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( Diin Geceki 

1 Harp tebliğleri 1 
İtalyan tebliği 

İngiliz tayyareleri Kata
na, Napoli üzerine 

akınlar yaptı 

ltalyada 
karışıklık 

şayiaları 

Bir çok tevkifler yapıldi
ğmdan bahsediliyor 

ltalyada bir mahal 28 (A.A.) - Ne.yOC'k 28 (AA.) _ Reuter: 
ftaJyan orduları umumi karargahı- Col h. B d · S t •• 

lı bl•V• y um. ıa roa cuting y em ın 
nın 23) numara te ıgı: unan B h b. • b'ld" · R • 

h · d ·• h · h em mu a ın ı ırıyor: esmı 

kc~p csın e dmevd~'.ı ma ıye:te ~et- Balkan mahfillerinde beyan e<:fildi-
at esnasın a uşmana agtr zayıa v· " ltal · ali d le.. le 

verdirilmiş. esirler ye otomatik si- gınel~~lre yanın. ınnd nb e ı ~-
• 1 1 H ··r 1 · gap. ııL ar sona ermı15e e u mın .... • 

lah ar a ınmıştır. ava mu reze en- ı_ d ı_, '- t k'f t 1 · ·· ı - · k il k • aa a mrço.ıı: ev ı a yapı :nııur. 
mız moto ru vcsaıt o arı, u en E v b. L ft ·- ·· l b 

h ·d d'. h 1-'-ı ·- n aşagı ır a a ıunnuı o an u 
ta şı at \•e uşman aw .uuarı uze- t kif t İtal . ı· lt J 
· d ·· · f aı· 1 d b 1 ev a }AD po ıs, ayan an· nn e mucssır a ıyet er e u un- • t l&rı Al G ta 

mu !ardır. nıye .• memur ve man es po 
. . . teşkılatı tarafından yapılmıştır. 

ve Da Sabahki Haberler ] 

B. Churchill, zevcesile birlikte Londrada doklar nıınfakasıru 
t.eftiş ediyor 

Yunanhlar 
tazyiklerini 
arttırıyorlar 

ElbUan yeniden ıiddetle 
bombardıman edildi 

. 
r 

J talyanlarin zayi ati 
ağırdır, mevziler 

cesedlerle doludur 

~ Atina 28 (A.A.) - Yunanistan-

Kısa m.tUAkatlar 

Taksim gazinosu ne 
vaziyette? 

Bu cumartesi akgamı T akalın 
sa.zinoauna gittim. Büyük aalon, 
kilçUk aalon hıncahınç. Amma 
nasıl kalabalık? İğne atsanız 
yere diifmiyccek. Öylesine! Yıl
başı gecesi bile bu derece halk 
yoktu. 

Buranın müdürlüğünü yapan 
Romanya türklcrindcn B. Sabri 
Tulçaya: 

- Bazı mcslekdaşlar .-ize 
dair tikiyet yazıları neşrettiler . 
Mesela pahalılıktan dolayı... -
dedim. 

- Bmgazı mmtakasında Demenın T _ _ı_,c b b" "k b. k ·· 
ı d evıuıa n uyu ır ısmı, ıoy- ===========================: farkında muharebe er evam et· 1 d•V• - h hah M ı· · 

dak.i İnsiliz hava kuvvetlerinin bu 
ıünkll tebliği: Bombardıman tayya
relemmz dün Elbuana yeniden mu
vaffakiyetlo taamız etmiılerdir. Bir 
çok yük.sek infilak kudretli bomba
ların aaked binaların ortasına düı· 
tliğü mü~ahede edilmiı vo teıekkü
lümüz ıehirden ayrıldığı zaman bu 
binalann dumanla muhat olduğu 
görülm~tür. İka edilmiı olan ziyan 
ağır olmalıdır. Hava dafi batarya
larının muhalefeti ile karııla11lmıı
tır. Bütün tayyarelerimiz 1alimen 
dönmüşlerdir. 

- Evvela masraf cihetini mü
talaa etmeli ... --cevabını ver
di.- Günde 5 O lira belediyeye 
kira veririz. Keza günde 50 lira 
elektrik, 70 lira kömür, 120 lir.a 
çalgıcılar, 120 lira numaralar ... 
Suyu ve garsonları hesaba katı
nız. Müessesede 90 kişi geçini
yor ... Hulasa yevmiye 400 -
450 lira kadar masraf vardır .. . 
Pahalılığa gelince, emsalinden 
qın bir ~ey olmadığına kaniim. 
Mesela bizde tabldot 1 00 kuru~
tur. Bu derece lüks bir yer için 
pahalı mı?... Sanırım. asla ..• 

, bi d- en ıgıne gore. er ıa usso mı 
'llektedir. Kıtalarımız r uşman 1 ..ı..: d tah'-· a · - 1 • iht. , . l . .. k .. .. l a e,. .... n e ur mız ıoz en ıva 
:.tolunu zayıat a gen pus urtmuş er d b. t kı t.:-1 b. 
ve esirler almışlardır. Tayyarelerimiz e en,h ılr a mba • ., e~. ya~ıştıran a-

. . . . d zı oa ıs arın zu uru uzerıne ~eçen 

Örfi idare mahkeme- B. Willkie'nin 
diişmanın zırhlı vesaıtını ve pıya e h ha 1 ·ı b - l • 
ku"'•etlerini bombardıman etmişler ad aa 1 

1
1 e çareaMm " ~nl~lrı •dara-

. - · 1 l l d sın a yapı mıştır. uzır rıaa e ~t -\•c mıtralyoz atelll atına a mış ar ır. v I bazı lıa . 1 • f ı· · . d gıtı muı ve tip enn aa :yetı, 
sine verilen suclu ziyaretleri 

Bır muharebe esnasın a avcı tayya- ı· . dik'- . . · • 
1 • • H · t• · d ·k· po ısın nazan .ıı:al'inı celbet:nıııtir. 

re erımız < urrıcane> ıpın e ı ı C l d M"l& d k 
d .. - ·· l d. eçen er e ı ano a vu u:ı ge-

tavyare uşurn:cş er ır. 1 k _,_, '-' ·· · b h. d ·s · Afr'k d K h · d en arlfuuuuar uzerıne u ıe ır e 
arb ı a a enya cep esın e ta..kribe - t..:.· • kif d"Jd- · 

Duha müfrr.zı-lerimi7 bir karakola _ l n luedz .~ının tcv e 1 ıgı 
k d.. . ıoy enmeıLt ır. 

baskın yapara ' u.şmanı msan ve B l dd N Y L. T" 
h • . w t e gra an ew - orıL ımeı 

malzcml"!ce ma ~us zayıata ugra - ,__.__:_ - d .1 h' L_ı_ _ _ 

1 

Şakaveti andıran suç 
İfliyen Atıf Sert bu 

mahkemede muhakeme 
edilecek 

kk-ıı . . raz..,-....,llle gon erı en ır IUUHJ"l"e 
mıslardır. Hava t~e u erımız .. - h li biti . . h -
dü;man kamyonlarını ve zırhlı oto· 'ı ~leilıu.p e ~~C!- erıdn ve c: yadilgo~- 25/12/940 receai Kumkapıda 

b·•ı . . .. . bo b eı.. ı enn tev.ıunne evanı e mcı· b lı: • D 'f d mo ıı ennı muessır surette m ar- t d. e çı ursunu, vazı e aırasın a 
dırı.an etmi~lerdir. Av tayyarderi- e 

11İ } l kz"b• bıçakla yaralıyarak tabancasını alan 
miı: Glostl"!r t-ipinde bir tayyare dü- la yan arın te 1 1 ve 28/t 2/940 günü de ayni taban-
şürmüşlerdir. Diier bir tayyare de Roma 28 (A.A.) - (Stefanil ı ca ile Taksimde Mavi K~e içkili 
ke~if tayyarelerimiz tarafından dü- New • York Tıınes. Sunday Stsr. gazinosuna giderek kasadaki para
.:ıürülmüştür. Ba1timor Sun gazeteleri bazı ltalyan lan almak için garson Cemale ateı 

2 7 28 ikincikf:nun gecesi düşman generallerinin nuiler tarafından öl· eden ve bu suretle ,ekaveti andmr 
tayyareleri Katana üzerine bir akın dürüldüğünü, Almanlann Milanoda hale cüret eden Mehmed oğlu Atıf 
yaparak. birkaç bomba atmışlar ise çıkan bir isyanı bastırmağa çalıştık- Sert hakkındaki davaya örfi idare 
de hnsar ve nüfusca zayiat yoktur. lannı, aevlaılceyt noktalan İtgal et· komutanlığınca el konmuş ve ken
Napoli ve civarı üzerine yapılan di- tiklerini yazmışlardır. Bu neşriyat disi lstanbul örfi idare mahkemesi-
ğer bir akın pelc. hafif ha~arah mu- tamamen yalandır. ne tevdi edilmiştir. 
cip olmuş ise de nüfusca zayiat yok-
tur. 

Alman tebliği 
ner!in 28 (A.A.} - Alman yük.sek 

kum"nd:ı.nlı~ı tcırafından bugftn neş
red'lcn tebliğde ezcümle şöyle denU
rnc>ktedlr: 

Ham taallyet.1 hafif olmuştur. Faa
liyet S:lhası geniş bir bombardıman 
tayyaresi İzlandanm garp sahill açı
'ğında kliçük bir Ucaret vapuruna. tam 
bir isabet kaydetm~r. Alman av tay
yareleri bir diişman tayyareslııl dü
şürmi'ışlerdir. Bir A1man tayyaresi 
dönmemiştir. 

Dün akşam uzun menzllll Alman 
topları İngllterenln cenubu .şarklsln
de askeri hedefleri bombardıman et
miştir. 

Amerikada mahrem 
evrak hırsızlıği 

Vaşlngton 28 (A.A.) - Devlet tec
rübe ve araştırma bürosundan mah
rem bazı ve.saik çalınmıştır. Yabancı 
devletlere mensup iki ajan tevklt edll-

rnlfUr. --------

Polonya
Çokoslovakya 
İki hükumet sıki bir it 

birliği yapacak 

Londra 28 (AA) - Pat ajansı 
bildiriyor: Polorzya ve Çekoılovak-

lktl• nad"'ı konferans ya LnkUınetleri harpten aonra iktı-
~ ıadt, malt, kültürel ve iki memleke-

Boşalan Avrupa piyasa
larını telafi çareleri 

görütülecek 

tin müdafaaaı sahalarında sıkı bir 
i§birliği yapmağa karar verm.İ§lerdir. 

l..ondradw muvaldcat Çekoalo
...U hiik.tlmeti Polonya llü.lı:Uıneti ile 
balen J1lP1hnakta olan müzakerele· 
rin ee,-rl n mezkiir ifbirliğini ilham 

,.. k .,0 ( a a ) N ..,. .._ Ti eden prensipler hakkında bir tehlii 
.-.evyer - '1-61. - ew- ... or.. - ,._;..:. l-fülc6m • 

mes rrazeteslnln yazdı.tına göre boşa- -ır·~ ... ··~m· et aym. nman· 
la.n Avrupa plyasalannı telAtl 'etmek da mevzuuba~ olan lgbirliğine ait 
tlzere Amerikan hükdmetlerl arasında teferruatı tcsbite memur olan Çek -
ticari nıilnasebeUertn inkişafı mesele- Polonya mtd.telit komiı.yonu nez
lerlnl görüşmek 1çln Montevldeo'da dine gönderilecek müme9eillerini de 
bir iktisadi konferans toplanml§tır. tayfa etmiıtir. 

Kon!erans:ı. ArJant1n, Brezllya, Pa- -----
raguay, Uruguay, şııı, Peru memle- Atinada hava tehlikesi 
kctlerlle Amerika miişahldlerl ~tırak i--reti 
etmişlerdir. :ı:--

Atina 28 (AA.) - Dün ıabah 
Holandada vaziyet 12.4~ da_ ~tinada hava tehlikesi 

Lo dr 28 (AA) H il d _ ifa.reli nrılang ve saat l .f.04 te teh-
~ d~ k d. L :11 -.-d 0Alan a likeı\in zail olduğu ilan olonmuıtur. 

nın şım ı en ı sanı erın e nuı.n· 

larm oistili hazırlık.lan için yaptık.lan 
masraflara ve ağır ifgal masraflan
na katlanmak. mecburiyetinde oldu
ğu. Lonclranııı Hollanda mahfilt~ 
rinde .-öylcnmelı.tedir. Almanlar, 
bundan bqlta yiyecekleri ve İptidai 
maddderi de yağma etmelı:teclirler. 

fümdan ba~ Alman endüstrileri 
hesabına zorla c;ahttmlmak iizere 
100.000 e yakın Hollandalı AJrnan
yaya gönderilrni§tir. 

lki lsveç vapurundan 
haber yok 

Stokholm 28 (AA.) - Stıcfani: 

Japonya - Çin 
Japon Hariciye Ye 

Harbiye Nazırlannin 
beyana ti 

Tokyo 28 (A.A.) - D.N.B. bil
diriyor ı Ayan meclisinde Haricl7• 
NaDn Matııuoka Çin ilıtillfı hakkm· 
da beyanatta huJunaralc. 1Unlan e3y· 
lemJ,tir ı c Y enl alınan tedbirlerden 
bahaemıfyeceiim. Y alna tunu söy
liyeyim ki Çinlilere ait olup timdi 
Japon ticaretinde bulunan bütün 
müesseseler, fabriltalar 'lllaire sa

hiplerine iade edilecektir.> 

Stureholm ve Valparais isimlsinde 
ve beheri 4000 :ton hacmincie iki 
İsveç gcmis.i.ııden ~oktanbCTi hab~ 
alınamamaktadır. Bu vapurlann ba
bnldığı zannedilmektedir. 

Yine ayan meclisinde beyana~ 

Tütün satışları hararetle bulunan Harbiye Nu:m ııeneral To-
devam ediyor go .ezcümle fUDlan söylemi!tirt 

İzmir 28 - Tütün satışlan hararet- «Japon ordusu Çinde bir tenkil 
le devam .e.tmektecllr. Ege mıntakasın- hareketi yapmaktadır. Eğer Çin iyi 
da piyasanın açıldığı günd.enber1 bu- ıı:.-.ı · • .. t -'- '---- J 

ilne kadar 2G,5 mllyon kTio tütün sa- •..Jcuerım E09 erecı:K. OllDllll. apon-

Macar Hariciye Naziri 
kim olacak? 

Budape~te 28 (A.A.) - Stefani: 
İsrarla dolaşan bir şayiaya göre Ma
caristanın §İmdiki Bükret sefiri Bar
dossy, müteveffa Kont Csaky" nin 
yerine Hariciye nazırlığına tayin 
ed·ilecektir. 

Seylap 
Karacabey ovasini 

yeniden su istila etti 

Bursa 28 - Mustatakemalpaşadn 
yeniden seyltıp baflamıştır. Karaca
bey ovasını su ıstutı etnılştlr. Apollond 
gölil kabarmıştır. Gerek vlHlyet ve ge
rek kazaca. seyllp yerinde her türlü 
tedbirler alınmaktadır. 

Bir İngiliz denizaltisl 
batmış telakki ediliyor 
Londra 28 (A.A.) - İngiliz Bahriye 

Nez:ırettnın resmen blldlrdlğlne göre, 
aTrlton• denizaltısı Takt1nde iimine 
dönmediği ıçtn, ba~ olarak tellkkl 
edilmesi 1cab eder. 

Türk - Elen doıtluğu 
hmir 28 (A.A.) - Türle - Elen Tica

ret otlslnln fikirlerini yayan Türle -
Elen mecmuası son sayısında İzmir 
Belediye rclslnln lkl memleket arasın
daki dostluk ve 1ktisadl münasebetle
re alt bir yazısını neşretmektedlr. 
İzmir Belediye reisi, bu yazısında. iki 

mememleket arasında.ki sıkı dostluğun 
blr tarihçesini yapmakta. ve temaslar 
net1cesl olarak lçtlmat ldetlerl, llsan 
ve mustkllerlle blrtblrlerine kayna§
nuf bulunduklarını ve Türle - Elen 
dostıutmıun her ,.eyin fevkinde 2tnde 
Te tuvvetıl ka1Illlf olmamıı, böyle kuv
'etıı bit tuura dayanmagmdan nert 
geldlğinl bydeylemektedlr. 

Gördüklerim, 
Duyduklarım 
Aktam, Sermed Muh

tar Alua'un yeni bir 
yazi seri.tine baıhyor 

Sermed Hııhtar, lblr ya-
zılarında olduiu cilri bunlar
da da eJld htanbatun 11111-

hlt.leriDJ. jiplerbd, ananeJe. 

rtnl, vakalannı, fimdiye ka
dar ı.JıHttiklerlnl bn)tır
mıyarak samimt blr kalemle 
yazacaktır. 

llk yazi yarinki 
nüshamızda 

B. Churchill'le bir saat 
üç çeyrek görüştü 

Manaabr 28 (AA) - Reuterin 
Arnavutluk hududundaki muhabiri 
bildiriyor: Şimal cephesinde ıiddet-

L d 28 (AA ) B W·lıı.· li muharebeler olmaktadır .• Yunan-
on ra . . - . ı .ıue 11 -'- b'. ··ı: J • 

Lo d d · d·v· ·ıL. .. h k1. ı ar taarruz yaparOA uyu& tepe en 
n ra a geçır ıgı ı ııı. gun a .ıı:ın• 1 • · 1 d' Sk b. d' · 

da gazetecilere intibalannı ıöyle an· ede yeeçınnıl ı' er ır. ,ı_1 u~. ~damva •m-
ı t t o unan ı ar ::ıa erıru ı e et-
a mış ır: . . '- F '-- 1 1 .dd 

B .. ..v1 ••. b tinyoruar. aıutt ta yan ann ıı et-
e ugun og .e !emegını ay d" ve li topçu ate,ine maruz bulunuyor

bayan Churchıll ıle beraber ye nn. l K" . tak d 'dd u· . .. '- l ar. ozona mın asın a fl e ı 
Bır ıaat uç çeyre.ıı: entemuyona va· .. d" h b 1 · ld .. bild" 
ziyet, harp, Amerika ile lnıiltere g·uı n uzkt-~u are e erı 0 ugu ı· 

dak. .. b I h '-'---d n me eoır. 
ara.ın ı munue et er a1Lıır.ın a "-t d B 1. d "1 

·· ·· ··k Övl d ·ııa v. ro çya ve oaze aıı an ara-
goruıtu . g e en ıonra mı ı aer· d 1 l l f '- ••d eti • l B . ·ı L. •• sın a ta yan ar ev.ııı;alll e gayr er 
vıs er nazırı evın ı e uır aaat ııo· .. . 1 1-• b. ff '-l 

•• t'•k s· b• • • d L 1 J gostermlf erte de JUÇ ır muva a& • 
ruş u . ır ırımız en çoııı. ıoş an• ld d • 1 d. H n..ı 

dk B Ed D ff Co ·ı d yete e e eme~ er u. er ı.ıı:ı ta-
ı . , en ve u oper ı e e fı h k l · f ı· b 
•• •• v. d . . ra n ava uvvet en aa ıyette u-

goruşecegım. emııtır. 1 L. h d '-' ·1 
B ,.,,,.lıL· b d C't •d unara& cep e eıu mevzı ere vo ateı 

• w .ı ııı;ıe, un an sonra ı Y e h dak' k 1 h"' J 
v • "d b L _ • attın ı no ta ara ucum ar yap-

yaptıgı gezınh en anactmıı ve la d 
.. 1 d·w· .. 1 k im t mıı r ır. 

soy e ıgı soz er ço acı o uş ur. Atina 28 (A.A.) _ ftalyanlann 

B. Willkie'ye verilen •on günler içinde verdikleri zayiat 
bir hatıra harbin baıındanberi verdikleri zayi

atın en ağırıdır. Yunanlılar, İtalyan 
mevzileTlne girdikleri zaman hu 
mevzileri cesedlerle dolu bulmuo
lardır. 

Londra 28 (A.A.) - B. Willkie 
bugün Jngilterc bankasına gitmiftir. 
B. Willkie bankaya giderken alarm 
işareti verilmiıtir. Bu İJaretin bir ha
tırası olmak üzere B. Willlcie'ye bir 
bomba parçası verilmiştir. 

Deniz kazası 
Alrikadaki 

Belcika kıtaatı 
• 

- Garsonlar meaelesinden de 
§İkiyet oluyor... Türk halkın 
önüne: cVouı deoıireZ> diye çı
kıyorlarmı~. 

Sabri Tulça: 
- Müessesemizde Romanyalı 

ganon esasen pek azdır. Bun
lar da mukavele mucibince gel
miılerdir; türkçe öğreniyorlar. 
Şimdiden anlıyorlar. - ded-i. -
Biz esaalı ıekilde Türk gençleri
ni yetiştirmek istiyoruz. Mesela 
timdi on gence ihtiyacımız var. 
Bunlara usta ahçılık, usta gar· 
aonluk öğreteceğiz. Çırnklılt za
manında yatmalarını, yemeleri
ni. giymelerini temin edeceğiz. 
Böylelikle müenesemiz mektep 
haline de girecek ..• 

Yürük Çelebi 

Beyaz evde 
büyük bir 
toplantı 

Şirketi Hayriye vapuru 
bir motöra çarparak 

batirdi 

Yardım kanunu bu hafta 
Sudana, Habetistana ve meclisten çıkacak . 
ıimali Afrikaya gidecek 

itap 28 <A.A.) - Belçika Mü.stemle-
Toplantıda demokrat ve 

cümhuriyetçi erkan 
hazır bulundular 

Dün sabah Beşiktaş önlerinde f~l ke Nazın buraya gclmlştlt. Burada 
bir deniz kazası olmll.f, bir motor Cenubt Afrika Birliği Bqvek.111 ne gö
batmış ve motör taytal:ınndan blrt rilşecektlr Bu görüşmelerde Kongo 
boğulmuştur. Motör, Şile limanında yolu ne ohnale kıtaat nakli hakkında 
knyıtlı olup Muharrem relsln idare- kolaylıklar vardır. Nazır gazetecilere Vatinston 28 (A.A.) - Mebu-
slnde 4,5 tonluktu. Beşlkt~ önlerinde deml4tlr tı: aan meclisinde tedlcik edilmekte 
Şirketi Hayrlyenln 73 numaralı va- cAlmanyanın Afrika kıtuma dön- olan Jngiltereye yardım layihasının 
puru çarpmış ve motör batmıştll'. Mo- mCBI, bütün Atrlka. devletı.erlnln ıs-
tör kaptanı Muharrem kurtulmuş, tlklAllne ve emniyetine nihayet veril- t&dili hakkındaki tekliflerini rnüza-
Tayfadan Rlzell Alt boğulmuştur. Ka- mes1 mAnasuıı tazammun edecektir.• kere etmek üzere dün akıam Reisi· 
za. hakkında tahkikat yapı.Inıaktadır. Kap 28 (A.A.) - Belçika M\lstemle- cümhurun ikametgahı olan Beyaz 

Balıkçı gemilerinin dü
şürdüğü Alman tayyaresi 

Londra 28 (A.A.) - İki balıkçı ge
misi bir düşman tayyaresine Lsabetıı 
atı, yaparak tayyareden yangın çıkar
mışlardır. Pazar günil bir ba.lıkçı ge
mlsl taratından dtlşüriilen Alman tay. 
yareslnden başka iki tayyare daha 
tahrlp edllm.lşUr. İk1 tıcaret vaparu 
da bir tayyare dü.,U.rm~tnr. 

lngiliz prensesleri 
İki küçük prenses bir 
bombardıman tayyare

ıile seyahat ettiler 

kA.t Nazırı, Belçika Kongoaundakl su- eyde fevkalade bir toplantı yapıl· 
baylarla &61terln Sudana, Hebefbtena mıtbr. 
ve Şlmall Atrlkaya g1decekle?1nl söy- Rcisicümhur bu toplantıya Hari-
leml.ştlr. clye, Maliye Nazırlarile mcbıısan 
Bir liafta içinde batirilan mecliııinin demokrat ve cümhuriyet· 

çi erkanını davet etmiot-ir. 
vapurlar Vatiııaton 28 (AA.) - Yardım 

Londra 28 (A.A.)- 19/ 20 tklnclkA.- llyihasının gelecek haf tn meclis ta· 
nun gecesi biten hafta r.artmda dil.1- rafından büyük bir ekseri} etle tas• 
man faallyeti netlce&lnde denlıı tlca- vip edileceği zannedilmektedir. 
retlnfn utradıtı zayiat ceman 58,212 • 
ton hacmlnde 11 vapurdan Jba.rettır. 

Belçikada 
Bir aya kadar yiyecek 

tamamen tükenecekmit 

Ne.york 28 (AA) - EW dim· 

Japonyanın Hollanda 
Hindistanından talebleri 

Londra 28 (A.A.) - Verilen habere 
nazaran, Japonya, Hollanda Hlndista
nından mühim fednkdrlıklar talebin
de bulunmuştur. Bunlardan ezcümle 
madenlerin ve dp.lyanların Japon 
ameleslle 1§letllmes1n1 istemlşttr. Bu 
taleplerin kabul edileceği şüpheUdlr. 

Loedra 28 (A.A.) - Prenaee hur rem Hoover bet kilçiik demok- Cenubi Afrika hava 
Elisabeth n m-enses Margaret, in- rasi için yiyecek tedariki ilo mefiU} 

r• olan millt komitenin bilrosunda bo- kuvvetleri 
giliz hava kuvvetlerinin aahil muha-
faza aervWe.rine ait bir bombardı- yanatta bulunarak demietir kiı Pretoria 28 (A.A.) - Bir kaç 

t l b . • 1 ı.._ L!_ cNazart olarak Belçikada hir gün- bin pilotun dethal Cenubt Am'ka 
man ayyares ne mm.11 er Ye nnrD'lll d ad b d· • _L _ıL 
b .d .-..: d 'l.. • ilk d-L l k t _ o am qına üıen yıyeec.. ~- bava kuvvetlerine iltihak edeceği 1 

ay"""n enuen .nll 
0 

ara n tan pek az.dır. Hiç bir millet bu ita• haber verilmektedir. 
gillz hava kuvvetlerinin bir merke- dar az aıda ilo yqıyamaz. Boyana· , ____________ , 

ziıri ziyaret etm~lerdir. 14 yaşında bnı Belçikada bu hu.auata tahkikata 
olan prentca Elisabetb, volana otur· memur edilen eksperlerden ıelen 
Dllf. on yaıındald küçük kardcti .ı.e raporlara iatinad etmektedir. Belçi
~:-:: k ta ak · ·· il uha Jı:a millerine llzım olan csulı sıda 
"~., 0~ ya ~- ~r _,_m Y· maddeleri bir aya kadar tükenecek
y~ ~r uııtmana iı;&fll n.ara;et ft• tir. 

mqtir. Belçikada adam baıina düşen yi-
Preneeslerin tayyareye bin itlerin· L _''-ta İn ·ıt Al yccea; rna n ıı ere ve manya. 

de kral ve kral-içe de hazır bulunmuı d h k • " t d milr.tann ·· a er eae :uıaoe e en uç• 
ve Yeni Zelandalı pilottan, Arnerİ· t b. • • b ti. ded" ö - " d k. e uı nı:s e n ır. numuz e .ı 1 
ka Birle,.ik devletlerinde inıa edil- b tın 15 · k d B ı "- 1 lr 

• • •V• ıu a ıne a ar e ç~a ıa m 
mll olan h1.1 tayyarenın Atlanügı ge- ekmekten vcsair hayati gıda mad-

Ke demeli? 
Tan ııazeteıinde ııenc f8yle 

bir ıerlevha ı cLord Halifa.x 
Hull Jle bir ıaat •Üren bir aörUı· 
m• yaptı.> Söyliyo aöyliye diH
mizde tüy bitti. 

cCörüşme yaptı> 

dememeli; 
cGüriiftü> 

demeli! 
ıldığı anlaşılmıştır. FlatAcı: 1yldtr. va aysal bir .-aziyet almaya hazır-
iü.:.tah Uler memnundur. dır.> 

çlp hakkında büyük alika ile izahatıdelerinden mahrum kalmaları müm-
-. ___________ ., almııılardır. kündür. l "-------------' 



29 Kanunusani 1941 AKŞAM 
, Sahife 3 

AKŞAMDAN AKŞAMA 

Türk portakalının 
müstahsillerine medhiye 

( Ş 8 B i R B 4 D B R L B R i ) ll•u- ç..-p•••ll '--•-----------------------------.·.--rl- Hamur tahtası 
Çamhcada 1 Kundura fiatleri l Bakırkoyde yerine pinpong 

otel 
- Kaça bu portakal? 
- Bet kurut. 
- Öbürleri T ... Şu irileri? 
- Sekiz kurut! 
Dilim vanp da: 
- Yediye olur mu? • diyeme-

dim. 

BeleCliye Maliyeden bir, 
arıa alıyor 

Zira küçük bir çocuk hafı kadar 
deiilae de muhakkak ki mütbit bir Belediye, Çamlıcanm tepesinde 
boksör yumruiu kadarddar. Geçen modem blr otel yaptırmak 1stlyord11.. 

Fiat mürakabe komisyonu kundu
ralan sınıflara ayıracak ve kar 

nisbetini tesbit edecek 
bö lel · • t 5 k .a,:. • Bu otel Jçln Maliyeye alt bazı erazf71 

aened:ıı- Hely ~': d Ul'Ufeldikla ç~ar- almak için Maliye VekAletlne müraca- Flat mürakabe bürosu tara- liraya satılması caizdir. Altlanna 
... e a an it' erı za• at edllml§tl MallJe VekAletl Beledi- fi t rl hakkın k uk k d ğ takdir 

man. ziyafetimiz olunca 4-0 a al- yenin bu ~eblne muvafakat cevabı tından kundura ıa le - auç on u u de o kun-
daiunm bilirim. Hem. doğrusuna vennift1r. Belediyeye tertedllecek era- da Sümer Banktan, Kunduracı- duranın fiati 14 liraya çıkabilir. 
iateneniz, Yafa'nınkiler. cçahmma z1 18 bin metre mura.bbalık bir .sah&- ıar cemiyetinden ve Kunduracı- Vitrlnlenie yüksek flat göste-r.iane: tüy kabası!» tamncladır. ~ugflnlerde Belediye Em1At müdür- ıar kooperatifinden istenen ma- ren etiketli kundura bulundur-
İınlen çıkmq. Fakat • aoy~ lqünden, DaiDıl enetim.enden, M1lll lfunat gelm1ştir. Büro, bu malO.- mak, pahalı kundura satmak 

Gayet kaim ~ Dilimlerm aç• Eml1k mildilrlilatınden mtımessuıer matı muhtevi raporları Fiat mü~ 1 adetA. bir moda haline girince 
lan karumut; sen kalan lmmJan giderek eraztye fiat toyacaklardır. 
da dit cfit ••• Ben bunlan kart uiar· Erazt alındıktan .sonra ileride vaziyet rakabe komisyonuna verecektir. iyi diyebileceğimiz bir kundura-
laruı lifl-.mit etine benzetirim. Bi· milaalt 'blr safhaya glrlnce otel indi& Fiat mürakabe komlsyonu yı on dört liraya da almak kabll 
aim b Yaf 1 • onla edilecektir Otele gtt.mek için mütea - 1 A••'--d 

uranın .• a• an •e, • dit y~Ilar da yapılacaktır. kunduraları malzemesinin kıy- 0 amıyor. uuua arlann bu hu-
nn yduundDa ~ôrpe ~~Tii~ ~- . metine gör: sınıflara ayıracak susta.ki raporlarından anla.şıldı-
=~ ~~ciho~u uca Hatta-.: Peyn·ır t•ıatler·ı her sınıf kunduradaki kD.r nisbe~ ğına göre tstanbulda kundura 
çiilder arasmda =:: nefia koku- tini f;esbit ve illrı eedecektir. satışlannda ihtikAr yapılrnakta-
lalan var ki Yafa cimini da seçi- Kunduralan sınıflara ayırmak dır. 
yo~ar... At Belediye lktiıad müdür- üzere mıntaka Ticaret müdürlü- Halk kunduralanndakl fiat te-

mayı aoruyonunm: et pa- btrl•V• d k ffüü lük basa. lüğü arttınlmaıı lazım ğünden, Sanayi ıgın en, un- re , s kunduralardaki ka-
Armudu aoruyonunuz: Ata deve- ld""' • • bildirdi duracılardan, dericilerden ve Be- dar değildir. Kunduracılar ceml-

pe! ge ıgım lediyeden birer mümessil bulu- yeti idare heyeti azasından biri 

Y .... m mandalina. portakal... Fiat mürakabe komisyonu Ticaret nan bir komisyon kurulacaktır. tarafından verilen izahata göre 
Bol bol al... Çoluk çocuk yesin t... ve zahire borsaslle Belediye lktlsad K d flatlerinln neden kundura fiatıerindeki pahalılık 
(Her feyin daha pahalandafl bu müdürlüğünden peynir tıatlert hak- un ura h .. d .ı;. a 
devirde olması büabütün dikkate kında birer rapor ıstemııtt. Raporlar, ibaret olabileceğine dair alaka- enuz l5er vil yetıere tesir et-
tayan!) komisyona verilmiştir.'. .. _ d rlar tarafından Fiat mürakabe rnernlşti. Her türlü malzemesini 

Belediye İktlsad mudurluğü verdiği a .. İstanbuldan tedarik eden digv er 
- Fakat efendim, Avrupanın raporda, peynir fiatlnln değişmesi lA- bürosuna gelen raporlara gore, .• 

yollan kapalı ... İhraç edilemiyor da zım geldltlnl, yanı em kuruşa satılan bugünkü kundura fiatıerl çok vılayetlerdeld kunduracılann, ff. 
ucuzluk o sebepten! beyaz peynirin bu f~tıen satııamıya- .. k kt' Harp dolayısile hariç- atıerini İstanbuldaki meslcktaş-

ö 1 T cağını llerl sürmii§tur. Çüntil Fiat yu se ır. 1 k d "'kselt 1 i d · 
Y e amma, ürkiyede de porta- mürakabe komisyonu beyaz peynire ten az miktarda deri ithal edile- arı a ar yu meme er erı, 

kalcılak yeni... Bir bahçe. seneden 50 kuruş fiat koydutu zaman peynir biliyor. DükkAnlardakl vitrinler- kösele ve işçi fiatlerlnin pek o ka
aeneye mahsulünü artbnr ••• Pıbrak tacirleri bu ııatın kA.fi oldutunu ileri .. 

1 
rind k h 1 f' t' dar artmamış olduğuna delllet 

gibi artacaklar; hem d1t piyasayı sürmilJlerdl. Fakat o zaman kendile- de, uzer e e pe pa a ı ıa ı 
doyurup hem de içeride bet kurut· rindcn teahhüdname alınmamıştı. taşıyan kunduraların ekserisi eder. 
t tıl _1_1 __ _. M Peynir flatlerlnl yükseltmek için . . ~-A ed' . l . 
an ucuza aa acaaı~ll'. uzun Mıntaka Ticaret müdürlüğüne müra- yerli deri ıle uıMJ.1 ılıyor. Yerl Kunduraların, malzemesinin 

Avrupada erittiii demokrat merba· caat eden peynir tacirleri, Edime ve derilerin maliyet fiatıeri ise ma- maliyet fiatine göre sınıflara ay-
leye inecekler ve buna rağmen aa- i d ki rı ti in ülcsel 1 ld 
b"ıpı-:..: ih•a edeceklerd=-.•• ( cBu- c varın a _ a er Y m ş 0 u- lümdur. Etek ve boyun cıktıktan nlmasında alakadarlar ittifak 
~- , .. ğunu ileri surmüşlerd!. Mıntaka Tica- • 

na raimen» değil. cbu aebepleıt !) ret müdürlüğü tararından Edlrnede sonra husule gelen iyi cins yerli etmektedir. Bundan bir müddet 
.... nıUadarlardan telgrafla istenen ma- sırt köselenin kilosu 250 kuruş- evvel kundura fiatıerlnin tesbiti 

Iümata. gene telgrafla cevap verilmiş- t B' 'ft kund · · · · · · 
Bir amıf arkadaşım vardır: Raif tir. Gelen cevaba göre, Edlrnede pey- ur. ır çı ura ıçın 800 ıçın faalıyete geçllmış, her kun-

Meto... Kendisi ayni zamanda mu- nlrin toptan kilosu 40 kuruşa satıl- veya 900 gram kösele kullanıl- 1 duraya kunduranın evsafını gös
harrirdir. Gazetelerde iktisadi ya. ~aktadır. Edlrnede fiatlerln yükseldi- maktadır. En iyi cins vidaladan teren birer etiket yapıştırılması 
ı:dar yazar. İsmine raslamı,sınızdır. ğıne dair peynir tacirlerinin ortaya . . . . . . . . 
Bundan on küsur sene evvel aile attıkları şayianın asılsızlığı bu suret- bır çıft ıskarpinlik derısı 200 veya ıstcnmıştt. Bu yoldaki tedkıkler-
ıervetleri iktisadi buhran neticesi le meydana çtkmış oluyor. Fiat müra- 250 kuruştur. İyi kunduraların den bilahare vazgeçilmiş, teklif 
aarıaldı. Evvelce borsacılık nevin- kabe komisyonunun evvelce tesbit edl- imalinde 250 350 kuruş işcilik bilhassa kavafları slnirlendir-
d len fiatlerl değlştirmlycceği anlaşıl- ' 

en itler yaparlarken. bu sefer, ikti- maktadır. Bununla beraber buzhane- vesaire masrafı yapılır. AlA.ka- mişti. Mukavvadan istifade eden 
aadiyabn en mübareğine, yani ia- lerdekl peynirler henüz piyasaya ar- darlann raporlarına göre en iyi kavaflar etiket usulü ihdas olun
tihsale. istihsalin de ziraat faslına zedilmemlştlr. Vekiller Heyetinden, cins bir kundura 950 kunışa mal duğu takdirde dükkAnlarını ka-
ve ziraatin o zaman için pek oriji. piyasaya çıkanlmıyan ve sahipleri or- . 
naline gittiler: Porkalcıhğa... Mü- tadan çekllen peynirlere vazıyed edil- oluyor. Bu kunduralann on iki payacaklanm bildirmişlerdi. 
nevver ... ençler olan biraderleri. ce- mesl için istenen müsadere aaılhlyetı-

.. ne henüz cevap gelmemlftir. 
nup viliyetlerimizde çoluklarile, 
çocuklarile yerlettiler. Ailenin kök- Fiat mürakabe büorua KuÇUK HABERLER 

yangın -·-
masası 

G~5.erilerde aene)erdenberi seç· 
4 ev yandıktan aonra med1g1m bir sokaia yolum düttii. 

Burada eskiden beri 
t .. d••rüJ• d.. yanyana ma· a et ıon u u rangoz . " doiramacı dükkinlan 

vardır. Hatta kiiçüldüiümcle bir ke
re buraya b··...::ı_ 

Bakırköyünde Yenlmahallede 10 b" bam U7ua annemle eelmit 
Temmuz caddesinde 71 numaralı B. ır bk. :'_~abtaaile. bir oklava al
İhsanın üç katlı ah§&p evinden yan- ~ .uuman bir küfeciye verip 
gın çalanı§ ve biraz sonra aynl sırada- evm yolunu tubnuttuk. Alqam aof. 
ki evlere sirayet etmiştir. Ate§, dört rada konllfUlurkea l.tanbuld 
ev yandıktan sonra söndürülmüştür. iyi hamur tabtalaruun v a en 

Yanan binalar ıunlardır: 10 Tem- rm gittiiimiz sokakta e °"!ı~ 
muz caddesinde 10 numaralı Dr. Sl- öirenmittim ltt yap 
monls'ln, 12 numaralı ipekçi B. Ilısa- anımd • . e 0 z.am.anclanberi 
nm, 14 numaralı gümrükçü B. lhsa- Y a ne vakit oklavadan ve ha
nın üçer kaUı ahşap evleri. = vtabtaamdan ~ilae hep t.. 

İtfaiye yangın yerine gitutı zaman aga habrlar-.m. Lakin Flllarca bir 
her dört evi de battan bap. tut\lfDlU§ kere daha oradan seçmek nasip ol· 
blr halde bulmuştur. Yangının mangal IDUDlfb. Bu sefer nıaraneoz ve doi
devrllmeslnden llerl geldltl zannedll- ramacı dükkinlaruun arasmdan Re. 
mektedlr. Havanın sert ve fırtınalı ol- çerken gözlerim boy aaralarına söre 
ması yüzünden bütün bir mahallenin iiatüate konmut hamur tabtalaruu 
~ması lhtlmall va~en, itralyen~ ••da. Çiblrii eskiden öyle idi. Dük
gosterdlğl gayret yüzünden, ateş bu- kinlann önünde en altta en büyük 
Y_!ik tahribat yapmadan söndürülmiif- hamur tahtası. onun üstünde biraz 
tur. daha küçüiü. daha Ü.tünde daha 

Ekem fiati 
Zam yapılmasına aebep 

görülmedi 

ufağa dururdu. Hamur tahtaları 
böylece lfİtlİkçe küçülür. En üstün
de de ekseriya bir çocuiun oynaya
bileceği kadar küçük bir hamur tab· 
tası dururdu. 

Hatta ben bu oyuncak hamur tab
taamı büyük anemden iatem~tim de 
o: 

Fırıncıların ekmek flatlerlne zam - Sen kız çocuiumusun? Erkek. 
yapılmasını istemeleri üzerine Toprak ı ler _öyle •eylerle oynar nu? ... diye 
mahsulleri ofisi son 15 günlük buğday benı azarlamıştı, Yanımızda bqka 
~tı.ş fiatıerlne ait listeyi İktlsad Ve- bir miitteri beraber e-etirdiii kaz ço
ka~e~~n~. _yermiştir. Belediye Iktisa~ cuiuna bu minimini hamur tahtaaile 
müdurluğu llstedekl rıatıerln vasatı küçücük bir oklava alırutta. 
nlsbetlnl tedklk etmiş, neticede zam- Hamur tabtaaile oklava 0 zamma 
ma sebep olacak bir de~lşikllk olmadı- -küçük od il bal' d --•-
ğını tesblt eylemiştir. Bu itibarla fı- lann makekerd md:bij. çockaua· 

oyunc a rosu me • 
nncılann talepleri reddedildiğinden, dar · • ti. B def bak Orta-
ekmeğe bir zam yapılmıyacaktır. L lrlıl'IDlt u a hm. 
Diğer taraftan Sıhhiye Veklletl yüz. d kta bam~ tah~mdan ve oklan-

de 15-20 nisbetlndc çavdar unu ka- an.~ e Yo. · .... 
nştırm.ak suret1le hususi bir ekmek çı- Kote bqmdaki buyük annemle 
karmak için tedklkat yapılmasını em- hamur tahtası ve oklava aldağmm 
retmişti. Bu tedkikat ikmal edilmiştir. dükkanı tanıdım. Likin burada ol. 
Diğer taraftan BaşvckAletln göster- du~ça Yatla b~ ~~z k~diaine 

dlği ıüzum üzerine, yüzde kırkı çavdar verilen ebad uzerme bar pangponı 
olmak üzere, umuma mahsus yeni bir masası aypıyordu. İçeride de henüz 
ekmek çeşnisi daha hazırlanmak üze- cilalanma, radyo masalan duruyor
re tedkikat yapılmıştır. Her iki ekme- du. Gülümsedim. Hamur tahtası ye
~ln çeşnileri bir fırında pl.şlrllccek ve rine pingpong masası yahut radyo 
neticeleri birer raporla Batveka.lcte ve masası ... Oklavalar kayıplara karq.. 
Sıhhiye Vekaletine bildirilecektir. mışlardı .. . 

Karilerimfzin 
mektuplara 

Halbuki bir zamanlar -insaDlar 
ti.manlıktan ve bam..- itindea hic 
iirkmedikleri devirde-- alda ....... 
ve hanım bıhtasmm evlerdeki o aal
tanab ne idi? Hemen bütün nelerde 
bunlardan birer tane bulaaurda. 

Sirkecide bütün gazi- Hamm bıhtası mutfaim en mühim 
nolar üçüncü aınıf tezcihlarmdan biri idi. Zaman za

lerini ana toprağa daldU"dılar. On t" t .. d .. 1 .. ., .. U 
sene sabırlı mesaiden sonra alhn sa· ıcare mu ur ugu * Torik balıtı için balıkçıların gün

de 3000 kalıp buz ıstedlkierlnJ yazmıt
tık. Belediye ancak 500 kalıp buz ve
receğini balıkçılara blldlrmlıtır. 

man ba tahta aaaldıia yerden çaka-
*Son olarak ithal edilen otomobll kalmağa mahkôm rLr. Yere serilen hamur bezinin tam 

nlığında portakal meyvalanm be- emrine verildi 
reketle aldalar. Seneden seneye de Son bir emirle Flat müraka.be büro-
daha ziyade alacaklar... su yeni bir emre kadar Flat mürakabe 

Bunlar elbet b=- t-'- aile d.O.il ••• komisyonuna bağlanmıştı. Dün yeni-
.. ea -.. den Ticaret VekAletlnden Mıntaka 

Tanadaklanm olduğu için kendile- Ticaret müdürlütüne gelen bir tezke-
rinden bahsettim. rede, büronun Ticaret müdürlüfü em-

1,te bu sayede Türkiye porta· rine verllmlş olduğu blldlrllmektedir. 
kaluu lezzetle. if taba ile. ucuz ucuz 
Yiyoruz... Böylelerinin hem kendi
lerine. hem millete faydalan doku· 
nuyor, .. «Hem de dünyaya!» diye
biliriz... Zira kürenin koca kafasm· 
dalci o nokta, şayet bu ziraatçile-
rin eli deimeseydi kelet kalacak· 
b... Simdi - aon moda aaç rengi 
olan - lnzd hevenlderle bukle buk
le bezendi! 

Berberler cemiyetinde 
14 kiti imtihan edildi 

Dün Berberler cemiyetinde ehliyet
name imtihanı yapılm14, altı kadın, 
sekiz erkek berberlik imtihanı vermiş
lerdir. Diğer vlllyetıerden bir kısım 
berberler ehliyetname almak için Ber
berler cemiyetine bat vurmaktadır. 
Cemiyetin başka vlllyetlere ehliyetna
me verme salAhJyetı olmadığından, 
talepler lıcarşılnnamıyor. Bir cildlik eser yazana uzun uzun 

tenkitlerle iltifat savurmak matbua· 
t.nuzın adetidir. tstiluat. hele zirai Gümrük ve inhisarlar 
İstihsal, onun da bu nevi, aari ölçü· Vekilinin ziyaretleri 
lerle manzum Şehnameleri bak Gümrük ve İnhisarlar Veklli B. Ralf 
eder! Karadeniz dün flllyette İstanbul Vall 

Nefis POrtaka1a. ucuz portakala, ve Beledlye Reisi Dr. B. LOtfl Kırdan. 
altın PGrtakalı. döviz ....:..- por- Parti merkezinde Partl tel.si İzın1ıl 
takal b. .. ...... -- mebusu B. Re§&d Mhnarotlunu ziya-

1 , ıze veren müatabail kahra· ret etmiştir. 
ınanlar •••· vekil, ötleden sonra İnhisarlar 

Sizleri hürmet ve muhabbetle t.- umum mildürUltündelrl meaalslne de-
tanbuldaa .. 11ım1ans. vam etmif, Oümriltler bafmildürüntı 

(Va • N11) kabul ederek konuımuttur. 

* Yliksek mekteplerin kuruluşları
nın yıldönilmleri her aene tesid edil
mektedir. Maarif VekAleti , bu kabll 
kutlamaların ya bet. yahut da on se
nede bir kutlanmasını münasip gör
müştür. Bu husustaki tebligat yakın
da yapılacaktır. 

*ithal edilecek çlvllerln tnzlat lis
tesi hazırlanmak.tadır. Mıntaka Tica
ret müdürlüğü tarafından tanzim edi
len llstede kimlere ne miktar çlvi ve
rileceği belU olduğundan, alıUaıdarla
ra müracaatlarında bildirilmektedir. 
* Yedllaıle lle Kazlıçeşme arasında 

ondan fazla deri fa.brlkası mcvcuddur. 
Buna rağmen, bir yaya kaldırımı b!Je 
yoktur. Bu yüzden Kazlıçeşme ile Ye
dikule arasında gidip gelme güçleıı
mektedlr. Fabrikatörler, fabrika saha
sile Yedikule arasında blr yol inşası 
için Belediyeye müracaatta bulun
muşlardır. 

* İstanbulda Vakfa alt 1992 çeşme 
vardır. 928 senesinde çıkan blr kanun 
ile bütlin Vakıf suları, bu arada bu 
çeşmeler de Belediyeye devredilecekti. 
1928 senesinden beri ılmdlye kadar 
ancak 10 çe§Dle devredllmlıtır. Beledi
ye, diğer çeşmelerin de kendisine ve
rllmesl için Evkaf ldaresl nezdinde te
tebb(iste bulunmuttur. 

llstiklerlnln •J'l.11 on dört bin kadar- mudur? ortasma konulurdu. 
dır. Llatıkler Mıntaka Ticaret mlldtır- O 
lüğünlin emrine verllmlıtır. Mıntab zerine küçük bir tepe teklinde 
Ticaret müdürlüğü lbtıkleri evvelA ı - Sirkecideki sazlı gazinolar henüz elekle --hem de iki defa--
resmi ve .sonra da husu.si lhtlyaçlara saat 11 de kapatıldığı halde Be- elenınit mı bulmıurdu. Onmı tepesi 
göre tevzi edecektir. yoğlundaki bütün saz yerlerlnln küçük bir havuz tekline aokulurda. 

*Talebeyi havacılık mevzuuna all- saat bire kadar açık kalmasındaki Yumurta buraya kırdırdı. Bu aD'ada 
kadar etmek üzere Hava Kurumu ta- sır ve hikmet nedir? evin bütün çoeuklan hamur açama 
rafından tertip edilen talebe konfe- 2 - Müessesemin tarlteal ilçlin- etrafında far c{önerlercfi. Küçükk• 
ransının blrlncls1 bugün Eminönü cü sınır olduğu halde, kilfad rea- .. büyük zevklerden biri de L-

H ık lnd ril ktl ml, pazar müsaade.si, saz ruh.satı- -a ev e ve ece r. murdan bir par .. • ahD küle • 0··---L yesl, kazanç ve sair vergµerlm bl- -y.o • ._ 

*Önümüzdeki pazar günü saat ylr- rlncl sınar üzerinden alınmasında ve kendi elinizle ckül pidesi yap-
mide Eminönü Halkevlnde Sağır, Dil- sebep ve kanun lcabatı nedir? maldı. Bu külde Pİtmİt hamur 
siz ve Körler Tesanüd cemiyetinin vü- 3 _ Sınıfımın ve tarlfemin yük- parça.smm lezzeti bili damağun-
cuda getlrdlğl yedi klşlllk Körler or- seltllmesi hakkındaki müracaatım 1 dadır. Aksi gibt hamur açsa 
kestrası ikinci konserini verecektir. semeresiz ve cevapsız kalmıştır. is- kadınlar da çoluk çocujun etra~a-* Önümüzdeki cuma günü saat tanbul Belediyesi İktisad müdüri- nnda dolqmalanndan son derec.,_ 
17,5 ta Beyojtlu Halkevinin Tepebaşı yetine müracaat tarihim 8/S 940 tk 
binasındaki salonunda İzmir mebusu idi. dkale dainirlenirlerdi. ide bir o!davayı 
proresör Mahmud Esad n-'"urt (Ata- trap etraftaki yumurcakların .ov-. 4 - Beyoğlunda bütün sıra kah-
tli.rk inkılabını anlama> mevzuu etra- veler kahveyi 7,5 ve 10 kuruştan 

1 

tehdit edilmesi adettendi. 
fında mühim btr konferans verecek- satmaktadır. Sirkecide sazlı yerler Hamur yuirulduktan sonra kü-
ti:.. ilkmektep kadrolarında bulunan bile kahveyi 10 kuruştan fazlaya ı çük küçük parçalara ayrılar ve yuf· 

satamamaktadırlar. Sirkeci gibi kanın _ı f 1 b 1 d 25 müfett'•, llkmektep teft'• 1•1er1nl a""uması asma q anar a. 
"i "i "l' kalabalık ve meşhur bir semtte B" d h d b" Lamamlıyamadı~-dan. kadPnıVa 5 mu~- ar yan an amur aç ırken. ar 

""' ·~ı bütün saz yerlerinin 3 üncü aınır-
fettiş daha llhesi lcararlaştınlmıştır. ta bırakılması l§lk!r bir hatsız- 1 taraftan da tepsinin )·ağlanmasına * Mekteplerde verilen milsa.mereler Iıktan başka bir şey detlldlr. Ala- batlanardı. 
ekseriya mayıs aylarına tesadüf edl- kadaramn nazarı dikkatini celbet- 1 Kül pideai, pazar pideli. aüt pidesi 
yor. Halbuki bu ay, imtihanlara ha- mek üzere bu yazımın gazetenize ani bör ki d • ad biz 
zırlık ayı oldutundan, bu ayda verilen yazılmasını dilerim. 1 aaırg ı e er en ZIY e ~ 
müsamereler derslere mlnt olma'-ta- culdana en botumuza siden fe)' 

a. Sirkeci Vesir çıkmaıu No. 1 ı-•- denil ---•-dır. Müsamerelerin nisan ... içinde 1 « uauın• en ye P-- par-
tamamlanması allkadarl~blldlrtl-l Süleyman E. IrtnYat mak iaaan eline bemiJ'ea hamur iti 
ml§tlr. ._ ____________ r 1 <Devamı 7 inci sahifede) 

Ba7 Amca7a l'Öre ••• 

.:...-_---~ 

- G H ördüğümüz ufak 1 ... Adımlarım bir açhlar mı, ard-ı ... Hani biri Beyazıtta imzasını l 6 K'l l'k l • lc~lara ~.çe~. pazar yürüyü~e çıkan ... . er zaman g lanndan sapan tqı yetiımezl •• , atıp Yedikuleyo gİlıae imzasanan mü- ka... ı ometre ı !o u 37 dakı- B. A - Hiç ptma dostum, on 
dil 1_ 

1
rordum de parmağım ağzım-\tefek tıplerden amma... - 1ckeh" '- d d.. 1. 1 

da almak!... Doiruıu taıılacak\yalda on asırlık yol alan bir inJulip 
11.a dı b A re ı a.uruma an oner, ae ır ... ıeyl 1. . •-·-I d-L 'd ay mca... • •• nes anın ~ ara ana yavq eı e-

~ mezlerl .•• 



AK ŞAK 29 Kanunusani 1941 

Pi.kir ve San'a't 

Alphonse de Lamartine (il) 

Parlak· bir siyasi hayat - Sonra, 
muvaffakiyetsizlik ve inziva 

Yazan: iZZET MELiH 
Geçen haftaki yazmıda, Lamartı.- rü şUr ·~erb Şüpbeafa Lamartlne 

ııe'ln berşeydcn evvel plr oldufunu de bu nt:trde ld! Te atyaal mmaffatı
ı&termeğe -yalıştun. Fakat, şiiri: cMa.- yetler1 ukAmun Tft$attnl !abat etmıştl. 
ııcv\ acılarla ı:e.,klerln ahenkli anla- Anca.le bu sefer arşı.sına çı1t&n sor
J'lŞl• olarak tartf eden, cin.san nasıl l'ak.lar, muhtellf ve mut1f.ktı. bıtll.llcl 
nere.nıııraa. ben de öyle filr töylerim• amele gruplan L&martlne'l tttdalle, 
ıtırafında bulun.an ince aan'atkAr, hlll ekseriyete ht.klm bulunan orta 
dalma kendinde bir c1craat adamı• is- sınınar ı.se lhtnllctllkle itham etmete 
Udndıru görmüş ve pek sevdiği Cha- başlamışlardı. Kral tarattarlan ve 
teaubrland gibi, meınlektlnln slyase- cburjuaalar, btı1blr1.nl taklb eden tar
ıtne kanşmnk lstem\ştir. Lamartlne ga.plıklarda.n bıkn:ııflatdı; a.saylfi tade 
d"r ki: •Hayal ve duygu kablltyetl bü- edebilecek blr demlr tol aranıyordu. 
tün ruhu temsil etmediği gibi, şair de Tam 0 sırada Birinci NapoMon'un, se
ı.ekmil insan değlldlr. Muasırlan her nelerdenberl aergtlzeşt art.asında ko
Lürlü stıllhlarla vatan ve medeniyet şan blr yeğenJ, Louls-Napol~n mey
ta vgasında dövii§ür.lten, ömrünün so- dana çıktı. Amell bir zihniyetle çalış
nunda şairane rüyalarından nağme- tl; t.qıdıtı bQyWc ısmı, neticesi ne 
ler çıkarmakla vakttnl geçiren adam olursa. olsun zaferler şa•p.asına kapı
nf.'dlr? Ancak fikir _ve hareket blrlblrl- lan balkın nezdinde ısttsmar etti; mll
nl tamam.lıyablllr. Işte insan budur!• ıete cazibeli tbnldler verdi; tarartar-

Onuncu Charles'i devirerek krallı~a ıar kazandı ve beş buçuk milyon rey 
Louls - Phllippc'l getiren temmuz 1830 ile cümhur reisi seçlldl. Lamartlne 
Uıtllal!nden ı;onra Lamartlne, sefaret ancak blrkn~ bin rey almıştı! 
katipliğinden istifa edüp F~'ya Lamartlne, Louls-Napoleon'un teh
avdet ve meb'us olma.ya tc.şebbwı etti. llkeU bir rak!p olduRunu görmemiş 
(Ayni sene Fransız akademisine kabul deltfldL Mccllste aöyledfti bir nutuk
olunmuştu.) Lakin, şanlı namına rağ- ta: cBlllyorum, demlşll; bazı is1mler 
men, hemen muvaffak olmadı; nam- vardır kl, serab nasıl sürfileri çekerse, 
:ı:edll~. lkl intihap dairesinde netice aı kumsa parçalan nasıl şuursuz mah
Termedl ve bunun üzerine Lama~Jne Iüklan cezbederse, hallı:. kütlelerini öy-
1832 ve 1833 de on sekiz ay suren le sürükler... BUlyorum ve bundan 
muhteşem Ş:ırk seyahatine çıktı. Ni~ korkuyorum_. Eğer mllletın gözleri es
hayet Fransa'nın fimal1nde, Bergues kl zaterlerlntn parı.ltıslle kamaşır ve 
de meb'us seçildiğini haber alarak körleşirse... Ne yapalım, mlllete ya-
\'aLa.nma döndü. zıth 

Hüzünlii, felsefi ve dini şl!rlerlnde nu şere!li mağ.liıblyet, bir başt.ası-

özen Fllm'in Basra. tarlklle 
Amerlkadan ut getirdiği n IOll 
10 ıene zarfında. görülm bUytik 
maıcen. alnema romanJannın 

en dehşetlls1.en heyecanhsl: t,,.. 
tanl>nl'u yertnden oyzıatacak bir 
mrrm..: 7 J&ll.114aıı '7G Jalll1S. 
b4a.r ~eli tarafından hay
ret.le seyredilecek bir ha.rlka ... 

Tayyareleri durdan.n ... Tren
leri deviren, Yen! dllııyayı aınm 
" deh.fete carkeden. beşaiyett 
mahvetmeğ'e sava.,an esrarengtz 
Ölihn. ordusu: 

OKTOPUS Çetesinin 
Al\L\NSIZ B.AK.İBİ 

OROMCEK 
ADAM 

lU~draki mümesslll: 

WAREN HOL'ün 
Akıllara hayret veren harl

lrulAde mücadeleleri ve kanlı 
taklplerL.. Baştan başa dehşet 
ve heyecan... Esrar Te korku 
fllmJ .... 

BUGÜN matinelerden 
itibaren 

AL KAZAR 
Sinemasında 

Ehemmiyetle na.un cllkkate: 
1 - Bu büyük film lçln flat

larda hiçbir değifl.Jtll.k yapılma
mıştır. 

2 - lsta.nbulun en uzak semt
lerinden gelecek aaym 8bıema. 
meraklılarına. bit kolaylık ol
mak üzere her gün munzam 
sa.at ıı mıı.t.lneııl thdaa olun
mqtur. 

3 - Heyecanlı ve esrarengiz 
tUmler1 seyretmeıte tahamm111 
edemlyenlerln ıntfen bu fllml 
görmemeleri tavsiye olunur. 

bulduğumuz asli tlklrlerl ve rikkatli nm şevkini, cesaretini belkl kırmazdı. 
duyguları Lamartine siyasi faallyetlne Daha kurnaz, daha realist blr adam, 
yaydı. Millet mecllsindekl her mühim çekll!p rırsat bekler ve bir gün gene 
müzakerede belilgetıi sesi duyuldu. meydana çıkardı. UJd.n Lamartlne'ln 
Kanunl:ırda dalma hilrrJyetJ ve halka irade ve h:ımlesl, siyaset yolunda te
tarş1 sevgiyi müdafaa etti. Halkı yük- sadlif olunan btn blr engeli yıkacak, 
scıten, halkın menfaatini .giYLetcn yahud hemen yıkamazsa ıstıkamet de
tam bir demokrasi kurm~k.- Işte La- ğtştlrerek hedefine diğer bir taraftan 1 

ma.rtlne'ln siyasi gaycsl Ilk zamanlan varacak kudrette değildi. İlk §lddetll 
umumi nazariyelere dayanarak güzel sadme, ilk acı aldanış Ue kırıldı, küs
nutukl~ söyliyen şair meb'us. çok geç- tü, cidal meydanından, bir daha oraya 
medcn, meseleleri hakikate ve vesika- dönmemek üzere, uzaklaştı ve Fransız 1 

lara göre tetkik eden bir hatlb oldu. mllletine yazık oldu... 1 
Sanny\ln tcrat.klslle çoğalan amele sı- Cümhur retsl prens, çok geçmeden 
nırıan lehine kabul ettirdiği içtimai gizli n1yetlerinl açığa vurarak 1851 
kanunlar, matbuatın serbest olması ve sonundaki hükt\met darbeslle İkinci 
edebi mülklyetln, öllimden sonra elll İmparatorlutu turdu. Uçllncü Na:po16-
sene sürmesi için yaptığı mücadeleler on evvelA, Thlers'ln tablrile. cdemok
derln izler bırakmıştır. HattA seztşlerl rastnln önünde diz çökmüş• bir hn
o derece kuvvetliydi ki birçok hAdlse- kümdar göründü; llkln pek çabuk is
leri, adeta b\r kahin gibi, evvelden tibdada gitti, cümhurlyetçllerl sürdü, 1 
haber vennlştlr. (U.tlnler, ilhamlı şair öldürdü. Amcası gibi harici sergüzeşt- 11 
ve klibin için _nynJ Vates tııblr1nl kul- ıer aradı, 1815 muahedelerlnln fena. 
lanır~armış.) I~paratorlu~un yeniden hükümlerini silmek için tehlikeli ma· ~--•••••••••"' 
teessusü; Parls ~ ~u~~ras~ ve La ceralara glrdl ve nihayet Prusyt. lle, 
Com~une ihtllfılı, Üçuncu Cuınhurl- Blsmarck lle çarpıştı: Harp, Par1s 
yel, Suveyş kanalının açılması, anonim muhasarası thtll!I tl'çilnctl Cümhuri
'lrketlerlc şimendiferlerin \stikbali, yet Bu ta~lh1 uk'alan 4lmdl müta- 1 
ltalyımın birliği, Almanyamn blrll~l... laa .. ~dlnce Lamartlne'ln muvarfnk 01- I 
gibi tarlhl vak'alan Lamartlne, sanki ' ~ .. 1 
ha altııln sihirli ışı!;ile uzaktan aydın- mayışma, kusilp çek!lmeslne teessuf I 
ı t t etmemek kabil detu. Insan kendi ken-
a mış ır. dine: Lamartlne kazanaydı, diyor; j 

••• Fransa'da İkinci Cümhurlyet yer-
Lnmartlnc Meclisteki mücadeleleri- !eşecek ve belki 1870 - 1871 fe-1 

nl tek b:ışına yapmış, hiç bir partiye 1 
girmek ıstcmcmişt\r. rPeki amma, ne- lft.ketl olmıyacaktı. O felaket ki 

1 

rede oturacaksınız? Sagda mı, solda 1914 umumi harbinin tohumJa-
mı, ortnda mı?o sualine \•erdiği cevap nnı ckmlştl... O umuml harb 
me.şhurdur: cTuvanda oturacağım!» ki dünyanın bugün geçirmekte olduğu I 
Hakikaten Lamartine dalma Meclisin müthiş buhranlan doğurmuştur. Be
en yuksek manevi noktasında, en hür şerln mukadderatı, baza.n, ehemmi
vc en rıııcenap düşünüşlerin hizasın- yetmz gorunen bir hadiseye bağlıdır._ 
da yaşamıştır. Evet, birçok müvcrrlhler de böyle dü-
Üstadı Chnteaubrfand n\? dere- şiinüyor. Fa.kat kim ne bllir? Vnk'alar 

ce krnl taraftan ve muhafaznlı:Ctr değişmiş olmakla Avrupa sulh cenne
ldiy~e. L:ımartlnc 0 kndnr ısttb<lad tine mi girerdi? İnsanların ezeıt men-

ü h rl tçl k ld s faat hırsı, gururu ve benlik iddiası aleyhtarı ve c m u ye a ı. ene- b""ka bir takını sebepler %lnclrlemesl-
lerce, Millet Mecllstnde heyecanlı söz- ..,.. 
terle, kltaplamıda ve bilhassa l847 ~e le gene faciaya varmıyacak mıydı? ı 
çıkardığı Les Girondins tarihinde ma- Rekabet, cidal, harp... Adem oğlu
nalı yazılarla krallığı sarsmış, ihtilali nun değişmez tnllhl, slllnmez alın 
hazırlamıştı. Louls _ Phlllppe'in kaç- yazısı değil midir? Yeryüzündeki 1 
ması üzerine I,:ımartınc, 24 şubat 1848 sırlı, garib maceramızı ihata 
de muv:ıkkat bir hükumetin teşklllnl eden bu engin balısl keserek, Lamar
Mecllse kabul ettirdi, amelenln komü- tlne'ln, inzivaya çelı:llirlr.en, halkçılık 
nlst hareketlerine, kızıl bayrağın çe- ve hürriyet mefltüresine ne kadar vera 1 
tllnıeslne mtınt oldu. İkinci CümhurJ- gösterdiğini, şa.hst emellerini ne dere-ı 
yet ilan edllml§tl; Lamart!ne Hariciye ce istihkar ettiğini gooteren bir vaka
N:ı.zırlığını deruhte etti. Ilaldkatte Y1 anlatalun: 
hükfimetin en nüfuzlu rüknü, m!nen Louls-N:ı.poleon, devlet reist olarak 
devletin relsl idl. Millet nazannda o lntih:ılıından sonra, bir hükl1met kur
k:adar aziz, o kadar yüksekti kl, mem- maya çalışıyor ve bu humsta zorluk 
Ieket1n mukadderatını kati olarak tes- çeklyardu. Yanındaki siyasi adamlar
bit etmek için creylfımo ile t~planan dan Duclerc, Lamartine'l çatınna&l 
n sonra kendi kendine cMuessisan tavsiyesinde bulunur. Prens tekllfl he
Meclisia namını veren kurultay 1ntı- men 1tabul eder, gece olunca atma bl
habatında on eyaletten meb'us seçil- ner. Bolonya ormanının tenha. bir yo
di. lunda büyük a~açlann altında durur. 

Bugün ------ '---~ 

MARMARA'DA 
Bayanlar haftası 

(MARMARA) bu hafta bil
hassa sayın bayanlarımızın baJ
ranlıldarla temaşa edecekleri 
muhteşem bir progTam sunuyor: 

SALTANAT 
KuR ARI 

BANL 
(MA YERLlNK) 
Ba., Mümessili: 

JON LODGE 
Ye 

KONST ANS Senette 
hahi eeeri 

Madam 
ve Şoförü 

BUCON 
Matine 11 de C-=e 8 de 

Bevoilu HALK sineman 

Türkçe tözlü ve tarkılı 
Rf.SAD NURl'nin ŞAHF.SERİ 
1 •• TAŞ PARÇASI 

Büyiik Mi1li Film 
Oynıyanlar: 

• SUA Vl - NEVZAT - NEBA
HAT - SENİYE - MEHMET -

SITKI 

2 - Kızıl Derililer 

Dehasının !üsunllc bütün bir mllleUn Duclerc, şairin civardaki küçük evine 
mabudu olan Lamartlne o zaman iste- k~ar, kapıyı çalar. Lamartıne 
ı:eydl, baştaki muvakkat mevklini atına eğer vurdurarak millA.kat yerine 
cümhur reisliğine, hatta, herkesin öz- gelir. Dünkll rakipler karanlıkta ıse
ledi~I sükun ve nlz:ımı temin için. Iiimlqır ve lconqurlar. LamarUne: 
icabında, diktatörlüğe çevirebilirdi. cHaltın muhabbetini, teveccühtlnü 
I<'akrit yaratılışı buna müsait değildi. kaybettim.• der. Prens, pervasız cevap 
Lamartlne, siyasetin kanşık tertiple- verir: sHnlkın teveccühü mil? Oh, me
rlne uymayan, idealine sadık kalmak rak etmeyiniz; benim nüfuzum lklml
lsteyen bir ruha malikti. Vaziyeti daha ze de kfıfldlrh Louts~Napoleon, La
iyl goren Jules Grevy'nin t~k.lirt hll{l- martlne'ln hükilmete girmesi için ıs
fına olarak I.a.martlne, cümhur reisi- rar ve, bir rivayete göre, borç
nln Meclis tarafından de~ll. doRTudan !arını ödemetı tkellf eder. La.
doğruya millet reylle lntlhab edilme- martine razı olmaz ve muhavere uzun 
sinde ısrar etti; ve cKanunuesası. öy- silrmez. İki atlı, biri saltanat ve ta
le yazıldı. Lamartlne, tııhnyyü1 etUğt hakkilıne, diğeri fakir ve mağrur yal
hür cumhuriyete, biraz da kendi net- nızlığa gitmek tızere aynlırlar ... 
sine Cazla ltlmad gösterdi ve yenildi! ===-===-==:..=~~İn~et~MEL~:!:!!tn~~--!!!!!~M~a~c:!er!.!aLlJ~!I••~ 

yon ur eyecan, B .. 18 mil T·· kün. h B .. agau takdir ve iftiharla aöreceği agun 
Türk sanatkinnın zafer armağanı 

TURKiYENiN EN BUYUK FiLMi 
r n a -: _ .!!!!S!!t!!! 

Kahveci Güzeli 
ALEMDAR Milli sinema b Şlad larında a 1 
Beji: MUHSİN ERTUCRUL - Müzik: SADETI1N KAYNAK 

Bq rollerde: Münir Nureddin - Haz.ım ve Behat • Talat - Meziyet -
Nevin - Perihan· Sabahat - Hadi - Avni. Kadri. Kani • Yaıar • Necip 

Hakki - Mümtcu; 
Zengin ve muhtqem ..ımder • Büyük Su heyeti .. Yeni tulular. 

~ENBERLiTA~ 
sinemasında 

BUGÜN matinelerden itibaren 
tarihin eo kıymetli eseri 

1-SALOME 
KIZtl RAKKASE 

Türkçe aöz.lü ve prlulı Miladın 
60 ncı aeneai Şarki Roma lm
paratorlwiu zamanında muaz
zam tarih! Eilın. 

Salome 
Göz kama~tmcı Saltanat devri 

saraylarda güzel kadın na.sıl 
ıeçilir. 

Salome 
Sonsuz bir atkın t«ennümö. 

Tarihin bu muazzam ıahifaaı 
ainemacılığın zenııin tekniği, 
dünyanın en meşhur daruıözle
tİn i~iralci ve tamamile nefis 
Türk musilciıile aüılenm.iş em
salsiz bir şaheserdir. 

Sinema aleminde macera filim· 
!erinin kahramanı meohur arti&t 

JACK HOLT'un 
en son çevirdiği 

2- ZAFERE 
UÇUŞ 

Programına ilaveten en aon 
dün.ya haberleri veren ve harp 
vaziyetini gösteren 

PARAMUNT Jurnal 

ASKIN perisi... KUDRETiN iacit.i... Suı'atm mucizesi olan asnmazm 
en WiJiik Yddmlan 

Charles Boyer - Claudette Colbert 
llk defa bir filmde birlewtiler. 

BUGÜN Matinelerden itibaem latanbulun 2 b~ük 
ainemumda birden gösterilecektir. 

A Z A K •-• T U R A N 

DüŞES PETROVNA 
(TOVAR.lÇ) 

Muı.ilUden neı' e. •• Şarkıdan alq ..• ~an ıztırap ... Tarihten heyecan 
alan ölmez bir pheaerdir .•. 

ilave olarak: 1ıave olarak: 
A Z A K'ta 1 T U R A N'da 

Cehennem Malıkôm1an Silahtor Kovboylar yar&flarda. 
HENRY WİLCOXON Bijyük aerrüzeşt filmi. 

S A R A Y Sineması 
YARIN AKSAM: lnıilteredo 6 aydan beri ~}anmakta olan n 

ROBERT DONAT'a 
EMİL JANNINGS'iıı Deha n yiibeklijini kazandıran 

ELVEDA &ENÇLiK 
GENÇLlK ... GÜZEL GÜNLER ..• ve İLK AŞKLAR ... 

Fransızca ıözlü filmini takdim edecektir. 

TAKSiM Sineması 
Mevsimin en aüzel Türkçe filminj oynuyor, 

BiR TORKE GDNOL VERDiM 
Görulmem~ muvaffakiyctle devam ediyor. 

Ayrıca: YAKIN ŞARK JURNAL ve MİKİ MAUS 

MELEK 
Sinemasında 

Harikulade muhte
şem bir Film 

HiND RUYASI 
Halkımızdan 1tördüiü büyük ıaibet Üzerfoe daha birkaç aün 

temdit ediJmiştir. 

DiKKAT: Ayni filmin l P E K ıinemıuında gösterilmekte olan 

Türkçe aözlü nüshası da daba birkaç gün uzatılmıştır. 

ProgTam buna derler!. .. Müt
terilet böyle memnun edilir!. .• 

Şehzadebaşı 

FERAH 
Sinemada. Telefon: 21359 

1-SALOME 

BUGÜN 

SUMER Sinemasında 
Marlene Dietrich 

ve 

Jemeı Stewart 
tarafından yarat1lan 

Gelecek program: cONOL- 1 
LO KAHRAMAN Pek yakDııdall s Sanşm Şeytan KIZIL RAKKASE (Türkçe) 

· tı.K ASKI. BEYAZ F.StRE. 
1 

2 - Radyo arayı 
ARABACININ KIZI DONY I «LALE• nin emsalsiz .-heeeri 
KA, MADAM BOVARI. 3 - PARAMUNT (lurlıçe) 

Yalım ve münhasıran büyük 
fedakarlıklarla 

Ferah· Azak 
ainemalannda büyük proll'am-

Bugüne kadar görülen en 
heyecanlı nüshası 

4 - ÇOK MOHIM tı.A VE 
Tayyare ile selen Şarkı garip 

Jurnalda: Ankara intibaab • 
Londra bombardımanı • Dü
tiirülen Alman tayyareleri -lanna: 1 

Çok Mühim ilave · j ~NZ;ç~1 lt!t~~t=i 
Tayyare ile en •on gelen Arnavutluk harekatı • Ahnan 

Şarkı K.arip Jurnalda: Ankara- ı esir ve harp ganaimi 
da intibaat - Londra bombar- ( T.. k ) 
dımanı • Düşürülen Alman tay- ~-· ur çe 
yareleri • Bay Çörçilin müdafaa ____ .;.._ _______ _ 

filmine ilave olaıak: 
Tayyare ile gelen AFRiKA 
harbine ait en yeni YAKIN 
ŞARK dünya haberleri - Turk
çe: İngilizlerin Sidi Barraniyi 
ifgalletİ - lngiliz taşyarderinin 
MASA VAYI bombardımanları 
KAPUÇO kalesinin aukutu, 
BARDlA' nın kata, deniz ve 
huadan çevrilerek bombardı
maıu Te İt&ali, U'byada alınan 

eaymz uirler ve ganaim. 

KÜÇÜK İLAN 
okuyucuiarunız arasında 

EN SERi, 
teftişleri. Tepebaşı dram kısmı 

Yunan - İtalyan harbi Gece saat 20.3° da 
EMİLİAGALO'ITİ 

1111111111111 EN EMiN 
Vo.ktlle, şair Nunez de Arce. Madrld' 

de mühim bir bankanın başına getiri- ~-----
lince bazı kimseler itiraz etm'-41er ve 
mağrur Ispanyol şu cevabı vermiş: 
ıŞalr. diğer insanların yapabildikleri 1 
her lşl ba.şarmağa kadirdir; fazla ola-

Arnavutluk harekltı • Alman İsUklO.l caddesi komedi 
Pangaltı AKIN sinemasında esirler ve harp levazımatı • kısmı gündüz saat 14 de 

SON BESTE Yunan ordU1Unun Göriccye ai· çocuk oyunu gece 

11
1

1

111111111 vaumdır. ~:. ~~~ ~;. 
ı 

Türk.1:e sözlü 
GUNABSIZ KATİLLER 

SUv1a. S ey - Henrt Fonda. 
Gündüz Te gece 8.30 da 

ICATl!ll DK ıiiııNıiiAGııiııY ___ , ~eti (~~~E SÖZL0) ·'.. KJB-:~ı!O~~A~ 
2 Film birden 

ıl...:nt j iıııılliiiiıi:~l ....... :r:ı7::_ve ifçi iç-in is· 



SÖZÜN 6ELiŞi 1 Serbes sütun 1 
Zor sualler 

B lr seyahatnamede okumuştum: Çinde, bir insanın ayni 
zamanda Ud ayn yerde bulunabileceğiııl kabul eden bir 

mezhep varmış. Bu mezhep mensuplan, yabancılara, göılerlle 
rtirdüklerl kaydlle şöyle bir veka naklederlennlf: 

Senfonik konser 
programları ve genç 
Türk musikişinasları 

- Ankara senfonik or• 
kestra tefi muhterem 
Dr. E. Praetorius'e -

Hava akınları 
Londrada 

umumi haya
tın seyrini 
bozmadı - Zengin bir Çinlinin kın, beş senedir bu vll!yette, babası· 

nın evinde basta yatıyordu. Halbuki ayni kız, ayni zaman zar
fında 120 kilometre mak bir vilAyette evlenmiş, hatta çoluk ço
euk sahibi olmuştu. Nihayet bir gün babasını ziyarete geldi. Bu 
esnada kal'fl11na çıkan hasta asliyle birleşerek yine tek im olu
Yenfl. 

Günün birinde bir seyyah kendisine anlatılan yukardald 
hikayeyi dinledikten sonra: 

- Çok şayanı dikkat! demiş. Fabt size bir sual soracağnn: 
Bu iki kız karşı karşıya geldikleri zaman üzerlerinde ne renk el
bise vardı! 

- Birinde beyaz, ötekinde yeşil blr elbise. 
- Peki, bu iki kızın birleflllesile ortaya çıkan kızın elbisesl 

ne renkti? 
İşte seyyhaın bu suali, me'l.hep mensuplannın asla cevabım 

bulamadıklan tek sual olarak dunıyonnuş. 
Yukandaki hJkiyeyi zor birsual karşısında kaldığım ıçm 

naklediyorum. Geçenlerde aŞemsiye, br-.ton» serlAvhah bir yazı 
bin insanlara; baston kullananlann sulh sever, fakat fasla nik
bin insanlara;; baston kullananlann ise sulhu sevmekle beraber 
bu sulhu bozabilecek tehlikelere karşı onu korumaya hazırbkb, 
basiret ehJi kimselere benzediklerini söylemiştim. Yazılarımı 

okumak lütfunu esirgemiyen muhterem bir okuyucumdan töyle 
bir mektup aldım: 

«Şemsiye ve baston hakkındaki makaleniz pek nazan dikkatimi 
celbetti. Çünkü bendeniz hem temsiyeyi, hem bastonu kullanırım. H.ı
Yada hafif bir yağmur ihtimali görsem evden temıriyeıriz çıkmam. Eğer 
tcmsiye olmana behemehal baston alırım. Şu halde benim karakteriın 
ne olabilir~> 

Yazımı yazarRen bu ihtimali hiç düşünmemiştim. Cidden 
tor bir sual. Fakat Çindcki garip mezhebin mensuplan gibi du
raklamaktansa şemsiye ve baston karakterini birleştirerek: şöyle 
diyebilirim: 

Slz1nle yakından müşerref olama-
dım. Yüksek bir şet olduğunuzu işit· Bombardımanlar 
tım. Buna. kanllm. Çünkü Hlndemlı 
gibi kıymetll bir musiki aliminin intl- d ld 
hap ve tavsiye ettiği bir şahsiyetsiniz. zanne i iği kadar 
Bu satıdan bir tenkld yapmak için 
1UllU§ delfil.m. Ancak Ankara devlet tahribat yapm konaervatuarında her cumartesi, ver· ıyor _ 
dlğinlz konserlerle, Ankara radyosun- ~ 
daki senfonik konserlertnlzln prog- G .. .... ~bir: 
ramlanna temas edecetf.m. Fransada, ece hücumlarının yega- •· <, '(; 
Almanyada, İtaly:ıda, 15 sene gibi blr t . • bala I 1• • • .. ::J 
zaman zarfında gitmedllUm konser ve ne ean aa aa ıyetinı ~;K;~<:,, 
~~~1:;~~~~!1~~~~~:~~~ iki saat geciktirmek ve~~~ 
mek ı~trunda bulundu~unuz t:ı.kdlrde gece hayatını mutaddan ,... ~ 
size mınnet.tar kalırım. F ~'iY-

1 - Hiçbir yerde, bir senfonik kon- yarım saat evvel 
serde !ki büyük senfoni dinlemedim. 
Mese!A.: Beethoven'in bir sentonısı, ar- durdurmaktır 
kasından Brahms'in bir senfonisi. -·-

26/1/941 tarihindeki konserde 2 sen-
foni koydunuz. - 1 - lhallemizde ancak mektepler bulun- ı ğimi düşi:nü.> ordum At I I 

2 - Bir konserde üç uvertür haya- d ~ 'h ti d b · 1 mış o an Son günlerde Almanların İngilte- ugu cı e e taarruz an masun u- her bombanın hedefine 1• b t . 
tımda hiç işitmiş değlllm. Misal: 27/1/ J d - 'dd' · . n c etmış 
941 tarlhlnde idareniz altındaki rad- reye ve Londra şehrine karşı hava un ugunu J ıa etti. lhıç olma?:sa yÜ7. ev yıkılmış 1 • 
yodakl konserin progr:ı.mını ka.ydedl- akınlan azalmııtır. Hatta bir hafta .. ~~~ ~a~~. ı .t.45 de ilk .~nfililk ğını ve maktullerin binlere :a;~~-
yorum: vardır ki, Alman bava kuvvetleri- gur~ltusu ışıtıldı ve bunu d1gerleri I bulunacağını zihnimden . . . l' 

ı - Becthoven : 2 el Leonar uvertü- nin başlıca hedefini teşkil eden t~lup .etti. .Bombaların yekdiğerin- duın. geçırı) or· 
rü. Londra şehri hiç bir taarruza uğra· aen ~mer k~l?metre uzakta düııtüğü Hakikatte ;.e, biri buyük nın -

11 2 _verdi. Tal!hln kudret! uvertiırü, mamıştır. tahmın edılıyordu. Bu hal, bana ı:a olmak üzer b' k k. ? · 
3 Mili t Les drngons de Viııars k - k k . . d' S e ır aç yı ı.mıs bına 

- gr : Hava taarruzlarının azalmasında so aga çı ma cesaretmı ver 1• 0 - ve bazı yolların seyru"'s t ı_ 
uvertürü. t · · - ' k k k k J k I ki k - e.crc Knpan-

Pedagojlk bakımdan bunun sebep- ~gilt~renın aldıgı sıkı müdafaa ted- l a . ~~- aran_ı tı. ~· ar.~ .ı:'~~ e- mış oldugunu gördüm. Umumi hn-
lerl nedir? Beetho\•en'ln eserinin he- bırlen en mühim bir amil olmakla cnmış ikı taksı, sokakta gurultu çı· yat, bu talıribata raihncn t ~b·· 

b b ._ karmadan · d 'ı' k d k' 0 
.. ıı mcc-

men arkasından Verdi dinlenir mi? era er, a:ı§ münascbctile .Sima) ve geçıyor u. a ·ın a ı j rasını takib edİ'-'ordu D"kl·A 1 
M • yol - d b' b" 1 J • u .an ar, 

Muhterem fe!; anş denizlerinde hüküm ıiiren fe- a~z.m a ır oto us, yo una de- ) mağazalar, nçıktı, tuksiler mıın•a• 
Biz musikide mühim bir rcform'un na havaların ve fırtınaların da rolü vam ıçın alarmın geçmesine inti· zaman seferlerine devam , diyı.ı. 

başlangıcında bulunuyoruz. Vat::ın- vardır. zaren kenarda bos duruyordu. lardı. 
daşların büyük bir ekseriyeti çok ge- Al d b · l Kırmızımsı b' kt ı "k y 

I.ondrada "'Jkılmuş bil' bı'nanın "n .. A:.. b b ' ,} o unuoe u ınada oturanlar 
sabah çayını içiyorlar 

niş ve çctln bir teknlğl olnn garp mu- tı ay an .~r~. gece i -~ündüzlü üzü te v·· .ı~ r~n e ? an go aya kaldırımlarınd.> &e)) • 

«Aziz okuyucum, hem şemsiye, hem baston kullandığınıza sikisile hiç alfık:ısı bulunma:,·:ı.n bir Alma.~~~.nn buyuk hava hucumları- ~ .: ·~ 1 edıcı fış~k~erın ve pro· tıcıla,. tablalarını sererek işi erile 
bakılırsa siz tam bir yeni zaman adamısınız. Sulhta da, harpte musikiye b:ığlı bulunm:ı.ktadır. Kendi- na gogus geren Londralıların gös- Jektorlerın huzmelerı ıle ışıldıyor- güçlerile me "'Ul oluyorlar gezici 
de sırtınız yere gelmiyecektir.» Şevket Rado lerlne dinlettiğiniz eserler, duygu, li- terdikleri fedakarlık, soğukkanlılık, ~~· Bu n;ıu~akkat a}'dınlatmalar, hanendeler, "muzıkacılar 'şarkılar 

aan, teknik, ltibnrlle, biıtiın mfmnslle bu harbin tarihinde parlak sahifeler ın metre ırtıfada duran ve sucuk- sÖ} lüyorlar halk da b:t. r·1 ................................................................... ra ........... I .. y!ı.bnncıdır. Bugunkü şekilde ısrar işgal edecektir. Almanlar İngilte- lan andıran sabit baraj balonları- mek bilm,' b' 1 -~~p. ~ ·~n-
N I! LE il OL D ed!ldlği takdirde garp musikisinden reyi ve Londrayı de\'a~lı h nın heyüliilarını ara sıra sezdiriyor- gidiyo o ıy~n u· ır se .. gıf ı ı 1 erme 

~ -
0

: ~ ~lS~~ @[!;(!D o D da~~en~~~~~nrdır. bombardımanlarına tabi tutma~~a~ du.h ~~k· rkında bulunan Soho l tılmış ;,.i~· yot a~zı~:;ru;:n:~~a~n~ü: 
~ - ~ - _ı - Türk \'atandaşlarının çok bü- b~r taraftan İngiliz milletinin mane- m~; esın e yangı~ çık~ışt~.. yü~ .bir kuyumcı.; dükkunı, ke=1f"nk-

Meşhur vahşi hayvan a VCtSI öldü yuk bir ekseriyetini fptıdat musikiden vıyatını bozmak, memleketin umu- . b'yle mar;:a:-~1~·· bcnı~ ıç.ın ye- ı lerını kaldırmış. kı}metli ta larla 
n:ısıl kurtnrmalıdır? mi hayatını felce uğratmak, İngil- nı ır ~ey c~ıl~ı., Finlıı.ndı~~da, s~sl:nmiş mücevherlerini buyük 

Hindistandan bildirildiğine göre yada Hamburg ıehrinde kenQ.isinin 2 - Bı.~nl:ı.r~: :n cn.zlb eserleri inU- tereyi oturulamaz bir hale getirmek Namsos ta, Narwıck le ve İngılız • vıtrınlerde etajerler üzerinde gelip 
dünyanın meşhur vahşi hayvan av· büyük bir hayvanat bahçesi vardı. hap suret~e kuçuk dozların nasıl alış- ve diğer taraftan muazzam İngiliz Fra.nsı.~ .~ıta3tını. Norvcçten alarak geçenlere teşhir ediyordu. 
cm Henry Hagenbcck, 75 yaşın· Sonra bunu Alman hükumetine sat- [ tı.rmalıct~: · ~unları tasrih edecek de- harp sanayiini tahrip etmek İnooi1' gen goturen kafılcde bulunmuştum. Bütün r.ece devam eden nı· , 
da ld - h ld Ce IA d d ğılim. Çunku siz benden d:ı.ha iyi bl.- h · · .. ' ,.. ız Denizde ek "th' k f · - L .. urn.a 

o ugu a e Yan a asın a mıştı. Hrslnfz kanaatlndcylm. arp. ve tıcaret gemılerını ana va· . p mu ış ve pe ecı r~.gme.n ~ndra halkı, tenıtazc bü· 
lııir •İvil esir karargahında ölmüştür. Hagenbeck harpten evvel kap- Mi.\sa:ı.denizle ikinci mühim bir me- tan lımanlarında barınamaz bir va- olabılecek~ hu ~ombardımanl.ar, ka- yuk bır soguk kanlılıkla muta<l ;ş. 
Hagenbeck vahşt hayvanları canlı lan tedariki için Hindistana gitmit- seleye işaret etmek lstcrtm. İdareniz ziyete sokmak istiyorlardı. rada, dogurd?gu ko.rkuya msbetle, lerine ~idiyoıdu. Kadınlar da tara-
Olarak avlıyarak hayvanat bahçe- alt.ında. çalışan senfonik "rkestranın Almanlar binlerce tayyare ve pı'· pek. za.yıf. netıce v.erıyor. nıp, süs!cnmişie:, sokaklara d(;l:ü)-

ti. Harp çıkınca, Alman oldugw un- "' r· F J d h b d 
lerine satardı. Yarım asır içinde dan orada alıkonulmuş ve bir eivil içinde çok kıymetli Türk gençlerl·var- lot 1'aybetmelcrine rağmen bu ga- ın an ıya ~r .~ esnasın. a, ma- müşlerdi. Gece hiicumlnrının yega-
L.:-lerce hayvan tutmucıtu. Alman- dır. Bunlnrı çok yakından tanırım. yelerinde muvaffak olamamıılardır. reşal M. ann.erheım ın karargahı olan ne tesiri, sabah faaliueıini iki ~:ıat ~ ., esir karargahına gönderilmi•ti. Bao:Iıca noksa 1 be ı r1 ı b t S M kk 1 k b h ~ ----------- " .. ., . n arının se ~ e_ n • u- ngiliz milleti, donanması, ordusu, an 1 e 1 asa ası, er gün tay· geeikl'irmekten ve Londranın gece 

A'manyada nu .. fUS tezayu" ·du· • klgun içın m~mlck.cttmt:d: buyuk musl- harp sanayii ile dimdik ayakta d - yareler tarafından bombardıman hayatını mutaddan yarım s:ı:ıt """ 
te~ckkullcrln buyuk solfstlcrin u edild·-· h Jd b" 1 k 1 d d k · 

operaların olma~asında aramak IA.~ ruyo~ ~e. ?1emlekete yapılacak her .. ıg~ .. a e ına arının an~a ve ur urm~ t.aı ıbarct _kalı) oı". 
Harp nüfu• tezayüdü hareketleri

.. m&ni olmamıştır. Almanya uh
IU,.e i§leri ,efi doktor Conti tarahn· 
41an neşrolunan malumata göre 
1940 •ene.i Ununusaniıi birin· 
Cfen aiuıtosuna kadar Almanyada 
1,131,270 doğum olmuştur ki 1939 
leneainin ayni müddetine nazaran 
13,295 doğum fazladır. Diğer e;J"

lardaki iptidai malumata göre bü· 

tün Alman ıehirlerinde doğum 
vakaları 1939 •encsine nazaran da
ha çoktur. 

Üçte biri harp içinde ıeçen l 9 39 
senesinde Almanyada 1 ,633,000 
doğum olmu~tur. 1940 eene..inin 

kati rakamlarında doğum yekunu· 
nun 1939 ıeneıine nazaran hayli 
çok olacağı muhakkak sayılıyor. 

zımdır. Fakat biz onların seneler geç- hangı ı•tıla t~cbbüsünü akim bırak- yuz~e ~~" har~.P olm~ıtu. Na~ıclı: Kıı mevsımınde magazıılar ve 
tikçe ne mertebe)·c geldiklerini bilmek mağa haı:ır bulunuyor. ıehrı, ılı:ı ay mutemadıyen İngılızler dükkanlar öğltden dört saat ~onra 
isteriz. Ayni zamnnda da sizin elde Londrada üç ay lcalmıı ve ahiren ve Almanlar tarafından denizden, saat 4 ile 5 arasında kapanıyor, 0 
ettiğiniz neticeleri de öıtrenmemlz icab memleketine dönmüş ecnebi bir ga- ha~a~~n ve ka~:'d.?n bombardıman zaman halk biran evvel evine var~ 
eder. Bwıun lçln de yalnız umumun zeteci, hava bombardımanları esna- edıldıgı vı: t~:. ustunde taş kalmadı- mak için otobüslere "'e yeraltı şi-
i.ştlrakile verilen konscrlrrl tnklb et- ıında Londra hal'-ının ha t .. ğJ zannedıldıgı halde ancak altmış mendiferlerine al.ın edivor B 
met Jı:Atl değildir a: ya ını fOY• k ) ~ · u ace-

- · le ta~vir ediyor: ev yı 1 mıştı. leden maksad da, alarm saatinden 
l~~o~~ma~::;~~ı :uh~~~fe:~iay~z- cLondrada 1 7 eyl\ılde geçirdiğim 18heedylüfi~d:: gte~~ıl' hava_ taalrruzu- evvel yemeği yemek \'e tehlike işa-

. ilk h b b nun e nı e., ... ı etmış o an ve re ti verildig~: z b t . 1 Halbuki gerek keman, gerek piyano gece ava om ardımanile geç- 1 . b h 1 d I · aman a tanıye er, 
konsertoları dalma ecnebi elemanlar- ti. Yıldırım harbi, on günden beri ~v y;. ~~. ~ çe er ~e ne e ~a[ alar yorgc:nlar ve yastıklarla sığınaklara 
la dinlemekteyiz. Bizi bunların nlô.ka- ba~lamıştı. Akşam yemeğinden 1 e ır ırın er ayrı mftmı! u. una~ yerleşırektir.> 
dar etmlyeceğlnl takdir edersiniz. sonra pansiyoner bulunduğum evin halkı pe~. ~-ok Oxford .. Cırcus 8: gt· Yannki yazımızda, bombardıman 

Bugün memlel:etlmizdc yegane ye salonunda koltu -u .. ..1 k derken butun gecl! kut le halınde gecelerinde Londrl\ halkının nasıl 
en mühim musll:I terbiyesinin vasıta- kah"enl· ,· . K m~ 1 .gobı:ııu ere yapılan devamlı bir bombardıma· vale.it &cçircig-ini ve e~lendı'ö.'nı" 

f ık k t d b • ı çıyor ve resım ı ır mec- . I . . .. I . 1 .. .. ... an· 
sı. sen on or es ramız ır ve unun h"f 1 .. ı_ nın netıce erını goz erım e gorece- !atacağız. 
rolü yalnız konser vermek değildir. muanın sa 1 e erın, m;arııtırıyordum. 

Deneme her dakika bekleniyor 
Dün muhtelif mıntaka 

leri teftiş edildi 
ekip- Saygılnnmı blldlrirlm. Yanımdaki masada dört pansiyoner 

Aziz Çorlu briç oynuyorlardı. Salon sıcaktı. Vü
cuduma bir rehavet çökınü~tü. Otur

Haber verilmesi geciken duğum pansiyon, ıehrin merkezi 
bir yerinde ve Picadilly Gircus' dan 

tif O vakaaı ayakla on dakika uzakta bulunu-

d Ayın 31 İnci günü akşamına lca-
•r her d k'k 1 •en h n 1 a yapılması bek e-

tilc d" ava denemesi münasebe
da a un .. ııabah Taks:m stadyomun
trıundeyoslu, Beşiktaş Şeref stadyo
edillll~ .:: Beşiktaş ekipleri teftiş 
e1'ipleri Egl~~~~. sonra da Aksaray 
lerdir p ';'1nonunde teftiş edilmiş-

. asıf koruma ekiplerinde ça-

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Mü- yordu. 
dürlüğünden: Sayın g:ızetcntzln Alq~am tam saat 20 de alarm dü-
27/1/941 tarlhll nüshasının birinci sa- dükleri keskin keskin ötmeğe bao
hlfe 4 üncü sütunundn Dlkkntler: Ti- ~a.d.ı .. 20,30 da uzaktan top sesleri 
!o ile müc:ıdelel başlığı nltındnkl yazı ışıtıldı. Al::nan tayyareleri Londra 
görlüdü. , . d b 

Filhakika tifoya musnp bir hastanın cı.varın ~ İr mahalleye gelmifler-
SenJorj ha.ı;taneslne yatırıldıktan son- dı. Belkı de uçtukları mahal, Lon· 
ra gönderdikleri ihbarnamesi, ıst:ıtls- dradan uzak bir yerdi. 
tiklerle karış:ı.rnk Mficadele merkezine Londra muazzam bir şehirdir 
ha.ber verilmesi teahhur etmiş olduğu yedi milyon nüfusu vardır. Londra: 
yapılan incelemeden anlaşılmış oldu- nın binalar in d'I · ı sah 
ğundan, bu memurlara !Azım gelen il da . şa e . ı m~§ o an a• 
tembih Ye lhtarat yapılmlf ve bundan . ~~"!1~1 sathıyenın ancak ye. 
böyle bu gibi bulaşık hastalıklar h:ık- dıdc hırını ışgal eder, Londra, uç
kında IAzım gelen tedablrln süratle ıuz bucaksızdır. Çünkü şehrin mer
yaptınlacağı saygılarla bildirilir. kezi mahalleleri müstesna, diğer 

mahallelerindeki binalar umumiyet• 
Y • kt l le ikişer katlıdır. em me ep arıa arım 

Saat 22 de uzun bir ıültut 0 ]. 

tedkik du. Fakat biz, yerlerimizden kımıl
İstanbul Val~ n:u~vinl B. Ahmed Kı- ~ama.dık .. Çünkü: cTchlike eeçti> 

nık, Maar~r muduru B. Tevfik Kut Ue ııaretı verılmcmiıti. BiUyordult ki, 
beraber dün Slllvrlye gitmiştir. Sil!v- Londranın gece ziyaretçileri, bir 
rlde bu sene yapılacak ilkmektep yer- aralık tehrin üzerinde dolafhktan 
lertnl tedklk edecelkerdlr Ayni b •-- · · manda Silivride bf d . za- aonra .. ıta yerlere 1r1dıyorlar, eon-
açılacaktır. r e ortamektep ra da tekrar Londra Uzerine dönil· 

Vail muavinlle Manrlt müdürü bun- yorlardL 
dan sonra her harta bir kazaya gide- • 22,30 da pek yakın bir yerden 
ret yapılacak mektep arsalarını tesbtt bır hava batarya•ının kellkin top 
edeceklerdir. 8ealerini dusduk. Bu toplar, büyük 

bir binanın taraçuına yerlqtiri). 
Tunamn buzları bombar· mitti. Ayni zamanda sök yüzünde 

tulum d d•ı• motör gürültüleri de duyuldu. Fa-
lışanlar için yerli malından ıman e ı ıyor kat ne bombalann dilıerken hava-
şeklinde yelı:nasalc elbiseler hazır• Budapeıte 28 (A.A.) - Stefanl: da çıkardıkları keskin 111ık aeeleri, 
lanmıştır. llı:i macar hava filosu dün Budapq- ne de infilakların korkunç ıürü]Ul· 

Dahiliye Vekaleti seferberlik mü· teyc 30 kilometre mesafede Tuna leri iıitiliyordu. 
dürü B. Hüıamettin ?ugünkü tren- üzerinde vahim tuğyanlar husule gc- Pansiyon 1alonunda briç oynı· 
le şehrir...:::e .gele~ektı~. .. .. timıelt istidadını ıöıteren büyük yanların en yaşlısı, Almanlann ge

Yukandaki rcsımler dunlcu ~eı&- buz kütlelerini hombardnnan etmit- ce yarısına kadar hedefleri aramak-
taş teftişinden iki intibaı tcsbit e!l· lerdir. la meşgul olacaklarını, biZ'im ma-
mekteclir. 

1 GüNüN ANSiKLOPEDiSi j 
Türkçeye yeni giren iki kelime 

"Alarm 
" 

ve "Ekip 
" Passlf korunma tecrübeleri dolayısllc 

türkçcde bazı kelimeler yer tttl. Me
selA, karart.m.alnr esnasında. •komple. 
!ener. Bizzat cpasslfn sözü. Bunlardan, 
evvelce bahsetmiştik. Dünkü gazete
lerde cAlArm işaretine dikkat! Yar
dımcı ekipler iş başında!• diye serlev
halar var. 

Eklp sözü, spor mevzulannda da 
kullanılırdı. Fakat alA.rm bu passlt ko
nmma bahsinden evvel dlllmlıde yok
tu. 

mnmlarruı.k üzere toplanan işçllcrln 
heyeti umumlycsidir. 

İşte türkçeye giren kelimelerden blr 
tanesi budur. 

cYardımcı ekipler l§ bqında• sözü
nün mA.nası da, fransıı.ca bilmeyenler 
için böylece vazıhlaşıyor sanınz: Pns
stf korumada lht1yat suretinde ,aıışa. 
cnk insan grupları mevzuu bahis edl· 
Uyor. 

••• 
••• ALARM .sözü, transızca ukeıi blr 

EKİP sözü fransızcada .~quıpe .. tek- sayhadan alınmı.ştır. Fransu.cası d• 
Unde yazılır, cGemı.. mlnasına gelen ıtmdl calanne• yazılıyor ve bundan 
cesquif111 tabirinden alın~tır. Nehir calarmen gibi bir. mastar Japtlıyona 
cemilerl hakkında kullanılır. Blrlblrl- da kellmenın aslı csilah başına!• de· 
ne ballanmll ve attar yahud insanlar met oJaıı el l'arme, dlr. Bir &ehllke11 
tarafından çekilen teknelerin heyeti kar§I balkı~ ~itkat.ı.nı celbetmet 1~ 
ummnlyesi demettir. Bundan bqta, çıkarılan gurültü demektir. Türkçe19 
yat tarzında etlence gemilerinde ,a- yeni giren söz bu mA.nadadır. 
hud Jal1I .sandallarında, yahud apor Fransızcada bu tel!menın cpantb 
tatımıannda faaliyet gösteren insan- mAnası v~ diler mlnadarı Yarsa da 
1anıı heyeti umumlyesı demckt.ır. Ke- bunl:ınn türt~eye gtreceklert tahmin 
za, ayn~l.§l görmek ve blrlblrlerlnl ta- edllmez. 

Lül. l " ı d .a magaza ar a aabt 
fiatleri 

F!at mürakabe komisyonu tarafın
dan lüks mağaza sınıfına ayrılan tica
rethanelerde yünlü, pamuklu ve 1pekll 
kumqların satışlarında yüzde elli kar 
hesap eclliecektlr. Her cins mal sa.tan 
'" lllks mağaza sayılnn ticarethane
lerde kumaşlardan maada dlğer satış
larda ne n1sbctte Ur edllece~ı tasrih 
edllınemiştır. Kontrollar esnasında 
kan§ıklığa sebep olan bu halin izalesi 
1c;1n tedkikat yapılmaktadır. Fiat mü
ratabe komisyonu lüks mnğaıalnrdakl 
bllfunum eşyanın satı~ flatler!nl tesbl
te çalıfmakt.adır. 

Belediyeler bankaıindan 
İstikraz edilen para 

Belediyeler Bankasından ıstıkru 
edilen beş mllyon liradan dört mUYoD 
lirası şimdiye kadar tahsil edllmlştır. 
Bunun lkl milyon lirn:ı Emln&ıU 11-
timlC\klne sar!edllmlştır. 

latanbula dün kar yağdi 
Dün sabah erkenden i<ıtanbula tar 
ya~a başl:ı.mış, kar bütün g1ln 
de\'am etmiş ve her tarafı taptnmıı
t.ı.r. 



Sahıte 8 

,,. HER AKŞAM 
BİR HİKAYE Telef on numarası 

Necdet Sabri evine gayet yorgun ı - Gel buraya konuş ... İsmini de 
gelmişti. Bir an evvel soyunup pija· söyle... Gayet tabii konuşacak ve 
malarını giymek, sonra da her ak- yanında karın olduğunu karşında
şam yaptığı gibi geniş koltuğuna kine hissettirmiyeceksin yoksa ka
gömülüp gazetesini okumak isti· rışmam ... 
yordu. Necdet Sabri ne yapacağını şa• 

Ceketini çıkarırken, iç cebindeki şırmış bir halde telefona yaklaştı. 
küçük not defteri yere düştü. Kansı Knrşısındak.i tanımadığı insana ne 
Pakize: söyl~eceğini bilmiyordu. 

- Çoktan beri not defterini ka· Nihayet: 
rıştırmadım. Bnkııyım içine neler - Allo... Ben Sabri... kiminle 
kaydettin... Benim bilmediğ-İm ad· konuşuyorum efendim ... diyebildi. 
resi er var mı) Bu sırada Pakize de kulağını ıes 

Necdet Sabri gülerek: dinlenecek yerine dayamıştı. Biraz 
- Ne o) Kontrol değil mi? Al evvel işittiği kadın sesi şimdi §Unları 

bak amma tekrar cebime koy olur söylüyordu: 
mu?.. - Beni ıesimden tanımadın mı 
Şimdi Pakize bir iskemleye otur- Sabriciğim ... Seni vefasız ıeni ... Ha

muş, defterin yapraklarını birer hi- ni bugün bana gelecektin?... Hain 
rer çeviriyordu. Bu defterin içindeki ne olacak).. Demek .evgili Ayşeni 
sahifeler matbudu. Birkaç sahife· tanımadın öyle mi) .. 
nin üzerinde: cAdreslen kelimesi Pakize bunları işittikten sonra 
yazılmıştı. Defter sahibi kendisine kıpkırmızı kesilmişti: 
lazım ola!1 adresleri buraya kayde- - Kafi... Ben öğrendiğimi öğ
decekti. iki sahife de lqzumlu te· rendim!.. diyerek telefonu kapattı. 
lefon numaraları için ayrılmıştı. Necdet hayretler içindeydi: 
Gen~ kadın bu iki sahifede kurşun - Vallahi olan bitenden bir şey 
kalemle yazılmış yalnız bir tek nu· anlamıyorum karıcığım ... diyordu. 
mara gördü. Her halde bu bir te- Hakikaten de doğru söylüyordu. 
lefon numıırnsı idi. Fakat Pakizenin kulağına söz gire-

Kocasına döndü: cek gibi değildi. Kocasına: 
- Bu kimin telefon numarası?.. - Sus ... Rica ederim ıus... Her 

d·iye sordu. şeyi kendi kulaklarınla da 'İşittin 

Necdet Sabri birden bire şaşır· ya... Beni daha fazla ıinirlendir· 
mıştı. Defterine son zamanlarda bir 

1 
me, .. Asabım büsbütün bozulunca 

telefon numarası kaydettiğini hiç neler yaptığımı bilirsin ... Fakat ea
hatırlamıyordu. Şaşkın şaşkın Paki- na ne kadar da samimi hitap edi
zf'nin yüzüne bakıyordu. Genç ka- yordu. Hain, vefasız ha ... 
dın onun bu şaşkınlığından şiiphe- Necdet Sabri cevap verdi: 
lenmişti: - Seıri temin ederim ki bu ka-

- Söylesen e, bir yalan uydur- dını tanımıyorum! .. 
madan çabuk söyle ... Bu telefon nu· - İyi... Tanımadığı., kadınlar 
marası kim'İn? r sana vefasız, hain diye hitap eder-

Necdet Sabri k.ıbnhatli bir insan· lerse ya tanıdıkların sana ne dzye-
mış gibi kıpkırmızı kesildi: 1 cekler bilmem ki 1 ••• Zaten senin ne 

- Baknyım hangi numara? diye- yılışık bir çapkın olduğunu arkadaş
rek kendi defterinin ü:z.er;ne eğildi. ların bile tasdik ediyor... Kaldırım 
Pakize homurdanıyordu: çapkını sen de ... 

- Kendi defterine yazdığın nu- - Pakize ... Rica ederimi 
marayı bilmiyor musun) İşte bu - Haydi haydi... Bir de bana 
numara... dil dökme... Senin ruhun, adi ru-

Necdet Sebri karısının kırmızı hun ... Yağ kokulu hizmetçilerin pe· 
tırnağının ucile gösterdiği numara- şinde az •. ı koşardın. Ahçı kadın
ya baktı. Fakat hakikaten bunu ha- ların aşığı! .. 
tır!aınıyordu. - Eeee ... Çok oluyorsun ama ... 

rı>kize sabırsız bir tavırla: - Ne} Bir de ağzını mı açıyor-
- Daha bekliyecek miyizL diye sun... Suçunu edepsizlikle örtbas 

sordu. etmek ist-:yorsun değil mi) Vallahi 
Necdet Sabri çalışmadan İm· beni kızdırma bu evi başına yıka

tıhann girmiş, mümeyyiz karşısına rım ... 
çıkmış bir talebe gibi kekeliyor, şa-ı - Ynvaş gel!. .. 
ıı:ırıyor, renkten renge giriyordu. Bu söz zaten asabı bozulmuş olan 
Bunun bir telefon numarası olduğu Pakizeyi çileden çıkannağa kufi 
muhakkaktı. Çünkü telefon numa-ı gelmişti. 
ralarının ken.dilerine mahsus bir Artık eline geçeni kocasının başı
hnli vardır. insan bir kağıda yazıl- I na fırlatıyordu. Bu suretle vazolar, 
mış bir telefon numarasını hemen elbise fırçalan, kolonya şişeleri ha
farkeder. Lakin gelgelelim Necdet vada görünmiyen yarım daireler çi· 
Sabri bu numaranın kimin telefonu· zerek Necdet Sabrinin kafasına, en
na aid olduğunu bir türlü bulup çı· sesine, orasına burasına düşmüştü. 
kuramıyordu. Karısına: Zavallı adam adeta vücudünün 

- Vallahi bilmiyorum nono- muhtelif yerlerinden yaralanmış gibi 
şum ... dedi. idi. Ertesi günü Pakize tahkikatını 

Pakize zekasına son derece emin biraz daha ilerletti. Kocasının def-
bir insan tavrile güliimsedi: terinde bulduğu telefon numarası· 

- İyi amma dedi, ben :ıimdi bu nın sahibinin adresini de öğrenmişti. 
telefon numarasının esrarını beş da- Bir otomobile atlıyarak doğru bu 
k·ikn içinde keşfederim 1.. adrese koştu. Gittiği yer bir apartı-

Böyle söy)iyerek telefona yaklaş- mandı. Buradıı genç bir dul kadın 
tı. Kocasının defterine bakarak ora· oturuyordu. Apartımanın kapıcısı 
daki numaraya göre kadranın üze· Pakizeye şu izahatı vermişti: 
rindeki rakamları birer birer çe, 'r- - Güzel bi. kadın ... İsmi de Ay
meğe baııladı. Kalbi del-4etli bir he· şe... Kocası yok... Çok şık giyini· 
yecan içindeydi. T elefonuı:\ çevir· yor. Biraz fazla neşeli ... Sonra mi
d·:ği numarayı çağırdığını bildiren safirleri de pek çok ... Hepsi de er
sesler kulağına geliyor, heyecanını kekler... Her koyun kendi bacağın
daha ziyade arttırıyordu. dan asılır amma bu kadın için çok 

Nihayet telefonun içinde güzel bir dedikodu yapıyorlar ... 
kadın sesi: Pakize kapıcıya sormuştu: 

- Allol .. diye bağırdı. - Gelenler arasında Sabri is-

29 KA.nunusanl 1941 

Kartpostalın 75 inci yılı kutlamyor j ORDULARI DURDURAN KADIN f 
Bu çok pratik muhabere vasıtası 

mektuba nazaran pek az kullanılıyor 
Tefrika No. 23 

İhtiyar balıkçı e~er mühim blrşey 
biliyorsa ve blldiğtnt saklıyacak olur
sa. - bu hadise belki de - Türk de-

Bu sene kartpostalın icadının Uzun bir muhtıra ile izah etti- nl.zclllğlnin bir tevakkuf noktası ola.-
yetmiş beşinci yıdönümü Avru- ği davasında muayyen ebaddaki caktı. Zira, o güne kadar, donanma 
pada kutlanmaktadır. Fakat çok sertçe bir kart üzerinde yazıla- beyi, Akdeniz! kasıp kavuran bir tele 

korsan tanıyordu: Sinyor Karoıa. Ça
pratık olmasına rağmen bu mu- ı cak açık mektubun ucuz ve pra- ıı bey bu kuvvetli hasmını da ele ge-
habere vasıtasından layikile isti- tik olmasından halkın istifade- çirmiştır. Bundan sonra Venedlk gall
fade edilmemiştir. İcadından sine çok hizmet edeceğini anlat- !erinin Türk kara. sularına yakl~ma
sonra sekiz sene bu mulrnbere 1 mıştır. !~ı;~~:,t edemlyeceklerlnl tahmin 

vasıtasına hemen hiç rağbet gös-/ Bu muhtıra muhtelif Alman Çalı reis bu tahminle - belki de kı-
·"'- .. t h ı sa bir dolaşmadan sonra - Çanakka-teıilmemiştir. Şimdi bile mektu-

1 

hükwueti mu e assıs an tara- leye, oradan Gelibolu tersanesine dö-
ba nazaran pek az kullanılıyor. tından ciddi olarak tedkik edil- necek, gemileri kalafata çektlrecektl 

Son istatistiklere göre 1937 sene- ı miş ve kabulü müttefikan tavsi- dl~~ ot::1:~~k e~~~~~~~:::ın b~~~ 
sinde bütün dünyada kırk yedi 1 ye olunmuştur. «Muhabere kar- korsanlar varsa. _ onlar meydanı boş 
milyar yedi yüz milyon mektup tı» adı verilen bu usul şimali bulup tekrar Türk sahUlerint vura
nakledildiği halde ancak altı 1 Alman devletleri posta idareleri caklar ve yağma edeceklerdi. 

Sankoyunlu bu thtimall düşündük-
milyar üç yüz milyon kartpostal 

1

. tarafından kabul edilmiştir. çe tüyleri ürperiyor ve ıhtıyan söylet-
gönderilmlştir. Avusturya - Macaristan posta meıte çalışıyordu. 

id si ise ·· · (İstefan) ı İhtiyar balıkçı, Sarıkoyunlunun ko-
Kartpostalın mucidi İstefan j are muşa vır n nuşmasından çok hoşlan mı~ olacak ki, 

isminde vak tile Prusyanın posta j teklifini anc~k üç ~e~e sonra ona: 
müşaviri bulunan bir zattır. Bu kabul ve tatbik etmış.tır. Fa·k· a.t - Haydi gel, kamın aç ı.se seni evl-

t t V me götüreyim ... Taze balıklar tuttum. 
adamın Prusya posta idaresinde- Avu~ urya . po~ a~ı ıyana ~~~ sana elimle pişireyim. 
ki faal vazifesi posta işlerine ait versıtesi milli iktısad profesoru Dedi. sarıkoyunlu, ihtiyarın peşine 

Şikayet ve teklifleri tedkik et- Dr. Hermann'ın telkini üzerine takıldı. Sahile yakın, blr taş yı~ını 
t 1 arasındaki küçücük kulübeye girdiler. 

mckti. Gelen şikayetler ve tek- açık posta muhaberesinin e - ••. 

lifler son derecede uzun yazıldı- graf uslUbunda yazılıp 20 keli- «Aslanım! Akdeniz kor
ğmdan müşavir bunları kitap meden !azla sözü ihtiva etme- san, haydut yatağıdır ... » 
okur gibi uzun uzadıya gözden mesini şart koş.muştur. Muha- İhtiyar balıkçının kimsesi yoktu. Bir 
geçirmek mecburiyetinde kalmış bere kağıdı ismini de kart.posta- odalı bu kul\ıbede yalnız yaşadığı 
ve usarunıştır. Müşavir müraca- 1 la çevirmiştir. Kartp.ostalların belliydi. Çok sevimli ve yetmişine gel-

diği halde çok dinç bir adamdı. 
at erbabına dileklerini kısa bir 1 devlet postasınca tedank ve tev- _ Biz burada b:ılıktan başka b!rşey 
surette yazdırtmak için türlü zil de münasib görülmüştür. Bir yemeyiz. Hütiin ömrü balık yemekle 

tu .. rlu" çareler diic:ftônmu··ştu·· r. sene zarfında Avusturya postası geçen insanlar çok yaşar, dcı·Ier. Be-
--::•u nim babam doksan, dedem yüz yirmi 

üç milyon kartpostal sürmüştür. yuşmda ölmüştü. Bizim köyde yetml-
Nihayet mahdut bir satıh üze- l tef 1870 . d ş· li şinden, sekseninden önce eceme ölen 

· d k 1 1 h lkı t 'k s an senesın e ıma nn e yazma ç n a eşvı . . yoktur. Ah şu korsanlar, arasıra gelip 
t vi d " .. .. Almanya ıttıhadı posta umum köylerimize baskın yapmasalar ... Dell-

e meg uşunmu.ş ve muayyen .. d.. .. ld y d k t tal - ı .. mu uru o ugun an ar pos kanlılarımızı esir alıp göturmese er ... 
ebadı tecavuz etmeyen mektup- ul" .. t . i t Erkeklerimiz kadınlarımızdan fazla .. us unun amım asavvuruna 
!ardan yan ucret alınması· usu- b' k t d h 

1 
t' F olacak. Ne yazık ki. içimizde bütün 

.. ü · ti ır a a a revaç verm ş ır. a- ömrünü erkeksiz geçiren, dünya evine 
Ilın vazetmı.ş r. k t b' t" l" ·· t' l i d' t ı k a ır ur u ucre ın n ır eme- girmeden yaşayan kadın arımız P~ 

Şikayet mektuplarına tatbik miştlr. Ancak Almanya _ Fransa çoktur. 
l b ld ı l - Sen bekar mısın. baba? 

o unan u usu en iham a an harbinde askerlerin kartpostalı _ orasını hiç sorma, oğull Bu, acı 
müşavir halkın hem kısa hem de pek çok kullanmaları üzerine üc- bir hikayedir. Dedim ya. Biz sahil 

} b ed bulunmaları halkı, çok talihsiz insanlarız. Bu de-
ucuz . mu 1a er e y •• .. .. 1 retin indirilmesinden devletin nizlerin coşkun dalgalarındnn k.:ırk-
için bır çare bulmagı duşunmuş-1 varidatı azalacağı endişesi zail mayız amma ... şu baskıncı haydudlar 
tür. Nihayet kartpostal usulünü olmuştur. yok mu? İşte onlar bizim ocnğımızı 
bulmuştur. Fakat bunu son de. -ı Bu suretle yarı u··cı·etıı· kaı·t- mahvediyor. Benim de ocağımı söndü-

ren onlardır. Bundan otuz beş yıl ön-
recede kırtasyeci olan Prus:p. ppstal Avusturya dahil olduğu cc ... Bir gece gene böyle bir baskına 
devlet makamlanna kabul ettir·! halde bütün Alman hükumet ve uğramıştık. Haydudlar beni bıraktılar. 

kte k ı k k · t' Ç" Güzc>l kıırıını \ 'C on lkl ynşındakl kız-
me ço zor U çe mış ır. un- memlekctıerlnde 1870 senesi ey- cağıllmızı yakalayıp götürdüler. Kızım 
kü .bunlar bir ta:nftan devlet ltilünün birinde tatbik edilmiş- da anası gibi çok güzeldi. O gece kö
varıdatının azalacagından kork- tir. 1872 senesi 1 haziranında ce- yümiizden on sekiz kadını birden ka
m~şlar ve d. iğ'er taraftan işlerin ı vaplı kartpostal usulu" Alman çırmışlardı. Eli sllah tutanlanmız ar-

- kadan koştu amma .. Kuvvete karşı ne 
çogalması ıle masrafın da arta- memlekeUerinde tatbik edilmis- yapab!llrlz? Limanda koskoca b!r gemi 
Cagy ına ihtı'mal vermı'şlerdı'r s yatıyordu... Karılarımızı, kızlarımızı 

· tir. Bir ay sonra da kartpostalla- alıp götürdüler. O 7.amandanberl sev-
I..akin Prusyanın ananeperest 

1 
nn devlet tarafından tabet tiril- glll karıcığımı ve kızcağızımı hatırla-

memurlarının çıkardıkları zor-
1 
mest mecburiyeti kalkmıştır. dıkç:ı. kayığıma atl:ır, denize çıkar, ve 

balık tutmakla kendimi avutmağa, ız
luklar faal müşavirin ccsare- 11873 senesi kanunusanisinin bl- tıraplurımı yenmeğe çalışırım. 
tini kıramamıştır. 1866 senesi rinden itibaren matbua kıymeti- - Demek ki, sen de bir Mnketzectc-

ı . ? 
ortalarında Karlsruhe'de topla-

1 
ne tabi tutulmuştur. 1878 senesi sııı · B 

1 
lbl b k .. d k ı 

~ - en m g . u oy e arısın 

nan Alman posta ittihadı beşinci 1 haziranında cihan posta itti- kaybeden birçok kimseler vardı. Fa-
kongrcsinde müşavir kendi şahsı l hadı bütün memleketler için I kat, onlar benim glbl çıkmadılar Yıl
namına teklifte bulunmuştur. 1 kartpostalı kabul etmiştir. Iar gcctlkçe acılarını unuttular ... Baş-
111111uuınuuıııuuıuınııııııııını ııuuıunıuuuuıunııııuıınıu ka. kadınlarla evlendiler. 

Ihtlyar balıkçı derhal çalıdan çırpı-
- Bir iki kişi gelmiyor ki ... Ge

lenlerin sayısını bilmiyorum 1.. 
meleniz İntaç olunmuştur. Gelip ev
rakınız alınız... diyordu. 

dan bir ateş yakarak, tuttuğu balıkla
rı temizledi. .. Ateşte kızartmah başla-

Yazan: İSKENDER F. SERTELLİ 

- Aslanım! Akdeniz korsan, haydud 
yatağıdır. Çalı bey isterse, bunlann 
hepsini temlzllyeblUr. 

- Onlan temizlemek için ne Ytı.P
m!llı? 

- Donanma dalma Akdenlzde do
laşmalı ... Ve onların köylerimize 'bas· 
kın, yağma yapmalanna meydan ver
memeli. Bir taraftan da onlan blret 
birer yakalayıp esir almalı. Unttil ba.
zılarını gemi direğine nsmalı. Onlann 
asıldığını diğer haydudlar görür ve 
yahud lşltırse, gözleri yılar; Akdenlz
dcn uzaklaşıp blr daha kıyılarımıza 
uğramazlar. 

- PekiilA. Ben bunları Çalı reise 
söyllyeceğlm. Sen bana biraz daha 
malumat ver bakayım: Bu tanıdığın 
korsanlar kimlerdir. Buralara ne 7.a
man ve nerelerden gelirler? 

İhtiyar balıkçı blldlk}erlnt anlatma.
ğa başladı: 

- Adalar arasında bannan korsan. 
lara adalılar yardım ediyorlarmış. Fa
kat, bana kalırsa, adalılar da bizim 
gibi, o haydudiara korkularından yar. 
dım ederler. Onlan yakalayıp cezalan
dırırsanız, blr daha Akdeniz halkına 
hiç bir haydud musallat olamaz. Ben 
bunlardan birini tanıyorum._ Bir ko
lu çolaktır .. Venedlklldlr. Biz ona (Ço
lak korsan) deriz. Bin türlü adi var. 
Yüksek b~lı bir yelkenlisi Ue etrafın
da yetmişten fazla haydud bulunan 
bu korsan çok insafsız bir adamdır. 
İnsanın hem parasını, hem erzakını. 
hem de kansını kızı - güzelse - alır 
götürür. 

- Bu kadın ve kızları ne yapar bu. 
adam? 

- Arşlpele götürüp satarmış ... Bit 
arkad~ı da Kıbnsta kadın ticareti ya
pıyormuş. 

- Oııun adı ne? 
- Bl:ı: ona da (Akgöz!il şövalye> di-

yoruz. Adını snklndığı için bilmiyoruz. 
Donanma beylerine mahsus gemllere 
bcnziyen çok ,şatafatlı bir yelke!llist 
var. Geçen yıl buradan geçti ... O za
man gördük onu (Çolak korsan) ile 
CAkgözlü şövalye) birlbirlne çok ba(t
lıdırlar. Sözleşmişler ... Biltün bu sabll
leri - şövalye Karoza Venedlğe dön· 
düğü1 zamanlar, yakıp kavururlar. Al
lah liurtarsın şu sahil halkını onların 
elinden. 

- Demek ki, sizin üç azralllnlz var. 
<Akgbzlü şövalye> ile Karoza arasında 
bir uyuşma olmamış mı acaba? 

- Hayır. Çünkü şövalye Knroza ona 
vurgunlardan pay vermiyormuş .• Be
nim Yurduğum bana kalacak. Seninkt 
de senin olsun!• demiş. 

- Eh, bu da bir nevi anlaşma de
mektir. (Akgozlfı şövalye> geçen S"ne
denberl buralarda görünmedi mi? 

- Hayır. (Çolak korsan\dan ona sı
ra kalır mı hlç? ... 

- (Çolak korsan) sık sık mı gelir 
buralara? 

- Hemen her ay. Aç, erzaksız kal
dıkça burlarda soluğu alır. 

- Gelince ne yapar? 
- Derhal :ıd:ımlannı sahlle çıkarır_ 

Vurgunlar başlar ... O gün akşama ka
dar ortalığı soyup soğana çevirirler. 
Ak.şanı üstü defolup giderler. 

- sız ne yaparsınız? 
- Eli böğründe kalan zavallı insan-

lar, böyle sürü ile gelen haydudlar 
karşısında ne yapablllrler? ... Korku
dan tıtre.şlr dururuz. 
Sarıkoyunlu, balıkçının verdiği ma

lfımatı Çalı beye anlatmak üzere, o 
gün kulübeden ayrıldı; donanmaya 
koştu. 

Esirler Edirneye gönde
rildikten sonra .. 

Bunun üzerine Pakize rakibesile Necdet Sabri memurun söylediği 
evrak numarasını bir kağıda yazdı. 
Birden bire aklına mühim bir şey 
gelmişti. Hemen cebinden not dıel
terini çıkardı. Defterindeki numara 
ile memurun söylediği evrak numa
rası ayni idi. Şimdi o da evrakı ev
kaf dairesine verirken numarasını 
buraya kaydettiğini hntırlamıştı. 
Fakat ne kadar badirelerden sonra ... 

dı. Sarıkoyunlu, ihtiyar balıkçıdan duy-
Sarıkoyunlu bir kayanın kenarında duklarını birer birer donanma beyine görüşmeğe lüzum görmeden eve 

dönmüştü. O günü kopan kıyamet 
dünkünden daha müthiş oldu. Ni
hayet genç kadı'l bavulunu alarak 
annesinin evine gitti. 

Aradan bir hafta geçti. Bir gün 
Necdet Sabriyi telefonla evkaf dai· 
resinden aradılar. Bir memur tele
fonda: 

- Efendim filanca numara ile Necdet Sabri karısını almak üze-

oturuyordu. anlatmıştır. Çalı beyin -esirleri Edlr-
Kulübenln önünde karşı karşıya ko- neye gönderdikten sonra - ilk yapaca-

nuşarak yemek yiyorlardı. ~ı ~ ıÇolak korsan) ı takip etmek ola-
Sankoyunlu sordu: _ 1 caktı. Bu tş ihmal gotiırmezdt. Etrar-
- Şu elimize geçen Venedlk şovalye- tnn gelen hnberler tüyler ürpertıyor

sinden başka korsan tanıyor musun? du. 
- Tanımaz olur mıyım, oğul? Ben Limana gelen küçük kayık ve yel-

de ıateri sana o korsanlardan balıse- kcııli sahipleri: 
dccektim. Seni buraya bo}Unt\ d:ı.vet - Çolak korsan gene b!zl soydu.-
etmedim ya. Paramızı, yiyeceğimizi aldı. SahtUere 
Balık yemeğe başladılar. saldırdı. Birçok kimselerin güzel karı-
Jhtlyar, lçinl çekerek sözüne devam l:ı.rını, kızlarını aldı, goturdü. 

~tti: 1 (Arkası var) 

Pakize bir elile ses işitilmesjn diye minde biri var mı} 
telefonun ağzını kapatarak kocasına Kapıcı buna sadece 
•eslendi: vermişti: 

§U cevabı ı bize bir evrak vermişt'İniz. Bir da- re hemen o günü kaynanasının evi· 
ha arkasını takip etmediniz. Mua- ne koştu. Hikmet Feridun Es 

Tefrika No. 57 

Kadının Zaferi 
Müellifi: P . de Coulevain Tercüme eden: (VA. NQ) ______ ,... .... ~--~ 
Gayet terbiyeli ve soğulc. dav· Jıanlılarını alanlardan biri ... Üstelik 

randı. de boı mu boş... O nu Jack 
İki erkek biribirlerini merakld Ascott' a tercih etmek için insan, 

tedkik ettiler. Kont Amerikalıyı biı bizim Dora gibi beyinsiz olmalı! 
protcstan papazına benzetti. Sonra Bu sözler kendisine tevcih edil
Helene'in sözlerini hatırlıyarak ken· memekle beraber, bayan Ronald'ın 
di kendine: izzetinefsini müthiı bir kamçı gibi 

c- Harikulade bir insanmış... dar beledi. 
Evet... Fakat aşktan başka işleı Ani bir hiddet, burun deliklerini 
için yaratılmış tesirini veriyor.> kabarttı. 

Ve İtalyan sinizmiyle: O da mukabele etmek istedi. 
- Nafile yere cesaretim çabuk İstihfafla: 

kırılmış ... Şayet daha biraz ısrar et· - İşte alimler... Hayatın esran-
seydim... nı anlamışlar giiya... Halbulti en 

Bay Ronald, Sant' Anna'yı tak· basit mevzular karşısında felsefele· 
dir etmekten kendini alamadı. Çok rını, prensiplerini unutur, alelade 
eski ve güzel bir ırkın nümunesi insanların seviyeıcıine düııerler ... Me
olan bu adam ho~una gitmişti. Fn· seln siz ... Bu izdivacı, Dora'nın bir 
kat şeklen... Manevi tesiri pek r. cürüm olarak irtikap ettiğini sanı-
kadar müsaid değildi. yorsunuz ... Doğru mu) ... 

Helene'le başbaşa kalınca: Bay Ronald, bir an ~aıaladı. Son-
- Faydasız ve tehlikeli bir ra kendini toplıyarak, elini karısının 

adam ... - dedi. - 1 I;ç bir vicdan omzuna hürmetle koydu. 
azabı duym~ksızın başkalarının ni- Fikir adamlarının o latif tobessü-

mile: 
Hakkınız var... - dedi. -

Asırlık itiyadlara kapılarak hakikat
ten ne zaman ayrılsam bana ihtar 
ediniz. kend·imi toplıyayım. Dora'
nın hayatında böyle bir vaka geç
mesi mulc.addermiş demek ... Hadi
sat onu öyle harrlamış... Belki 
kendisini bundan dolayı ayıplamak 
hakkar.iyet değildir; lakin insan 
teessüf etmekten de kendim alamı
yor... Bi!hassa bu ıadııkatsizlik yü
zünden Jack gibi iyi bir çocuk fela
kete sürükleniyor ... 

Helene bu mütevazı VG soğuk
kanlı sözlerk sükun buldu. Daha 
tatlı bir ifadeyle: 

- Amerikadan ayrıldığımdan be
ri baıımızdan geçen bütün hadise
ler insanların meçhul hedeflere doğ
ru yürüdüklerine beni inandırdı. 
Düşünüyorum ki bir orkestranın 
müzisyenlerinden her biri kendi 
keyfince bir hava çalmağa kalksay
dı, korkunç bir ahenksizlik olurdu. 
Mademki biz bu dünyaya Cenabı 
Hakkın emirlerini yerine getirmek 
için gelmiı bulunuyoruz, orkestrayı 
bozamayız; üzerimize terettüp eden 
notaları, .ister çirkin, ister güzel ol
sun, iıter neşeli, ister haz.in tıpkı 

notadaki gibi çalmağa mecburuz. , olacaktı. Dora' nın kocasını sev
Ta ki dünyanın ahengi bozulma· mekte devam etmeısi kabil değildi. 
sın... Bu, çok aptalca, çok gülünç bir §eıy 

Bay Ronald, memnuniyetle: olurdu. 
- Miıkayeseniz gayet doğ- Biz :nsanlar kendi kendim'İz 

ru ... - dedi. - Ziyasız bir kainat tarafından a!dııtılırız. Hakikatte ise, 
bile tasavvur edilir ... Ahenksiz edil- Pariste kalmasınııı sebebi, ruhi has-
mez. talığını tedavi için değildi. Lelo'yu 

Helene, dalgın dalgın baktı. bir kere daha görmek, bir kere da-
- Ah eğer bu düşünceyi dima- hıı, mütemadiyen istiyordu. Bunu 

ğımıza iyice yerleştirebilsek, işte o nefsine kı rşı bile itiraf etmiyordu. 
zaman ne sükuna, ne ruhi rükudete Helene'in Sant' Anna'ya karşı 
kavuşurduk. aşkı, bir münevver İnsan sevgisiydi. 

Saf bir maneviyat ve Amerikalılara 
Ve müteakip bir ay zarfında He- mahsu~ bir soğukkanlılık sayeırinde 

lene hep bu düııüncenin tesirinde hissiyatına pek az maddiyat karış· 
kaldı. Bu ay, hayatının en ıiztıraplı tınyordu. Gerçi müthiş ihtıraslarla 
müddeti idi. Mukadderatın kendi- kıvranmıyor; korkunç kıskançlıklar 
ne bunu münasip gördüğünü düşü· duymuyordu. Buna rağmen bunla
nüyor; bu fikre yapışarak teselli rı hissedenlerden de daha az iztı-
bulmağa çalışıyordu. rap çekmiyordu. 

Dora'nın düğünü Pariste yapıla· Gariptir ki bu hadiseler genç ka-
cağını öğrenince, aklına ilk gelen dında bir sadakat ve fedakarlık ar· 
ıey buradan kaçmak oldu. Sonra zusu uyandırmıştı. .Şimdi şunu an· 
düşündü ki, bir yanığın acısını gi- lıyordu: Kocasının olmuştu; fakat 
dermek için onu sıcak kömüre tut- kendisini icap ettiği şekilde kocası· 
malı 'İmiş. O da tecrübe etmek is- na vermiş değildi. 
tedi. Günün birinde yalnızdı. Sevki ta-

Evet, bu meşum düğünde bulu- biiyle ansızın l !elene kollarını 
narak çok iztırap çekecekti. Fakat ı açtı. 
oüphesiz böyle esaslı §ekilde tedavi Ve hiddetle, hicapla kendi kendi-

ne söyledi: 
- Ben çıldırmışım... Çıldırmı· 

şıml 

Lelo'yu düşünüor; onun yüksek 
yaratılışta. fakat iyi işlenmemiş bir 
mahluk olduğu kanaatine varıyor• 
du. Sanki kendi, onu daha fazla 
tekamül ettirmek için, yükseltmek 
için halk olmuştu. Helene, Dora'nın 
Sant' Anna •ismini ve kontes lakabı
nı taşımasını kıskanıyordu. 

Şimdi artık, Lelo'yu sevdiğini 
kendi kendin~ itiraf ettiğ için bu 
erkeğin huzuru eskisinden fazla onu 
rahatsız ederek, şaşırtıyordu. 

Genç adamla her kıırşılaşıııta, se
ti titriyor; heyecanı belli oluyordu. 
Fakat bu hal ancak bir dakika ka
dar sürüyordu. Erkek bunun farkı· 
na varıyor: kurnaz kurnaz Helcne'i 
süzüyordu. Ondan nazarlannı a,yır
mıyarak, kalbinin atışını kuvvet· 
lendirdiğini anlıyor; ve zevk du
yuyordu. Kadının üzerinde tesİ8 
ett:i;i cazibe kuvvetini merhametsiz
ce suiistimal ediyordu. 

Gözlerinde bir neşe yanıyor, sö
nüyordu. Küstahça bir tebessüm, 
ihtirasla kuaran dudaklarını pırıl
datıyordu. 

(Arkası var) 
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AKŞAM 

ı::::: 

Avustralya askerleri 
Avustralya, mecburi askerlik olmamasma 
rağmen geçen harpte A~~upaya .v~rım 

milyona yakm asker gondermıştı 

Libyada I ngiliz ileri 
hareketi: Telgraf. 

ve telef on hattı 
uzatılıyor. 

fl .. Ir -;...-11.da lf 
Hamur tahtası 

• • 
yerıne pınpong 

masası 

-·.-
·cB~tarafı 3 üncn ıahifede) 

idi. Buna iıterseniz tekerli. İltene
nia tmlu yiyebilirdinis. Şekerli olan• 
ı...ı ekseriya evlerde biaküvit maka
mında Cullanılır t mektepten ceJen 
çocukların ellerine birer tane aıkıı
bnlırdı. Yola gideceklere yolluk 
olarak da yine handan yapılırdı. 
Bir de bana benziyen cmekik• bö
reii vardı. O da nefiati. 

Yapılan hamur iti tepsiye yerleı
tirilince bir de bunu fırına cötünnek 
meselesi vardı. Çocuklar arasında 
bu yüzden kavcalar olurdu. Niha
yet üstü örtülen tepsi hruıa gider, 
marka alımp gelinirdi. T epıi fınn
dan celince üzerine ıu aerpilir ve 
bir takım bezlere aanladı. 

Şimdiki modern ve incelik me
rakluı imanlara hamur tahtası ve 
oklava tarihi birer etYa gibi cörü
niiyor. Zavallı hamur tahtalan. za
vallı oklavalar!.. 

Hikmet Feridun Es 

Ankaradan 30 talebe 
Uludağa kayak sporuna 

gittiler 
Bursa 28 - Ankara G:ı.zl terbiye 

enstitüsü tale~lerlnden 30 klşlllk bir 
kafile ba§lannda muallhnlert olduğu 
halde buraya gelmişlerdir. Talebeler 
yann tnudağa çıkarak 15 gün t&yak 
sporu yapacaklardır. 

••• 
Ç~a günü Seref stadında 

yapılacak maçlar: 
lstanbul mektepleri futbol ve vo

leybol lig heyeti başkanlığından: 
T aLim L - Ticaret L saat 14 

hakem: Ş. Tezcan, İstik ini - Işık L 
saat l 5, l 5 hakem: Ş. Tezcan. 
Çarşamba günü Eminönü Halk:evi 

salonunda yapılacak maçlar: 
Çamlıca L - Cümhuriyet L ıaat 

14 hak.em S. Açıköney, Kız öiret
men - İst. Kız L aaat 14,30 hakem: 
S. Açıköncy. 

IANKARA RADYosul 
29 ikincikanun ~arşamb:ı ö}Je. akşam 

12,30 Program, 12,35 Şarkı n tllrkil
ler, 12,50 Ajans haberleri, 13,~ Şarkı 
ve türküler, 13,20 S:ılon orkestrası, 
18.03 Oda musikisi (Pi.>. 18,30 Konu~
ma (Dll} poııtlka hld1seler1), 18,4!1 Ço
ctık saatı, 10,30 Ajans haberleri, 19,45 
Fasıl heyeU, 20,15 Radyo gazetesi, 20,45 
Muhtelif şarkılar, 21,10 Konu~. 
21,25 saz eserleri, 21,45 Rlya.setıcfim
hur bandosu, 22,30 AJans ve borsa ha
berleri, 22,45 Müzik: Dans müziği (Pl.) 

30 ikinci kiinun pe~cmbe sabahı 

8 Program, 8,03 Ajans hnbct1er1, 8,18 
Hafit program <Pl.), 8,45 Ev kadını 

* Eminönü llalkevlnden: 30/1/941 
perşembe günü saat 18 de Evimiz salo
nunda Dr. Prof. Fahreddin Kerim 
Gökay tarafında.o <Harp ve sinir) 
mevzuundan blr konferans verllccek
tlr. Giriş serbestlr. 
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Londrada erkek ve kadınlar şapkaları terkederek bomba 
parçalarına karşı başlarına çelik miğferler giyiyorlar. Bu miğfer. 
ler orduda kullanılanlardan farklıdır. Tanesi bizim paramızla 170 
kuruşa satılmaktadır. Yukanki klişe, bu miğferleri giymiş blr 
kadınla bir erkeği gösteriyor. 

ESHAM ve TAH\'İLAT - KAMBİYO 
ve NUKUD FİATLERt 

28 İkincikinun 1941 

DEVll'T BORÇLARI 

3 7 ,50 933 Türk borcu l. II. m. , > 1938 ikramiyeli , > 1933 İkramiyeli Ergani 
A. B. C. 

> 7 1934 Slvas-Erıurum 1 
> , 1934 Sivas-Erzurum 2-7 , 2 1932 Hazine bonoları 
, , 1934 , , 
, > 1935 > > , 1938 , > 

A. Demlryolu tahvlll ı-n , > III 
A. Demlryolu mfimcssU senet 
Haydarpaşa limanı 

H. limanı mümessil senedi 

HİSSE SENETLERi 

T. C. Merkez bankası 
T. İş bankası namn muharrer 
T. İş bankası (hamile ait) 
T. İş bankası mümessil hls. 
A. Dcmlryoll:ırı şirketi (3 60) 
A. Demlryollan şirketi (3 100. 
Eskişehir çimento şlrketl 
Şirketi Hnyriye 
Şirketi Hayriye temettü 

F:CNEBİ 'l'AHViLLEaİ 

Kredi Fonslye 1903 
> > 1911 
, , Amorti 
, • Kupon 

NUKUT 

Türk altını 
Külçe altın blr gramı 
Osmanlı bankası (banknot) 

L. K. 
19.Al5 
19.'15 

19.92 
19.40 
19.50 
ll0.50 
15.50 
29.50 
62.75 
41.'15 
41.,-
39.65 
'3.'15 
41.75 

109.75 
9.95 

J0.20 
103.-
22.50 
37.50 
'1.65 

26.-
21.-

112.-
106.50 
ll9.
ı.so 

23.45 
2.'17 
2.35 

.. ...... Doktor ......... 

Bahaddin LOtfi 
Varnah 

OPERATÖR tffiOLOG 

Böbrek, mesane, idrar Ye 

tenasül yallan hastalıkları 
mütehassısı -Beyoğlu, İş Bankası karşı· 

sında, Emir Nevruz aotağı, 
Panalya aprt. No. 2. 

Tel. 42203 

BULMACAMIZ 
2 3 4 ~ fi 1 s n ıo 

Soldan sağa n yuk:mdan nş:ıf;ı: 
1 - Bir sebze. 
2 - İçilen şey - Doğruluk. 
3 - Araya girip 1§ bozan. 
4 - Sinirli. 
5 - İstJhraç suretllc. 
6 - Dört tarafı su ol:ın knra par

çıı.sı - Eski zaman ölçülerinden. 
7 - Vugt - Tersi sinema ve tiyat

rolarda bir mevkidir. 
s - İradlar. 
9 - İnglltered bl~ eynlet - Tersi ra

bıta demektir. 
10 - Kokulu bir yaprak - Tersi bte 

hartın okunuıudur - Iaml Jfaret. 
Gecen bulmacammn halli 

Soldan uta Ye J'Ukarıdan •••iı: 
ı - İncelik, Ab, 2 - Nelle celdl, 

3 - Cinayet, 4 - Ela, Er, A.$a, 5 _ 
Leyenlbrlk, 6 - İgerldlıneg, '1 - Ket. 
Biçare, 8 - Arman, 9 - Ad, Slcr, Ye, 
10 - Biçakgerek. 

AKŞAM 
Al>one ücretleri 

Ttlrkiye Ecnebi 

Benellk 
IS A,lık 
3 AJlık 
1 AJ:lık 

1400 kuru~ 
750 • 

2700 kuruş 
1450 , 

600 • aoo • 
llO • • 

Posta ittihadına dahll olmıyan 
ecnebi memleketltr: Senellğl: 
SG<Jo, altı aylıb ıooo. Do a:rlıR'ı 

1000 kuruştur. 

Telefonlarmm: Başmuharrir: 2056 
Yan lşler.I: 20765 - idare 20681 

Midir: ZCMl7 

Muharrem ı - Kasım 83 
8. İm. Otl. Öf. İki. Ak. Yat. 
B. 12.12 1,55 'l.06 9,U 12,00 1 
VL 6,32 8,15 13,27 16,04 18,20 19 

tdarelıane: Babıl11 cln.n 
Acımwılut aokak No. 13 

Fatih Halkevinde dispanser açıldı 
Fatih Halltevlnden: Faklı: halkın meccanen muayene ve tedavUerlnı .._ 

mln için Halkevı binasında. bili dispanser açılmıştır. Dispanser en del\. 
hekimlerimizden lblr grupun mtizaherctlle 3/2/941 de faallyete b 11 t>erll, 
Muhtelit hastalıkl:ı.nn muayene gün ve saatleri ve hekimlerin ısı~ ya

1
ca.ta. 

~ya çıkarılmıştır. er .._.,., - Dalılllye : Pazartesi günleri sna.t 16 da: Prof. Di'. 8adi Irmak 
. Salı ~eri sn.at 9 da: Prof. Dr. Arif ismet ÇetlngU. 

Cerrahi. Salı Kunlerı ~at 15 te: Prot Dr. Kazım İsmall Gürkan 
Çarşamba Cilnlcrl saat 12 de: Doçenı Dr. Hazım Bum~. 

~J:ı~ın ve ~~~um: Cuma. günleri saat 14 te: Doçent Dr. Naşlt Erez. 
r ve a . Paznrtesı, Perşembe günlen saat 15 te: Prof. nr. Fnhrewal 

- . . Kerim Oökay 
Cı~dıye: Pc~~cmbe günleri saat 13 te Prof. Dr. Cevad Kerim 1nccAn .... 
Goz: Salı gunlerl saat 14 tc: Doçent Dr. Naci Bengisu. ~· 

Cuma günleri snat 13 te: Doçent Dr. İrfan Başar 
Çocuk: Cumartesi günleri sant 16 da: Dr. Fahrcttln 'F~hmi, 
Burun, Boğaz, Kulak: Çarşamba günleri sa:ı.t ıo da: 

. Prof. Dr. Vahdettin özan 
Be\lıyc: Perşembe günleri sa:ı.t 15 te : Dr. Ali Eşref Gür&U. .. 
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ELEKTRiKÇi ARANIYOR 
Keçiburlu Kükürtleri Türk Anonim Şirketi 
Fabrika ve Madenlerinde çalışmak üzere tesisat ve bobinaj 

~lerinde çalışabilecek iyi bir Elektirlkçiye ihtiyaç vardır. 
Taliplerin bir kıt'a Fotograf, tahsil vesikası, Bonservis su

retlerlle istedikleri maaş miktarını tahriren cıKeçiburlu Kü
kürtleri Türk Anonim Şirketi • Keçiburlu» adresine müraca

atlan. 

A vnıpamn en l(iizel atılı süllerini 
Kerami GOL bahçesinden tedarik 

edebilirsiniz. 

SiYAH IliJl de dahH· . 
Büyük Gül Koleksiyonu. 

Liste isteyiniz 
Taıraya sipari, kabul olunur. 

Kerami Parıldar 

Tashihli ilanı .. 

Umumi heyet 
TOPLA!'<ı"TISI 

Kilimli kömür 
Madenleri 

T. A. Ş. İdare Meclisi 
Reisliğinden: 

Şirketimizin umumi hey' etin·i 
27/2/1941 tarihine müsadif 
perşembe günü saat 1 O da Şir
ket merkezimiz bulunan An'ka
rada Türlciye lı Bankası bin.ı· 
ııında alelade olarak içtimaa 
davetediyorum. 

idare Meclisi Reisi 
RUZNAME: 
1 - 1940 senesine ait idar-:: 

mecli~ ve mürakip ra
por lannın okunması ve 
tasvibi. 

2 - t 940 senesi bilançosu
nun ve kar ve zarar ve 
faizi muhassas hesapla
rının tedkik. ve kabulile 
idare meclisinin ve m!.i
rakiplerin ibrası ve te
mettüün sureti tevzii. 

Hamiş: Dünkü nüshada ne~
rıe<lilen bu ilanımızda ( İc;ı·:ma 
saat 1 O olduğu) yazılacakken 

. tertip sehvi olarak 16 şeklinde 
dizilmiştir. tashihi keyfiyet olu
nur. 

1 

l stanbul Levazım 
aınirliği saltn alma 
komisyonu ilanları 

• 

29 Kanunusani 1941 

DECCR CAnTA RADYOLARI 
GilmiSTiR 

radyo her türf O elektrik 
cereyanına tetabuk eder 

1 

Mütemadl, MOtenavlp 
cerevanlar 11 e çalıştıöt 
gibi çantası içinde bulue 

nan yalnız bir batarya ile işler. 
Kısa, orta ve uzun dalgalart 
mükemmelen alan 5 !imbatı 
rekabetsiz yegane portaUf 
modelidir. 

Uncular cad. lmam sok. No. 28 
ÜSKODAR 

\.-.u •. ç_.a.d.et .. k.am __ y.on•e•t--bl•r•ı•ıa .. b•tr•b•u•ç•u•k 

1 tonluk müccddet veya mustamcl. 

~--•••••liılİll••••••••••••••••••~ Yirmi iltl adet kamyon iki lift ii~ tonluk mti.ceddet, veya müstamel. 
Yedi adet repetll motıJ.slklct dört ı 

mı beş beygir kuvvetinde müccddet 
veya. mı.istamel. 

Yirmi altı adet sepetsi:ı; motosiklet 
bir buçuk Uf\ üç beygir kuvvetinde 

IPl~r vesilede en iyi arkadaştır 

muceddet veya mü'stamel. 1 

Yukandn yazılı kaymon ve motoslk- ı 
Jetlerin pazarlıkla eksiltmesi 412/941 • 
salı günü saat 14 de Tophanede Ist. 
Lv. Amirliği satın alma komisyonun- 1 
da yapılacaktır. Isteklllerin temlnat
laıile belli saatte komisyona gelme-
leri. (841) (G23) 

••• 
BUR LA §~~~~~~BfRA.DERLER~~~~~~@ 

15 ton kum ot alınacaktır. Pazar
lıkla. eksiltmesi 31/1/ !141 cuma günü 
sant 15.30 da Tophanede Lv. Amirliği 
satın alma komisyonunda. yapılacak
tır. Tahmin bedell 1125 lira kati te
minatı 168 lira 75 kuruştur. İstcklllc
rln belll saatte komisyona gelmeleri. 

<844) (626) 
••• 

241,200 adet limon a.lıno.c:ıktır. Pa
zarlıkla eksiltmesi 4/ 21941 snlı günü 
saat 15 de Tophanede Lv. Amirlif;I 
satın alma komisyonunda yapılacak
tır. Tabmln bedeli 6633 lira ilk temi
natı 497 Um 47 kuruştur. Şartnamesi 
komisyonda gbrülür. İsteklilerin bel
li vakitte komisyona gelmeleri. 

(84:?) (624) 
••• 

Beher kUosWla '70 kuruş tahmin edi
len 40 ton zeytinyağı alınacaktır. Pa
zarlıkla. eksiltmesi 4/ 21941 salı günü 
saat 14.30 da Tophanede İst. Lv. ~mir
liği s:ı.tı nalına komisyonunda ynpıla
cnl:tır. Ilk teminatı 2100 liradır. Şart
namesi komic;yondn görülür. ıstekl!le
rln belll vakitte komisyona gelmclerl 

(843 - 625) 
••• 

iatan bul - Anka•• - ~zml.r 

DİŞ TABİBİ 

NASi HALiM 
Parls ve Brükselden mezun, Av- 1 

rupada birçok seneler bulunduk-
ıan sonra yurdumuza avdetle Bey
oğlunda İstiklal caddesinde 146 nu-
maıalı Luvr apartımanındn açtığı 

muayenehanesinde icrayı tababat 
rtmektedlr. 

'Usküılar ulh 2 inci hukuk hfıkimliği 
941/104 Üsküdarda Paşa limanı cadde
si 59 No. lu hnnede oturan Ayşe Ki
pin tahtı hlmnye ve nezaret.lnde bu
lunan 341 doğumlu Ayşe Sanunun ana 

Kızılay Cemiyeti 
Umumi Merkezinden: 
Açık eksiltme ile nümune ve ıartnamesinc ıöre 

12, 000 Adet Yün Kazak 
sipariş verileceğinden imale talip olanların nümuneyi görmek üzere 
İstanbulda Mimar Vedat Cadde9inde cKızılay> hanında Kızılay de
posu direktörlüğüne müracaatlan ve ihale günü olan 3/ 2/ 94 l pa
zartesi güni! saat onda bu direktörlük dairesinde hazır bulunmaları 

ilan olunur. 

ve babasının vefat eylediği ve en ya-ı 
kın kan hısımlarından kimsesi bulun
madığı anlaşılmış oldu~undan mez- ..... 
bure Ayşe Sanuya yukarıda adresi ya- TiMOFUJ--
zılı hanede mukim Ayşe Kipin vasi ta- . 
ylnine 23/ 1/ 941 tarihinde mahkemece (Abdest .bozan) dediğimız barıak ku.·tlaı:mm devasıdır. 
knrar verilmiş olduf;undan bu bapta Bunlar,,,,._ etile yapdm" paıbrma ve ıuculdarı yıyenlerde basıl olur. 
itirazı olanların yukarıda yazılı dosya Uzunlukları dört metreden on melreye kadar olur ki bir çok tehli-

Beher çiftine 750 kuruş füı.t tahmin 1 numarası ile 10 gün zarfında m:ıhkc- ı keli haıtalıklara yol açar. TİMOFUJ bu kurtlann en birinci devuı-
edilen ıooo çift lô.stlk çizme alınacak- meye müracaatları llan•olunur. dır. S~bat Vekaletinin müsaadesini haizdir. Heı Eczanede bulunur 
tır. Pazarlıkla eksiltmesi 30/ 1/941 • 1 reçete il~ ıatılır. 

1 adet 2000 Liralık 
3 1000 .. T. iŞ BANKASI 

per~nbe günü saat 14 de Tophanede ı Doktor ill••••••••••••••••••••••••••• 
Lv. Amlrlfğl satın alma komisyonun- • 1 Ü Ü 
da yapılacaktır:. Ilk teminatı 562 llra Tevfik Akif Ayışık K u ş T y N DE N ·-· -~ 

ı J ı 50 kuruş~ur. Numunesi komisyonda, Dahili Hastalıklar Müteluwısı r 
1941 KRAM YELER "" ı görülür. Isteklile,.ln belll saatte koınls-ı Beyoğlu Parmakkapı imam Yaııtak. Yorgan, Yatak kullanmak hern kesenize n hem de 

= 2000.- Lir 

1 

yona gelmeleri. ... (828) (528\ 50kak numara 28 pazardan sıbhatlnhe B'ıR KU~TUYU YASTIK 1 Lı'RADIR 
= 3000.- ,. Sirkecide Asker konağının elektrik 1 maada saa.~ 14- 18 e kadar. faydalıdır. y 
= 1500.- ,. tesisatı yaptırılacaktır. Pazarlıkla ek- dGI eceTmlufracaa4tl3a9n0 da kabul 1 Yastık 7organlan da pek ucuzdur. Adres: lstanbul Çakmakçılar ! .. 750 .. 

f .. 500 ., 
1941 Küçük 

siltmesl 31/1/ 941 cuma günü saat e i fr. e e on: 5. Kuş Tüyü f'abrlkuı. Telefon: 2302'7. 
= 2000.- " 15 de Tophanede Levazım Amirliği -

8 .. Z50 H = 2000.- " satın :ılmn komslyonunda yapılacak-
Beşikta~ ikinci sulh hukuk hakim

liğinden: 941/1 Beşiktaş ta. Orta bahçe 
caddesinde 12 numaralı apıırtımanın 
bodrum katının bir odasında. otur
makta iken 9/ 1/ 941 tarihinde vefat 

35 .. 100 
" = 3500.- " tır. Keşif bedeli 1996 kuruştur. İlk te-

80 .. 50 
" T asarrul H eaaplari = 4000.- ,, mlnatı 149 lira 70 kuruştur. İsteklile

rin bellI saatte komisyona gelmeleri. 309 .. 20 " ikramiye Planı = 6000·- " (835) (583) 
Keşideleri: • Şubat, 2 Mayıs, 1 Afus· 
tos, 3 İkinclteşrin tarihinde yapılır 

Devlet limanları işletme umum müdürlüğünden: 
Ke§lf bedeli c5606• lire. c5811 kuruştan ibaret Mudanyadaki vapur ve ka

yık iskelelerinin tamir lşlert açık ekslltmeye konulmuştur. Muvakkat tcm.1-
natı c420• lira c49• kuru~tur. İhalesi 14/ 2/941 tarlhinerastlayan Cuma günü 
saat 15 te Galata rıhtımındnkl umum müdürlük binasında toplanacak olan 
Batın alma komisyonunda y:ı.pılacaktır. 

Şartname ve teferrüatı sözü geçen komisyonda her gün görülebilir. 
(635) 

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

Gemlık Sunğipek fabrikamızda mevcud : 
1700 adet 5 X860X l730m'm. llk saç halinde açılmış fı;ı. cBeherl 7 kllo 

sıkl~tlnde •. 
3800 ndet 860 m/ m. lik açılmış fıçı kapaklan. •Beheri 1.5 kllo sıkletlndet. 
Açık arttırma lle satılacaktır Muhammen bedell 1100 lira ve teminat 

da 82.5 liradır. 
Arttınmı 5/ 2/ 941 günü saat 14 te Gemlik Sunğipck fabrikamızda. yapı

lacaktır. 
Tallpler şartnnmcslni Katırcıoğlu Han 5 inci kattaki müessese merkezi 

1le Sunl;lpek fabrikasından alabilirler. (454> 

Motörlü kara nakil vasıtaları cemiyetinden: 
-ilin-

Cemiyetimizin senelik heyeti umumiye toplantısı 31/1/941 günü saat 17 
de cemiyet merkezi olan Taksim, Kurabiye sokağındaki (12) numaralı bina
da aktedileceğlnden bllümum azanın hazır bulunmalan lüzumu ilan olunur. 

••• 
26 kalem Göz malzemesi alınacak

tır. Pa1.arlıkla eksiltmesi 31/1/941 
cı.ıma günü saat 14,30 da Tophanede 
Lv. Amirliği satın alma komisyonun
da yapılacaktır. Tahmin bedeli 1770 
lira 80 kuruştur. Kat'l teminatı 265 
lira 65 kuruştur. icıteklllcrin belll saat
te komisyona gelmeleri. 

(837) (585) 
••• 

26 kalem diş malzemesi alınacaktır. 
Pazarlıkla eksiltmesi 31/1/941 cuma 
günfi saat 14 de Tophanede "Levazım 
Anılrllğl satın alma komisyonunda ya. 
pılncaktır. Tahmin bedeli 6999 Ura 
~., kuruştur. İlk teminatı 525 liradır. 
isteklilerin belli saatte komisyona gel-
melerl (838) (586> 

500 kilo kınap 200 aded çuvaldız 
alınacaktır. Pazarlıkla eksi!tmesl İ 
30/ 1/ 041 perşembe_ günü saat 15.30 da ı

1 Toplıanede Lv. Amirliği satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. istekllle-, 
rln nümune ve temlnatıarlle belli 
saatte konılsyona. gelmeleri. 

(839) (587) 

eden Resul oğlu Tevfik incesözün te
rekesine mahkememizce el konulmuş 
olduğundan eshabı matlllp ve alacak
lıların U~n tarihinden itibaren bir ay 
ve iddiayı veraset edenlerin üç ay için
de Beşiktaş ikinci sulh hukuk bD.kimU
ğlne müracaatları aksi takdirde tere
kenin hazineye devrolunacatı UA.n 
olunur. 

Zayl - Beyoğlu ya.bancı askerlik 
şubesinden aldığını. askerlik tezkeremi 
kaybettim. Yenisini alacağımdan es
kisinin hükmü yoktur. 
Murad oğlu İbmhhn Tokut Boyabadlı 

1320 tevellütlft 

Dr. F ET H i 
LABORA 1UV ARI 

Cerralıpaşa hastanesi bakteri
}'oloğu hn, idrar, balgam, 
mevadı gaita tahlilleri ve ( id
rar vasıtaaile gebeliğin ilk gün-

Kızılay Şişli şubesi reisliğinılen: !erinde katt teıhisi) yapılır. 
Senelik kongremiz 2 şubat 1941 pa- Beyoğlu: Taksime giderken 

zar günü sant 15 de Şlşll Halkevı sa- ; Meıelik sokağı Ferah aparh-
lonunda yapılacağından muhterem 
azanın bu toplantıya huzurlarile şe-ı i••••m•a•n•ı.•T•e•I•: •4•0•5•3•4•••• 
ret vermeleri rica olunur 

Bahkçllar Cemiyetinden: 
21/1/ 941 tarlhlnde yapılan umum! hey'et intihabında ekseriyet olm&

ğmdan ıkincl intih.a.bın 6/ 2/941 Perşembe güntı saat H ten 16 ya tadar 
Eminönü Halkevi salonunda yapılacatı ıve kayıtlı lzanm c6manla.r1le bir
likte gelmeleri llA.n olunur. 

RUZNAME: 940 senesi hesaplannın tedklk ve heyetin ibrası, 9'1 seneal 
bütçesinin kabulü, Müddeti tamam olan nlsıf lzanm yerine yenisinin in
tihabı. 

(HAYRİ ~RABO~LU VE ŞERİKİ 1 
ŞiRKETiNDEN) 

İşletmekde olduğumuz Eretll Kö
mür havzasında 138 numaralı ÇAMLI 
ocağı 386'7 numaralı kanuna müste
nit kararname lle devlete intikal et
miş 1/ 12/ 940 ta.rlhlnde Eti Bank 
Ereğll kömürleri işletmesine devir ve 
teslim edi.lm.if olduğundan, oca.k iş
letmesinin tasfiyesine karar verildiği 
ve tasfiye merkezinin Karadeniz 
Ereğllslnde ÇAMLI ocatı işletme ida
resinin eski yazıhanesi olduğu ilô.n 
olunur. 

50 lira mi.kafa 
CumartCS: günü saat 8.30 ile 

9 raddelerinde Taksim ile Fran
sız t:yatrosu arasında pırlantalı 
bir Broı düşürülmüştür. Bulup 
aşağıdaki adrese getirene hela
lından elli lira verilecektir. 

Ankara caddesi Adalet Han 
No. 8 Rıza 

DOKTOR SAKIZ 
Muayenehaneslnl, Kadıköy 

H&Ie sineması altındaki Moda 
caddesine musadif Damacı so
katı 6 No. ya nakletmiştir. 

Telefon: 60673. 

Şark Deri Türk Anonim 
Şirketinden : 

Et nakliyatında kullandığımız kam
yonetlerden 3908 plaka. numnrasını 
taşıyan komyonetimlz bir müddet ev
vel vukubulan bir kaza neticesinde 
plakası parçalanmış ve zayi olmuş ol
duğu uan olunur. 

Bahçe meraklılarına 
Salon Ycşllllklert, Envaı Çam

lar, Top Akasyalar. 100 çeşit 
Güller, .Manolyalar, Kamelya
lar, Sarmaşık ve Nadide yemiş 
ağnçlan. Süs Fidanlan V S., 
Ortaköyde Ankara Bahçesinde 
bulabillrslnlz. V ASİL 


