını öğrenmele 1 Va. 6,35 8,18 13.26 16,01 18,16 19,50 ~un:ı. gore de kaydukabul kfi~ıtlannı hazırlayarak 201ır Künu 19t1 

d ve 
idarehane: Babı!llt civan l ıtlbn:en askerlik şubeleri yollle bu kii.ITTtları girmek tstedlkl;rl oku~ara gö~~ 
Aclmusluk sokak No. 13 dermcle~l ve okulların bulunduğu yerlerde buhm::ı.n istel~lllerın de yine 

1 
~~/ II Kanuı1/941 den itibaren doğruca. okul müdurlüklcrlne m - c:ı~t:uıı iill••••••••••••li, ılan olunur. ,1579.. .12114. 

Apartıman sahipleri! 
Boş dairelerinize iyi kiracı 

bulmak için cA K Ş A M:> ın 
KOÇUK lLANLARI ndan is· 
tifade ediniz. 

===· 



Sahife 8 

-
ÇAPAMARKA 
sebze ve hububat komprimcsile 24 saatlik 

kalorinizi temin edebilirsiniz. 
Her büyük bakkaliye mağazasında bulunur. 

T. iŞ BANKASI 
1941 Küçük 

T asarrul H esaplari 

ikramiye Planı 

Avrupanın en gÜzel qılı güllerini 
Kere.mi GOL bahçesinden ted arik 

edebilirsiniz. 

. SiYAH Gül ~e dahi 
Büyük Gül Koleksiyonu: 

Liste isteyiniz 
Ta§raya sipariş kabul olunur. 

Kerarni Parıldar 
Uncular cad. İmam sok. No. 28 

ÜSKÜDAR 

1941 iKRAMiYELERi -, 
1 a det ZOOO Liralık = %000.-

• • 1000 • = 3000.- .. 
2 .. '150 .. = ısoo- .. 
4 .. 500 .. = 2000.- .. 
8 .. %50 .. = 2000.- .. 

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

300 H 20 .. = 6000.- ,, 
Keşideleri: 4 Şubat, 2 l\Iayıs, 1 Atus-
tM, 3 İklncite-.rin tarihinde yapılır 

Deniz harp okulu ve lisesi komutanlığından 
Okulumuza 35 lira ücretle bir nşçı alınacaktır. İsteklilerin aşağıda ya-

sılı evrak ile HcybcUadadakl okula müracaatları. 
1 - Dilekçe. 
2 - Polisçe musaddak hüsnü hal varakası. 
3 - Nüfus cüzdanı veya sureti. 
• - Sıhhat raporu \'e nşı kli~ıdı. c453• 

AKŞAM 1 

l stanbul LerJct%im 
amirliği •atin alma 
komisyonu ilanlari 

fJ~&her t.\lOIU Ü kuruf fia.t tahm~ 
edUen ü ton sabun alınacaktıl. P~ 
zarlikla. ~Utme.11 27/1/941 paza 
günü ~t 14 de Tophanede Lv. A.m11'
lllti sa'füı alma. Jıl:ım.lsyonunda yapılaıı
caktır. İlk teminatı 1452 Uradır. Şart.

namesi. komisyonda görülür. İsteklll&
rln belll saatte komisyona gelmeleri. 

(809-358) 
••• 

Bir ad~t so~ hava odası yaptınla
.,caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 27/1/941 
pazarl~ Agilnü saat 15,30 da. Topha.
nede ~._Amirliği satın alma. komisyo
nunda yapılacaktır. Keşi! bedeli 7940 
lira ilk teminatı 595 Ura 50 kuruştur. 
Keısl! ve .ş'.lrtnamesl komisyonda gö
rülür. İsteklilerin belll saatte koml.s-
yona gelmeleri. (818 - 390) 

••• 
Beher kilosuna 44 kuruı tahmin 

edilen bin ton sabun alınacaktır. Pa.
zarlıkla eksiltmesi 27/ 1/941 pazartesi 
günü saat 14,30 da Tophanede İst. 
Lv. iimtrliğl satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. İlk teminatı 21,350 lira
dır. Şartnamesi komisyonda görülür. 
Tuteklllerin belll saatte komisyona 
gelmeleri. (810-359) 

••• 
28 ton zeytin alınacaktır. Pazarlık

la eksiltmesi 27/1/941 pazartesi günil 
saat 15 de Tophanede Lv. Amlrllltl 
satına.ima komsiyonunda yapılacak
tır. Tahmin bedeU 7840 llra ilk temi
natı 588 liradır. Şartnamesi komis
yonda görülür. İsteklilerin belU saat
te komic;yonıı gelmeleri. (815 - 387) 

••• 
Adet. 

4 frenbalatnlan. 
1 klaksyon. 
1 dtş astık. 600x16 
2 iç listlk 600X16 
Yukarıda yaztlı otomobil malzemesl 

alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
2811/941 sah günü saat 14 de Topha
nede Lv. Amirliği satın alma komis
yonunda yapılacaktır. L<;teklilerln te
mlnatıarile belli saatte komlsyona 
gelmeleri. (814 - 386) 

••• 
300 çift eldiven alınacaktır. Pa

zarlıkla eksiltmesi 28/ 1/ 941 sah günü 
sant 15 cie Tophanede satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Eldivenler 
taliplerin getirecekleri yün eldiven 
veya lçi kürk!İi veya f:ınlli\lı götleri 
eldivenlerden b~~enilerek alınacağın
dan isteklilerin nümune ve temlnat
larlle belli vakitte komlsvona gelme-
leri. (817 - 389) 

• •• 
100 adet nöbetçi muşambası alma

cakttr. Pazarlıkla eksiltmesi 2811/941 
salı günü saat 15,30 dn Tophanede 
Lv. Amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Taliplerin getirecekleri 
nümunelerden beğenilmek suretlle 
alınacak olan işbu muşambaya lstek
lilerln nümune ve temlnatıarile belll 
saatte komisyona gelmeleri. 

(311> - 391) 
••• 

15.000 adet ip yular sapı alınacaktır. 
Pazarlıkla. eksiltmesi 28/ 1/941 Salı 
günü s:ıat 14,30 da Tophanede Lv. 
Amirliği satın :ılma komisyonunda 
yapılncaktır. Tahmln bedeli 2535 lira 
ilk teminatı 190 lira 12 kuruştur. Nü
munesi komisyonda görülür. Istekli
Ier1n belli saatte komisyona gelme-
leri. (320 - 392) 

••• 

25 K~unusani 1941 

TOPTAN SATIŞ YERi ~ lSTANBUl. SULTAN HAMAii HAMDI BEY. GEÇiDi No~(S-58 TEL :21295'
1 

PE'RAKENl>E SATIŞ: ODEON-llA~AZASl. ISTANBUL' • BEYO~LU ISTIKUL CAD, INo. 4a ! Jl 

ti.er akşam: TAKSiM'd e 

IC S .. A ı. Salonunda 
Memleketlm1zln ttıymetu okuyucusu olan Bayan 

UALll kemanı SADi ve arkadaşları 
Sayın halkımızın yüksek alfıka. ve teveccühlerile muvaffakıyetle scanslanna. 
devam ediyorlar. Ayr:ıca: 15 ~ilik: memleketin tanını~ san'atkiirlanndan 

mütetekkll S A Z D E Y E T i ve meşhur 

POGANNi KADIN ORKESTRASI 
(LİLİ ŞEKY İdaresinde) 

Her gün saat 4 ten 7 ye kadar HALK MATİNESİ Konsomasyon 
13 buçuk kuruştur. Tel: 40099 

1000 adet et satın ve 5000 adet et 
bıçağı müLcnhh1d nam ve hes:ıbına 
alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
29/1/941 çarşamba günü saat 14,30 da 
Tophanede Lv. Amirliği satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 6500 lira ilk teminatı 487 lira 
50 kuruştur. Nümuneleri komisyon
da görülür. İsteklilerin belli saatte 
komisyona gelmeleri. (821 - 468) 

••• 0~~~-;::f.!'t!f~~i.~~. ı İr~~ hn~~~ v~~n~~?..1~!!~~!!ı~~ 
Haydarpaşa istasyonunda 30,000 ı Beyoğlu Parmakkapı imam teb'alannın Baş Konsola.toya müracaat etmeleri beyan olunur. 

ton askeri eşya tahinil ve tahliye et- sokak numara 28 pazardan d 
tlrllecektlr. Pazarlıkla. eksiltmesi 1 maada saat 14_ 18 e kadar. 

1 
Harp Akademisi Satın Alma K omisyonun an 

2711/941 pazartesi_ günü &a!l.t 15,45 de ı Gece müracaatları da kabul Beher c:ütine tahmin edilen bedel 40 kuruş olan 1465 çift köhne er kun-
Tophanede Lv. Amirliği .sa.tın alma 1 durnsının açık arttırma ile satışı 29/ 2. kô.nun/941 çarşamba günü s:ıa\ 
komisyonunda yapılacaktır. Tahmin edilir. Telefon: 43905. ıo da akademi satın alma komisyonunda yapı~ncaktır. Kunduralar her g~n 
bedeli 12,000 lira ilk teminatı 900 ll.ra- l lll••••ıı-•mmm.ı•li·mm•• akJ.den:i debboyunda görülebilir. Arttırma münakas:ısına. gireceklerin mu-
~ır. Şartnamesi komisyonda göriilür. ı .... Dr. İhsan Sami nakasadan evvel Beşiktaş mal müdürlüğüne yatırılmış 44 liralık teminat 
Isteklllerin belli saatte komisyona 1 1 makbuzlarlle mezkür günde komisyon um uza müracaatları. (537) 
gelnıeıerl. ••• <822 - 469> Qksürük Şurubu 

Beherlne 90 lira tahmin edilen 25 Öksürük ve nefes darlığı, boğ· ı ' İstanbul Vakıflar Direktörlüğü 1lanlan 
adet maıı. kapak büyük bakır helva- maca ve kızamık öksürükleri 1---------------------------.ı 
hane alınacaktır. Pazarlıkla. eksilt- İstanbul ve Beyoğlu vakıflar İdarelerinde açık (20) ve (15) llra asil 
mesi 29/1.1941 ça,...<>mba gun-u" saat için pek tesirli ilaçtır. te - .. t 13 30 d ç b l1 • ..,.... maaşlı memuriyetler için 10/ 2/ 941 pazar si gunu sna , a em er -
14 te Tophanede Lv. Amirliği satın Herkes kullanabilir. taş'da Vakıflar Başmüdürlüğünde tahriri müsabaka imtihanı yapılacakdır. 
atma komisyonunda yapılacaktır. İlk ilıiıiliiiiiiıliiiiiiiiıiıiiiiiiiim•••mi 20) liralık memuriyetler için en az liseden ve (15) liralık memuriyetler lçln 
teminatı 168 llra 75 kuruştur. Nümu- Zayi _ Beyoğlu yabancı askerlik en az orta mektepden mezun olmak IAzımdır. İsteklilerin memurin kanu• 
nesi komisyonda görülür. Istekl1ler1n şubesinden verilen askerlik tezkeremi nunda ııra:ıılan evsafı haiz olmaları, muvazzaf ask.erllk hlzmetlerlnl yap-
belll vakitte komisyona gelmeleri. kay'bettlm. Yenisini alacağımdan es- nuş bulunmalan ve daire doktorluğunca yapılacak muayenelerinde sıhhl 

(823 - 470) kisinin hükmü yoktur. A.rızalar1 olmamaları lazımdır. Bu hususdaki dilekçeler ~ağıda. ya.zıh vo-
••• Sıvas Batik kazasından Beydili kö- salkalarla birllkte lO/ı.1941 saat 12 ye ndar idaremize verllmlf bulunnıt.-

Beher çiftine 750 kuwş flat tahmin yünden 1316 tevellüdlü HÜ!ıeyin Karlı lıdır. 
edilen 1000 çi!t l!stlk çizme alınacak-1-------------- 1 _ Zabıtaca. tasdlkll hüsnühal varakası 
tır. Pazarlıkla. eksiltmesi 30/1/941 ş U B E Y E D A V E T 2 - Mahkümiyetl sabıkası bulunmadığına dalr müddelumu.millkteıı 
pe~mbe ~nü saat 14 de Tophanede Fatih askerlik şubesinden Wdik.ll vesika 
Lv. Amlrllğı satın alma komisyonun- . 
da yapılacaktır. İlk teminatı 562 lira Yedek jandarma Yzh. ~li.seyin oğ'. ı - Mekt.ep şahadetnamesl veya musaddak suretL 
50 kuruştur. Nümunesl komisyonda Necdet (2822) in şubeye milracaatı. 4 - Nüfus hüviyet cüzdanı veya musaddak sureU. 
görüıür. İsteklilerin belll saatte komls- 5 - 6 x 9 eb'adında. dört foto~raf . 
Yona gelmeleri. (828) (528> Dr. Horhoruni o - Evvelce başka. bir yerde çalı§Dlış olanlann ayniına sebeıblerlnt ga.-

••• Eminönü Nimet Abla g''"'sl 1 terlr vesika. (538) 1000 llralık kadar zeytin danesl "V" 
alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi karşısındaki muayenehanesinde 
27/1/941 Pazartesi günü saat 15 de her gün akşama kadar hastala-
Tophanede Lv Amirliği satın alma iılliriıniımtE!rıidinİlvımedmeiirGı. ıılT~elılcllfliıo~nİI: ııi2ii4ıiıl3İIİ1İil .• 
komisyonunda. yapılacaktır. Kati te
minatı 150 liradır. İsteklilerin belli' 
saatte komisyona gelmeleri. 

••• (827) (527) 

Beher kilosuna yedi buçuk kuruş 
konulan 200 ton kadar arpa ve beher 
kilosuna yedi kura, yetmiş beş san
tim konulan 200 ton kadar yulafın pa
zarlıkla eksiltmesi 30/1/941 perşembe 
günü saat 14,30 da Tophanede İst. 
Lv. Amirliği satın alma komisyonun
da yapılacaktır. Arpanın ilk temlııatı 

DOKTOR SAKIZ 
Muayenehanesini, Kadıköy 

Hale sineması altındaki Modıı 
caddesine musadlt Damacı so
kağı 6 No. ya nakletmiştir. 

Telefon: 60673. 

1125 lira yulafın 1162 lira 50 ku~tur. 
Nümwıelerl komisyonda görülür. İs-

teklilerin belli saatte komisyona gel-
meleri. (829> (529> 

ıstanbul Ticare t 
z a hire 

v e 
borsasından: 

Borsamız mübayaacılarından Seldml Salih Çene lstl!a etml§ olduğun
dan mumaileyh ile Borsa muamelAtından dolayı bir lhtllAflnn olanların 
ilan tarihlndf'n itibaren on gün zarfında. Borsa.ya mürocaatları mm olunur.~ 

Bahçekapıda Şapçı han s atınalma komisyonundan 
Cinsi Adedi Teminatı 

J.:kmek saçı 1400 315 
Yukardaki malzeme pazarlık usulile satın alınacaktır. Şartname ve 

nümunelerı komisyondadır. Pazarlık 27/1/941 pazartesi günu saat 11 de 
Bahçekapıda Şapçı hanındaki kom!sy onumuzda yapılacaktır. t525l 


