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Ron:anyadaki alman 
tahşidatı akıl ve 
mantık karşısında 

henüz bir muammadır 
1 • 

Itaıyaya yardım etmek için 
runıanyanın büyük harp plA.nını 
tleğLştirmesl beklenemez. Alman.
fa ilkbahara, nerede ve herhangi 
bir hareket hazırlıyorsa bu, ev
~elden çizilın.l4 harp planının 
tatbikatı olacaktır, yoksa italya-
ının Arnavutlukta imdadına koş-
ınak gibi fikirler Almanyayı filAn 
cephedeki gayelerini bırakıp, sırf 

-.. 
\ 

l>undan dolayı, falan cephede Sudan • Eritre hududu civannda bir İngiliz kamyon kafilesi 
harp açmaya sevkedeme~ Bu ===============================================:=:;==================--========== 
'i1üşünce bilhassa Balkanlar için 
t'loğrudur. Eğer muayyen bir za
manda, kendi harp gayeleri için 
Balkanlarda cephe açmak Al
nıanyanın hesabına esasen dahil 
bir hareket değilse, sadece İtal
yanın Arnavutluk hezimeti AI
nıan ordularını Balkanlara geti
remez. italyaya yardım keyfiyeti, 
olsa olsa, mevcut karann tatbi
kinde yeni bir vesile diye kullanı
labilir. 

Derne önünde 

lngiliz kuvveti 
takviye ediliyor 

İngilizler Eritrede 
Biscia'yı zaptettiler 

Habeşistanda tazyik 
devam ediyor. Adis 
Ababada ltalyanlar 

lena vaziyette 

lngilterenin 
Salya elçiliği 

Kıymetli eşyasinı 
lstanbula gönderdiği 
haberini tekzip etti 

Sofya 26 ( A.A.) - ( Reuter) : 

Şimali ltalyada 
kargaşalıklar 

mı cıktı? 
• 

Alman ajansi çikan 
haberleri tekzib ediyor 

Şimali ltalyada laalkin 
yüzde onundan lazla•i 
Mussoliniye tara/tar. 

'değilmiı 

BU SABAHKi 
TEL O RAFLAR 

ltalyan muka-
bil taarruzları 
püskürtüldü 

ltalyan tayyare
leri kendi asker
lerini bombaladı 

lngiltere, istilaya 
karşı koymağa hazır 
İngiliz muharriri B. 

Garvinin makalesi 

B. Mussolini'nin 
İmparatorluk kurmak 
hulyalari ebediyen 

uçmuştur 

Londra 27 (A.A.) - B. Oarvln yaz
dıRt bir makalede diyor ki: 

Alcdenlzdekl parlak muvaffakıyeUe
rlmlZ, müttefiklmlz .Yunanlılnıın par
lak zaferleri, faşist Italynnın feci uya
nl.§1 işte hep. bunlar, Amerika ternzı
nln gözünü Inglltere tarafına bastır
ınnzdnn evvel büyük Brlt.nnyayı imha 
ederek harbi kazanmak hususundnkt 
gayretlerihl bir kat daha arttırmaya 
Alma.nlan sevketm~lr. 

Alman pliinı muhakkak kl ümltsı. 
fakat. metodludur. Buhran belki de 
uzak: deg-lldir. Biz tetikdeylz. Fevkalı\

Atlna 27 (A.A.) - (B.B.C.) Dün ak- de mükemmel maneviyata ve fevkalA.-
fa.Dl resm.l Yunan sözcüsü Atına. rad- d k tU sillhl 

Yeni ltalyan ba§kuman
Claninın tabiyesi de 

fayda vermedi 

,yoslle yaptıgı beyanatta .Ai"navutluk:- e uvve ara malik bulunuYo-
ruz. Şaşkınlıkla değil azami blr azimle 

ta'kl yeni İtalyan başkumandanı gene- kırılmaz bir cesaretle ve sarsılmaz bl; 
ral Kavallero, Yunan tlerllylşinl dur- ıtimadla karşı koyacağız. 
durmak ve askerlerinin mıı.nevlyatını İngllız mnıetı, fıtreten hazır ve dl
yilkseıtmek için muk:abll taarruz üs- siplinlldir. Nazi kuvveti bu serer bü
tüne mukabil taarruz ynpnıata. karar tün unsurlan kullanarak en ümitsizce 
verdiğini söylemiştir. bir teşebbüste bulunacaktır. Eğer Hlt-

Demek istiyoruz ki Almanya
nın niyetlerini tahmin ederken 
siyasi tesadüfleri asla hesaba kat
nıamalıdır. Mesela Norveçin, ya
hut Danimarkanın, Hollanda ve
ya Belçikanın politikalarında Kahire 26 (A.A.) İngiliz 
herhangi bir değişiklik Alman- umumi karargahının tebliii: Trab
Yanı . . lusta Deme civarında dü§manla te· 

İngilterenin Sofya elçiliii. elçili
ğin kıymetli efyasmın lıtanbula 
aıönderildiği. artivlerinin Sofya
daki Amerika Birl~ik devletleri 
elçiliğine teffi edilmiıt olduğu, 
bütün elçilik memurlarma Tür
kiyeye gitmek üzere Bulgariatanı 
terkebneğe hazar bulunmak için 
talimat vet"ildiği hakkında Al
manlarm kontrolu altmda bulu· 
nan Europa • Preu tarafından 
netredilen 4ayialar tekzip edil
mektedir. lnailterenin Sofya el
çiliği, bu haberin tam bir Al
man propagandan h.beri old.;-. 

İtalyan piyade kuvvetleri mitralyöz. ler derhal muvaffak olamazsa dünya 
leiin ve havan toplarının himayesinde önünde ebediyen mrı.s edecektir. 
birçok mukabil taarruzlar yapmıştır. Bundan bir hafta evvel yapılan 
Bununla beraber, Yunan topçusu 1m- Hitler - Mus.sollni mfilAkatı bu hıı.rbln 
dad kuvvetleri alan düşmanın bu en elim ve ayni zamanda en gülünı~ 
muannidane hücunılannı püskürt- bir hfı.dlsesl olmuştur. Milcadelenln 
müştür. ttalyanlar a~ır zalyata. uğra- yeni ve mübrem safhasının başlangı-

Roma 26 (A.A.) - D. N. B nln hu- müştür. Italyanlıır ağır zayiata uğra- cıdır. İtalya artık Hltler imparatorlu-
sust muhabiri blldl.rlyar: kuvvetll tayyare teşekkülleri kendi ğunun bir parçası olmuştur. Mussollnl. 

n bu memleketıerı ışgal et- mas haUnde bulunan jleri kuvvet· 
nıesine engel olamazdı. Nasıl ki lerimiz şimdiki halde takviye edil· 
~sveç, yahut İsviçre açıktan açığa mektedir. 
düşmanca siyaset gütseler elle- Eritrede Biscia elimiz& geçmiştir. 
rinden geldiği kadar tahrik' etse- Ye~iden. 1 ~O kadar esir aldık. Ka
ler, Alman orduları gene oraları reJ.:.at Bıscıanın şarkınd~ Agordata 
şimdi gidip isti la etmez. Çünkü clogru d~vam etmc:ktedır. 

Şimall İtalya şehirlerinde ve bll- askerlerini bombalamış bu 1se İtalyan tılr İtalyan imparatorluğu kurmak hu
ruwa Mlllnoda karga.şalıkla,ı: çıktı~- hatlannda kargaşalığı arttırmıştır. susundakl hfilyalarının ebediyen uçup 
na ve hatt~ bir kaç kişinin de öldü~- Yunanlılar, düşmanı taarruzdan evvel gittiğini görüyor. İtalya şlmdlUk bU
ne dair yabancı memleketlere ya.yılan işgal ettiği mevzilerin ötesine atmağa yük bir devlet olmaktan tnmamlle çık
ha.berler selAhlyetu mahUllerce katı- muvaffak olmuşlar, çok mlktatda ha- mıştır. --------
yen tekzip edllmtştir. van toplan, mitralyözler ve diR'er sı-
Şurası ehemmiyetle kaydedillyor ki, lAhlar almışlardır. J LJ • • 

bu haberler dünya efUn umum1yes1 B bahl. y ..... apon cıarıcıye 
Uzerlnde tesir yapmak için uydurul- usa u unan teblıgı J\l 
muştur ve tamamlle ~ssıza;r. . Atiııa 27 (Radyo bu sabah saat 1YQ%lrlnln nutku o Y Habeşıstanda, Metemma mınta.-

ğunu kaydeylemektedir. 

'- .J memleketıerin işgali pl8.na gir- kas d t ·k· · "d ttiril' 
ın a azyı ımız ı ame e • 

tnlşti, bu memleketlerin istiyldsı mektedir. 
Planda yoktur. İtalyan Somalisinde ileri dev~- Romanyada 

son vaziyet 

İtalyada emnıyetaızlık dokuzda) - Mahd'ud mikyasta 
New - York 28 (A.A.) - Ametlkaya muvaffakıyetli mevzii harekat ol

yeni gelen İtalyan avukatı Oscar Kal- muş, dü'1?lnndan esirler alınmışbr. 
ler, Clnclnnatl Times gazetesinde yaz-

Amerika, harbe karııırsa 
Japonya da karııacak Ayru suretle, eğer Balkanlara lerimiz dütma~ arazisinde girdikle~i 

Yürümek Al IA da mıntakayı genışletmeyo devam edı· 
dığı bir makalede diyor kl: İngiliz 
ıŞimall İtalyada halkın yilzde onun-

tayyarelerinin 
hücumu manyanın p cının yorlar. 

e~asen varsa, Balkan devletleri- Nairobi 26 (AA.) - İngiliz 
nın kuzu gibi sulhçu, hatta Al- umumi karargahı tebliğ ediyor: 
lnanyaya yürekten dost siyaset- Hududun öte tarafında İtalyan ara-
leri bile Al b t .. zisinde devriye hareketleri faaliyet-

manyayı u ecavuz 1 d k d' y li d · harek t' e evam etme te ır. er evrıye-
t . e ınden alıkoymaz. Aksi lerle bir çok küçük müsa~meler 
i~kdırde ise, ne Yunanistanın olmuş ve birkaç cwir alınmışbr. 
nlyayı ezmesi, ne Bulgarista- Aden 26 (AA.) - Bundan beş 

Demir muhafızlar reisi 
Horia Sima tevkif edildi 

Asiler temizleniyor, 
general Antonesko yeni 

bir hükumet kuracak n~n Yola gelmemesi, ne Türkiye- hafta ~vvel Ha~cşistanın hükumet 
llin İngiltere ile ittifakı Alınan- merkezı olan Adıs Ababadan çıkan 
Yayı Balk 1 d h b .. "kl bir yolcunun söylediğine göre bu Bükret 26 (A.A.) _ Reuter: 
nıeye k . an ar a ar e suru.. ~~ gün orada her halde örfi idare ilan Demir muhahzlar reisi B. Horia 

.. .. dfı gelir. Almanya, gunu edilmiş bulunmaktadır. Sima'nın tevkif edildiği bildirilmek-
runune değişen siyasi endişeler- Bu yolcu Rcuter muharririne de- tedir. Hükumet Bükre§te vaziyete 
e değil, beş sene evvel hazırlan- mİşl'İr ki: cCephelere asker gönde· hakim olmakla bCTaber, söylendiği
tnış, hiç değişmeyen askeri plan- rilmesi üzerine hükUmet merkezinin ne göre Kraiova, Plösti, Köstence 
la hareket ediyor. Bu askert plan ~adr?i.zl o~ ~evycudl~ askgarli dekreceye ve Brasovda karga~alıklar hala de· 
Politika ·~ . . .. ın ırı mıştır. er ı as er er açıyor vam etmektedir. 

. deği~iklıklerınden mute- ve Habe~ vatanpcrverlerinin teııkil BÜkreş 26 (A.A.> - Havas: Lejyo-
essır o1amıyacağı gibi, Almanya- ettiği çetelerle birleşiyorlar. İtalyan- nerler relsl Horla Simanın dün akşam 
?lın siyaseti de bu askeıi plana lar 2 Habeş vatanperveı-inin kafasını tevkif edildiği hnberl ısrarla dolaş
hazırlıktan başka bir gaye gu'" de- ke. serelc .pazar.da kazık üzerind. e teı.- maktadır. Bu tevkifin na.sıl yapıldığı 

h t d B k b hakkındaki malüma.t muhtell!tlr. Ba-
tnez. Almanyanın beş yıllık siyasi ır. etmış er ır. unun ~e ·~ ne.tıı: zı rivayetlere göre Bükreşln ortasın-
tarihi hep bun i 11 il cesı olmuştur: Habeşlıler dışlerıru da. dlg-er bazı rivayetlere göre de 
Q 1 un m sa er e gıcırtatmışlar ve İtalyanlara olan kin Brasov'da bir ya.taktı vagonda yaka-
OıUdur. 1 Y ı·ı · k · ü ı ikt d ve garaz arı artmııtır. er ı enn aç- lanmıştır. uzerlnde m hm m ar a 
Bu hakikati böylece kabul et- ması ise devam etmi~tir. para bulunduğu söyleniyor. 

dan fazlasının Muasollnlye tarafdal 
bulunması muhtemel degildir. Son za
manlarda gizll poll.1 memurlannın 
sayısı bir mlsll &rttınlmıştır. İşln asıl 
güzel ta.ra.fı hilldmletln poU., memur
larına da itimadı yoktur. Bir çok 
İtalyan askerlle de görüştüm. Arka
daşlarından binlercesinin esir edUdl
ğini duyduklan zaman çok memnun 
olduklarını söylediler. Askerler: cEıter 
vaziyet böyle devam ederse haH> ya.
kında bitecektir. Hattl İtalya harbi 
kazansa. bile bundan hiç bir ı.stlf&
desi olmıyacaktır. Çilnkü idareyi Al
manya elinde tutacaktlh mtıtal~a
smda bulunmaktadırlar. 

Japonya, Sovyetlere 
nüfuz mıntakası 

verecek mi? 
Tokyo 27 CA.A.)-Columbla radyosu: 

Dün Ja.POn mecllstnde blr mebua Bov
yet Rusya.ya yenl nm.ına 1.ştıratını t.e
mln 1çln bir nüfus mıntata.sı ver111p 
verllmlyece~ı sonnu.ştur. Japcın Ha
riciye nazın şu ceva.bı venn.totlr: 

- Hiç şüphe yoktur ki, Sovyetıerle 
münasebatım.ız 1yllefinıe iki memleket 
arasında müzakel'e cihan§ü.mul bir 
bakımda cereyan edecektir. 

tikten sonra, İtalyaya yardım Adis Ababadan ayrıldığım zaman Maamafih Simanın tevkifi hıı.kkın-
ıneselesi, Almanya ı·cı'n Balkan- İtalyanlar geceleyin ıehirden 50 ki- da hiç bir tebliğ neşredilınemlştlr. Dün gece Londraya 

ı d Resmi mahtlller de bu hususta her 
Iara yürümek arzus~n . dd' ometreden fazla uzaklaşamıyor u. türlü beyanattan sakınıyorlar. Keza akın yapılmadi 
sebebi l kta ka un cı ı Sık sık ltalyanların öldürüldüğü gö- Mesai Nazın Jaslskl lle Mezhebler Londra 27 (A.A.) - B.B.C. Ce-
' o ma .. n çı r. Şayet rülüyordu. İtalyanın Habeşistanda Nazırı Bra1leanunun tevkifleri haberi C& Londraya akı 1 B" 
:Almanyada boyle bir arzu varsa, muhtelif yerlere koymuş olduğu hakkında da teyid edici malumat - n yapı mamııbr. ar 
bunu, iki üç aylık hA.diselerin İtalyan aileleri birer emniyet tedbiri almak mümkün olamamıştır. haftadanl:>eri İngiliz payıtahtı Cin,.. 
ilham ettigwi yeni bir karar ola- olarak Adis Ababaya dolmuşlardır. Kargaşalıklar esnasında Dahlllye man tecavüzüne uiraınamıfbr. 

G 1 · k ı k ki d d Nazın bulunan general Petrovlcesco =:::::=7=:::==:::==============-
l'ak degwil Almanyanın büyük ece eyın amyon ar so a ar a o- "imdi evinde mevkuftur. Kurnuna dl- .. :1. •-•- a ._ I- r a 
h ' . . !aşarak gidi yerlerde bulunan erzakı .., " .-. .-. ., ""'l;;;1 

arp planının, tatbıkıne sıra taşımaktadır. Şehirde tütün ve şeker zildiği haberleri yalandır. 
gelnıi§ bir losmı diye kabul et- kalmamıştır. Süt ve makama da çok Romanyada seyahat Tilo v la mücadele 
lneic JAzundır azdır. Otomobillerin ekserisi benzin yasak Bir doatwnusmıı panaİyoner kal-

li!Basen, itaİyanın, Hitler iste- yerine gazla işlemektedir. Bükret 26 (AA.) - Havas: dığı bir ailede tifo aubur etti. Huta-
lllediği halde Yunanistana teca- İngiliz balıkçı gemisi bir Son asi unsur.ların da .temiz~~nmesi- nın vefabndan ancak 15 Pıı sonra 
't(\z ettiwi a ne devam edılmektedır. Dun gece dezenEeluiyon için memurlar aıeldL 
Jlıanı g ınuhakkaktır. S~n z - tayyare düşürdü şehrin muhteHf noktalarında bir kaç (Halbuki veraset ve veraset vergisi 
lle ":{arda, Almanyanın, Italya Londra 26 (A.A.> - IngUlz bahriye hadise olmuştur. Polis bütün mahal· meselesini tesbit eden memurlar ve-

unanlstan arasında barış ta- r.e~nretl tebllğ ediyor: . lelerde araştırmalar yapmış ve ter- fattan dört gijn sonra müracaatte 
\'assut Inglllz balıkçı gemlst cıGalvan11 bu k d"l b' k ·ı·h .. d bul 
nıUh una çareler aradığı da sabah Junkers 88 tipinde bir düşman ~ ı. en ır ço sı a ı musa ere et· undular. ) Vak.anm tifo olduğu 

akkaktır. Almanya, Arna- bomb:ırdıman tayyaresinin hücumu- mıştı.~. • ise, vefat hadisesinden on giin evvel 
;\'UtlUkta İtnl . . . ıı. uğramıştır. Gemi tarafınd:ın püs- Hukumet memurlan vazifeleri doktorlar ve hastane tarafından an
hiç benim yanın. hezımetını ~ürtiilen düşman tayyaresi o kadar başına dönmü~lerdir. Fakat yeni laşılmıştı. Ayni evde, diğeı- biri da
llUk, İ semedi, zıra, Arnavut- hasara uğramıştır ki az znmnn sonra işara kadar hususi seyahntler yasak ba, ilk musabın vefatından on gÜn 

a.ınu ı°giltere harbi üzerinde Norfolk sahilinde yere düşerek parça- edilmiş bulunmaktadır. Ancak hu- sonra m~kiık bir hastalığa yakala-
IUk h 0 a~nıyacağı gibl, Arnavut- lanmıştır. susi bir müsaade ile asker ve hüku- narak hastaneye kaldınld1. 
Iesı a:bı de bir Mihver mücade- Galvanl g~lsinde ne hasar ne de met memurları seyahat edebilecek- Bir de diyoruz ki: 
k degU, bilükis Mihver politi- insanca zayıat vt\rdır. lerdir. Yedek subayların sadakatını - Tıfo vakalan çok. 
b~a rağmen açılmış h i Macar hariciye nazırı tesbit maksadile bunların şubat ve Bu tek misal gösteriyor ldt 
ır f~ist ınacerasıd usus öldü mart aylarında kısım kısım 30 gün - Tedbir gevtek! 

N"" dır.. Budape-te 27 (AA > _ (BBC) Ma- müddetle silah altına çağrılmaları Tifoyla mücadele için olsun m"· 
~ "eme dın Sadak ş · · · · · ı H"'k. 'f tad kır • .... :ı:x..:.... be • ( 0 cnrlstan Hariciye Nazın kont Csaky I kararlaşhrı mıştır. u umet vazı e- laaay--a... taatinl yenmek 

evanu 7 nci sahifede) bu gece ölmüştür. l (Devamı 2 ncl sahifede) liınmdar. 

Atina 27 (A.A.) - CBB.C.) Dün İn
giliz tayyareleri Elbasan clvannda. 
Bulsaya muvatfakıyetle hücum. etml.§
lerdlr. Bir askeri ordugl'ıhta. ve bir le
vazım depoounda. tam isabetler kay
dedilmiş büyük bir yangın çıkmıf ve 
şiddetli lnfilAklar olmuştur. İngiliz 
ta.yyarelerl salimen dönm~e!'dir. 

Rumen isyanı 
kurbanları 

2,000 ile 5,000 
arasında tahmin 

ediliyor 

Tokyo 27 (A.A.) - Hariciye nazın 
B. Matsuoka., bugün mebusan meclisi 
hariciye encümeninde beyanatta bu
lunarak, Amerika Hariciye Nazın B. 
Hull'ün sözJerine cevap verml.ştır: 

- B. Hullün beyanatı vakıa.lan ter
sine çevlrmiş~Ir. Japonyanın gayesi 
sulhcü ve murerteh büyük şarki bir 
~ya kurma~tır. Amerika. ynnm garp 
kureslnde muhim bir nüfuz sahlbidlı'. 
Binaenaleyh Japonyanın vazlyet aldı~ 
ğı ve .sulh ve nizam tesls etmek istedi
ği şarki Asya gibi başka mıntnknlarla 
uğraşmasa. daha iyi eder. Bugünkil 
Japon - Amerikan ihtlldfının elW!l 
Amerikanın müdahalesi siyasetinden 
Uert gelmektedir. 

Amerika Çini kendi ilk müdafaa 
hattı telAkki ettiği müddetçe Amerika 
lle Japonya arasında dostluk müna
sebetleri asla. tahakkuk ettlrllemez. 

-Amerika, eğer Avrupa harbıııe ka
nşacak olursa, Almanyanın llkönce 
Amerika kıt.asına. taarruz etmek te
şebbüsü müstesna. olmak şartlle, üçltl 

Bülaet 27 (A.A.)" - B. B. C.t Paktın üçüncü maddesi Heri sürulebt
Romanyada ıon İsyan esnasında lir. Bunun manası şudur ki Japonya 
maktul diitenlerin mikdan 2 000 il mukadderatını oynamaktadır ve bina-
6,000 arasında tahmin ec1iimıe1rt: enaleYh ihtiyatlı hareket etmek lazım-

dır, Şunu herkes bUsin ki Japonya 
dir. taahhütlerinden kaçınmıyacaktır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

[Tek ekmek esmer olneakl - Gazeteler -
Francala - Neden böyle karardın ayol? ... 
Tek çeşit ekmek - Pasif korunma. devrindeyiz komşucuğum! .• 



Sahife 2 

Harp tebliğleri 

İtalyan tebliği 

Bingazide muharebeler. 
devam ediyor 

B. Willkie'nin 
Lizbonda ver
diği beyanat 
c İngiitereye topyekWı 
yardima taraftarim• 

diyor 
İtalyada bir mahal 26 (,A.A.) -

İtalyan orduları umum! karargl.hının 
233 numaralı tebllğl: Yunan cepbe
a\nde mevzlt mahiyette muharebeler 
olmuştur. nava müfrezelerlmJz taar- Lizbon 26 (A.A.) - Hllen ln
tu:r.a geçerek iqe kollarına ve düş- ailtereye gitmek üzere yolda bulu
man kıtalannın toplu b1: halde bu- nan B. W endell Willkie, dün Reute
lunduklan yerlere büyük ve küçük rin Lizbon muhabiri ile yaptığı bir 
bombalar atmışlardır. Bir bombardı- .. .. d d . . ,_, 
man te§ekkfilüınfiz Selll.nlk'ln askeri goru,me e emı,tır JU: 
hedeflerine taarruz ederek Uman te- cMümkün olduğu kadar fazla 
alsatına, benzin depolanna, doklara malumat almak ve yardımımızın ne 
ve ist:ısyona isabetler kaydetmiştir. ıuretle fazlalaştmlabileceğini cör
Büyük yangınlar tıktığı müşahede mek üzere İngiltereye gidiyorum. 
edllmlştlr. Düşman av tayyareleri ile lngiliz istihsalini tedkik edeceğim 
yapılan ~~harebele.~ esnasında ikl ve bu atihsalin müeuirliğini görüp 
tayyare du.şurülmfi4tur. Bombardıman v B . . . -''-
tayya elerlmlzden blrl dönmem.şiUr. anlıyacagım. u ... tihsalın Ame~a 
Denlzr cüzütamlanmız, Arnavutluk Birle~ik devletleri iatihsali ile ne au
aahlllnde bir düşman mevziini bom- retle en iyi bir tarzda hemahenk bir 
bardıman et.ml.şlerdlr. vaz~ete aokulabileoıeğinj müşahede 

Blngazl'de hava kuvvetlerlmlzln edeceğim. 
müessir işbirliği lle yapılan muhare- Mümkün olduğu kadu fazla mik
bclcr d~~am etmektedir. Tayyaı;le_: tarda devlet memuru ile fakat ayni 
rlml.z duşman kıtalannı ve mororlu h l'-l d .. •· · 
nsaitini bombardıman etm4ler ve zamanda a il a . a goruşecetim. 
mltr:ılyö-z ate~lne tutmuşlardır. Dün Ben, h~lk~~ .. umum!y~tle ~~rp hak
av tayyarelerimiz blr düşman teşek- kındakı duşuncelerını de ögrenmek 
külüne yetişerek cGloster• tipinde isterim. lngiltereye k:arp dostluiu· 
dört tayyareyi alevler içinde düşür- mu göstermek arzusundaynn. Ben 
müşlerdlr. İnıPlterenin devamını istiyorum. 
Şarki Afrikada kara cephesinde lngilterede on be~ gün kadar kal· 

tayda değer bir şey olmallll§tır. Ha- _ L fj'- • d · T l 1 v 

-ı l •-•- d- mnn '"uvvetle- m~ llnn eyvn. op ac ıgım ma· va mu reze eruuu., u.ş .. ];-,. A _ _.,_ B' 1 .,_ d 1 tl ı_ 
rinl bombardıman etml.şlerdlr. Dört 1.1mah, meruı:a ır eşıır. eve er.-
İngiliz tayyaresi alevler içinde düşü- ne dönünceye kadar gizli tutacaiım. 
rülmiiştür. Amerikaya dönü~ümcf.e nutuklu 

Sonradan alınan ve lylce taııın ıöy]iyerek Te ma.kaleler yazarali 
edllen malumata göre, 2( k.Anunusanl- b'unları memleketime anlatacaiun. 
de Alman ~u~et.lert tarafından ya- B. WiUlde, yatııbrma sqa.aebn• 
pılan ve dunku tebllfiml:rde zlkredl- muhalif buulnduiunu 't'e İnailtereye 
Jcn taarruz esnasında evvelce bildiri- k• d ft ld .. 
ı kr ·· d maada 1k1 cüzütama topye un yar ım tara an o ugunu 
en uvazor en ·· 1 · Al 'd' · · 

yani iki harp gemlslne ve dlRer bir 10!.etn1'·. manya!.a il ıp gıtmıy.• 
kruvazöre de buyüt çapta lklşer bom- cegı aualine tebe.aumle cHayır sıt-
ba. isabet etmJşt!r., miyeceğİm> cevabını 't'enni§tir. 

9 kflnunusanlde Akdenlzde İngiliz B. Willlie, dün lnsiliz büyük el· 
deniz cüzütamlanna karşı yapılan ve çiri ile 40 dakikalık bir müklleme 
217 numaralı tebliğimizde zlkredllen yaptığını bildirmiştir. B. Willkie, 
taarruz esnaslnda isabet kaydedildi- Portekiz Bapek.ili doktor SaJazar 
ti ~llgirllen llt kruvazörden başka. ile de 40 dakika görilfmüştür. Bu 
imdi Iskenderiyede tamir edilmekte .. ·· d b "lh k · - al" - goruıme e ı assa e onomıyı a-olan diğer iki kruvazor de atır hasara '--d d 1 1 hale'- d ('L' 
uğratılmıştır &.a ar e en meae c er 1ttn a uur 

· teati.inde bulunulmu tur. 

Alman tebliği 
Berlin 26 (A.A.) - Alımın or

duları bqkumandanlığının tebliii: 
Alman hava kuvvetleri silahlı keşif 
uçu~larına metodik bir ıurette de· 
't'am etmişlerdir. Bu hareketler eana
a.ında bir uzak mesafe tayyaresi lr· 
landa sahilinin 500 kilometre ıar
hindc 4000 tonluk bir ticaret gemi· 
ıini batırmı,hr. 

f ngiliz ıark sahillerinin açıldann
da iki t-icaret gemisi ve bir limanın 
ukeri ehemmiyeti olan tesisatı bom
bardıman edilmiftir. 

Dün gece, Alman harp tayyareleri 
İngilıcrenin cenubu garbiainde tay
yare meydanlanna hücum etmifler
dir. Bir Alman devıiye ıemisi düı- ı 
man torpil tayyarelerinin bir hücu
muna muvalf akıyetle mukabele et
ınjştir. 

Dün dü~an ne gündüz, ne de 
cece Atman arazisi •e i.,ıaJ altmda 
bulunan topraltlara biç lıtir taarruz
da bulunmamıttıı. 

Atinada alarm iıareti 
Atiııa 26 (A.A.) - Dün aaat 

Fransız donanmasına 
verilen emir 

Washlngio.n 28 (A.A.) - Hava,., 
aJarun bildiriyor: AmertJtaııın eski 
Par1s büyük elçisi B. Bullltt, hariciye 
encümentndetı lsahatl esnasında fU 
taU kanaati ı.tıar etmlftfr: •Fraılm 
donanmMt, her baııgt taraftan gellr
sıe gelaln bir mOsadere hareketine 
hrfı koym&k ve 1ca.bında kendi ken-
41&1nl batırmak emrini ~tır.> 

Amerlb.n mahfillerinde B. Bulllttln 
bu beyanatı mareşal P~taın htıktmı .. 
tını hariçte küçük düşümıek lçln J&• 
pılan propagandalara clckll bil da.rt>e 
1ndlrdJii nreUnde telllll edllmet.te
dlr. 

Macar basvekilinin 
bir nutku 

«Alman kitalarinüı 
Romanyada bulunmasi 

bizi teıkin ~diyor• 

Jl,40 da Atinada bir alarm ipreti Badap•• 26 (AA) - Macar 
veril mittir. Alarm, aaat 12, 20 de T e}graf ajanaı bildiriyor: Hüldbxıet 
nihayete ermiştir. partisinin bir toplantısında rahataız 

Atina 26 (A.A.) _ Atına ajansı bll- bulunan Harbiye Nazın Kont c.uy. 
diriyor: Yunan - İtalyan harbinin nin yetine söz söyliyen Ba§Vekil B. 
ba§langıcındanber1 Yunanlstanm in- T eleki Macariatanın üçlü pakta iJti. 
aanca uğradığı zayiat hakkında bir halu Te Macar • Yugoslav doıtluk 
Yunan resmi ıeblltt nqredildiğine muahedesi hallı dak' ıa.d"ld' Ja. 
da.l.r ecnebt memleketlerde 1.srarla bir yihalardan b L _ 

0 
• .,1 1 1 

haber dolaşmaktadır. Şimdlye kadar . •-etmişur. 
resı:nl veya gayri resmi bu hususta Başvek'~ hilhaua demiıtir ki: 

AKŞAM 

Habeş imparatoru, oğlu ve maiyeti bir merasimde 

lstanbulda imar hareketleri 

Şişhane caddesinin 
tevsiine başlandı 

lngilizlerin 
büyük hava 

akınları 

ı Libya, Eritre, Habeıiı
Janda birçok yerler ve 

Rodos bombaland:i 

Kahire 26 (A.A.) - lngiltere 
h"aYA kuvvetlerinin dün alr:f&Dl net
redilen tebliji: Ubyada, 2 1 kinu· 
nusanide Marana tayyare meydanı 
üzerine bir hücum yapılmıfbr. Bom
lialar, yerde bulunan diifman tayya
releri aruına dilflnüıtür. Çok bü
yük hasar yapıldığı aanılmaktadır. 
Demeye de ıidilmiş •e buradaki 
hava meydanında 8 dÜflnan ta(yya
rea.inin yanmakta oldufu ıörülmüı
tür. 

Dün Biı~ninin 45 mil cenubunda 
Mamada yerde bulunan tayyarelere 
hücum edilmiş ve bunlardan bir kıa· 
mı tahrip olunmUftur. Muharebe 
tayyarelerimiz. Martuea, Hiper ve 
Metil mmtakalannda ketif uçu,lan
na devam etır.i§lerdir. 

16 kanunusani tarihli tebliğ, bir 
muharebe tayyaresinin dönmemiı 
olduiunu kaydediyordu. Bu ta~
re hllcn bulunmu§tur. 

23/24 kanunuıani geceei, Rados
ta Maritaa tayyare meydanına bir 
hücum yapılmlf ve birçok bomba 
atılmıfhr. Bir miktar yangın çıkmı,
hr. Fena hava ıartları dolayuıile bu 
hücmn esnasında yapılan huan mü-

Tepe başı caddesi genişletiliyor, Nişan- ıahed• kabil oıamamı§br. 
Şarlr.t İtalyan Afrikasına birçok 

taşındaki C, OCUk bahc, esi tanzim edi/ivor hücumlar yapılmıebr. Bitia'da bir 
'J demiryolu ve Utaayon ıiddetle bom-

Şişhanede bir kısmı yola kalbedilmekte olan Jale bahçesi 

bardıman edilmi§tir. Şehrin garbında 
bir motörlü nakliye vasıtalan tahaı
ıüdüne hilcum edilmiftir. Kesif hu· 
lutlar dolayuıile yapılan haaan mü
phede kabil ola.mamı~br. Fakat 
hasarın çok büyük olduiu aanıl
maktadır. 

Agordat' da yerde serpili •aziyet
te duran tayyarelere, motörlü nak
liye vasıtalarına ve Bişia ile Agor• 
dat arumda bir demiryoluna pike 
hücumları yapılml§tır. Bitia ile ""'Or• 
dat arasında otomobillere bomba· 
far düşmüştür. Bir İtalyan tayyare.ri 
ııehrin birkaç mil garbında klin bir 
tayyare meydanında tahrip edilmiı· 
tir. Bir miktar yanım çıkanlm~tıı. 
Düşman karakollanna tam isabetler 
kardolunmı:çtur. 

Şişhane yokuşunda Jale bahçesinin kalbedilen kımnuı tesviyesine b1L4- lngiilz tayyareleri aynca, Kereni 
10 metre geriye çekilmek auretue bu- lanmıştır. de bombalamışlardır. Bütün bu ha-
radald caddenin ıent,letUeceRlni ve Ayni zamanda Perapalasın yanuı- rekata iştirak eden tayyarelcrimizin 
Jl.Y& kaldınmın gerl..sinln yeşil aaha da küçük bir meydan da vücuda ıe- hepsi, Llbyadak: bir tayyare hariç, 
h&Une getlrlleret halkın oturma~ı ti ıı kt dl B d bir 

27 Kanunusani 1941 

.&Li ile VELi 
~-----------------------1 
Çocuk terbiyesinde 
böyle §ey olur mu? 

Ali - Gazetemizde yazılan 
bir yazının dikkate alınmasından 
dolayı Şehir tiyatrosuna teşek
kür edelim, Veli. 

Veli- Eedlim ... Amma ney
miıı?... Ne olmuş? 

- cÇocuk piyesleri gişesi 
önünde kalabalık ve intizamsız
lık oluyor; çocuklar hırpalanı
yor; tedbir alınmalı I> diye yaz
mıştık. Bunun üzerine, tiyatro 
müdürlüğü cocuk biletleı-inin gi
ıelerden hergün alınmnıına ka
rar vermig ... 

- Buna teşekkür edelim ve 
haııka bir§ey daha yazalım, AH ... 
Bu da çocuk velilerine! ... Çocuk 
tiyatrosu dağildıktan ıonra, bir 
de bakıyorlarmış ki, locaların 
luyısı köııesi meded Allah, kir· 
)ettirilmiş. 

- Fındık fııtık kabuğıyle mi? 
- Hayır, canım... Maale.'ıef 

beteri... Böyle tiyatro temaşası, 
böyle çocuk terbiyesi olur mu? .•• 
Çocuklarımıza biraz mukayyed 
olsak! 

Aliveli 

Tokatta 
Son zelzelede harap olan 

binalardan çoğu 
tamir edildi 

Tokat (Ak~am) - Zelzele fela
ketinin haraboye çevirdiği Tokat 
viliyeti bölgesinde tamamen yıkı
lan 792 7 binadan vali bay İzzettin 
Çaipann geceli gündüzlü müsmir 
çalışması semeresi olarak (altı bin 
dokuz yüz yetmiş dördünün in,a· 
atı tamamen bitmigtir. 

Bundan başka yine o f elikerin 
mahaulü olup oturulnmıyacnk dere
cede harap olan 1O1 70 binadan 
9806 adedi tabiat arızalarına karşı 
koyabilecek ve içinde oturulabile
cek aurette tamir edilmiştir. 1 21 1 
binanın temelleri atılmış V'C bir kıs
mının çatıları hazırlanmı§tır. 

Güzel bir Halkevi ve posta, tel· 
graf binaları yapılmış, Çocuk Esir· 
geme kurumu binası in~aatına baş
lanılmı§tır. Merkez ve kazalarda hi· 
rer mektep yapılmasına teşebbüs 
edilmek üzeredir. 

Romanyada vaziyet 
lçtn kanapeler konacatını yazmı!"tık. r me e r . ura an mredivenle salimen üs:erine <lönmü~ür. 

., aşağıdaki sokağa lnmelt n Hallctn f ·ı h aki- ~ (Baş tarafı birinci sahifede) 
Bu pllnın tatbUdne başlanmıştır. güzel manzarasını tem~ etmek ka.biı ngı tereye ava nı 
Bahçenin BeyoRlu ltaymakamlıtı kar- olacaktır. Londn. 20 (A.A.) - İngiliz ha.va ıini sonuna kadar yapmaya ve isyan 
fL'lll& gelen hmıı gert çekllmektedlt. Belediye ileride Ası-! sinemanın ve dahlll emnlyd nezaretlerlnln teb- hareketinin bqlıca mesullerini ortn-

Beledlye, Pr08t plAnına göre Bey- medhall lle yanındaki dükkAnları da Uıt: CWnatteslyt pazara bathYan ge- ya çıkarmaya azmetmiştir. 
ollu belediye dairesinin yanından Tü- kaldırarak bu kısmın da genişlemesi- ce, Oomouallle iıRrJne bombalar atıl- Umumiyetle zannedildiğine göre, 
nel meydanına çıkan yolu da geniş- nl temin edecek, bu suretle Tepeb,,., Dllftİr. Hasar udır. Pet uma ye ya- A --'- k 

• -T• ratı Tardır. Bunun har1ctnde hlO blr ıeneral ntoncu;o ya ında yeni ve letmek ıatedlflnden Jale bahçesinin cadde.si Istanbulun en gtizel caddele- b kit• h k'-- d ı 
Ost tarafında bulunan ve §imdi bir rtnedn biri olacaktır. düşman hava faall)'etl olmamı~. efyaat ir teo at a ıun a P ebisjt 

tertip edecektir, yeni hükumetin han-
mobU,t mağazuı olan binayı ıstım- Niıanta§indaki 1 si tarihte teıkil edileceği henüz belli 

~edl~:stn!°ön~~::C!~~::. çocuk bahçesi ngiliz deniz ticaret deiil ise de Hariciye nezaretine B. 
Pllna eöre burada.kl tavı., talka- Valere Pop veya B. George Brati• 

catmdan BeJOilu belediye dairesinin N~taşında, Vall konalı kar§ısın- nazırının b•ır nutku anonun getirileceği söylenmektedir. 
,anından Ttınel meydanına çıkmak da yapılan çocuk balı~ tanıımı- B. Nichibor Cranichin de Propagan· 
kola 1 att ne devam edlllyor. Sed halinde olan da nezaretini alması muhtemeldir. 

1 'flC ll'. Ancak bu yolun atıl- bu bahçenin yukarı seddlnden ~am Aıkerı"' kontrol 
muı n buradaki bhıaların 11t1m1Ak1 inmek için llzım gelen merdivenle- cDemokraıinin iatikbali 
Jale ba.bçeslnln 10 metre ıert7e dol'- rJn yapılmuına başlanmı§tır. Ayni Anı rik d . • • . Bikreş 28 (AA.) - General Anto-
ru aımmas:ından aonta yapılacaktır. samanda bahçenin alt tı.ımıı da ta.n- e a en iıatriaımn nesco, bütün hudud, liman, tayyare 

T epebaıi caddesi z1m edlleeett1r. yardımına bağlıdır:t meydanlan ve şlmenditer ıstasyonln-

Beledl,ye, Tepebafl eaddeshıl de ge
nteıetmett.edlr. Bir samanlar pek dar 
olan bu cadde, 20 1ene evvel bahçe
den blx k.ısmı yola lllve edilmek su
retlle ıenllletl.lmJftı. J'ak.at bugün bu 
ıent.ollk de lhtlyaca Wi gelmediğ-in
den bahçeden blJI kwnı daha yola 
llbe ed111yor. Bu mtbıaaebeUe bahçe 
duvan rerl ~k11mıftlr. Şimdi yola 

Fakat bahçenin tanzımı ilerledik- n mıntab.larmda bulunan polis tdn-
çe burasının ince uzun bir şekil al- Lonclra 26 (A.A) _ Amerika ~elerlnl ciheti askeriyeye devreden bir 
dı,.. ö m k · d emirname imzalamıştır. Bu yerlerin 

•• g r me tedtr. Ayn! zamanda Birleşik devletlerine hitaben ra yo- Jı:ontrolunu genel kurmay yapacaktır. 
bahçe çok kalabalık olmakta, yakın- da bir nutuk aöyliyen İngiliz deniz 
da. halkı alamıyacatı anla.,ılmatta- ticareti nazın Crosa ezcümle dem~- Sovyetlerle Macaristan 
dır. Bunun Jçln güzel biJI eseı olan tir ki: 
bahçenin tlmdiden genltletumesı ve İngiltere techizata malik olması arasında telgraf 
evvelce etsertyetıe yapıldığı gibi ne- til d ' . albl t hdid' h. muhaberab 
ride sıkıntıya meydan vertımemeat ıar e, cmz arın e me a-
daha muvafık bir haretettır. kim olabilecektir. Fakat lngiltere- Budapeşte 26 (A.A.) - Macar 

hlç bir teblll neşredllmedlğint katı- cHarict eıyuetimizde deği~iklik ol-

yetıe beyan eylem. mamıım. Binaenaleyh bu siyasetin lırlan -'a fehlt• L.e 
yeniden iz.ahına hacet yoktur. Ru- Uj R 

V ik ... 1 · · d maı meselesine geJıince, bir çok Al
a t an magara arın a ma.n lutalannın Romanyada bulun-

Habeşistanda 

nin, Amerika Birlqik devletlerinin ajanıı bildiriyor: Macariıııtanla Sov• 
endüatriyel müzaheıetine ihtiyacı ,.etler Birliği arasında 2 1 ki.nunusa
vardır. nide doğrudan doğruya telgraf mu· 

Demokruinin bütün iltikbali, ge- haberatma başlanmıştır. 

bulunan eserler muı bizi tcakin etmektedir. Zaten 
Vatikan 26 (A.A.) - (Stcfani} iki senedenberi olduğu gibi Macar 

karşısında 
Bir nazir, uyanık bulun

mak lüzumundan 
bahsediyor 

Val!ikan mağaralarında arkeolojik hükumeti tetikte bulunuıror.> 
hafriyat muvaffaklyetle devam et- Macar Milli Müdafaa Nazın B. 
ınektedir. Bazilik•in cenubu garbi- Bartlıanın Almanyada seyaharinden 
&inde Cornelia ıokağının yanında bahseden Başvekil B. Tel eki ıöylc 
eelti Roma imparatorları devrine demittir: 
ait eski bir mezarlık ve ilci yeraltı cBu ziyaret hakkında tekzibine Duhlin 26 (A.A.) - (Reuter) : 
l&hidi meydana çıkanlmııtır. Ana- lüzum kalmıyan uydurma şayialar Dublin gazeteciler enatitüaünün se· 
Deye gört Saint • Pierre'in cesedinin dolqmıştır. Milli Müdafaa Nazın nelik toplantısında nutuk aöyliyen 
bu mezarlığa defnedildiği söylen- Alman ordusunun reislerini ziyaret Serbet lrlanda devleti la§e Ye Mü
mektedir. etmek ve kendilerile temasta bulun- himmat Nazırı B. Lemaıo ezcümle 

Bir madende kaza 
mak üzere Almanyaya gitmiştir. Son demiştir ld: 
derece dostane olan bu temaa dai- Birkaç ay evvel, pek yakın bir 
midir. MüdafaP. Nazın çoktanberi istila tehlikesi karşısında bulunuyor-

Konyanın Sille nahiyesine tabi Almanyaya gitmeliydi. Fakat her duk. Bu tehlike geçmi' midir) Ben, 
Sızma köyündeki civa madeninde defasında onun harele.dine mani lıeçmemiş olduğunu ıanl)'orum. Bir 
birçöküntü olmuştur. Çöküntü es-1 olan hadiseler oluyordu. Bu ziyare-I kaç hafta veyahut birkaç ay sonra 
nasında, üç amele ölmü:, dürt ame- 1 tin yapılması nrtık şimdi mümkün buhran, buhranla beraber milleti
le de yaralnnmıştır. KLızanın sebep- olmu~tur. Başvekilin buna iliıve ede- 1 miz için çok bliyük bir tehlike yem-
leri tahkik ediliyor. : cc1' hiç bir $Ö;r;Ü yolı;tı.ır.> l den gelecektir. 

Cenubi A frika kuvvetleri 
2 mühim mevkii naııl 

ele geçird iler ? 

nit biı niabette, .iz Amerikalıların, Bu münaseebde, ilk olarak Macar 
endüatri yardımına 't'O Utilwalita Ticaret Nazırı B. Varga ile Sovyet 
vereceiiniz aürat ve enerjiye bailı P. T. T. halk komiseıi Pereaipki, 
bulunmaktadır. Dünyada, Amerika telgraflar teati etmişlerdir 
Birlqik devletlerinin yapabileceğine --- ----- -------.. 
ya.ldqahilecek bir tarzda ve mik
tarda gemi inıa edebilecek hiçbir Kasıl ~azmalı? 

Lonclra 26 (A.A.) - Cenubt Afrl- memleket yoktur. Eğer umumi harp 
ta zırhlı otomoblllerl, tayyareleri, 1 919 da da devam etmiıt olıaydı, Türkçe yazıda vuzuhu temi.o 
ıoı>c;u ve piyadesi Elylba Te Elsardu'- Amer.ilcanm gemi inpatmdaki ran- etmek jçjn ekseriya failden son· 
nun zaptında Ha.beş}Uerle if blrlitl dımanı, harbin bidayetindekine na- ra bir ayırma işareti kullanmak 
yapmışlardır. Elyiba'da 8 kuyunun • 20 • ı· f zı ı k icap ediyor. Fakat bazılan, bu ele geçlrilmesl mühim atrat.ejlk avan- zar~n ugarı mıs. ı a a. aşaca • 
taj teşkil etmektecllr. Muharebeye yanı ıened~ 200 b~~ tonilatodan mevkide noktalı virgül koyarak 
İtalyanlar tarafından 500 kadar alyah senede 4 mılyon tonılatoya çıkacak- işi ifrata vardırıyorlar. Meseli: 
gömlek giymşl yetU asker tşUr~k tı. «Türkler: sulhperver olmak-
etmı.tır. Burası pelc az zayiatla. ele Hemen herkes, geçen harpte de- la berabeı harp etmesini bilen 
geçirilmiştir. D~man kuvvetleri Elyi- nizaltılann tehdidinin önüne yalnız bir millettirier.> 
ba.'dan Elsardu'!.2- .. çek1lm4, fakat bu- harp gemileri sayesinde geçilmiş! diye yazmamali; 
rası_da ertesl gunu ~-ptedllmlş~lr.t olduğunu sanmıştır. Fakat hakikat- , cTürkler, sulhperver olmakla 
Du;pn:ın 20 tadar olu vermi§tır. ç- b hd'd" .. ·· b"lh A 

Jerinde bir İtalyan subayı d:ı. vardır te u te ı ın onune, ı assa - ı beraber> ilh ... 
Birçok da yaralı~t bulunmaktadır: merika Birleşik devletlerinde muaz- diye yazmalı! 
Elimize çok mikdarda mltralyöı; ve zam miktarda yeni gemiler in~a'ı ı 

mühimmat geçmi~tır. {sayesinde eeçilmi~tir. ı '----- -----·---""' 



AKŞAMDAN AKŞAMA 

Halkı faizciler 
ve veresiyeci/er 

elinde bırakmamalı Taksim -Yenima
halle otobUsU 

• 
50 ~medrese Evkafa 

:) 

iade edilecek Son harp vaziyetleri cı~ 
beı,eyin pabalandıiı qikird•. Dilw 
taraftan bulanık ıuda balık avlamak Seferlerin tekrar gece 
istiyen fırsat dütkiinleri de var. yariıina kadar yapllma 
Devlet. halkı bunlara kartı korumak • • Vakıf akaretlere aid bina vergi 

borcları hakkında müzakere yapılıyor 
için bir çok tedbirler alıyor. Şimdiki ıstenıyor 
vaziyette «muvaffak olundu!> diye 
alkt§lanamu. Bundan çok uzağız. 
Fakat cyolunda bulunuluyor.ı. Mü· 
cadelede sabırla, sistemle devam edi
lirse, her türlü çareler yoklanırsa 
elbet bir neticeye vanlır. 

Pahalılık ve ihtikar devirlerinde 
herşeyden fazla krediye ihtiyaç var
dır. Kredi işi ise memleketimizde 
müsaid bir cereyan takib ebnemek
ledir. 

Birincisi: 
Emniyet Sandığı emlak ipoteği 

mukabilinde ikraz etl'iği paralan 
- şimdiye kadar - her sene faiz 
ve ıermaıyeden yüzde 1 O unu al
mak ıuretile borcu tecil ediyordu. 
Son zamanlardEl Ziraat Bankası 
meclisi idaresi bir karar vermiş, Bun
dan sonra emlakin senelik iradının 
iki mislinin yüzde 70 i nisbetinde 
ikcazat yapacak ve ikraz ettiği para
nın da 2 senede ödenmesi meşrut 
bulunacak. 

Açıkçası halka gösterilen sühulet 
tamamen ilga edilerek yerine öyle 
bir sistem kaim olacak ki ihtiyacı 
için para almak istiyen vatandaşlar 
ergeç tefecilerin eline düşecek. 

• .......... ,. korunma makımdlle ~ıklar 
..-~ • ahali ue 

maskelendl(ll esnada. Yen:rtı:;6 .... _ Belediye ile Evkaf arasında m~ devrini imkanstz görüyor. Çünkü 
Taksim arasındaki otob e "#" • 

förlerl Beyoğlu taymakamlığına mil- zarlıklara, Vakıf sulara vesaireye Evkaf idaresi, cami avlulanna aıt 
racaat etm~. saat 18 den sonk"!'.ft~a.- dair uzun süren bir ihtilU vardı. cümle kapısını kapadığı takdirde 

takdirde vuıtua gelece ıur.<r.a.-
lıştıklanmesul tutulmamalarını ıste- Bu ihtilA.f geçende nihayet hakem bu medreselere girip çıkmak ka-
~~~. Beyoğlu kaymakamlığı şo- kararına bağlanarak hail edilıniş- bil değildir. 
förlerin bu müracy aımataiballüz:rlnye eoto~~ ti. Şimdi VilAyet İdarei hususiye- Vil!yet İdarel hususiyesl, med-18 den sonra en 
seferlerini kaldırmıştı. Işıklar tekrar sile Evkaf arasında vaktile Evkaf- reselerln mimari ve tariht kıy-
yandığı halde bu usul devam etmlf, tan İdarei hususiyeye devredilen metıerinl nazan dikate alarak 
vapuru kaçıran Boğazlılar otelde kal- . 
mak mecburiyetinde bırakılmıştır. medreselerle Evkaf mekteplerıne bunlara girebilmek üzere sokak-
Boğazlçl halkından müteaddid şi.kA- ait bir ihtila.t çıkmıştır. Medrese- tan kapı da açılamıyacağını dü
yetler alan şoförler cemiyeti, beledi- lerln I!ğvı hakla.ndakl kanun me- şünmüş ve Evkafın noktal naza-
yede belediye rels muavinlerinden B. _ . 
Lütfi Ak3oyun reisliği altında teşek- riyete girdiği zaman bu bınalann nnı esas itibarile kabul ederek 
kül eden seyrüsefer konılsyonuna. tdarei hususiyelere devri temin medreseleri Evkafa iade etmeği 
müracaat etmiştir. edilmişti. Filhakika o zaman med- esas itibarile kabul etmiştir. İade 

Cemiyet esk.1.den olduğu gtbl saat . 
24 e kad~r Yenimahalle ne Taksim reseler ve Evkaf mektep bınalan edilecek bu kabil medrese blna-
arasında. otobüs seferleri ihdasını ls- da devredilıniştl. lan elli kadardır. 
temektedlr. Komisyonun bu haftak.1 _. 
toplantısında bu husus konuşula.- Şimdi Evkaf ldaresl, o zaman Fakat Evkafın bu istegıni ka-
caktır. medreselerle EVkaf mektepleri- bul etmekle mesele bitmiyor. Ev-

• nin mevkilerini ve isimelrini gös- kafın senelerden beri birikmiş Va-
Grıp azaldı . teren cedvelin alel!cele hazırla- kıf akaretlere ait bina vergi borç-

On beş gün evvelin! kadk:ta!' Istaşi ndl- narak kanuntın şümulüne girme- lan vardır. Mühim bir yekün teş-
bulda grJp ve nezle PÇA ço u. m . . . .. 
hastalık şiddetini kaybetmiş, aulm&- ğe ve camilerin müştemıH\tından kil eden bu vergı borçlan öden-
ğa. başlamıştır. olan bazı medreselerin de bu ced- medcn, Vilft.yet, medreselerin ia-Doğru: TefeciJ.ik kanunen mem

nu. Fakat hilei şeriyesi bulunmuş: 
H erkes bildiği halde vatandaşlar Mısır 
cayır cayır soyulmakta ve adamına, çarşısı 
ihtiyacın müstaceliyet derecesine 

l yanlışlıkla konulduğunu ile- desini teahhüd eden bir anlaşma 
;: :ürmcktedlr. Evkafın iddiası- imza etmemektedir. Şimdi ihtila

na göre, bilhassa selAtlıı camile- fın ~u. san_ıasını halletme~ üzere 
rine ait avluların içinde bulunan her ıki daıre arasında muzakere 
medreselerin İdarel hususiyelere yapılıyor. 

göre yüzde yirmiye kadar faiz alı
yorlar •. . Guya bir senedle bila faiz 
ikraz ettik!eri yolunda muamele ce
reyan ediyor. Tapuda muamele ya
parken mesela 100 lira yerine 80 
lira veriyorlar ve borçlu mülkünü 
100 liray.ı ipotek ediyor. Faizin pe
gin de alındığına göre bunun nisbe
tini artık hesap ediniz. Muameleyi 
Yapan tapu memurları da, sair me
murlar dıı, hasılı herkes bunu 'bili
yor. Fakat bilmeleri bu kanuni cür
me mani olamıyor. Her gün tapuda 
yapılan binlerce muameleyi gizliden 
takib eden bir müfettiş borçlunun 
ipotek mukabilinde aldığı parayı 
tam alırken yakalasa, aldığı miktar 
ile ikraz ettiği borç arasındaki farkı 
derhal tebarüz ettirebilir. 

Emniyet Sandığı muamelatının, 
esasen kırtasiyecilik yüzünden gün
lerce uzamasından sarfı nazar, bir 
de böyle yeni bi; müşkülat karan 
vermesi borç almak mecburiyetinde 
kalan ve yüzde 99 u Türklerden 
olan vatandaşları borç vererek ipo
tek alan bazırganlara ezdiriyor. 

İkinci nokta da kredi ile eşya sa· 
tan müesseselerin halidir. Bunu ge
çenlerde ilk defa olarak (Ali ile 
Veli) sütunumuzda tafsilatile anlat
mlfhk. Belki mizah ıanılmıttır. Fa
kat cidden mütalaa edilecek mühim 
meseledir: Para kredisi gibi, eşya 
kredisi de balkı yakacak bir bale 
Relıniştir: Bir kere buna yakalanan• 
lar bütün tapoı. mallan mecburen 
alıyorlar. Ve piyasa kıymetlerinin 
YÜzde kırk, yijzde yijz ellisine .•. 

Pahalılık ve ihtiki.rla mücadeleyi 
ele alan Devlet, Ziraat Bankasının 
ve Emniyet Sandığının kredi.sini bal
kın üzerinden eksile ebnemelidir. 
Bir. ikincisi de fU veresiyeciliği göz 
hapsinde tutmalı! 

{Va - Nu) 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Edirnede spor 
müsabakası 

Edime (Akşam) - Mektepler ara
sı spor müsnbakalanna başlanmıştır. 
Kız muallim ve kız lisesi arasındaki 
B tn.kımlan voleybol mfisabakası kız 
munlllmin galibiyet! lle netlcelenmlş
tir . A takımları karşılaşmasında ise 
l ise kızları galip gelmişlerdir. 

Bundan sonra erkek okullar ara
sında voleybol müsabakalarına. baş
landı ve B takımlannda erkek mual
llm liseyi ve A takımlarında da. lise 
erkek muallim takımını yendiler. 

Yakında dükkanların 
bofalblmasma 
baılanacak KÜÇÜK HABERLER 

Belediyenin yardımcı MI ittihaz * Em.niyet müdürlüğü altıncı şube 
edeceği Mısırçarşısındakl dükkinla.- memurlan dün Şehzadebaşındakl sl
nn ıstlmlil.k muamelelerine devam nema. ve tlyatrolan kontrol etm!.şler
edilmektedlr. Şimdiye kadar gerek sa- dl.r. Bu kontrol esnasında iki s lne
hiplerlnin rızasile, gerek mahkeme manın çıkış kapısının dlrekle ve telle 
kararlle !stlınlak edilen dükk.Anlar- bağlanarak kapatıldığı görülmüş, bu 
dan hemen hepsinin mua.meleleri tk- suretle halk tehlikeye sokulmuş oı- j 
mal edilmlştır. Yalnız henüz mahke- duğundan ceza za.bıt va.nı.kalan tan
me safhası bitmem!~ lkl dükkA.n kal- zl.tn edllrnlştir. 
mıştır. Bunlar hakkında yakında bir Gene Şehzadebaşında di~er bir si-
karar alınacaktır. nema tık matineslnl saat on birde 
Mısırçarşısındakl dük:kA.n klracıla- ilan ettiği halde çok geç başladığın

nna şimdiden tebllğa.t yapılmaıta dan bunun hakkında da ceza zaptı 
b:ıflanmıştır. Tebllğatı alan dükkAn- tanzim edUmlştir. 
cılar, kendilerine başka semtlerde mü- * Dün yapılan seyrüsefer .. kontr~
nasip bir dükkAn aramağa. başla- lünde dört şoför karnesiz, dort şofor 
nuşlardır. Yakında Mısırçarşısınm de sıhhi muayenesiz çalıştıklarından 
boşaltılmasına başlanacaktır. ı yakalanarak haklannda ceza ~~t-
Çarşımn tahliyesi tamamlle bittik- lan tanzim edilmiştir. Aynca d?,rt 

ten sonra belediye hazırlanan plA.na. karnesiz şoCörll istihdam eden dortl 
göre çarşıyı tamir edecektlr. Her otomobil sahibi de cezalandırılmıştır. 
dükklnda soğuk hava deposu tertibatı * Şoför İsmail Hakkının ldaresln-
yapılacaktır. deki otobüs dün Fatihte Ahmed Top-

Çarşıdak.1 attar dükklnlan muha- çu lsminde birine çarparak kaburga.-
Caza edilecektir. Ianndan yaralanmasına sebep olmu.ş

Beyazıt nahiye müdür
lüğü mıntakasında 

kontrol 
Beyazı.d nahiye müdürlüğü dün 

mıntakası da.hlllnde Anl bir kontrol 
yapmıştır. Şehzadebaşında bakkal, 
mahallebicl, sucu ve diğer meşrubat 
satanlar, ahçılar ve aleltlmum lo
kantalar gözden geçlrtlm~lr. Bu me
yanda tartıları eksik olan ekmek ve 
francalalar görülmüş, 300 kilo ek
mekle 100 k.llo francala müsadere edi
lerek Düşkünlerevlne gönderllmlşt.ı.r. 
Bunlar hakkında. aynca ceza zabıtlan 
da tanzim edilmiştir. • 
Çadırcılar çarşısında tebhlr edilme

den satıldığı ~örülen bazı eşya da mü
sadere edilerek tebhlrhaneye gönde
rilmiştir. 

Eminönü - Sarayburnu 
caddesi 

Emlnönünden itibaren Saraybur
nuna doğ'ru açılacak caddenin ıstı
kametını kısmen büyük posta.hanenin 
bulunduğu Şe~h Pehlevi cadde

tur. Polis, yaralıyı hastaneye kaldır
mış, şoför yakalanmıştır. * Galatadrı. oturan Aganvl isminde 
bir kadın, Necatlbey caddesinde vat
mn.n ömerin idaresindeki Eminönii -
Bebek tramvayının sadmesine uğ
nyarak yaralanmıştır. * Dün sabah Ankaradan şehrimize 
gelen NaCla Veklll general AU Fuad 
Cebesoy dün istirahat etmiştir. * Kızılay Eminönü kazasından: 
İk:tlsad Vekı\letl sa.bık Ar.jiv mütehas
sısı Lütfi Atasıoy'un zevcesi ve Tica
ret Vekftletl müfettişlerinden Reşid 
Atasoy'un valdes1 bayan Sabiha Ata.
soy'un cenıı:z.e.sine gönderilecek çe
lenk yerine Istanbulda bulunan Tica
ret Vekaleti müfettişleri, b:ı., müfet
tiş LO.tfl Aral ve arkadaşlan tarafın
dan kazamıza 30 lira. teslim ve te
berru olunmuştur. Bu hayırsever 
zatlara. Kızılay'a karşı gösterdikleri 
alAkadan dolayı teşekkürlerimizin ar
zına delAletinlzl dileriz. 

Fiat mürakabe bürosu 
emrine 9 mürakip verildi 

Karilerimizin 
mektuplan 

İmdad otomobili hangi 
vakalarda gelir? 

Babama gece saat 2 de buhran 
"'eldi. Bizi uyandırdı. Vaziyetin 
~ehamete gittiğini görünce kar
deşim! de polis merkezine gönder
dim. Sıhhi imdat otomoblll iste
dim. Aradan epey zaman g~tlğl 
halde dönmemesi benim de mer
keze gitmemi lcab ettJrdl. Mer
kezde bulunan yegAne memura 
eotomobll geliyor mu?. dedim. 
cHayır! bu vakalarda imdat oto
moblH 1telmez. dedi. 

Bu sırada karde,şlm meydana 
çıkmış polis düdük öttürüyor, bek 
çl çağınyordu. Bekçi yok. 

Nihayet Belediye hekimine te
lefon edildi. Fakat hck.lm gelln
clye kadar bnb:ı.m Allahın rah
metine kavuşmuştu. 

Bir kaç gün sonra Belediye sıh
hat 1.şlerl müdürlüğüne telefon 
eltim. Bu vakada imdat otomo
bilinin geleceğini öğrendim. 
Eğer polisler hangi vakalarda im
dat otomobilinin geleceğini bilmi
yorlarsa öğrctllmesı. memleket 
hesa.bına lazımdır... 1\1. G. 

İaşe umum müdürlüğü
nün faaliyeti için 

hazırlıklar 
Ay başından itibaren faaliyete ge

çecek olan yeni la.şe umum müdürlü
ğü için şebrtmlzde de hazırlıklara 
başlanmıştır. İaşe umum müdürlüğü 
bütün memleketin gıda işlerini tan
zim edeceği lçln belediye iaşe 1.şlertne 
dair şimdiye kadar yaptığı tedklkler 
ve piyasa vaziyeti etrafında mufassal 
b!r rapor hazırhyacnktır. Bu rapor. 
yeni teşkllAta verilecektir. 

Edirnede et fiati 
sinden ve bundan sonra Meserret ote- Fiat milmkabe bürosu emrine ye
linin yanında. Ebu.ssuud caddesinden niden dokuz müraklp verilmiştir. Mü
geçmek üure Gülhane parkının önü- rakip sayısı çoğaldıkça büronun pi
ne çıkacaktL Nafia VekAletl bu isti- yasadaki faallyetl de hl.ssedllmekte
kametl doğru bulmadığından planm dlr. Ticaret VekAleti teftl.ş heyeti rei
bu kısmına ald tashlhat Prost tara.- s1 B. Liıtfl Aral, mürakiplerin çalış
fından hazırlanmıı ve yeni blr ıstı- malannı şehrimizde yakından tak.ip 
kamet tesblt edllml.ştlr. ı etmektedir. 

Edime (Akşam) - Son günlerde 
birden blre on kuru, yükselen et fl
atlerl em kuruşa kadar satılms.P 
başlanm.şıtır. Bir ay evveline kadar 
30 kuruşa satılmakta olan koyun eti
nin az bir zaman içinde bir kilo etın 
(20) kuruş birden yükselmesi fazla 
görülmektedir. 

Bay Amca.ya. göre ••• 

• 
1 

1 orik akını 
başladı 

Balıkçilar buz tedariki 
için çalıııyorlar 

Sah ife 3 

Doktor yerıne 
doktör !!! 

~ bir edebiyat üstadının 
«Lisan itleri» hakkında yazdığı bir 
malr:ale serisinde: 

«Latin harflerini kabul ettikten 
sonra garip bir merak başladı. El
d~ geldiği kadar arap ke!imelcri-
nın teliffuzlann • lal b Birkaç günden bert İstanbul Umanı rnak 1 ve un arını oz-

civannda mühlın mlkdarda t.orlk ba- ··:~ .~edikten sonra soruyor: 
lığı avlanma.ktadır. Her gün Balık- • «Mudur, miqlcüJ. mWnkün deniJ
hanede 50, 60 bln llrnlık balık satışı dL Sebep? .•• 
yapılıyor. Toriğin çlfU 70 - 90 kuru- Ve ilave ediyor: 
şa satıımaktııdır. Torik balığı .1hrncı cMüdir d _._ • • . .. 
beş seneden beri başl~tır. lsJ?an- . em~~ ıçm dırektor. 
ya sulannda ton balığı avlıyan Ital- tabıp d~ern~ ıçın doktor denili
yan balıkçı gemileri memleketimiz- yor: ~· doRTU telAffw: edilse or 
den torik alarak götürmeyi daha eh- yerme or kullandsa •. » 
ven ~ulmuşlardır. İlk scnek.1 lhrıı.cat- Ostadın •İkayeti bu rada d bit-
ta mühim mlkdarda. para kazanmak miyor ve ,öyle devam ed' ~ 
kabil olmuştur. Bilı\hare aralarında . . • . • ıy~r • 
şirket kuran İtalyan balıkçıln.rı to- cDırketif demliyor, dırelchv ye-
rlğln çiftini 10 kuruştan fa~a flate rine, lokomotif deniliyor, lokomotft. 
almamıştır. yerine ••• » 

Bu senek.1 flatler her seneki fiaUe- Ostad qağı yukarı ecnebi di.lin-
rln fevkindedlr. Bu sefer de buz te- den türkçeye geçen b .. t.. k 

1
. 

darik edilemediği için lhnı.cat dur- . ' A ~ u~ e nne-
muştur. Belediye buzhanesi günde lerm telüfuzl~ı .ve °!11asmı mu. 
beş yüz kalıptan fazla buz vermediği bafaza etmek nıyeündedır. 
için balıkçılar denize çıkamaz olmuş- Yani Kaymakam yazrnıyacağaz, 
!ardır. Kaim -i- mekam yazacağız. Jandar-

Beledlye birkaç günden bert bu ma yerine gendarme diyecek ve Öy
mlkdan günde bin kalıba. çıkarmıştır. le yazacağız. 
Halbuki her gün uç bln kalıp buz • . • 
sar!olunacak kadar ihracat yapılmak Mademki dilimizdeki doktor ke-
lstendlğinden balıkçıların ıstcği yeri- limesini doktör teklinde teliffaz et· 
ne getirilemiyor. Bomontlde mühim memiz lizun. Bunlar neden istisna 
mlkdarda amonyak bulunduğu gtbl t~kil etsin? 
belediye buzhaneslnde de blr mlkdar Sonra farisi kelimelerin de balr:. 
amonyak mevcuddur. Balıkçılar buz kını yiyecek değiliz ya B • • 
lmallnde kullanılan amonyak tedarlkl • . • • • ·•• unun ıçın 
içln Ticaret Vekı\letlne müracaat et- a~e, pare. yare dıye b8.4layalına 
miştlr. ban. .• 

Şehitlikleri imar 
Cemiyet dün senelik 

kongresini yapb 

Lakin senelerce Kaim -i- mekanı 
diye yazdık. Herkes kaymakam de
di. Diline nasıl gelirse öyle söyledi. 
Yıllarca midenüvu diye yazdık. 
Bugijn bir ıebzeciye girip: 

- Bana iki deste midenüvu ver
sene... deseniz adam size Killer. ne 
istedİğiııi anlamaz, belki de aklınu
dan zorunm olduğuna hükmeder. 

Şehldliklerl imar cem.lyetı, dün Dab harfi • • -..--• 
Eminönü Halkcvlnln yeni binasında. • • arap ~m. •on !'>~· 
konferans salonunda kongresini ak- rıne kadar ~yn~n imlaaı. ~ayme• 
detmiştir. Kongreye Münakalat Ve- cpara» nın imlası cpare» idı. 
k.lli B. Cevdet Kerim İncedayının rl- Kimsenin: 
yaset etmesi lô.zımdı. Fakat kendlsl - Ayİneye baktım. •• 
istanbulda bulunmadığından veUle- Dediğini duymadım• «Parem 
ten İstanbul müftüsü B. Mehmed kald d. b. üm1 • • İbned. 
Fehmi riyaset etmiştir. mı. sye ır c e 1' ım. 

1 B. Mehmed Fehmi. kongreyi. açtık- Hatta bir '~nm ~inde.~'?-
t:ı.n ve ekseriyet olduğunu tesbit et- kalmış: cKalbım yarelı. .• ı. sozlerinl 
tikten sonra kongre relsi ile iki katıp işitenler bu ıa,.İp kelimeye gillmek
seçilmeslni bildlrmlştir. Riyasete ba- ten kendisini alamıyor. 
yan Hasene getlrtımlştl11. Demek ki «filin kelimenin Ull 

Katipler, cemiyetin bir senelik me- teliffuzu budc . imlisı tuduu diye 
salslne dair raporu okumuşlar ve onu kullanıldaiı gibi değil de hiv 
tnsvip edllmlştır. Bundan sonra. he- kullan.ılmad - fak t d - Jd-l:... 
sap ve bütçe encümenleri teşkil ed.1- 1Kl a • ~ 0 ua• 
lerek celseye fasıla verilml§Ur. He- tekilde yumanın bıçbir fayd .. 
yetler icap eden tedklk.lerlni celse yolmn~. 
arasında yapmışlar, tekrar toplanıldı- Bunun için muhterenı üatadm af. 
ğı zaman iki encümenin rapolan oku- fım rica ederim. Ben kendi heaabt
narak kabul edllmlştlr. ma bu yaştan sonra doğru telüfm 

Bu arada cemiyete bir bina satın edeceğim diye: 
alınması meselesi mevzuu bahsolmuş, 
bu hususta tcdklkat yapılması karar
laştırılmıştır. 

Kongre nihayetinde, cemiyet il.za
sı, ik.1 otobüsle Edlrnekapı haricinde
ki şehldllklere giderek orada yeni ili
ve olunan eserleri görmüşlerdir. 

Otomobil lastiği geliyor 

cDoktöre gİbnek üzere vapön 
bindim •• ,. diyemiyeceiim. •. 

V arstn yanlı.t, fakat bizim -bü
yük kütlenin- hepimizin konQftv
ğu gibi olsun ••• 

Hikmet Feridun Ea 
....................................... 

Edirne mebuslarının 
Bir müddetten beri otomobil 16.stı- Ed• d dk.ki 

ği getirilmediğinden piyasada lft.stik ırne e te ı eri 
darlığı hissedllmektedlr. Dün şehri- Edime (Akşam) - Büyük Mlll~ 
mizdeki otomobil acentelerine gelen Mecllslnin tat.11 devresinden ıstltade 
malü.mata göre yakında ll.m.anımıza ederek seyldp mıntnkasını ve seylô.p
üç bin otomobil lô.sttğl çıkanl:ı.caktır. ~delerln durumunu tedklk etmek 

uı.ere mebuslanmızdan doktor Fatma 
Ticaret Vek!ı.letl IAstl.k tevzlatın4a. Mernlk ile Faik Knltakkıran ve Tc-

göz önünde bulundurulacak hususla- mel Nüciıml Gök.sel oehrlmize gel
n tesbit etmiş, a.lô.kadar vll!yetıere mşilerdlr. Mebuslanmız su baskının& 
bUdlnnlştir. ist.:ınbuldan satın alı- uğrayan nehir sahlllndekl mnhalli\tı 
n:ı.cak lastikler diğer vll~yetlere gön- gezmişler ve halkla, seylapzcdelerle 
derlldlı;1 zaman mlkd:ın ve fiaU hak- temaslarda bulunmuşlardır. 
kında ticaret odalarına., tlcaret oda.- Mebuslarımız aynca şehrin elektrik 
sı bulunmıyan yerlerde belediyelere işi ile de yakından alli.kıılanm~ılardır. 
malümat verilecektir. 

Lastik tevziatı lşinl idare etmek 
üzere İstanbulda blr komisyon kurul
maktadır. Emniyet müdürlüğünde 
toplanacak olan bu komisyonda vila
yetten, belediyeden, mıntaka. tlcaret 
müdürlüğünden ve emnlyet direktör
lüğünden birer klşl bulunacak, ko
misyonda acenteler ve §Oförler cemi
yeti de lazım gelen lzahııtı vermek 
üzere blrer mümesııll bulunduracak
lardır. 

Edirne Beden terbiyesi 
istişare heyeti toplandı 
Edime (Akşam) - Beden terblycııl 

villiyet istişare heyeti dün vııllmlz B. 
Ferid Noınerln başkanlığında bir 
toplantı yapmıştır. Toplantıda bölge
mizin 941 yılı bfitçcslle kaza 'Ve kôyl&
r!m!zdek! gençlik teşkUAtı çalışma,. 
ıannın kuvvetıendlrUmesi gö~ül
mü.ş ve bazı kararlar verl.lıniştlr. 

b:ı.; ~le bol keseden atıyor ki görme ı ... sanki miras yemiş ..• 
ıcn ... 

... Yahut piyango vurmuş ... l .. ~Yahut da yüzde yüz kar eden blr ı ... Neye güveniyor da böyle yüksek-/ B. A. _ Klmblllr, belki elinde bll 
maoazanın sahlhU. ten konwıuyor bilmem?- otomobil lastiği vardırl. 
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Taldştan 
istifade 

Bunlar so ~ada odun 
gibi yakılabilir 

Torba yerine önlük 

Talaş denilen ince tahta tozu 
ekseriyetle karlı ve çamurlu hava
larda kullanılır. Birçok insanın 
girip çıktığı yerlere serpilerek or
talığın kirlenmesine meydan ve
rilmez. Halbuki bu talaş pek çok 
hizmet görebilir. Evde temJzlik iş- .. 
terinde kullanıldığı gibi, sobalarda 
da yakılabilir. 

Odun yerine kullanılacak talaş 
şu suretle hazırlanmalıdır: 

Eski okunmuş gazeteleri alma
lı, su içerisine sokarak iki dakika 
bıraktıktan sonra çıkarmalı. 

Hafifçe ıslatılmış talaştan blr 
miktar alarak bir gazete iizerln-
de soba odunu boy ve şekli ve- ..... 
rilmell, gazete içerisine bu şekil- ~ 
de sıkıca sarılmalı. İkinci bir ga- . . . 

i ri · ta Yün işi ile meş!!tıl olmıyan 1 basıttı r. Basmadan, poplınden, 
zete yer~ ~çmah, çe sıinlke yaş 1 - kimse yok gibidr. işlenen örgü- arzu edilirse ipekliden kolayca 
Jaş serpıldıkten sonra san an _ 
gazetedeki odunun içine koyarak yü şun:.du burada bırakmak dog- yapılır. 

· ·-ı ·b· Önlüklerin önündeki (içine iş yuvarlamalı ve gene odun şekli nı değildir. Kirlenebıldıg gı ı, 
konulan) cep gayet büyüktür. verilmeli, bir üçüncü gazeteye ta- şişlerin ucundan ilmekler de ka-
Önlüğün bu kısmı iki kat kumaş

ı~ koyarak bunun içine diğer ta- çabilir. İş torbası veya bohça içi- tan yapılmaktadır.Bunların etrafı 
!aşlı gazeteleıi yerleştirip yuvar- ne koymak eski moda olmuştur. renkli koton perle ile işlenmekte 
lamalı. _ Resimde görülen önlükler gayet ve kurdeltden bağ1ar konmakta-

Bunlar soba odunu kalınlıgı ve ratiktir. Bwııan yapmak çok dır. 
boyunda olmalıdır. Ortasında ve P 

iki ucundan birer sicim parçası } 1 
ne bağlamalı ve J..-urumağa bırak- MtlŞKÜLLERE CEVAB : Lastik eldivenler 
malıdır. Kuruduktan sonra bu 
odunlar sobada ~dt odun gibi ya
nar. Çamaşır kaynatmak için de 
çok i)1 işe yarar. 

Temizlik işinde talaş çok iyi 
iş görür. Sıcak sodalı su tıe 

ıslatılmış talaşla ovulan tahtalar 
tertemiz olur, kir ve lekeden eser 
kalmaz. 

Yağ1ı şişeler içine sıcak su ile 
talaş konur ve iyice salladıktan 
sonra boşaltıp çalkanırsa Şişeler 
çoJ.: iyi temizlenir. 

Talaş içine gömülen yumurta
lar uzun müddet taze kalır. 

Mücevherat ispirto ile temiz
lendikten sonra talaş içine atıla
rak kurutulur. 

Kapı ve pencere aralıklarını 

kapatmak için içine talaş doldu
rulmuş kumaş parçalan konursa 
havanın girmesine gayet iyi mA-

Paskalya çörc~i Ye liti lokum 
Fener, Gliz!n Ersoy: 1 - Eczane

lerde satılan ve saç briyantini olarak 
kullandığınız [vazelin llkitl mayi 
halinde vazelindir. Bunu kendiniz ya-

Çok dayanması için 
dikkat edilecek noktalar 

pamazsınız. Evde iş görenlerin birçoğu elle-
2 _ Pa.~alya çöreği ile latı lokumun rini bozmamak için H\stik eldi

tarltleri .şunlardır : Paskalya çöreği: ven kullanır. Bu eldivenleri uzun 
900 gram un, 200 gmnı şeker, 150 müddet yeni halinde muhafaza 
gram tereyağ, 50 gram bira mayası, 
4 yumurta, yanın bardak süt, blr tatlı etmek için birkaç noktaya itina 
ka.şıtp. mahlep. etmek rnzımdır: 

Blra mayasını sütle ezip una karış- iptida lastik eldiven satın alı-
tınnalı, sıcak blr yerde üstünü örte-
rek kabarmağa bırakmalı. Hamur nırken daima giyilen deri eldl-
Jrabanp gelince içine tereyağını, şe- venlerden bir numara daha bü
k.eri ve telle vurularak köpürtülmüş yük olrna~ına dikkat etmeli ve 
yumurtalan mahlebi karı1tırarak 1 ~ ' 
yoğurmalı. fytce hallolunca tekrar I her gün eldivenleri giyınezden 
üz.erlnt örterek sıcak bir yerde tekrar evvel içerisine talk pudrası serp-
ltabarmağa bırak.malı. melidir. 

IIamur ikinci defa geldikten sonra Eldivenler kolayca giyilir ve 
üçe takstm etmell. Her parçayı tek- İ . . 
rar üçe ayırmalı ve bu parçalan ay- ele yapışmaz. ş bıtip de eldıven-
n ayn el içinde yuvarladıktan ronra ler çıkanlacağı zaman eldivenli 
hamur tahtMt üzerinde yuvarlıyarak 
uzatmalı ve fiç parç~ını saç gibi öre- elleri çeşme altında sabunla yı-
rek bir çörek yapmalı. kamalı, havlu ile güzelce kurula-

(Tarlt ettlğlmiz mlkdardan üç çö- malıdır. 
rek çıkar.> Unlanmış tepsiye dlzdik- Eldivenleri bilek yerinden tuta-
ten sonra üzerini örterek ücüncü de- . . 
ta kabardıktan s.:ınra. üstüne yumur- rak çekmelı, eldivenler elden ters 
ta sarısı sünnell, dövülmüş badem 

1 

olarak çıkmalı. Bunlan çevirdik
b!r ucunu da diktikten sonra serperek fırına vermeli. ten sonra sıcaktan uzak bir yer
tçini talaşla doldurmalı. Sucuk Hamurun üzeri örtülüp sıcak yer- de ertesi güne kadar bırakmalı-

de durursa daha çabuk knbarık ge- ' 

ni o1unur. Dört pannak eninde 
uzun kumaş parçalarını ikiye 
katlıyarak makine ile dikmeli, 

gibi yuvarlak olan bu kumaşı 

raptiyelerle pencere ve kapı ara
Ianna tutturmalıdır. 

Ur. Hamurun kabanp geldiği, konu- dır. 
lan mikdann bir misline yakın kaba- Eğer bir müddet eldivenler 
np ıırt:nnsından anlaşılır. I kullanılmıyacaksa üzerinin her 

3 - l.Atl lokum: Bir k.llo 250 ı;ram tarafına gliserin sürmeli, içine 

P d • şekeri iki bardnk su Ue ateşe koyup 1 • • an 1 spa n ya kaynatmalı ve köpüğünü almalı. Şc-ı hafıfçe talk serpeıek muhafaza 
ker ağdalanınca bir tab::.ğa damlat- etmell. 

ta 125 A ri malı, soğuyup parmak bastırılıp knl-
4 yumur • gram me - dınlınca macun gibi kalkıyorsa kı- Ucuz ve güzel bir 

kan şekeri , 100 gram un, 20 gram vamındadır, o zaman 125 gram ga- diıt tozu 
· ta 2 k gıv • k yet ince ve beyaz nlş3.rtayı soğuk .su ı: nışas , çay aşı çıçe suyu, lle ayran koyuluğunda güzelce karış- İki limonun kabuklarını so-

3 kahve ka~ığı baking povder al- tırıp ezmeU, tülbentten süzerek şe- yup fırında, yahut soba üzerin
malı. kere azar azar akıtarak k.a.nştınnalı de iyice kurutmalı. Sonra havan-

ve tahta kepçe ile kanotırarak pişir- . . 
Şekeri, yumurtaların sanlarını meli. 10 gram krem tartar (ereme de da dövüp gayet ince elekten ge-

ve çiçek suyunu bir tencere içine tartre> Ulve ederek pl§lrmekte devam çirmeli. Bir eczaneden toz halinde 

koyarak telle vunnaıı. Şekerle ~~eı;~aıı:t!~u~~:~~r.e ::;:.: tebeşir almalı. Toz halinde limon 
yumurtalar kabararak hallolun- meuten az eıvveı ıtt çorba. taııtı gül kabuğu ile tebe§irden ayni milc
ca içerisine nişasta ve bakingle .suyu lllve etmeli. tar kaııştınnalı, bir kutuya koya
kanştııılarak elenmiş unu azar Ga.yet taze ve kokusuz ~adem ya.- rak muhafaza etmeli. 

l'l lle yall~~ş tepaıye doıoneıı. so- Gayet güzel bir di§ tozu olur. 
azar ilAvc etrnell. Vurmakta de- tuyunca buyük bir matasın aizını da 

vaın etmeli · en nihayet ayn bir badem yatı lle yağlıyarak lk1 P&nnak _ 
' eninde ve yütsekllğlnde uzun parça- Çiçek ıakaıları için 

kapta sertleşinciye kadar dövü- ıara ke.smell. sigara külü 
lerek köpürtülmüş yumurta ak- İnce pudra ae.kerl 11• ~ Evde içilen sigaraların külle-

kanştınlaralc yapıJ.oue ,eten dlter 
Iannı ~anştırmalı, yağlaıımJ4 bir tepsiye koymalı. Kesilen uzun lo- ı1n1 toplamalı. Az su 1le bu kül-
ve içine nişasta serpilntlş kalıp kum parçalannı a.rzu edllen bftyük- lert ezerek aalonda yetişt1rilen 
içerisine dökerek hafif fırında 45 lllkte yağlı maw ile keserek ~"' 1!- saksıların köklertne dökmeli Bu 

ter lçlne atmalı, )'Uvarlamalı. _.,a,- · 
dakika pişirmelldir. ıııra Jstlf etmeli. kül çamuru lalcsı.lara en kuvvetli 

gübre ka.daı: faydalıdır. 
Bir Aşk sayfası ..• Güzel günler Romanı .•• 

Fenerbahçe, Beyoğlu~poru; Beşiktaş, lstanbul
sporu; Beykoz, T opkapıyı mağlup etti 

Galatasaray ile Vefa berabere kaldı 
Lig maçlarına dün Şeref ve Fener

bahçe stadiannda devam edllm~tır. 
Havanın bir yaz c1lnilııden farksız 
olu§u yüzllndcn hem hava almak ve 
hem de maç takib ederek 1k1 41 bir
den yapmış olmak arzusUe hareket 
eden meraklılar her 1k1 stadı baştan 
başa doldurmuş bulunuyorlardı. Çok 
heyecanlı bir şeklide devam eden kar
şılaşmalarda Fenerba.hçe, Beyoğluspo
ra 5-2, Beşiktaş, İstanbulsporıı. 4-3, 
Süleymanlye, Knsımp~aya 2-1, Bey
koz, Topkapıya 9-0 gallb gcl~ler ve 
Galatasaray ile Ve!a sılcı bir maçtan 
sonra birer sayı ııe berabere kalmış
lardır. Şeref stadından başlıyarak 
maçlann neticesini sıra.sile veriyoruz: 

Beykoz - Topkapı 
Şeref stadında günün llk maçı Bey

koz ile Topkapı arasında yapıldı. So
nunculuk yolunda at b~ı beraber gi
den bu lkl klübümüzüri karşılaşması 
bu bakımdan ehemmiyet taşıyordu. 
~ret Mutlunun Jdareslnde oyuna 
'l'opkapılılar başladı. Dakikalar ilerle
dikçe Beykozun vaziyete M.ktm oldu
ğu ve Topkapı kalesin! sıltıştırdıtı 
görülüyordu. Tek kale halinde devam 
eden oyun muhaclmlerin isabetsiz 
şütlcri yüzünden netice vennlyordu. 
Topko.pılılar da arada sırada şahsi 
akınlarda bulunuyorsa da Beykoz mü
dafaası bu akınları durdurmakta 
güçlük çekmiyordu. 

Vefa müdafileri bir Galatasa ray hücuımmu durdururken 

25 inci dakikaya kadar Beykozun 
hücumu Topkapının müdafaası şek
linde geçen oyun nihayet Sabahaddl
nin çektiği sıkı bir şütle halloldu. Bu 
ruretle birinci golü kazanan Beykoz
lular oyuna tamamlle bA.klm oldular 
ve devrenin nihayetine doğru Rem ve 
Şahab vcasıtaslle 1k1 gol daha yapa
rak devreyi 3-0 gııllb bitirdiler. 

İkinci devre yine Beykozun üstün
lüğü ile geçti. 10 uncu dakikadan iti
baren sayı adedini fazlalaştırmağa 

başlayan Beykozlular oyunun nihaye
tine kadar altı gol daha yaptılar ve 
müsabaka bu suretle 9-0 gibi açık blr 
sayı fark.ile Beykozun galiblyetlle bitti. 

Beıiktaş - l. Spor 

rlUüycrdu. Oyun bu yüuten ortalarda 
devam ediyor ve arada sırada. yapılan 
hilcumlar sıra lle iki kale içln de teh
like oluyordu. 

17 nci dakikada. Galata.sarayın sağ
dan yaptığı bir akuıda Arl! ııe Enver 
arasında blr çarpışma oldu ve Arıt 
sakatlanarak oyunu terkettl 10 kişi ile 
oyuna devam etmek mecburiyetinde 
kalan Galatasaraylılar müsabakanın 
mütebaki kısmını • muhacim Ue oy
nadılar. 

Zaman, zaman iki taratın baskısı 
altına giren oyunun ilk golünü Vefa
lılar yaptılar. 37 ncl dakikada Flk.ret 
bir !rlklk atışından ıstırade ederek 
sıkı bir şütıe bu golü temin etmişti. 
Birinci devre bu netice değlşmcden 
1-0 Vefanın galebeslle bitti. İkinci 
devreye Vefalılar başladılar ve biraz 
sonra da hicısedlllr bir hlklmJyet kur
dularsa da yaptıkları akınlar Galata
saray müdafaası tarafından muvaf
fakıyetle durduruluyordu. Yapılan 
mukabil akınlarda ise 4 muhaclmle 
oynıyan Galatasaraylılar müessir ola
mıyorlardı. Karşılıklı hücumlarla. ge
çen ve her Ikl kalenin de sıra Ue teh
like aUattığı müsabaka çok zevkli 
oluycrdu. Oyun bu şeklide devam 
ederken Galatasaraylıla.r 21 inci da
kikada bir penaltı kai:andılar. Fııkat 

Günün ikinci maçı Beşlkt3.4 1Je is- SalAhaddln bunu atamadı. Penaltının 
tanbulspor takımları arasında yapıldı. akabinde Sallhaddinln uzaktall çek
Şazi Tezcanın ldares!nde sahaya çı- tlti şütü Hüsameddin bloke edemedi. 
kan takımlar şu şekilde dizlldller: Gündüz kendlliğinden gelen bu fırsatı 

kaçırmadı ve yavaş bir şütle topu ağ
B~taş: Mebmecl Ali - Yavuz, tb- ıara takarak: takımının beraberllliinl 

rahim - Rifat, Halil, Hüseyin - Şakir, temin etti. 
Ilakkı, Şükrü, Şuet, Eşref. Bundan sonraki. ça.lıfmalar netice 

t. Spor: Nenad - Hayri, Sefer - vermedi ve takımlar 1-1 beraberlikle 
Muzaffer, Ennr, Faruk • Tank, Be- sahadan aynldılar. 
kir, Kadir, Rüştü, ismet. s··ı . K patta u eymanıye - asım :ıc Oyun Beşlktaşın hücumlle başladı. _ 
Derhal Mkimiyetl kuran Siyahbeyaz- F~?erbahçe st~dında gunün Uk ma-
lılar istanbulspor kalesini sardılar. çı Süleymantye ıle Kasımpaşa arn.sın
Fakrıt bu arada yakaladıktan mü- da yapıldı. Hatem Samlhlıı ldaresln
teaddld fırsatlardan istifade edeme- deltl maça her iki t:ı.lwn en kuvvetli 
dil İstanb lspor müdafaasının da kadrolarUe çıkmışlardı. 
ea~~· oyunu ~etıce almalarına. mAni O~a Kasımpa.şalııa: başladı. İlk 
oluyordu. Nihayet 15 inci dakikada d3;!dkala.r karşılıklı hucumlarla ve 
Şeref müdafllerln arasından sıyrıla- mutevazın bir .. fe,!til~e .~eçlyordu. Za
rak birinci golü attı. Oyun bu sayıdan man, zaman üstunluğü alan Kasım.
sonra mütevazin bir şekil aldı ise de paşalıların bilhassa soldan yaptı.klan 
gene Şere! fırsatlardan ıstltade ede- hücumlar tehlikeU oluyordu: Netekim 
rek üstüste iki gol daha yaptı. b.1:1 akınların birlsi~d& B~l _sıkı bir 

etLlrerek devrenin sonlarına doğru 
solaçıkları vasıtaslle gnllblyet goli.inü 
de yaptılar ve müsabaka 2-1 Kasım
pa.,anın mağlUblyetlle nihayetlendi. 

Fener - Beyoğluspor 
Günün ikinci ve mühim maçı Fe

nerbnhçe ile Beyoğluspor arasında 
yapıldı. Hakem Adnan Akının ldnrc 
ettiği bu maça Fenerlller şu ~eklldc 
çıktılar: 

Cihad - Lebib, Taci - Fikret, füacl, 
Nazif - Nad, Yaşar, Xaim, Niyazi, 
Rebii. 
Beyo~luspor her zamanki kadrosu

nu muhafaza ediyordu. Oyuna Fener
IUerin merkezden yaptıkları seri blr 
akınla bo..şlandı. Takımlar henüz blr
blrlne falklyct temin edemeden ve 
maç ortalarda devam ederken Niyazı 
t üncü dakikada Beyoğ!uspor kalesi
ne anı olarak uzaktan blr şüt çekti. 
Herkes t-0pu talcclnln bloke edeceğini 
tahmin ederken hayretler arasında 
bu şütün kaleye girdiği görüldu. Bu 
şekilde galib vaziyete geçen Fenerli
ler h~kimlyetı tesis etmekte müşkü
lata uğramadılar Ye bu sırada Niyazi 
!ki müdııfiln arasından sıyrılaro.li: 
lklncl golü de yaptı. Müsabaka artık 
S:ı.rılaclverd takımın ezici bir haki
miyeti aıtınn girmiş bulunuyordu. 
Beyoğlusporluların arada sırnda 

yapmak istedikler! akınlar dahn faz
la şahsi olduğundan semere vermi
yordu. 30 uncu dak1kada bir konıer
den istifade eden Fenerliler üçüncü 
sayılarını da çıkardılar ve birinci 
devre 3-0 Fenerbahçe lehine kapandı. 

İk.lnc1 devreye Bcyoğlusporlular çok 
hızlı başladılar ve yaptıkları llk akın
da Oalatasaraydan Bcyo~lusporn ge
çen Bedll vasıtnslle birinci !layıların1 
çıkardılar. 

Bu sayıdan sonra oyun bir müddet 
Beyoğluspor hAklmiyetl nltına girdi. 
üstüste tazeledikleri akınlnnn birisin
de 1klnci gollerini de kazandılar. Ya
zlyetın tehlikeye girdiğini hisseden 
Fencr!Iler fazla çalışmağa bn§ladılar. 
Tekrar hAklmlyetl aldılar. Bu sırada 
Naelnin şütünü elinden kaçıran ka
lecinin hatasından istifade eden Naim 
Fenerin dördüncü sayısını yaptı. Dev
renin nlhayctine doğru Naci hlkı blr 
şiltle beşinci sayıyı dn çıkardı ve oyun 
bir müddet karşılıklı akınlarla devam 
ederek 5-2 Fenerin galebeslle nihayet 
buldu. 

Devre sonlarına doğru Eşrefin pa- şuUe takımının yegane golunu yaptı. 
sından Şükrü dördüncü golü de ya- Bu sayıdan sonra daha fazla canla
pınco. maçın net.Jcesl belll oldu. Bu nan Kasım~alıla~ raltlp kaleyi esas
arada İstanbulsporlular da Kadir va- lı bir ~ckllde tehdide bB,4ladılarsa da 
sıta.c;Ue bir sayı çıkardılar ve blrlncl oyunu hep sol _t~ftn oynamakta ıs- ,..-------------. 
devre 4-1 Beşiktaş lehine bitti. rnr etmeleri yuzunden netice alama-
İklncl devrede Be~ltta.şın sayı ade- dılar ve devre 1-0 nihayetlendi. 

dini arttıracağı tahmin edUlyordu. İkinci devreye Büleymanlyelller bü
Fakat müsabakanın cereyan tam hiç yük bir enerji ile başladılar ve bunun 
de böyle olmadı. Birinci devre iyi bir neticesi olarak üstünlüğü almakta 
oyun çıkararak rakiplerine dört sayı gecikmediler. Yaptıkları akınların bl
yapan Slyahbeyazlılar yaptıklan gol- r1sinde bir penaltı ka.ı.andılar. Çekilen 
!erle galibiyetlerini garanti etmiş gibi şütü kaleci tutamıyarak ellnden ka
yanlış bir düşünceye saplanarak gelişi çırdıysa da .sag-l.ç geriden yetişerek 
güzel oynamağa ba.,ladılar ve bu ha- beraberllğl temin etti. Oyun bundan 
t:ılannı az daha. berabere kalmakla sonra aert bir şekil aldı ve hakem 
ödeyeceklerdi. Enerjik bir şekilde oy- Sille~anlyeden Semihi dı§an çıkar
nıyan IstanbulsPOrlular devre ortala- d.ı. SüleymaniyeUler ıo tışl kalmala-

Puan cetveli 
Takım 1\1. G. B. 1\1. A. Y. P. 
~ikta~ 15 15 - - 72 13 45 
Fener 14 11 ı 2 53 12 37 
G. Saray 14 7 4 3 46 19 32 
Vefa 15 6 3 8 36 36 30 
ist. Spor 14 5 4 5 32 42 28 
B. Spor 14 5 3 6 31 32 27 
Ka.!ımp~a 15 5 ı 9 24 34 26 
Beykoz 15 4 1 10 24 35 24 

Süleymanlye 15 3 ı 11 15 55 22 
Topka.pı 15 1 4 10 17 69 20 

rında Tank ve Bekir vasıtaslle 1k1 gol =nn=a=ra=t=m=e=n=tıstiln==r:::ııl=ükl==e=rtn==ı=te=ma==d=t============ıı::::== 
yapınca Beşiktaşlılar vaziyetin tehli-
keye glrdlğlnl hl.!Sederek tekrar can
landılar ve devrenin mütebaki kıs
mında raldplerlne başka. sayı fırsatı 
nrmiyerek maçı t-3 galib bltlrdller. 

Galatasaray - Vefa 
Gllnün llOn ~l Galawaray ile 

Vefa ta.Jrunlan arasında yapıldı. Mllll 
Jdlıneye g~ek dördüncü İstanbul 
takımı olmak Kanetue çalışan Vef&· 
lılar bu karşılaşmaya. büyük ehem.
mlyet n.rtyorlardı. Neteklın berabere 
a.ynldıtJarı bu maçt.an .onta bu üm.1t.
lel'1 bl.ru daha kunet buldu. Ha.kem 
Tankın idaresinde sahaya çıkan ta
lcnnla.r IU tekilde diz1ldller: 

Galtuaray: Omıan. - Faruk, Salbn. 

ÖLÜM 
Eski Güınrlik Nazırlarından mer- M U N .• R 

bum Raml3 Bey zade n lstanbul 
Belediyesi mııraklblerlnden Ye e41 N u RE D oı· N 
ıazetecı arkada4lanmı~an Nall Gtl-
relln pederi mftlga Dahlllye Neızaretl 

afcllli ahval memurtn komlsyonu Aza- KON.SER/• , 
lığından mlltetaıd Neylr Gtırel kısa 

bir ııutaııtı mtiteülb rahmeti rah- ı . 
mana taVU§IDuıtur. 4 Şubat Salı aktamı 
cenazesı yanntı aaıı stlnü aaat ra- Fransız tiyatrosunda 

Dmd& Bo:aztçtnde Bebekte Yalıbo- ii. 

TCllld& 168 numa.ralı )'&lılannda.n tal- ~----------~ dmlacak: ve ~l• na.maımıı mi1teald.b • • 
Bebek camllnde namam kılındıktan Bürhaneddm T epıı 
sonra Rumellb1.sa.r Kaya.la? ka.brlst&-
nma. d4'tnedllecektlr. eehlr tiyatrosu (Komedi kısmında) 

1 veda Gençlik 
Musa, Ennr. Etfall - Mustafa, Arlt, 
Gündiis, 8allha44bı, Saraffm. 

MEVLOD Vetaı Biı.amectdfn • Vahid, En•er -
Merhum& Tanndan rahmet diler, salı g{lnil akşamı 8.30 

bderlt allMine ve arka.daşmuz Naile 
tutyet.ıer1mlz1 ıunanz. 

(Peri! Lebonıırd) 

ROBERT DONT - GREER GARSON 

Refi Celil Bayarm alüınUnGn Necdet, Ballı, 8llril - Fercll, Sulhi, 
lmlmı.cı aifnüne raalayan yumld aah llakkı. l'ltret. Mutafa. 
ı8nU Bile umumd-. aoara S. Oyun Galata.sal'93ın aldan yaptı- latiklll cad. k'omedi 
oihmda l.tldaJ aıdd-'ııde ~ lı 181'1 bir htlcuml& baeladı. Vefa. ıntı- tı.cnı ! __ .!!.......1 ~~ _1.a.ı + lllkbr dafauuıda tesUıen bu htıcmn derhal ıece aut 20.30 ela tarafından yaratılan bu güze: film ıı;aaumu.• lll9YIUUCI vtı••~ • 801dan mubıl>ele i&'dft. Eı!:!pnıJan KİRALIK ODALAR 

Pek yakında: SARAY Sinemasında :d::!:'!:t.ttt-~ ~~== ıı:ı.ı::.:=n.: '1·-----------------9'. Rafikw UJu 8tfi _.. Alm&ıJM ıatıa& oldôım .o- 1a11et TerDJr 

BABA RAMİZ 
Piyes 4 perde 

Yazan: Jan Ayknr 

Çeviren Kemal Emin Bora 
Tepsi yeni yetıştlrdlg-1 artistleri tak· 

dlm edecektir. Ayni piyes Kadıkôyun. 

de Süreyyada 6 şubat pt'r~embe. 



GELiŞi __ _ 
ilmin kompostosu 

M ekteplerde hiç bir muallim - hatta edebiyat muallimi -
talebesine edebiyatçı olmayı tavsiye etmediği; rlyaz\ye, 

fizik, kimya gibi ciddi, ağır başlı bilgilere meraklı olduklan blll
nenler hususi bir itibar görürken edebiyat heveslileri umumiyet
le haylaz takımı sayıldıfı halde mekteplerden bir çok talebenin 
edebiyat muhabbetile dolu bir halde çıkm.asıwn önüne geçileme
miştir. Muallimlerin çocuklarda görülen edebiyat hevesini kır
mak için eJlerinden geleni yaptıklan, hatta onlara böyle giderse 
adam olanuyacaklanru defalarca hatırlattıktan muhakkaktır. Ne 
~re ki biricik endişesi adam olmaktan ibaret bulunan talebe 
edebiyatın buna mani olacağına inanmamakta ciddi bir sebat 
gösterir. 

KUŞ BAKIŞI: 

Radyolar 
Bir buçuk seneden beri devam 

eden Avrupa. harbi, ayni zaman
da bir radyo muharebesi şeklln1 
alınlştır. Her memleket radyo va
sıtaslle seslnl Cluyurmak, kendi 
düşünceslnl bütün dünyaya bil
dirmek için büyük bir gayretle 
çalışıyor. Büyük radyo lstasyon
lan 24 saat durmadan işliyor, 
muhtelif lisanlarda neşriyat ya

Matbaanın 500 üncü yılı 
ilk madeni harfleri keşfe
den Gütenbergin hayatı 

Edebiyatın, sanatin çeken bir tarah vardır." En inadcı edebt· 
yat düşmanlannm bile güzel bir şür, güzel bir söz karşısında fr. 
kı1dikleri, lakayd kalaınadtklan görülmüştür. 

Talebe iken riyaziye ile katiyen banşamamış olan pek muh
terem bir dostum cebir dersinde roman okurken yakalandığı 
uman edebiyata' fena halde düşman görünen hocası küplere 
blntt, bundan vazgeçmesi mevzuu etrafında babaca nasi~atl~r 
verir ve nutkunu daima şu cümle ile bitirirmiş: ({Edebiyat ılmın 
kompostosudur. Yesen de olur, yemesen de!» . 

Bu söz, edebiyatçı dostumun, kendisine bir çok cebır for
mülü öğretmeye çalışmış olan hocasının sözlerinden hnfızas~da 
yer edip kalan tek cümledir. Şimdi ölmüş bulunan bu sevimli .ho
cayı talebeleri herkese aid olan cebir fonnilllerile değil, kendisi· 
nin eseri olan' garip teşbihile hatırlıyorlar. Hayatında yaptığı bir 
teşbih onu, hiç olmazsa talebeleri yaşadığı müddetçe unutuımak· 
tan kurtarmıştır. Edebiyata, sante muhabbet belki de b1mdan 
Deri geliyor. Şevket Rado 

Türkiyede ilk 
pıyor. Bir zamanlar harp çıkınca BuıUn bqeriyetin en bUyUk hl
her tarafta radyolann kaldırıla- dimleri;ıden biri .. olan Gütenbergi 

... x.. nnedillyordu. Şimdi rad- tannnaııa çalıı.acaııız. 
CC>fj.. za .. 1400 tenesıne doiru Manyuta 
yolar toplanmak şoyle dursun, dünyaya 1ıekn Gutenberıı. aUeeile 
herkesin bir radyo tedarik etmesi birlikte Strasburga hicret etti. Baba· 
tavsiye olunuyor. Çünkü her hü- sının ölümü, kız kardeılerinin ma· 
ktlmet halka. bildirmek istediği nutıra kapanması, vaz.iyetinin bo
eylert' en çabuk bu vasıta ile teb- zulması üzerine hayatını kazanmak 

şiğ d" D 1 t hüktl t l mecburiyetinde kalan Gütenberg 
1 e ıyor. ev e • me re s- kuyumcu mağazalanndan birine ka-
lerl, nazırlar radyo vasıtaslle hal- pılandı. Burada bir taraftan altın 
ka hitap ediyorlar. ve gümüı cilalamakta, bir taraf tan 

Avrupadaki radyo istasyonları da ksıilografi usulile kitaplar vücu· 
arasında teşkilatı en geniş olan da ~etirmeğe ça~al~ma~ta idi. Bu 
ve en fazla neşriyat yapan Lon- ~e:ı. o zaman~n zıh~etine .~ymadı

ııı ,çın çok ezıyet çeken Gutenberg 
dra radyosudur. Bu radyo ta- nihayet bütün alat ve edevatını 
marn 20 lisanda neşriyat yap- tahrip etmeğe mecbur oldu. Çünkü 
maktadır. Bu lisanlar şunlar- aihirbazlıkla ittiham edilmekte Idi. 
dır: lngilizce, türkçe, fransızca, Hayatı bile tehlikey~ .sinniıti. Fa-
almanca, ttalyanca ispanyolca, ~at aklına ~oyduğu ııı tah~kkuk et-

, tınnek azını melhuz tehlıkelerden 
portekizce, yunanca, arapça, Po- daha kuvvetli olduğu için, i,e ııiz· 
lonya lisanında, isveççe, norve~- lice devam etmek emelile, çalı,tığı 
çe, flAmanca, Çek ll~anında, ru- kuyumcu mağaza9ından aynldı. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111nı1111111 mence, sırp, hırvatça , macarca, Kendi açtığı bir dükkanda faali,.ete 

~!t~~ ~t~l31 
Hollanda ~isanında, bulgarcacve ge~~hta sahifeler vücuda getirme· 

• o - Hollanda lısanma yakın olan e- nin ne derece zor bir iş olduiunu () Jf:\ o -1- O O 0 nubt Afrika lisanında. tatbikatla da öğrendiği için Güten-
~ ~ Londra radyosunda bu ıtsanlar berg bir taraftan bunu uli.h çarele-
87 rakkamının kerameti Varmış! için ayrı birer kı~ım var<;lır. Bu rini ara~tınyor, bir taraftan da da-

Vaki1le ahçılık yapan ve sonradan 
rlyazlyeclllkle meşgul olan Bartoldy 
Pists isminde bir Macar, bes:ıbın 
ılmdlye kadar hiç bir Alimin aklına 
relmlyen sırlarını keşfetmiştir. Ahçı
lık yaparken boş saatıerlnl yüksek 
hesap meselelerini tedkik ve tahlile 
hasreden bu adam şimdi 68 yaşın
dadır. İşten çekildikten sonra bütün 
bayatını hesap meselelerine hasret
miştir. 

Elde etti~! neticelerden en mühim
mi 87 rakamının harlkul~de meziyet 
l'e hikmetlerine ald bulunuyor. Bu 
rakam insanların hayatı tizerlnde 
büyük blr rol oynamaktadır: 

kı 1 h b ı l h lM ha pratik bir usul bulmaia çalııyor-
Blr ailenin 87 doğumuna bir ikiz sım, ge en a er er u a du. İptida o da tahta müteharrik 

isabet etmektedir. 87 kerre 87 yani eder, hangi memlekete verecekse harfler yaptı. Fakat tahtanın mu-
7569 d~da bir üçüz bulunmak~ o memleketi en z\vade al~kadar kavemeti azdı. Daha ıert ve daha 

ıa:rx 87 x 87 dar!>ının hasılı olan edenleri seçer. H~r kısımda bir az aşınır bir madde bulmak ll-
658503 doğuma bir batında dört ço- yazı ve tertip heyeti, muhtelif zımdı. Maden üzerine hak işleri 
cuk tevellüdü isabet etmektedir. spikerler bulunmaktadır. >"8.pmağa alışık olan Gütenberg bu 

87 x 87 x 87 X 87 darbının hasılı Lo dra radyo~u gu··nıük ha- işi de başardı. Kurşun, hurufat dök-
olan 57 milyon doğuma da bir batın- n ~ meğe en müsait bir madde idi. 
da beş çocuk tevellüdü isabet ediyor. berleri diğler bütün istasyonlar- Bu ciheti de hallettikten ıonra 
Ahçıbaşı deli posteki sayar iibt bil- dan evvel verir. Bunu temin et- Gütenbergin muvaffaldyetleri birbi-
tün dünya nüfus 1.statlstlklerlnl ted- · k kk b 
klk ederek bu neticeleri bulmuş, B7 mek için radyo mcrkezınde 54 ki- rini takip etti: Ma ine müre e i-
rakamı beşeriyetin bayati seyri üze- şi mütemadiyen başlıca diğer nin terkibini buldu. İş yazıyı kusur· 
rinde müessir bir rol oynadığını 1.s- radyo istasyonlarını dinler ve hiç- suzca basacak bir prese kalmı§tı. 
bat etmlııtlr. . . Cütenberg bunu da oldukça kolay

bir haberı kaçırmaz. Radyo dın- lıkla vücuda ıetirdi. Yalnız hulun-

Gü vercİn heyk fi • • k• k leylcisi aldığı haberleri derhal not duğu dükkan bütün bu malzemeyi 
e erının parasını l m verece ı edip gönderir. Bunlar tertip ka- istiaba kifayet etmediiinden kısmen 

Şlmaıt İtalyada Mll~n şehrinin Ban almak ll:ı:ere papa.sa mllracaat etmlş-ı leminde gözden geçirilir ve pro- harap ve metruk bir manastıra ta
Françiskos klllsesl önündeld Bant tır. Fakat bu arada papas ağırca paganda mahiyetinde olanlar bir şınmağa mecbur oldu. 
Angelo meydanındaki havuzun etra- hastalanıp varını yo{tunu 1111.ca ve .. er Bütün bu isGhzarat onu epeyce 
fında fıskiyeden su içer vaziyette doktora vermlı olduğundan sanatU.- tarafa bırakılarak musbet hab - ma9raftan çıkarmıştı. Bir dökümcü
bronzdan yapılmış güvercin heykelle- ra: cAllah bana. ben de aanal:ıo diye ler derhal her tarafa bildirilir. Bu ye umarladıiı harflerin paraaını 
r1 •armış. Geçenlt!rde bu güvercinle- cevap vermi§tlr. suretle mesel! B. Roosevelt Ame- kimilen ödeyemedoiii için iptida, 
rf çalmışlardır. Sanatk..'\r ne yapaca~ı §a§ınn~- ·· Lo bir ıonra da iki ortak edindi Ortak-
Mll~n belt!diye mecllo!ıl bu heykelleri tır. Bu esnada. odanın kapısı açılmış rkada bir nutuk soylerken n- . . . .. .. . . • 

Jenlden döktürmek istemiştir. san ve içeriye papasın eski b1r talebesi dra radyosu da, bir iki dakika lardan bjrj°ı~ 01.~~il d üzerı·n8a.ver8:· 
Françlskos kilisesi papasının daha olup sonradan zenginle§en bir adam farkla bu nutku neşretmeğe ıet meıe e erı yuzun en 1 ettı. 
tvve1 bunları mşehur bir heykeltraşa glnnişt!r. Bu adam bronz güvercin- ' Matbaa haraç mezat aatıldı. Zaval-
ıtparış ettiğini öğrenince tahsisat ıertn yenisini yaptırmaRı. nezretmlş başlar ve B. Roosevelt nutkunu lı Gütenberıı yıllarca ıUren emek
Tenneğe lüzum glkmeml.ştlr. imiş. Şimdi muradı hasıl olduğundan bitirdikten birkaç dakika sonra lerinin biran içinde mahvolduiunu 

Sanatkar güverctnler1 yapmış, ha- parasını getirmiştir. Bu suretle ihti- Londra radyosu da neşriyatını bunca fed~karlıklar, mahrumiyetler 
'11zun etrarma yerleştirmiş, parasını 15.f halledllm~tlr. ikmal eder. Ayni azmanda bu nu- içinde vü~uda ~eti~diii eserin elin-

uk uhtelif lisanlara tercüme den çıktıgını ııordu. .. .. 

B. h . 433 b" d f k k t m . Tekrar Manyasa dondu. Burada 
ır ne rı ın e a geçen ayı çı edilert'k o lisanın neşrıyat zama- derhal faaliyete .reçti. Aileıi ve 

Avusturyada Tuna sahlllndekl Ma- Yu kış demeyip senenin her mev- nında da bildirilir. Londra rad- kendi.Bini tanıyan bu muhitte de 
riaposclng şehrinde garip blr yıldö- s1mn1de ve hattf\ buzlar içinde ita- yosunun çabuk haber vermeslntn kendine bir ıermayedar bulmak 
nfimü merasimle kutıanm~tır. Neh- yığı ile nehri dai~a. geı;-miştlr. On b~aılıca sebebi budur. emelinde idi. Jan FU1t karııaına 
rin bir sahlllnden öteki sahiline L'l- beş sene evvel buzıar kayı~ını alıp -Y ı.k.t 1 t d ·v· ld M tb 
aan ve eşya taşıyan bir kayıkçı otuz götürmüştür. Son dakikada buz kı- Londra radyosu harbin iptida- ç ı. 11 .~ ıgık p~ayış af 1

; . d ha-
•cnel!k raallyeU esnasında nehri ran romorkörfi imdadına yetişerek sından beri büyük faliyetıe çalış- 11

[
1 Y~~.1k en k ~r. u.d e er ın e u

t33,000 defa geçerek rekor yapmıştır. hayatını kurtarmışlardır. ~ . . ta ru at 0 me ıçın 1' kalıplar yap
.ı:::::::===~~====~=..;::;=================== maktadır. Bırçok ıadyo is syon- mak fikr:nin tahakkukunda Güren

' 

~--' ')\, 

Aı·nu,·utıuktn şimal cephesinde k:ıl'lar arac::ınd:1 ilcı·i hatlara 

I.111 Yunan askt•rlcri, aş:ığula ilk hatlarda Yunan gözcüleri 

ları tayyare hücumlarında ncş- berge büyük yardımı dokundu. Bu 
riyatlarım tatil ettikleri halde gün 42 satırlık İncil diye anılan e9e
Londra radyosu neşriyatına fası- rin tab'ı hitam buldu. Hatta bunun 
la vermemektedir. Londray:ı ya- birkaç nü~hası el ya:ıısı diye pahalı 

. pahalı satıldı. Talih artık Gütenber-
pılan son akınlard_an bırinde rad- ge biraz güler gibi idi. 
yo, almanca neşrıyat yaparken yedi ... İ d h l .. 1.. .. 
radyo merkezi civarına bir bom- g ar e er ve o umu 
b ·d .. t "-·· b' k . Fakat bu saadet çok sürmedi. 

a U~ ugu, 11' aç kışi yaralan- Fust ufak bir meseleyi bahane ede-
dığı halde, gene neşriyat durdu- rek ikraz ettiği paralan geri istedi. 
rulmanuştır. Alamayınca mahkeme kararile 

Avrupa harbi radyonun team- Gütenbergin bütün allt ve edeva
müm etmesinde çok büyük ~mll tını müsadere eyledi. 
olmuş, bazı memleketlerde rad- ~ütenberg yin~ meyu9 olmadı. 

. Alım, fazıl ve aynı zamanda zengin 
yosuz aıle kalmamıştır. Avrupa- L• t d · ı ·· li ·· d f 1 . . mr za ın yar ımı e uç ncu e a o a-
da radyo makmesı en çok olan rak bir matbaa tesisine muvaffak 
memleket Danimarkadır. Burada oldu. Bu ıefer imal edilen harfler 
her beş kişiye, yani h er aileye bir n Aletler eıkilerinden çok daha 
radyo düşmektedir. Dlğer mem- mükemmeldi. Ç~lıımaia baılad~. 
leketıerde nlsbet şudur· F~at ne yazık kı bu ~efa da eak~-

İ te · lerınden daha fazla bır muvaffalu-
sveç bin kişide 215, Yeni Ze- ytet, bir rfeah elde edemedi. 1462 

landada 210, İngilterede 197, ıenesi baılayan harbi mütealüp 
Hollandada 172, Almanyada 171, Manyas iıural edildi.. Gütenborııin 
Avustralya.da 168, Norveçte 146, matbaası da hu bldırede harap ol-

İzlanda ve !svlçrede 141, Belçika- du.I A68 • c ··t b ı· t" 
-r senı:!ı u en org ye ı~ ır-

da 137, Fransada 125, Kanadada meğc çalıştıKı matbaacıların kolları 
110, Finlandiyada 89, Arjantinde ara9ında öldü. Onlar da muhtelif 
66, Macaristanda 46, İtalyada 26, memleketlere yayılarak birer mat
Romanya ve İspanyada 16, Por- ~aa açmağa ve Gütcnbergin nammı 
tekizde 13, Yugoslavyada 10, Yu- ihyaya muvaffak oldul~r:. . . 

ani t d 9 kişinin radyosu Matbaacılık ve kutuphaneGılık 
n san a i aleminde 1440 ile 1500 hatta 1525 
vardır. Bu rakamları veren b r seneleri arasında basılan bütün ki
gazete, Türkiyede bin kişide 4 ki- taplara Enkünabl ismi verilir. Bu 
şlnln radyosu olduğunu, diğer bir lltıince lcelime beşik manasına gel

ya- kısım memleketlerin bundan da mektcdir. ·Ve bu kelime ilk defa 
az olduğwıu kaydediyor. olarak. .1688 de Anuterdamda pa.-

matbaa - Taş basmasının keşfi 

500 sene evvel Gütenbcrl"in 
kullandıp ilk tabı maklne1l 

ıılan ve bütün Enkünabllerin bir 
bibliyografyası olan bir eaere iaim 
olarak lcullanılmı§tır. 

A vrupada matbaaların 
açılı, tarihleri 

neler devam etti. Buna raimen 
1567 de 1.ta.nbulda bir Ermeni mat• 
baası kurularak faaliyete geçti. Bu· 
rada o ıene lisana dair bı"r L•t , . b' JU ap "lie 
ertesı ıene ır dua kitabı bas ld 

B . -'L . b 1 ı. u ger~ ~nıyet izler için uzun 
ıeneler yme devam etti. Buna rağ
men 162 7 de Rumlar Londrndan 
ı&tın aldıklt.n levaz.ım ile bir mat
baa tesis ettiler. V ft ayni sene Ni
k?dem ~et~sasın «Museviler aley
hinde hır rı~ale> adlı eserini bastı
lar. 

llk Türk matbaası 
Bu geri zihniyet bizler için uzun 

ıeneler yine devam etti. Nihayet 
Ahmed m :zamanında 1729 da 
İbrahim paşa g:bi uyanık bir vezirirl 
himayesile, Müteferrika lbrahim vo 
Said efendilerin himmetile memle
ketimiz matbaaya kavuştu. 

Çünkü Ahmed III iktidar mevki• 
İne geçer geçmez akdolunan Pcsa· 
rofça muahedesi f ecaatla dolu mü. 
z~bzeb bir devre nihayet veriyor, 

Şimdi Avrupanın belü baılı ııe- nıhayet sulh ve sükun tckarrür edi· 
hirlerinde matbaaların açılıı tarihle- yor, halta bu sayede memlekette 
rine bir göz gezdirelim: ilmi bir faaliyet beliriyordu. 

l 467 Roma Halkın \9tifr.desine yanyacak 
1468 Ba: (İsviçre) eserler kütüphanelerin tozlan ara• 
14 70 Paris -. ıından a.lınarak tercüme ~ttirilmeğe 
l 4 73 Otrekt (Hollanda) bt>.şlandı. Ve bunun için lstanbulda 
1474 Valans (İ9panya) zamanın ulemasından bir heyet tc· 
14 7 6 Belçika tek kül etti. Sekiz on sene evvel Şc· 
1477 Vest Mini~tcr (İngiltere) hit Ali paşııı. kütüphanesine kabulde 
149 3 İstanbul tereddüt edilen tarih kitapları ter-
Bu İstanbul matbaası musevilerin cüme edi!en eserler arasında idi. 

İspanyadan muhaceretlerinde bera- Fenne dl layık olduğu mevkiin ve· 
berlerinde getirdikleri matbaadır. rilmcsine çalı,ıldı. O zamana kadar 
Bununla ilk defa olarak lstanbulda her istiyen bir hekim dükkanı rı.ça• 
1494 de bir Tevrat ve Tefsirin, biliyordu. İbrahim paşa Ahmed ili 
1495 de de bir Kavaid kitabının den, halkın sıhhatini müdafaa için. 
basıldıiın. muhterem Avram Galan· bütün tabiı !erin imtihan edilmesi 
ti cKüçük Türk tetebbular> adlı fermanın. aldı. 
eserinde kıLydetmcktedir. İııtanbulda daha evvelce olduğu 

Bu matbr.anın lstanbulda bulunu- gibi yeni. büyük camiler yapılma· 
,unu Beyazıt il ve Selim 1 in bilme- ğa lüzum görülmedi. Fakat :clıir 
mesine imkan olmadığına göre bu yer yer son d~rece nefis 1aray ve 
sanatin o zaman ne için benimsen- çeşmelerle &ü:.lendi. Ressamlık da 
mediii, ne için kabul ve tatbik edil- bu dcv:rde pek makbul bir snnat 
mediii ıuali alda ııcliyor. oldu. Aksaray ıemtinde bir nakka~-

Bunun cevabını Atatürk, Ankara hanenin, resim mekteb~nin mevcut 
Hukuk mektebinin açıldığı gün irad olduğu Surnamei Vchbi"dc yazılı
buyurduğu nutukta fU ıözlerle ver· dır. Ecneh!. ~fr re~.sa.?1, \~a~ Mur, ~ıı: 
di: clstanbulu ebediyen Türle cami· manının butun buyuklerının resmıru 
uma mal etmiş olan kuvvet ve yapmıı, İstanbula ait birçok ınanza· 
kudret turiben ayni aenelerde icat rar teraim etmiştir. 
edilmiı olan matbaayı Türk~eye İtte bütün bunlardan anla~ılıyor 
kabul için erbabı hukukun meşum ki devir gittikçe genişliyen bir aki
mukavemetini iktihama muvaffak d~ye malik olmağa başlnmı"ltır. 
olamamııtır. Köhne hukuk müntc- Halkın artık, kör bir taa9Supla ye
ıiplerill'in matbaanın memleketimi· niliklere mani olacak iktidarı kal
ze ıirmeıine mü1&ade etmeleri için mamı~tır. Bu devrin bülbülü Ned·;m 
üç yüz sent müşahede ve tereddüt husule gelen bu değişiklikl~ri bu 
etmelerine, ve leh ve aleyhte pek beytile ne güzel izah eder~ 
çok kuvvet ve kudret sarf etmelerine Ahaji izzü devlette, reaya emnü 
ıztırar hasıl olmu~tur.> rahatte 

Evet pek doğru. Kuru bir taak Hüner erbabı rif'atte, cihan 
ıup, geri bir zihrriyet matbaadan is· yekpare nurani 
tif ademizi üç yüz ıene geriletti. Ve 
bu geri zihniyet bizler için uzun se- De\'amı 7 nci sahifede 

1 GüNüN ANSiKLOPEDiSi j 
D grupu sanatkarları 

Güzel Sanatlar akademlslnde D 
grupu ressamlarının ve heykeltraşla
rının sergisi açıldı. 1933 de teşekkül 
eden bu grupun lzası hakkında ma
lumat veriyoruz: 

Zeki 1-"a!k - 1905 te İstanbulda do~
muş, Vera Sultanisinde okumuş, Güzel 
Sanatlar Akademlsinden Avrupa bl
rlncW~i Ue çıkmış. Parlste etütlerine 
devam etmiştir. Şimdi Akademide 
mualllmdlr. 

Abidin Dino - ıgu de Parlste doğ
m~. İstanbulda Robert KolleJde oku
muş, ıc::ı.zete ve mecmualarda tarlkn
tlir ve lllüstrasyon yapmıştır. 

Elif Nacı - 1898 de Gellboluda dot
mu.ş Vefa ldadlıinden Güzel Sanatlar 
Akııdeml!int! geçip oradan nıczun ol
muştur. Muallim ve gazetecidir. 

Cemal Tollu - 1899 senesinde is
tanbulda do~muştur. Paris ve Münih· 
te etütler yapmıştır. Şimdi Akademi 
hocasıdır. . 

Zübtü 1'1ürıtollu - 1906 da Irıtan
bulda do~muştur. Kabataş lisesin
den Akademiye geçmiş ve 928 de hey
keltraşhk Avrupa blrlnclllğlnl kaza
narak Parlse gitmiştir. Şimdi İstanbul 
müzesi umum mlidür1ü"ü heykeltra
şıdır. 

Nu~llah Buk - 1904 te do~uş
tur. Istanbulludur. Nlşantn..şı Sultani
sinden Akndemiye geçerek Avrupa 
müsabakasını kazanıp 1924 tc Parlse 
gitmiştir. 

Muhtelif Avrupa sergilerine iştirak 
etmiştir. Ayrıca resim tarihine dair 
kitap telin ııe meşguldUr. 

Salih Urallı - 1008 de ist:ınbulda 
do~muştur. Güzel Sanatlar Akncıeml
slnln nazari lmtihanlarıııı Hrlp 
1931 de Farise gitmiş ve orada ctiıt-

!erine devam etmiştir. Ankarnd:ı. bir 
kaç arkadaşile birlikte AR mecmua
sını kurmuş ve bu sene 11D grupuı na 
girmiştir. 

Bedri Rahmi - 1911 de Görele ka
ı;abasında doğmuş. Trnbzon llseslnden 
Güzel Sanatlar Akademisine geçmiş, 
oradan b!rincillkle Parlse gitmiş, !!33 
te cD gnıpu. :na girmiş ve şimdi Aka· 
demlde mualllmdir. 

Halil Dikmen - Do~duğu tarih 
1906. 1927 de Güzel San:ı.tlar Akade
misinden birlnc11Ikle Pnrlse cltmlş, 
etütlerini orada. mm·nffnkıyetle bltı
rerek memlekete döndUğü 7.amıın 
Ka.yııerl ve oalatasnray resim munl
llmlllclt!rlnde bulunmu~ ve şimdi •Re-
3lm ve heykeitraı milzesb müdürü
dür. 

Arll Kaptan - Bahriye mektebin
den mezundur. 1930 da bahriye zablt
llğlnden çekllerek hayatını riyaziye 
mualllmllğlle kazamp resimle daha 
fazla ~tlgale fırsat bulabllmlştlr. 

Eren Eyiboğlu - 1913 te Romanya
da "Yaşo şehrinde do~nuş, oranın 
san:ı.yH nefise mektebinde üç sene ça
lışıp 1930 da Parlse glderelt etutlcrlne 
devam etmiş, 934 te Bukreşte büyuk 
bir sergi açmış, tı:ıs de de • n grupuına 
iltihak etmiştir. Bedri Rahmln!.n eş1 
olup o:D grupu» nun şimd.lık y !ıne 
kadın mensubudur. 

Eşref tlrcn - 1697 de Istanbulda 
doğup S:ma~11 Nefise mektebinde ça
lıştıktan sonra 19Z9 da Parise gitm~, 
E.""Zurum muallim m"ktebl ve ~onro 
Sirns ııse~ı re im hcc:ılığm:ı tayin 
edilmiştir. ~o a~upu. n::ı. l93G d:ı gir
miştir. 

mu ~:-": Hıkmt:t r.ı:.ıni ll1 bir ~
kales!nden ı.uıfı .. ::ı.teıı ... ımmıştır.) 
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HER AKŞAM 
BİR ntKAYE Maça beyi! 

1 Sıvasta kayakçılar 1 
1 ORDULARI DURDURAN KADIN 1 

ha yramı yapıldı Tefrika No. 21 ' Yazan: İSKENDER F. SERTl!LLt Bir gazinoda oturuyorduk. Fehm1 ı -Peki amma bunun mAnası nedlrP 
blze gayet heyecanlı bir hlkliye anla- Blr mektup geliyor, zarfı açıyor. :._11 
tıyordu: de bakıyor, lçtnden blt iskambil -

_ Evet ... Bundan tam otuz beş sene ğıdı çıkıyor. Hem de kemikten 7&
evel babamı b!r takım müth~ hay- pılmış hissini uyandıran blr ıstam
dutlar öldürdüler. Hem gayet esraren- bil... Ne de garip bir şekli vardı, dllt
giz blr şekllde ... Ben o zamanlar on kat ettiniz mi? 
y:ışında idim. Vakayı gayet iyi Artık bundan sonra her~~- ayni 
hatırlarım. Anadolu ortasında ten- mesele hak.kında fikir yilrütuyordu. 
ha bir kasabada oturuyorduk. Babam Ilerl sürülen tahm.lnlerln hepsi de 
orada memurdu. Bir akşam kapımız Fehmi için son derece korkunç şey
çalındı. Bir mektup getirdiler. Babam lerdl. 
zarfı açtı. Mektubun içindeki kfığıdı O gece eve gittiğim zaman saatlei'
çıkarıncıı. sapsarı kesildi. Ellerl ayak- ce bunu düşündüm. Ertesi günü doğ-
lan tltremeğe başladı. Annem mera- ru i'ehnıin1n evine koştum. İçimde 
kıı düşmüştü: bir facia haberi alo.co.ğıma dair yüz-

- Ne oldu? Fena bir haber ml al- de yüz bir knn:ıat vnrdı. Fehmi blr 
dm? diye sordu. Babam kekellycrek: yerde pansiyondu. Kapıyı çaldım. 

_ Felliketı .. Felfı.ket! .. dedi, şuna Pansiyoncu madam açtı. Fehmiyi 
sordum: 

baksan :ı.... D- ı edl' d di ş Babam böyle söyllyerek zarfın için- - un gece gem ... e . aşır-
den çıkan kağıdı anneme uzatmıştı. mıştım: 
Bu k!iğıdın üzerinde hiç yazı yoktu. - Nerede kaldı acaba? 
Yalnız kara kalemle çizilmiş blr bı- - Bllmem ... Dört senedir bu oda-
çak resmi vardı. Evet yalnız bir bı- da yatıp kalkar. İlk defadır kl geceyi 
çak resmi!. dışarıda geçiriyor. 

Annem: - Yaaa ... 
_ o kadar telliş ettiğin bu mu?. Merakını artık son dereceyi bul-

Bu resimden ne çıkar? .. dedi. muştu. O günü öğleyin yemek yedi-
Babam Meta hiddetle: ğlm lokantada ötekl arkadaşlara. da 
_ Ne mi çıkar? Ne mi çıkar? se- rasgeldlm. Hepsi Fehmlnin gece ove 

nlnle "'"lenmeden evvel ağabeyim de dönmediğini haber almı.şa.lrdı. 
.. • Çok polis romanı okuyan arkada~: 

bir gece böyle bir mektup almıştı. - Ben size demedim m1?.. Böyle 
O zaman da zadın içinden çıkan kA.- esrarengiz şey görmedim!.. Mektup 
ğıdda hlç bir r.e; yazılı değildi. Sade- yerine zarftan blr iskambil kAğıdı çı-
ce bir bıçak resmi vardı. Aradan tam k .... ft i üz ind 

5 b 1 -1 ıyor... Maça IJÇY ••• Bunun er e 
3 gun geçtikten sonra a"a ey m 0 

- büyük bir sır perdesi. vardır ... Maça 
dürüldü. Şimdi ayni mektup bana ge- beyinin esrarını mutlaka öğrenmell
llyor ... Bizim ailenin çok eskl düşman- 1 y ZM. 

lan vardır.- Bu sırada bizim hayretU ba.kışl:ın-

Halk arasında kayak sporuna 
büyük bir rağbet var 

Bayrama iştirak eden kayakçılardan bir Jasmı 

Saide kimdir? •• ~, - Epeyce uzak- " 

Şeyh1n kızı Saideyi korsan gemisin
den yedl levend ve üç baltacı gftçlük· 
le - donanma. beyinin gemisine - ge. 
tlrebildJler. 

Saide gür seslle ba~yordu: 
- Beni orada bırakınız ... Bent o Ve

nedlkll korsanlann yanından ayırma. 
yınızt 

Çalı bey hayretle sordu: 
- Seni esir eden onlardır. Niçin on

ların gemisinden ayrılmak istemiyor
sun? Biz, dln kardeşiyiz ... Sana bir fe. 
nalık yapacak dcğlllz. Hnydl, sakin ol 
biraz .. 

Saide kudurmuş bir kaplan gibi 
kükrüyordu: 

- Ben, Venedlkll ,şövalyeden inti
kam almak !çin, onW1 yanmd:ı.n ay
rılmak istemiyorum. Onu mutlaka ge
bertmellylm. Bırakınız beni, onlarla. 
beraber gideyim. 

Çalı bey Saldenin omuzunu okşa-
dı: 

- Hiç merak etme, kızımı Biz onu 
da esir aldık. Sinyor Karoza ellmlz
dedir. 

Saide bunu duyunca sevtndJ: 
- Akdenlze sığmıyan Venedlkll şö

valye şlmdJ slzln elinizde demek? . 
- Evet. Geminin baş ambarında 

hapsettik. 
- Fakat, onu lyl muhafaza etmell

sinlzl 
- Elimizden kaçar diye mi korku

yorsW1? 

- Büttın esırıett oraya mı g()n.df. 
tecekslnlı;? 

- Evet. 
- Esirleri orada ne yaparlar? 
- Serbes bırakırlar amın&, hepsi 

de birer kapıda. hizmet eder. 
- Ya şövnlye?°" 
- Onu rehine olarak ellmlzde tuta-

cağız. Şövalyenin Edlmede yatacatı 
yer. zindandır. 

- o halde beni de Edlrneye gönde· 
rlnlz. Ben, onu bir gölge glbl, dünya.• 
nın öbür ucuna da gitse takip ede
ceğim. Siz, temiz yürekli bir kaptana 
benziyorsunuz. Benim hatırımı kır
mayınız.. benden istitade edersinlzl 
Ben düşmnnln döğilşmesinl çok lyl bi
lirim. Kabilem arasında on kişiye 
bedcldlm. Blleklerlm çok kuvvetlldlr. 
Yüzmesini, koşmasını, güreşmesini, 
en yüksek yelken direklerine çıkmnsı
nı. kürek çekmeslnl de blllrlm. 

- Eğer bu söylediklerin doğru is&, 
sen cidden bizim işimize yarayıı.blllr
sin ! Eğer hizmetimizde çalışırsan, sa
na aylık da veririz. 

- Ben para istemem. Sadece blr 
hançer ve bir kalkanım olsun .. yeter. 

- Onlan da veririm sanal 
- Bunları vermek senin elinde ml-

dlr? 
- Evet. Osmanlı donanrıınsının 

kumandanıyım ben. 
Saide birden bire yere eğildi ve ken

di Metıerlnce süratıe diz çökerek. 
Çalı beyin dJzlerinl öptü. 

- Allaha çok şükürler olsun ki, be
ni anlıyan bir insanla karşılaştım. Babamın bu izahatı üzerine evin mız karşısında Fehml içerl g1rdJ, he-

lçlne bir dehşet hava.'iı çökmüştü. plmlz onu işaretlerle yanımıza ça- Sıvas (Akşam) - Burada bir ayrılan kayakçılara bölge kayak 
Annem: ğırdık: kayakçılar bayramı yapılmıştır. ajanlığı tarafından hazırlanan 

- Evet. Çünkll bizim eUmlze de 
esir düşmüşken, kalenin duvannı 
deldi de kaçtı. 

- Ne diyorsun? Sinyor Karoza si
zin elinize esir mı düştü? 

• •• 
«Müjde, müjde .. altın 
torbalarını bulduk» 

- Yok canım... dedi, sana birisi - Ne oldu? İskambil ka.~uiını gö-
l llk 1 i b Pmıştır Fakat " 19/ 1/ 941 pazar gu""nü 250 genç programa göre, öğretmenler ders-

muz P Ç n unu ya · rür görmez gittin. Şu maça beyinin 
- Öyle ya. Bu hadiseyi denizlerde 

dolaşanlar pek~li bilirler. Babamın 
denlzcllerl balık a.vlamağa çıktıkları 
zaman bu adamı yakalayıp bizim za
viyemize gctlrmlşlerdl. Blz, Venedlkll
lerl hiç sevmeyiz. Onlarla yıllardan 
beri sahlllerde döğüşür dururuz. Ba
bam kendisini kaleye atmıştı. Bir ay 
sonra, bir gece nasılsa kalenin bir 
duvarını dibinden delip kaçmış. 

babam bir türlü sükünet bulmuyor- esrarını bize anlat bakalım... kayakçı, başta bölge ba~kanımız !erini vermlşler, akşama kadar 
du. Aradan üç gün geçti. Zavallı ba- Fehmi güldü: B. Akif Eyidoğan ve kayak ajanı büyük halk kütlesi önünde ka-

Korsan gemisinin en alt katında 
araştırmalar yapan denlzcllerden blı1 
güverteye çıknrak: banım cesedini bizim sokağın başın- - Maça beyinin esrarı mı? Amma 

da bulduk ... işte bu vakanın üzerin- hayaU geniş çocuklnrsınız ... Efendim B. Şevket Çubukçu olduğu halde yak talimlerine devam edilerek 
den tam 35 sene gectl. anlatayım. Benim antika. meraklısı saat 10 da bölge önünde toplana- gene grup halinde neşe içinde 

- Reise haber veriniz .. altın torba-

Fehmi henüz sözünü bitirmişti. Bu bir arkadaşım vardır. Bunun evinde rak bayramın yapılacağı Kurtte- şehre dönülmüştür. 
sırada gazinonun garsonu yanımıza garip bir iskambil gördüm. Bu lskam- . . . ~ 

larıni bulduk! 
Diye bağırmağa başladı. 
Çalı reis, Saldenln yanından ayrıldı. 
Korsan gemisindeki knptanlar111 yaklaştı: bil incecik bir hale getırıım~ 111 dl- pesı mevkııne dogru şevk ve ne- Her gün hazırlanan programa 

- Slze bir mektup!.. diyerek Feh- ln 
mlye bir zarf uzattı. ş den yapılmıştı. Gayet gilzel blr şe ile muhtelit marşlar söyliye- göre, öğretme faaliyeti büyük bir 

şey... Bir kadına göstermek için bu k .. .. . . d ·· 
Çalı bey bu vakayı hayretle dinli

yordu. 
yanına gitti. 

- Çok para. var mı? 
Sarıkoyunıu, reise cevap verdi: Arkadaşım sordu: m dişinden iskambilleri aldım. tşı re buyük bir intızam ıçin e yu- ehemmiyetle dev:ım ediyor. Çalış-

- Bana bir mektup mu? Kim ge- bittikten sonra. Jskambll destesini ar- rüyüşe geçmiştir. Kurttepesi manın bu şekli müstakbel kayak-
- Peki amma, bundan sonra, böy

le bir azılı korsanın ellne nasıl oldu 
da. düştun? tı~?Demln bir küçük çocuk kapıdan kadaşıma iade ediyordum. Bir de mevkline varıldığı zaman birçok çılarımız için ümid beslememize 

baktım maçanın beyl eksik." Halbuki . . .. - Babam blzl küçükten beri de
nizlerde dolaştırır. Blıe Fenike sa
hillerinde balık tutturur. Hepimiz de
nizci olarak yetiştik. Bir gün gene 
böyle küçük yelkenlilerimlzle s:ı.hllden 
açılmıştık. Bir körfezde gizlenmiş 
olan korsan gemtsı meğer çokLan beri 
bizi tarassud edermiş. Kalede geçir
diği lşkencell hayatı bir türlll unuta
mıyan şövalyenin gemlst birden bire 
ko.rşımıza çıktı.. ve bizi esır nldı. 

- Altınları ben buldum. Tamam 
yirmi sekiz torba. Bunlar arasında 
gümüş paralar da var. Geminin ka
burgalarına istif etmişler.. üzerlerinl 
tahta ile kapatmışlar. Hepsini sok
tük, paraları meydana çıkardık. 

verip gitti. bu lskambll destesinin kıymeti de pek mısafirler ve kesıf bir halk küt- inan veriyor. 
- Nasıl bir cocuktu? yüksekmiş!.. Maça beyinin kayboluşu lesi önünde kayakçılar bir resmi 
- Yüzünü görmedim!.. d km t 
Fehmi zarfı yırttı. Hepimiz btraz c~ımı son .. erece sı ış ı. Kendisine geçit yaparak çok alkıslnnınış-

kağıdları gosterdlğlm genç kadın 'li 

Sıvasta kayak sporuna karşı 

çok derin bir alaka vardır. Genel 
direktörlükten daha fazla malze-

Bu sırada levendler sırtlarındaki 
torbalıın güverteye taşımağn başla
mışlardı. 

evvel onun anlattığı müthiş hikaye- maç.'\ beyini bulmuş. Meğer onlann lardır. 
nln tesiri altında idik. Zarfın içinden evinde bunu düşürmüşüm ... Ahbabım 
ne çıksa. beğenirsiniz? Sadece bir Is- olan bu bayan benim akşamlan o 
kambll k5.ğıdı!.. Evet sadece bir is- gazinoya çıktığımı bilir. İskamblll bir 
kambll kMıdı ... Maça beyi!" zarta. koyup göndermiş. 

Bu küçük bir lskamblldl. Ve gayet Ben de kaybolan maça beyini g6-
garlp bir tarzda yapılmıştı. Adeta rünce sevlnclrnden ne yapacağımı şa.
kemlktenmlş gibi bir manzarası var- şırdım. Hemen iskambil destesinin 
dı. Hepimiz bu manzara karşısında sahibi olan dostumun evine koştum. 
şaşırmış kalmıştık. O da bundan pek menun oldu. Gece 

Fehmi resmi görür görmez: bent evinde zorla misafir etti... İşte 
- Aman, d:?di, maçanın beyi hal.. vaziyet bundan ibaret. 

Gözlerime lnanamıyorµm. Çocuklar Hikmet Feridun Es 
bana müsaade... Muhakkak gltmeıı-
ylın. 1 

Merakla ceketine yapıştık. Şimdi 
gördüklerimizle biraz evvel dlnledlğl
ınlz hikaye arasında munıısebet var
mış gibi, Meta bir facia bekliyorduk. 
Ona: 

- Ne oldu? Bu nedir? diye oorduk. 
Fakat Fehmi: 

- Sonra 17.ahat veririm!.. dedi ve 
gazlnodnn çıkıp gitti. 

Bundan sonra hepimizi de~tll bir 
meraktır aldı. Zarfın içinden çıkan 
bu garip lskambll ne idi? Fehmi onu 
görünce niçin o kadar şaşırmıştı? 
Sonra neden birden bire çıkıp git
mişti? 
İçimizde polis hafiyesi romnnlannı 

çok okumuş bir arkadaş: 
- Muhakkak bu işin iç nde blr sır 

var._ dedi. 
Merakla sorduk: 
- Ne gibi? 
- Duymadınız mı anlattığı hlkli· 

yeyt... Babası, amcası da garip birer 
mektup almu;lar ve sonra öldürtilmüş-
lerı.. . 

- Evet amma 35 sene evvel.. AynJ 
adamlar 35 sene sonra bunu taklp 
edecekler de~ll ya ... 

lANKARA RADYosul 
!7 İkincikanun pazartesi 

ötle ve akşam 
12,30: Program, 12,33: Fasıl heyeti 

12,50: Ajans haberleri, 13,05: Karı.şık 
şarkılar, 13,20: Kanşık program (Pl.), 
18,03: Caz orkestrası, 18,40: Kadınlar 
fasıl heyeti, 19,15: Potpurl'ler (Pl.), 
19.30: Ajans haberleri, 19,45: İnce.saz 
heyeti. 20,15: Radyo gazetesi, 20.45; 
Amatör saatl - Keman solo, 21: Din
leyici istekleri, 21,30: Konuşma, 21,45: 
Radyo orkestrası, 22,30: Ajans ve bor
sa haberleri, 22,45: Dans müziği (Pi.). 

28 İkinciünun salı sabahı 
8: Program, 8,03: Ajans haberleri, 

8,18: Hafif program (Pl.), 8,45: Ev 
kadını. 

Apartıman sahipleri! 
Bo~ dairelerinize iyi kiracı 

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

Tefrika No. 55 

Kadının. Zafe ri 
Müellifi: P. de CouJevafn Tercüme eden: (VA. Nft) 

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

Kardinalin muhabbetine bilhassa/ Kızın arzusu üzerine sanı· Anna
ehemmiyet vermiş, onun artmasına lann tarihini anlattı. Kontesten de 
gayret sarf etmişti. Adamın zaman izin alarak ailenin timdi.ki vazjyeti
geçtikçe büsbütün hoşuna gidiyor- ne dair tafşilat verdi Mabnazel 
du. Sevki tabiisile, bunun bir kuv· Carroll annesini Adeta abla gibi to
vet olduğunu anlıyordu. Zaaflara lakki ederken Lelo·nun kendi anne
kızardı. Kuvvetleri beğenirdi. sine gösterdiği müfrit hünnet kar-

Erkek onu daima Amerika mev- şısında hayrette kaldı. 
zuları üzerine sevkeder ve büyük Lelo'yu ilk defa olarak, çocuk 
bir alakayla dinlerdi Müstakbel ge- gibi iki büklüm olmuş, annoeırun 
!ininin cevapları kardinalin dudak- elini Öperken görünce şaşırdı. Ve 
lnrınCla bir tebessüm uyandırırdı. nişanlısile aralarında bir asır farkı 
Genç kız, birçok seferler, rnünaka- olduğunu kalbi burkularak hissetti. 
şa esnasında müstakbel dayısının Oora evvela, düğünün Romada, 
kendi taraflısı olduğunu sevinçle katolik kilisesinin ihtişamı içinde 
gördü. cereyan etmesini istemi~ti. Fakat 

Avukat Orlandi ise, kızın pratik protestan olması yüzünden husust 
zekusına, maddi ve manevi çe,~;kJi- merasime tabi tutulacağını öğrenin
ğine hayran kalıyordu. Bu Amerika- ce, Parisi tercih etti. Lelo da bundan 
lı kadının Lel :l İçin biçilmiş kaftan dolayı memnun oldu. Annesinin ve 
olduğunu söylemekten çekinmedi. Prenses Marina·nın merasimde bu
Her fırsatta onu meharetle müdafaa lunmıyacaklannı dü~ünmek kalbine 
ediyor: meziyetlerini göze çarpıcı ~er::ı su serpmişti. 
bir ıekilde anlatıyordu. Avukat Orlandi, Sant' Anne ko· 

Bundan sonra şehrimizde bu
lunan 5 kayak öğretmeni tara
fından fevkala.de kayak gösteri
leri yapılmıştır. Sonra r>eş kisma 

me · yardımı yapılırsa, bu sporun 
Sıvasta fevkalade iyi ve verimli 
neticeler vereceğine inanımız var
dır. - Kac kiai idiniz? 

- Dokuz kişi idik. Şövalye, ben-

Çalı bey sevincinden ne söyUyece
ğlnl bilmiyordu. 

- Şimdi bir daha gözüme girdin, 
Sarıkoyunlul 

Diyerek, bu sadık ve becerikll ar
kadaşının omuzunu okşuyordu. 

Konya güzelleşiyor den başka hepsini denlzde boğdurdu . 
Bacaklarına demir bağlayıp, gözümün 
önünde: .işte beni kaleye hapseden 
bunlardır.• diyerek denize attı. 

S:ırıkoyunlu: 
- B:ma itımad et reisim! Ben, se

nin için her zaman canımı fedaya 
hazırım. Sen! herkes sever. Fakat, b&
nlm sevgim riya.sızdır. Benim bağlılı
ğım, hiç kimsenin bağlılığına benze
mez. Bu bağı hiç bir kuvvet çözemez. 
Hatt.A sen bile .. 

- Sana neden sataşmadı? 
- Reisin kızı olduğumu blldlğl için: 

ıSen bana lazımsın! Ya kabilenl da
ğıtacağını.. yahut senln de kafanı 
koparacağım!• dedi. Kabilemize düş
man olan şövalyenin ben de ebedi 
düşmanıyım. 

• Çalı bey. bu merd ve cesur kadının 
macer3.Slnı dikkatle dlnllyor ve cesa
retine hayran oluyordu. 
Düşman gemlslnl iyice boşaltmış

lardı. 

Çalı bey, Saldeye: 
- Bana her şeyin doğrusunu söy

lediğine inandığım için, seni gemide 
serbes bırakıyorum, dedi. Şimdl 
Antalya sahillerine gideceğiz. Seni 
yakında kabilene teslim ederim .. anan, 
baban da sevinirler. 

Saide başını salladı: 

Diyerek ağlnmağa başladı. 
Çalı bey bu sözlerden bir şey anlı

yamndı: 

- Ne demek istiyorsun, San kapla
nım? dedi. Benim sana itimadım 
vardır. 

S:ı.rıkoyunlu sözüne de\·am etti: 
- Evet, reisim. Bu ba!;ı sen blle 

çözemezsin l Eğer beni tamamlle do
nanmadan blle uzaklaştırsnn.. bana · 
dünyada yapılmıyacak, akla hayale 
sığmıyacah işkence yapsan, seni ge
ne severim. Dedim ya, bu dostluk ba
gını sen bile istesen, çözemezsin! 

Çalı bey, bu eski ve vefalı arkadaşı
nın alnından öptü: 

Konyada yem caddelerden biri 
- Hayır. Ben yolda gellrken, and 

içtim .. şövalyeden intikam almadan 
yurduma dönemem. 

- Müsterih ol, S:mkoyunlul Bat, 
Allah düşmanı ayağımıza dü~ürdil. 
Üstelik bütün parnlnrını dn elde et
tik. Artık paraca da sıkıntı çekmiye
ceğlz. Hemen Antalya sahlllııc gidip, 
ne ynp:ıcan-tmızı orada düşünellm_ 
k:ırarlnştırnlım. Çelebi Mehmed bu 
muza!!crlyetlmizden kimblllr ne ka
dar memnun olacaktır. 

Konya (Akşam) - Konya belediyesi ıehir dahilindeki yolların 
imarına devam etmektedir. Devlet Demiryolları da istasyon meyda
nının parkelenmesini ikmal etmiş, şimdi de Alı.y cııddesinin döşenme· 
sine başlanmıştır. 

- Iyl amma, biz onu esir aldık. Di
ğer esirlerle beraber Edlrneye gönde
receğiz. 

- Edime neresi? 
- Osmanlı padiş:ı.hının oturduğu 

Belediye, bulvarlar için yeniden çamlar getirtmiş ve bunların di
k;Jmesine başlanmıştır. 

memleket. 
- Buraya uzak mı? (Arkası var) 

nağının alt kat kiracılarile görüşmüş 
kontratlarını feshetmeğe onları bir 
türlü razı edememişti. Bu havadisi 
öğrenince, Oora öyle sevindi ki, az 
daha yerinden fırlayıp dansa baş· 
layacaktı. Metruk bir mahallede, 
bir metre genişlikte duvarlarla çev
rili bir evde, kaynanasile ayni dam 
altında oturmak, onu çok düşündü
rüyor ve korkutuyordu. 

Nişanlısının bu sevincine karşı 
şaşırdığını görerek neıeli neıeli: 

- Adam, aldırmayın 1. .. - dedi. -
Biz gene Romada prensler gibi yer
leşebiliriz. Kolay iş... Hem kendi
mi.t:e bir de konak yaptırabiliriz ... 

- Konak yaptırmak mı) • • • Bu· 
na ne lüzum var> . . . Mimari nokta· 
sından bizimkiıri fevkaladedir 1 

- Evet... Fakat hava ve ziya 
yok... l\1ikroplan öldürecek aüneı 
şuaı yok! 

Erkek yüzünU ant bir şekilde 
elemle buruşturdu. Sant' Anna'la
rın ruhu şüphC8iz, bu modemizme 
karşı isyan etmişti. 

XXIV, 

Garinoda başından geçen kilçük 
hadiae, bayan Ronald' a Monte Kar-

lodan nefret ettirmişti. Hemen er- ı Helene'in manevi ıaşk.ınhğı uzun tulmak için çırpınırken gitgide daha 
tes.i gün Canncs ıehrine gitmek is· sürmedi. Gururu ve vakarı derhal derinlere battığını seziyordu. N:ha
tcdi. Orada bir hafta kaldıktan son- zaafına karşı harekete geçti. Genç yet günün birinde ıöyle haykırdı: 
ra, yanında kocası, kardeşi ve ha- kadın hemen bütün itikatları tedlcik - Şüphesiz bu çektiklerim, da· 
lası olarak Parise gittiler. Hepsi de etmişti. Hatta bir zamanlar hristiyan marlarımda latin kanı bulunmasın• 
Castillioni oteline yerleıtiler. alimler cemiyeti ile de alakadar ol- danı 

Sant' Anna'yı sevdiğini anlamak, muştu. Bunlar, metafizik yollarla Pariste dolaşmağa başladı. Tıpkı 
Helene'j evvela fevkalade korkut- insanı tedavi ederlerdi. Devamlı ira- Romada gezdiği gibi... Geli1i gü
muştu. Sonra kendi kendinden tik- den.in mucizeler yaratmak kabiliye- zel... Ayaklarının götürdüğü tarafal 
sinmeğe başladı. Nefsinde derin bir tinde olduğuna inanmışh. Bu maksadsız gezintileri esnasın
alçalış duyuyordu. Ouchy'deki zafe- Karar verdi. Ve düşüncesinin te· da bir kiliseye girdiği sık sık vaki 
ri demek böyle bir mağlubiyetle merküzünü aşkından ayırdı. oluyordu. Dini merasimi ıreviyordu. 
neticeknecekmiıl İhtiyar cPrenu Fakat bu ıek.ilde de ıahsiyetinde Hatta huşua bile dalıyordu. Sütne
in iddialuile alay etmi,ti. Şimdi bil- bir ikileşme hasıl oldu. Benliğinde sinin, çocukluk ıztıraplarını d:ndir
yük ıöylediği aklına geHyordu. Er- aık sanki müstakil olarak yaşadı. diği gibi, dini musiki de aşkının ele-
keği tahrik etmişti. Ve işte erkeğin Ve bir sürü tezahürler hasıl etti. mini oyalıyordu. 
nüfuzu altına ginniş bulunuyordu. Konuşuyordu, eğleniyordu, tuva- Protestan olmasına rağmen Saint 
Haberi yokken kalbini kaptırmıı letlerini tertipliyordu. Fa.kat bütün Antonie'a adak adadı. Şaycd aşkını 
meğeri. .. Küçük bir mektepli kız bu zahiri yaşayışa rağmen dimağca unutursa büyük bir para vadediyor
gibi tuzağa düşrnüştU. hep İtalyanla meşgul oluyordu. O- du. Pratik düşüncesile kendi kendi-

Bu düşünce üzerine yilzünü ıztı· nun bakışlarının tatlı okşayıoını san• ne diyordu ki: Madem sadece ira-
raplı bir kırmızılık kapladı. ki vücudundn hissediyordu. desi bu sevdayı kökünden kazımağa 

O ki. kendini vurulmaz, yaralan· Kendini takdir etl'iğini anlatan kabiliyetli değildi: öyleyse başka 
maz, yakılmaz sanmıştı. Marka ola- sözleri ve sesinin perdesi, genç ka· kuvvetleri de imdadına çağırmalı. 
rak kendine semenderi ıeçmlıtl. dının dimağına nasıl da nakşolmuş. Şunu hatırladı: Bir gün Romada 

lıviçredeki bütün konuştuklarını bir kilisede çocuk halindeki lsanın 
Ne yalan!. .. Ne saçma!... ·· ·· d d t O d 

Unuttu .anıyordu. Hatt! hazan da onun e urmuş u. nun nazarın a 
V • yanmaktan kendini kurtara· b h k ) k" b" h b b k 

bunlara .J'ru"rlenmi•ti. Şimd•i ise hep· u ey e ötü ır ta ta e e ·ten 
mıyan 'iğnesini aöğıünden çıkardı. ~ b • H Jb k. "h · b" k '. lü al birer birer hafızasında canlanı- İ arettı. a u ı ı tıyar ır oy 
Artık onu eskisi gibi gururla taııya• d kadınının gözlerinde harikulade bir 
mıyacakh. KUçUk bir çekmecenin yor u. k ı d w f k · · 

H.tıı b"" :ı- b . l d ._ J ışı par a ıgını ar etmıştı. 
dibine attı.1 c: c:ne Ut\.W u tesır er en -.ur- ( ~rkası var) 

,_ 



27 Kanunusani 1941 AKıJAlıl Sahife '1 

Monitör nedir? 
Romanyadaki alman 

~idati akıl ve manbli 
karııainda henüz bir 

muammadir 

Matbaanın 500üncü yıh 
(Bat tarafı 5 İnci •-L~-~e) ~ de edebilmek üzere daha ucuz bat• 

Sığlık yerleri bombardıman etmek için kullanılan 
bu gemilerin başlıca evsafını yazıyoruz 

(Bqtarafı ı lnel •bUede) 

Hüner erbabının rif atte olma1r, kı usulleri araştırmağa sev keder. 
bedii Nnatların inkitafa baılaması B~!mum~ kalıplara yazı satırları· 
için ber ıeyden evvel eükGn Ye re- nı •. dokerek ıimdiki stereotipin, yani 

İtalya bakımından Almanyayı fah l&mridır. İtte bu devir öyle bir mu!eharrik harflerle dizilen yazıları 
•Jlkadar eden şey Akdentmir. ıükt\n ve refaha nail olmuı ki. ~b~_t ~alıpalr ıeklinc sokmak usu· 
ÇGnkü Akdeniule cereyan eden Türk bareine en ziyade hizmet ede- t~nun ıptidai bir.!~klini bulur. Tat
tam mln.lsile 'Milıver harbidir: cek olan "':e bihakkın en. ,ereEli ıa- ikatta, elde ettigı yazı kafi dere
t--n nat addedılen matbaa nıhayet ku- c~de mukavemetli olmadığından j' 
&Ugutereyi Akdenizden ve A!r1ka- rulabilmittir. yınc akear. Fakat gayeS'ine hizmete 
dan kovmak, sırf İtalyanın değil, İb hi M .. f "k devam arzusunda olan ve cesareti 
lııllhverln plA.nı idi. Akdenizde ra m . ute errı a lurılm?'an Senefelder bakır levha· 
yenilen sadece İtalya değil, Mlh- ve Saıd efendi lar~. ~>:~~~ ueullerlc yazı hlk et· 

megı duıunur. Bunu mümk.. k 1 
verdir. Netekim, Arnavutlukta Bizde matbaanın hanili, hepiniz- malt için teu yazı yazma v uvn 1 -

lngiliz tayyareleri İtalya hezlme- ce malUnı olduğu üzere İbrahim ga ugraşır. 
tınde bü""' .. rol oynadıkları hal- Mütefenika ile Said efendidir. Azminin derecesini takdir etmel" 'ua l him l ki muvaffak da olur. Yalnız b İ 
de Arnavutluğa yardım için bra . Müteferrika cRisalei .. ile elde edilen baskılar kafi d~r~~:. 
alman hava ku~etleri gönderil~ lami>:e> adlı e~erinde. yazdıiı gibi de ucuz olmadığından ve bakır lev-

edl Alm Y l tanı Kolo1varda dogmu, bır macardır. h 1 ) k m . anya, unan s a . . . a an ıi me ve tekrar cilalamak 
. 5.rid efendı de 28 Çelebi dıye külfetli geldiğinden bundan da 

normal münasebetlerlnl muha- anılan ve bu devirde ıefaretle Pa- k • · h ı ı 1 vaz-
f . İ . . . . geçme zaruretı ası 0 ur. şte bu 
aza etti. Halbuki Akdenizde tal- rıse gıdip gelen Mehmed Faız efen- 11ralarda Senefelderin aklına k. 1' 

yaya yardım etmek için alman dinin oğludur. Matbaamız harfle- taşlardan istifade çarelerı"nı· a ırcçkı 
· d · h " '-lv d rama 

A! ik uh ~-~-d ln""11.,. .... p .. -• temJn etmekte bunlann Erebus ve Terror'a gelince tayyareleri ciddi faaliyet gösteri- nn en preeıne, atta s; gı ına va- geHr. Cilaladığı bir taşa vernik su··. 
r a m &reUQ:ı.ı..u. e .,~ - ..... ~ ' k d h · T· k · ·ı · k · · b' .. lık --.1r hizmeti görülmüştür. bunlar daha büyük, daha müte- yorlar. İtalyaya Arnavutlukta da rm~ -~ ar epsı. ur .IK• enn rere eıvrı ır kalemle yazılar ya-

monitorlerinin büyük yarar - ,..,.. emegılc... vucuda gelmıı ve y\ne hep- zar Bunların üzerine dökt .. v.. . 
lan garlltdüğün<ı geçende bir fn- Şimdi fnglllz donanmumda klmlldlrler. Hacimleri ~,200 ton, yardım maksadı olsaydı, Alman- ai Türk itçilerle iılemi§tir. İlk bası· nitrlk ile yazılı ~erleri hafi~~u oa:~ 

v diri rd '•-nt bqhca dö"rt moniUSr vardır. Bun- sOratleri 12 mildir. Mürettebat- ya, Balkanlara inmek gibi mu- lan kitap da cVankulu JGsati> dir rak ıahifeler vücuda t" • B Y,_.k 
gfilz tebligi bil yo U. -.v - ult lan 3 ki t . ll bl f 1 B d k.i • ge ırır. u n 

olan emller- 1ardan Ddsl (Marshal ve So ) 15 şidlr. 2 tane 38,1 Uk, 8 azzarn ve ehlıke r se ere ka - aıın a . fetva, ferman ve takriz- tecrübeler de pek muvaffakiyetli ol-
~rler su kesimi ~ g 915 te, diğer ikisi (Erebus ve Ter- tanel0,2 llk, 2 tane 7,6 Iık, 12 ta- kışmadan önce Akdenlzde oldu- lerden lc.ıtabı neıretmeden evvel ne madığından yeni yeni çareler ara • 
öir. Bunların hafıf zırhlan, lld ror) 916 da yapılmışlardır. ne tayyare dlfil toptur. Bunların ğu gibi, oraya da askeri heyetler gibi takayyüdlere lüzum görüldüiü brmakta devam eden Scnefld!r 
ağır, birkaç hafit toplan vardır. Manhal ve Soult 6400 ton teknelerinde müteaddit bölmeler ve tayyareler gönderir, Yunanis- a~lqılır. Bur.ad~ «!ar~i Hindi Car-l~ir .. cün kağıt ve_ ~alem bulamıyazak 
Süratıert azdır. MoniUSrler deniz mJndedlr SQratler1 saatte 6 6 vardır Bu ed E b t.anla münasebetinde tazyik edi- hı> adl.ı rceımli hır kı~p ve cGra- onunde duran. cılalı ta§a, yağlı mü-

. ezler Bunlar hac · ' · sar e re us geç~n . .. .. .. .. .. mer lurk> adlı ecnebılere türkc;e rekkep kalemıle, annesinin yıkat-
harbıne iştirak etm · mildir. Mürettebatlan 280 ldşl- harpte torplllendiği halde 15 gun el bır tehavvul gorülurdu. Bun- öğretmek için yazılmıı bir gramer maia vereceği çamaşırları ka ·de-
J&lruz SJğlık yerlere sokularak dir. SUAhlan 2 tane 38,1 llk, 8 içinde tamir edilmiştir. Terror 3 lar olmadı. de basılmıştır. Diğer kitapların ara- der. üstüne kezzap dökmek a~lına 
ağır toplartle düşmanı bombar- tane 10,2 llk, 2 tane 7,6 lık ve 10 torpll yediği halde kendi vesaitile Bütün bu hAdiselerden çıkan ";'1da. 39 A p~inı~a mat?aa~ılık için gelir. ~~ündüğ~nü yapar. Kezzap 
6'hman ederler. Libya sahilleri tane tayyare dlfil toptur. Bu ikl Umana gidebilmlştl Terror Avru- netice şudur ki Almanyanın Bal- hır ıeref abıdeeı mahı~ınde olan taşın murekkepsız yerlerini eriui"in
Tobruka kadar s:ığ olduğundan, monitör Umum1 harpte bilhassa pa harbi b~1amazdan evvel Sin- kanlara inmek gibi delice bir Kb_atipkÇdelc._binl~D cCiı"hannümd &> ilgi- oden .. yazılakr güz~~cekmk eyd~na çıkar. 

. . i ı ço eger ı eser er var ır. stune te rar mure ep aurerek bir 
İngilizler monitörlerden istttade Belçika sahillerinde faaliyet gös- gapurda idi. Erebus mektep gemi- hareket lhtımal varsa, bunu 11._ b d .. . kiiıt kor Kağıt kaldınlınca . 1 

te ek 1 in 1 tı ı gibi 1rull lı rd İtalya Yunan harbinden ~ mat aamız a -Mutef errıka · ~ a1.ı a-etmlşlerdir. Bilhassa Bardia'nın mı ç yapı mış . s anı yo u. - . ayn Ye halefleri tarafından- basılan ld- rın ay~en çıktığını görünce taı bas-

Dünkü yürüyüş müsabakalan 

Dünkü yürüyiif&m ild intiba 

Filler ve aslanlar 
arasında 

m~akeme etmek, 1kısi arasında taplarm aayısı 24 dür. Bunlar da macılıgını nihayet keşfetmiı olduğu-
munasebet aramamak lAzundır. bizim enkünabllerimizdir. ilk ve ıon nu anlar. 

Böyle kanlı bir maceraya se- kitabın tarihleri arasında reçen elli Yurdumuzda taı basmacılığı Ko-
bep olarak akla gelebilen tek ih- alb sene zarfında ancak on heı ee- ca Hüsrev paşanın gayretile 18 31 
tlmal İngilterenln hava kara ve nt faaliyette bulunmuıtur. senesinde başlamıştır. ilk basıhn 
d · 'k tl • · Akd '· in Son ıöz olarak biraz da taı bu- kitap kendisinin cNuhbetüttalim> 
enız uvve ennı en~. şar- macılıiından bahsetmek için bükaç adlı bir eseridir. O tarihlerde Avru-

• kına çekmek kaygısıdır. Boyle bir dakikanızı daha İşgal edeceğim. panın belli ba§lı ıehirlerinde bu usu-
Habeıııtanda açılan yol hareket, neticesi itibarile karlı mı T b lü tatbik eden matbaalar parmakla 
hakkında bir gazetecinin olur, zararlı mı, bu, aklımızın at asması ne zaman ıayılacak kadar az olduğundan biz 

anlathkları ermediği teknik bir meseledir. baıladı? hu sanattan pek erken istifade et
mİ§iZ demektir. Biraz evvel gördü-

Herhalde lngllterenin Balkanlar- Nasıl oluyor bilmem, oldukça ya- ğümüz nebile matbaayı ise icadın-
Hartum 26 (AA.) _ ReutCT dan mağlup edilemiyeceğinde yı~ıı ~ir kanaat taı basmaaının dan ancak üç asır bir zaman sonra 

ajansının Habe~istanda, Habeş va- bütün bitaraf askeri mütehassıs- mb ut1ehda~k har!_le . bdasdk_ıdanH e
1
vvb ke~ kurabildiğimiz için taş basmacılığını 

tanperverleri yanındaki muhabiri 1ar birliktir. Türkiyeyi harbe gir- a§ a ıgı mer11.ezın e .'r. a u ı matbaaya tt.tbikinden on dokuz se-
yazıyor· k taş basma.sının garpte ıcadı 1796, ne ıonra alabilmemiz memnuniyetle 

a· t. ·ı· "h ..ı· ·ı .. h H meye mecbur etme le Almanya- tekemmülü ve matbaaya tamamile kaydedebilecegvimiz bir hadisedir. 
L-. ır ~gı. ız mu enduısı eldu~ eh§ )da- nın yükü azalmıyacağında da tatbilci de 1814 ıencsi vuku bulmut· lıte matbaamızın losaca tarihçesi. 
ff'!ı..~is:;ı d Yb~ım k a .~ h ugk t~ de faşist, nazi ve demokrat mantık- tur. Hem de tuhaf bir tesadüf eaeri Eski devirlerde bile matbaacıları• 
bul~und ktn a ır Cfk 

1 ·~eh e d1~- e lan müttefik olsa gerektir Bu olarak litosrafyanm mucidi Sene-u an ıonra ararga a on· • f ld dir mıza: 

düm. Hiç balta değmemit bir fun. şartlar içinde Romanyadakl al- e er · v • • H• ..a..de beameleyle llÇllll' 
dalıkta Habqiatana doiru ilk l 6 man ta.h§idatı, bizim için henüz • P~da _ı 7 7•1 de_ °:0~~ ~ aıl~- dllda:lnnnm 
kilometrelik yolu çizdik Büyük yır- bir m Adı nın ısran uzcrıne unıvenıte tahsıli- Hureti Gütenber 
bcı hayvanlar filler ~rafeler ve uamm r. ne baıl~aa Seaefelder bir aktör sclir pırımıa 

' • Necmeddlıı Sadak la d · · fa - • L!J" üstadımız ulanlar seçtiiimiz mıntakada kay- o n pe eruua ve v b ~~e ~rwı ı 
Daflp duruyordu. Bazan boyumuzu terkede~ _ve yazdıgı bır pıye1t oy- dedirten Gütenbergi biz de tebcil 
b. . li J •• d k- ı_- - İzzet Muhı"ddm" ·Apamn namak IÇ'ln o da ıah~ye ahLr. He- edelim. Ve bugün bütün e•kalile al-ır m11 aıan ot ar ıçın e or .ıı;oru- 0 • •• . • d ld v hald 1 Y 

neyürüyorduk. Öilenin yakıcı sıcağı 0-ıum·· yıldo-nu··mu·· nuz yırrnı Y•ıın a 0 USU e e • dığımız matbaayı yeni yeni hamle-
ahında ilerledik. Düımana her an de ettiği muvaffakiyetten gözü kı- lerle terakk·: ettirerek muttasıl hu-
teaadüf etme'= tehlikesi karıısında Gazeteci arkadqlanmızdan ve zıtarak bu mcelekte devam emelile, rufat ile kaybettiğimiz iki asrı tela-
parmajınuz tüfeiimizin tetiğinde kıymetli futbol hakemlerimizden muhtcli! küçük ıehirlerde temıiller fiye uiraıalım. 
ilerliyorduk. Bir ırmağa yalc:la§ırlc.en İzzet Muhiddin Apak geçen ıene verintC de ümid ettiii netice)"İ elde Gütenberg zamanında matbaa 
bir miktar yerli uker gördük. Buıa~ bugün pek kısa süren bir hastalığı edemez, nihayet va:qcçer. giinde ancak yüz sahife basarken 
lann yıkanmakta olan bir İtalyan kı- müteakib ebediyen aramızdan ay• Senefelder artık kendini tamami- bugün ıaatte yü::: binlerce sahife bas-
taeına mensu[' olduiuna hükmede- rıJ..nıştı. le edebiyata huretmek emelindedir. mak iktidadırındadır. Bütün gayre-
rek kendimizi göstermedik ve karar- Ölüm yıldönümü münuebetile Parasızlık ~ ıöhretaizlik yüzünden timiz yurdumuzu ve maarifimizi 

Beden terbiyesi lıtanbul direk- leııdirmifler ·ye birinciliği Üıküdar eiha dönerek he.her verdik. Bu bugün öğle namazını müteakib An- ilk eeerlcrini baıtırmak için gece böyle makinelerin çalışmasını zaru-
•rlüiü tarafından spor mGkellefle- mükelleflerinden Orhaa ltir aat .fO telsralı yazarken bir Habeş devriye kara caddeeinde Vilayet camimde gÜndüz matbaalarla uirafmaia rl lnl•cak bir kari kütlesine kavuı-
liai JÜrüyÜfe alıtbrmaJl pyesila dakikada, ikinciliii Beyoilu mükel- kolu ilk defa olarak Habcfİlıtana ruhuna b~r mevlud okutturulacak ve mecbur olur. Eclindiii tecrübeler bınnaia matuf olsun. 
tertip ediler )'ihüy6f mflsabakan leflerinclen Eclnrd bzanmıt~~· sirerek dütmanı çevirmeğe hazırla- 1Ut 1 8 de de bölıe merltezind~ la- onu eserlerini basmak imklnım el• Sel8n Nüzhet Gerçek 
41ün ıabah -Sifli ile Mulü --1- Kız .-c;.:.;::d• = nıyor. v . . tanbul hakemleri bir toplantı yapa-
1' kilometrelik ltlr ....We ,...... .. ,._. • JOha . • Balta degmem11 bır fundalıktan rak merhumun hatıralarını yadede-
llUfbr. 4 kilOllMl~lik Mr ~aafe dahılinde seçerek Habeı dağlarına le.adar uza- celderdir. Konıe"atuar Müdürlüğünden 

. • . ... ppılaa ~ m~baıka...,a. 75 nacak olan bu 250 kilometrelik yo-
280 mülıellerm lftiru ettiii ba 11porcu kız .lttirak etnUt Ye bepU de lan açılmaaı düfnlan topraklarında -=====-==-a:::--=--- ltıııcı devre için talebe bJ'ld ve tabulihıe başlanmıştır. ı şubat 19U 

cumartesi dnlne tadar ıatıd& lle müraeaat edilmesi. (542> 
lldlaabalc..,, bütün eporeular mım- hu mGsabaka7ı munffaluyetle ai- emin bir münakale hattının kurul- B U L M A C A M 1 Z -------------------------
lazam bir tekilde katederek nihayet- hayetlendirmlftfr. muı çok cürelli bir tetcbbüetür. Bir Devlet Limanlari iıletme umum müdürlüğünden 

Yukand• SaadıkL. &f&iıda Smskent yurduna devam ctleo talebe 

tepede ohıTmut bu aonsuz gibi gözü- İşletme ihtiyacı için m'ILktiezt ~. adet tok çevalyeat açık ekslltme su-
ken fundalığı dünyanın bu en vahşi retıle satın alınacaktır. Muhammen bedell c1500• Ura ve muvakkat temi· 
ormanlarından birini seyrediyorum. natı cll2• Ura •50• kuruştur. thalesl 12/2/Hl tarihine rastlayan çarpmba 
Yol bu ormanın içinden geçecek ve llnü saat 15 de Galata nhtmıındül umum mGdtlrlftk binasında t.oplana-
imparatorun karargahına toplanan cak atm alma. konUs,ronunda ,apılacaktır. Şartnamesi her IÖl1 sözl 

~çen komisyonda görülebilir. <536> 
cephane ve asker hep buradan gide-
cektir. Cephane yüklü beyaz deva 
kafileleri ormandan dolanıp selmck
tedir. Fakat yol bitince, bu devele
rin yerine motörlü vasıtalar it'letre
cektir. Kargı, yay ve okla müaallib 
yan çıplak yüzlerce zenci kazmalar
la otlar arasında yol ac;maja çallfll'
yor. 

Harp Akademisi Satın Alma Komisyonundan 
Beher çlftlne tahmin edllen bedel 40 kllrUf olan 1466 çift kohne er kun

d1ll'8.8l.nın açık arttırma ııe ll.tlfl 29/2. kf.nun/Hl earp.mba günü saa& 
il da akademi satın alma toml8'Ul\unda ,apılacakttr. Kunduralar her guıı 
üademi debboyunda gör1lllblllr. Arttırma ınlnata.sasma gireceklerin mU-
111.taaadan evvel Betl.ktaf mal mtdlrliitln• J&tmımıf 44 liralık temlna& 
111.akbuzlarlle IDMkiir gllnde kıomlqoD um.ua mAracaaU&rı. < 537) 

Milli aaraylar Milclürlüğünden Asker kıtalannın iti de çok aiırdır. 
Yol yapanlan dütmanın taarruzun· Soldan .q. Te yüandan apla: 
dan korumak için yakıcı bir aüneı 
albnda kaluı ot tabakalan içinde 
mütemadiyen devriye seziyorlar. 

1 - Yalova kaplıcalarmda lnp. eWrllmekte olan Riyaseti cllmhur kl
'1b1 umumlllk llhıuuıın .Dı9aal 'H etraf fanllml itleri kapalı arı uuıne 

B taknnları 
Birinci küme kl6plerin B takım

ları arumda tertip edilen Us ma~ 
lanna dün Şeref Ye F e:nerbahçe 
11tadlanada devam edilmit n Gala
tasaray. Vefaya 8 - 2, Feaedaahçe. 
Beyoğluspora 4 - o salip gelmiıJ.cr
dir. 

et&Utmeye mnulmUJtur. • 
1 - Deryalann ötMlnde. 2 - Yapdacak itin tahmlnl bedeli dOIT• Uta c50> turuftur. 
2 - Q(* J'B1l bdm. ı - Bu aınellyata mtıteallllt blıtncl tllll cedfell 1le l&l1ııameler n va-
s - İntlzalll - Teni kemik dem*UJ'. slJe& pıınwta.n birer nlııba IO kll!'UI bedel mutablllnde Dolm&bahçede 
4 - .Ba,yındırlık lflerlne nesan& mllll -.raylar mildürlüıtü kaleminden alınabilir. 

iden. t - -..ıtme fQ)>atm '1 DC1 C111D& 11bı11 a&t 15 de mUll sara1lar m11-
a - Vakit. dldlll blnumd& J&JJl]acattlr. 
ı - Yemek - Yönetlm. 1 - Muvakkat teminat ~2 Ura 82 kuruştur. Bu paranm 111&1 Andılma 
'I - Vapmianıı ballaDdıtı nen J&tmbp mablmmmı eblltmenln J&pllaeatı aat cın betden blr aat ene-

duba. llne kadar dlter vesaitle beraber eblltme heyetine verıımıo bulunması ıa.-
1 - As acak - aeıae. mmdır. 
ı _ Rall oıma _ Terat hiddet tdı9 1 - Eksiltmeye girecek olanlar tlc:&.m od..,na b.yıUı bulımaca'klar " 

4111MkUr. llmdlJıe kadar -- J'ft'lercle yapdıklan tamirat ?e moaat itlerine dair ... 
10 - Va.lde - Jr.sk1 bir ~ ıelal. de eWklerl vellkalarla bu veal.kalan l&termek suretlle kontrol mlma.rlıtın-

ı . . .. _ dan eltıdltme cilntbıden evvel aynca alacatıan fenni ıttıdar tehadetn .. 
ı,· Afyon (Aqa.m) - Afyon lisesine civar tehirlerden devam eden kincı küme maç}an Oepın h••••mn lııalll mea1al n temln&t parası makbuzuııu. arttırma ve ek&lltme Jwıwıunun ta-
~r~llt· t~lebe vardır. Bunların az bir masrafla yatıp kalkmalarını ve Dün yapılan ikinci küme maç\a. Bolan •ta Te Jukan4an qalı: = dairesinde tanzim edeceklerl kapalı zarfın 1ç1nde saat 14 e kadar 
)ı 1 

L ~rını temin etmek .için teşebbüslerde bulunulmuştur. Sandıklı kaza• nnda Anadolubiur Rumelilusarına tme heyetine tevdl edeceklerdir. c232• 
oır bina t d "k d k 70 . d 6 r f1 r eye de- Al d U!l~i 2 1 F'. .ik'' ı - Şekllveren, 2 - Klltpuan, I -ı·-------------------------

•ctın etrrıcler7nt:~m~n ::.~~mişti~~lebesmin ay .ı ıra masra a ıs ~Üye ~b~ ~= ,:ı~iıl: o;~ =.,~~· ti-:_~~~ ~ : Bronşitlere KATRAN HAKKI EKREM 
\~· ~SPBrtanın Sınırkcnt nahiyesi halkı da bir yurd açmış, altmıı tale- Beylerbeyi ile Anadolu 1-1 beıabe- l!lzımotuyan, a - Ray, ınyuı, ' -

ıııın ayda 7 lira nıeıo;rafla liseye devam etmelerini temin eylemiştir. re kalmıılardır. Erol, Kazan, 10 - Nıra7, Nine. •••••••-



Sahile 8 

--BiR HAKiTAT! Sayın mütterilerimizin nazari dikkatineı 

Pırlantalı ve elmaslı saat demek, bir kelime ile S 1 N O E B SAAT 1 demektir. Çünkilı 
Pırlantalı ve elmaslı saatlerin bütün h:ıklkl evsafı meşhuru A.lem olan SİNGER saatıerlnde toplanmıştır. 

Bunun için: Saat alacağınız zaman, tereddütsüz SİNGER saatl almalısınız. Ve saatin üzerindeki SİNGER mar
kasına, müessesemizin adresine dikkat etmeniz l~zımdır. 

Modayı taklp eden her asrt kadın için kıymetli taşlartle ve nefts 1şlemesUe hakikaten naza.n dikkati celbeden 
böyle bir harikulfıde SİNGER saatine sahip olmak Adeta bir saadettir. 

INGER SAATi ho,a ridecek en makbul ve en rme ~ ediyeliktir 
No. 82 - A 200 elmu ve 11 pırlintalı 500 lira EMSALI.ERİ GlBt 15 SENE GARANTtLIDlR. 

Dikkat: Slnger saatleri İstanbulda yalnız Eminönü merkezlndekl mağazamızda. satılır. İstanbulda şubemiz yoktur. 
.. •••••••• Adres: Si.~GER SAAT Matazalan, İstanbul, Eminönü No. 8 

Devlet Deniz Yolları İşletme Umum 
Müdürlüğü İlanları 

27 lkincikanundan 3 Şubata kadar muhtelif hat
lara kalkacak vapurların isimleri, kalkış gün ve 

saatleri ve kalkacakları rıhtımlar. 
Karadeniz hattına - Salı 12 de (Ege), perşembe 12 de (Aksu) ve pazar 

16 da <Karadeniz>. Galata nhtımındcın. 
Bartın hattına Salt 18 de (Ancıfarta), cumartesi 18 de (Antalya). 

Sirkeci nhtımından. 
1'1udanya hattına Pazartesi, salı 9.50 de, çarşamba, perşembe, cuma 

16 da (Trak), cumartesi 14 de (Marakaz) ve pazar 
9.50 de (Trak). Galata rıhtımından. 

Bandırma hattına Pa?.artesl, çarşamba ve cuma 8.15 de (Marakaz). 
Galata nhtımındnn. Aynca çarşamba 20 de (Bur-
sa•. cumartesi 20 de (Saadet). Tophane nhtıının
dan. 

Karabiğa hattına 

İmroz hattına 
Ayvalık hattına 

Salı ve cunu 19 da (Seyyar). Tophane nhtımından. 
Pazar 9 da (Bartın). Tophane rıhtımından. 
Çarşamba. 15 de (Mersin), cumartesi 15 de (Ke
m11). Sirkeci rıhtımından. 

İzmir sürat hattına - Pazar 11 de (İzmir). Galata. rıhtımından. 
İmıir aralık postası - Perşembe 13 de (Tırhan). Galata rıhtımından. 

(556) 
Not: Vapur seferleri hakkında her türlü malümat aşağıda telefon nu

maralan yazılı Acentelerimizden öğrenileblllr. 
Galata Baş Acenteliği Galata rıhtımı, Limanlar Umum Mü

Galata Şube 

Sirkeci 

dürlüğü binası altında. 

Galata rıhtımı, Mıntnka Liman 
Reisllğl binası altında. 
Sirkeci, Yolcu Salonu. 

42362 

40133 

22740 

İstanbul Elektrik tramvay ve tünel işletmeleri 

Malzemenin adı 

Umum müdürlüğünden 

Miktan 
Muvakkat teminat 

'L. K. 
İhale 

Oünil Saati 

a - Koyu grl renkte 2500 Mtr. Maktuan 1000.- 13/2/41 17 
paltoluk kµma.ş. 
b - Koyu gri renkte 4000 • • 1500.- 13/2/941 rı 
elbiselik kumaş. 

1. - Yukarda yazılı her llc1 kalem malzeme kapalı mektupla fiyat .lste-
mek suretlle satın alınacaktır. 

2. - Şartnamelerle nümuneler idarenin levazım müdürlüğünden para
SlZ tedarik edilebilir. 

3. - Teklif mektuplannın şartnamedeki tarl!at dairesinde hazırlanarak 
yukarda:Cl gün ve saatlerde 4 üncil kattaki levazım memurluğuna imza 
muknblllnde verllmlş olması azımdır. c5lb -

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONtl.ı ŞİRKETİ 

TESiS TARiHi 1863 
Statüleri ve Türkiye Cürnhuriycti ile münakit mukavelenameai 

22<>2 Numaralı 10/6/1933 tarihli kanunla tasdik edilmiştir. 
(24/6/ 1933 tarihli 2435 Numaralı Resmi Gazete) 

Sermayesi: 
İhtiyat akçesi: 

10.000.000 İngiliz Liraa1 
1.250.000 İngiliz Lirası 

Türkiyenin bathca Şehirlerinde 
PARlS. MARSl!...YA ve NlS'de 
LONDRA ve MANÇESTERDE 

MISIR. KIBRIS, YUNANIST AN. !RAN, IRAK, FİLİSTİN 
ve MAVERA Yl ERDÜN' de 

Merkez v~ Şubeleri 
Yugoslavya, Rumanya, Yunanistan, Suriye, Lübnan 

Filyalleri ve bütün Dünyad11 Acenta ve Muhabirleri vardır. 

Her nevi Banka Muuneleleri yapar 
Heubı cari ve mevduat hesaı::-ları küıadı. 
Ticari krediler v• vcsaikli krt-diler küıadı. 
Türkiye ve Ecnebi memleketi<'? üzerine kqide senedat iskontosu. 
Borsa emirleri. 
Esham ve tahvilat, altın ve cmtaa üzerine avans. 

Senedat tahsilatı ve ıaire. 

En yüksek emniyet ıartlarını haiz kiralık 
Kasalar St>rvis; vcdır. 

Piyasanın en müsait tArtlarile ( kumbarab veya 
kumbarasız) tasArruf hesaplan açılır. 

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

Gcmllk Sun~ipek fabrikamızde mevcud: 
1700 adet 5X860Xl730 mi m. llk saç halinde açılml§ fıçı. cBeheri 7 kilo 

aıkletlr..de •. 
3800 adet 860 m/ m. llk açıl~ fıçı kapak.lan. cBcheri 1.5 kilo sıkletinde• 
Açık arttırma lle satılacaktır. Muhammen bedcll 1100 lira. ve teminat 

da 82.5 liradır. 
Arttınna 5/2/941 günü saat 14 de Gemlik Sunğlpek fabrlkanuzda yapı

lacaktır. 

Talipler şartnameslnl Katırcıoğ'lu Han 5 inci kattak.l müessese merkezi 
Ue Sunğlpek fabrikasından alab!Jlrler. (454) 

Deniz harp okulu ve lisesi komutanlığından 
Okulumuza 35 llrn ücretle bir aşçı alınacaktır. İsteklilerin aşar;ıda ya-

Bılı evrak ile Heybelladndaki okula müracnatınrı. 
1 - Dllekçe. 
2 - Pollsçe musaddak hüsnü hal varakası. 
3 - Nüfus cüzdanı veya sureti. 
4 - Sıhhat raporu ve aşı kağıdı. c453• 

~ Uzun kıı gecelerinde hoı vakit 
geçirmek için meohur 

AR SEN 
LUPEN 

Büyük ve heyecanlı roman 
ıerisini okuyunuz t 

• Bu seri 6 büyük ve resimli cilttir. 
Beher cildin fiati 60 kuruş. 
6 Cildlik takımı 
birden alanlar için 

liati: 4 liradır 
Tevzi yeri: AKŞAM matbaası 

tel: 20661 

Yüzdf yirmi iskonto kuponu 
Bu kuponu kesip cAKŞAM 

Matbaaeı Kitap servisine:> ge
tirir veya gönderirseniz fiat 
üzerinden size yüzde 20 iskon· 
to yapılacaktır. 

Selanik Bankası 
Tesis tarihi : 1888 -İdare merkezi : 

İstanbul (Galata) -Türkiye şubeleri : 

lıtanbul. (Galata. Y enicami) 
MERSİN 

ADANA Bürosu 
Yunantstan şubeleri : 
SELANfK, ATİNA -Her türlü Banka 
muamelatı 

Kirnlık kualar. 

cAKŞAMıt neşriyatı 
ROMANLAR 

Küçük h&ntar Va-Nu 75 
Kıvırcık Paşa 

Sermet Muhtar 75 
Deli Selami lzzet 30 
Yalı Çapkını 

Burhan Cahit 30 
Bu perdenin arkasında 

z. ı. 40 
Düğün şrecesi 

Burhan Cahit 100 
Sumer Km 

lskenaer Fahreddin 125 
Aıyadan bir günef doğuyor 

İskender Fahreddin 80 
P~mbe mqlabh Hanım 

Sermet Muhtar 70 
Bir kadm geçti 

Seliimi İzzet 20 
Dc:vler kaldırunı 

Halit Fahri 75 
~ futması 

Muazzez Tahsin 50 
Tevzi yeri: 
AKŞAM matbaası 

«AKSAM• karilerine mabauı 
vtzde 20 tenzilat kuponu 

Dr. A. Aaım Onur 

Ortaköy 
Şifa Yurdu 
Şehiı gürültüsünden uzak bir 

yerde büyük bir parkın içinde 
ve çamların ortasında fevkala
de güzel manzaralı çok temiz 
ve iyi bakımlı, kadın, erkek 
her türlü hastalara açık hususi 
hastane. Sinirlerini ve yorgun
luğunu dinlendirmek ve neka
hat devrini geçirmek istiyen
lere mahsus yegane müessese. 

Telefon: 42221 

Çocuk donları 
İçl llstık, dışı hall.s ipekten ya

Pı.l.mıf gayet sağlam ve çok 
dayanıklıdır. 

markasına dikkat. Toptan satıt 
yeri: Sirkeci Orhan1ye cad. No. 
28. Tel: 20992. Telgraf edrcsi İs
tanbul - Ateş. 

Satılık Bakkal dükkanı 
Kum.kapı meydanında istas

yon caddesinde köşe başında 
No. 1 bakkal düillnı sahibinin 
taşraya azimet! sebeblle devren 
satılıktır. üzerinde iknmete el
verlşll odalan içinde yeni fri
jider, kahve motörü ve telefo
nu vardır. Mezktir adrese veya 
20698 telefona müracaat edll-

27 Kanunusani 1941 

E LA 1 Şube açıyor 
Emlak alım ve saUmında büyük bir varlık gösteren 

EMLAKİŞ sayın halkımıza bir kolaylık olmak üzero lata.nJ>ul 
cihetinde bir §Ube açmağa karar vermiotir. Şube gelecek hafta faa
liyete baılıyacaktır. 
İstanbul piyasası merkezinde asgari % 5 randımanlı tanın-
mış mühim bir han bu hafta satışa çıkarılmıştır. 

Merkez: Galatasaray lisesi kar§ısında No. 164 EMLAK.iŞ. 
Telefon: 49010 lıtanbu.l ıubesi Bahçekapı Anadolu han. Birinci kat 

Onbda 
MARVIN LJlanuJı 
1850 SENESİNDE İ~VİÇREDE KURULAt:t.MAR'\/fW 
FABRİKASI 90 SENEQE:NBER\ TEKAMUL E!>EREK 
NİHAYET 1941 MODELi• ANT' M AN YE Ti K• 
MARVIN SAATİNİ VARATTI .. 

mcsl 

l ' ... ~~~-~~~~-~-~-Ki_~_ÜE.SS•E S•E S•İN.DE•~•S•sE.NE.GA•R-AN •• li VE - Ti VE 6 AY TAKSiTLE SATILIR. 
Tl!L lt1378 .• 

Golato lonkalor cod. 41-59 Bevnzıt UaiversılcaıUB Kadıkö11 lske\ecad 33/Z 

------------------------

/ sfanbul Levazım 
arr.irliği satın alma 
komisyonu ilanları 

15.000 adet ip yular sapı alınacaktır . 
Pazarlıkla eksiltmesi 28/ 1/ 941 S:ı.lı 
günü s:ı.at 14.30 da Tophanede Lv. 
Amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 2535 lira 
ilk teminatı 190 lira 12 kuruştur. Nü
mune31 komisyonda görülür. İStekll
lerin belli saatte komisyona gelme-
leri. (320 - 392) 

• •• 
Adet 

4 frenbalatalan. 
1 klaksyon. 
ı dış ııı.stık. 600 x 18 
2 iç H'tstik 600 x 16 
Yukarıda yazılı otomobil malzemesi 

alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
28/ 1/941 snlı giinü saat 14 de Topha
nede Lv. Amirliği satın alma komis
yonunda yapılacaktır. İsteklilerin te
ıninatlnrile belH saatte komisyona 
gelmeleri. (814 - 386> 

• •• 
300 çift eldiven alınacaktır. Pa

zarlıkla eksiltmesi 28/ 1/ 941 salı günü 
saat 15 de Tophanede satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. EldlvE>nler 
taliplerin getirecekleri yün eldiven 
veya içi kürklü veya fanilalı göderl 
eldivenlerden beğenilerek alınacağın
dan isteklUerin nümune ve teminat
larlle belll vakitte komisyona gelme-
leri. (817 - 389> .... 

100 adet nöbetçi muşambası alına
caktır. Pazarlıkla ekslltmesl 2811/941 
salı güııil saat 15.30 tla Tophanede 

1 
Lv. Amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Taliplerin getirecekleri 
nümunelerden beğenilmek suretile 
r.lınncak ol:ı.n işbu muşambaya istek
lilerin nümune ve temlnatlarlle belli 
saatte komisyona gelmeleri. 

(31g - 391) 
••• 

Beherine 90 Ura tnhm1n edilen 25 
adet. maa kapak büyük bakır helva
hane alınacaktır. Pazarlıkla eksilt
mesi 29/ 1'941 çarşamba günü saat 
14 te Tophanede Lv. Amirliği satın 

1 alma komisyonunda yapılııcııktır. İlk 
teminatı 168 lira 75 kuruştur. Nümu
ne.sl komisyonda görülür. İsteklllerln 
belll vakitte komisyona gelmeleri. 

(823 - 470) 
••• 

Beher çiftine 750 kuruş fiat tahmin 
edilen 1000 çift lastik çizme alınacak

! tır. P;ızarlıkla eksiltmesi 30/ 1/ 941 

1 

perşembe gilnü saat 14 de Tophanede 
Lv. Amirliği satın alm:ı. komisyonun
da yapılacaktır. Ilk teminatı 562 lira 

j 50 kuruştur. Nümunesi komisyonda 

l 
görülür. İsteklilerin belli saatte komis-
yona gelmeleri. <828) (5281 

••• 
j 173 metre mlkfı.bı kereste Fenerbah-

1 
çeden Çanakka.leye naklettırilecektir. 
Pazarlıkla eksiltmesi 30/ 1/941 perşem-

1 
be günii saat 15 de Tophanede Lv. 
amirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. Işbu nakliyata elverişll mo
törü olanların belli saatte komisyona 
gelmeleri. (832 - 568) 

Tek Taşlı kıymetli 
BİR ÇİFT KÜPE 

Sandal Bedesteninde teşh-ir 
edilmekte olan bu küpeler 
27/1 / 941 pazarteai günü saat 
14 de Mezat dairesinde müza
ede ııuretile satılacaktır. 

Banka Komerçiyale 
İtalyana 

Sermayesi ye ihtiyat akçesi: 
847.596.198.95 İtalyan liretidlr. 

Merkezi idare: MILANO 
balyanın başlıca şehirlerinde 

ŞUBELERİ 
İngiltere, İsviçre, Avusturya, Ma
caristan, Yugoslavya, Romanya, 
Bulıaristan, l'tlısır, Amerika Ce-
mahlrl müttehldesl, Brezilya, 
Şill, Uruguay, Arjantin, Peru 

Ekvatör ve Kolumbiyada 
AfiJyasyonlar 

ISTANBUL ŞUBE MERKEZİ 
Galata Voyvoda caddesi Kara
köy palas (Tel. 4ı841 2/ 3/4/ 5) 
Şehir dahilindeki acenteler: 

İstanbulda: A.lalemciyan hanında 
Telef. 22900 /3/11/12/ 15 Beyot
landa: .İstiklil caddesi Tel. 41046 

İZMİRDE ŞUBE 

AYLAR GEÇTiK.Ç 

1941 iKRAMiYELER/ 

T. iŞ BANKASI 
1 adet 2000 l.irabk = 2000.- Lir 
3 1000 • = 3000.- .. 

2 .. 750 
" = 1500.- ,. 

4 " 
500 .. = 2000.- " 

1941 Küçük 8 • 250 • = 2000.- " 35 .. 100 " = 3500.- .. 
T asarrul Hesapları 80 " 

50 .. = 4000.- .. 
300 " 

20 ,, == 6000.- " ikramiye Planı K~idelerf: 4 Şubat, 2 IUayL'I, l Afus
tos, 3 İkinelteşrin tarihinde yapılır 

Rida. Diş Sa.y 
Boğaz ve (grip, kızıl, kızamık) gibi salgm hastalıklar zamanında gargara 

yapılmakln nğtz, boğazın antisepLislni temin eden kuvvctU blr dezenfektedlr. 

Devlet Limanları iıletme umum müdürlüğünden 
İşletmemizde münhal bulunan iki daktlloluğa, 29/ 1/941 çarşamba günil 

saat 17 de yapılacak müsabaka lmtlhnnlle daktilo · alınacaktır. Taliplerin 
evrakı miısbltelerile blrllkte mezktir tarihten evvel işlct.memlz memurin ml1-
dürlüğüne müracaatları. c554a 

1 İstanbul Belediyesi ilanları 1 
Zlnclrllkuyu mezarlığındaki meşahire mahsus kabirler önüne Karosl· 

man döşeme inşası ile blrlncl sınıf aile kabirleri ara yollarının beton olarak 
inşası işl açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedell 9945 llra 26 kuruş ve 
ilk teminatı 746 l!radır. Keşif ve şartname Zabıt ve MuamelA.t MüdUrlüğil 
kaleminde görülebilir. İhale 7/ 2/ 941 cuma günü saat 14 de datmı encü
mende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan, ihale 
tarihinden 8 gün evvel Belediye fen tşlerl müdürlüğüne müracaatla alacak
lan fenni ehliyet ve 940 yılına ait ticaret odası vesikalarile ihale günü mu. 
ayyen saatte dalmi encümende bulunmaları. (479) 

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

ihtiyaç vardır. İsteklilerin Topkapıda Maltepe askeri lisesi mUdürlllğline 
müracnatıan. (1810 - 495) 

Dr. F ET H i 
LABORA TIJVARI 

Cerrahpaşa hastanesi bakteri· 
yoloğu kan, idrar, balgam, 
mevadı gaita tahlilleri ve ( id
rar vasıtasile gebeliğin ilk gün
lerinde kati teşhisi) yapılır. 
Beyoğlu: Taksime giderken 
Me§elik sokağı Fer ah aparta-

• manı. Tel: 40534 

KÜÇÜK İLAN 
okuyucularımız arasında 

EN SERi, 
ENEMIN 

EN UCUZ 
vasıtadır. Alım, satım, ki
ra işlerinde iş ve iıçi için is
tifade edini:r.. 


