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ll»i.kka~Ierı 

Araba noksanı değil, 
teşkilat noksanı 

Misallerden bir misal: 
Dün gece saat yirmi üçe çeyTe~ 

lı:ala Sirkeciye gelenler. tam 23 ~u 
20 geçeye kadar vesait beklemege 
llıecbur ka1m14lardır. Otomobil ve 
0tobüı de yok. Ahali yığıldıkça yı
tılıyor. 35 dakika tramvay geçme· 
inesi, araba noksanile değil ancak 
teşkilat noksanı ile izah olunabilir. - Beklenenler: 

.... _j_~--.--l--:1·--:-:--~==---=~r ~ 
! Fransada italyada Habeşist.aııda! .. 
b.gilteredc AJınanyada 

B. Mitler 

B. Hitler 
Amerikayı 

tehdit ediyor 
İngiltereye malzeme 
götürecek gemilerin 

batırılacağını söyliyerek 
diyor ki: 

«Eğer Amerika bize 
karşı siyasetinde ısrar 
edecek olursa o zaman 

kıtalar arasında 
harp olacaktır» 

Erif rede mühim lngiliz 
muvaff akıyetleri 

Londra 31 (A.A.) - (B.B.0.) Har
tunıdan gelen haber'lere göre Erttrede 
ilerllemekte olan İngiliz kuvvetleri 
Agordat Barentonun Uerisindekl bfl
tün mevzileri zaptetmişlerdll'. 

Barentoda İtalyanlann mukabll ta.
arrnzu kendilerine a~ır za.yiat verdlrl
lerek püskürtülmüştür. 

llartum 31 (A.A.> - Reuteı: ajansı
nın imparator Halle Sel!sienln umu
mi karargA.hı nezdlndeld. hususi mu
habiri yazıyor: 

Haile Selft.slye bana. şöyle deınlftlr: 
«Milletler cemiyetl nezdlndeki sa.bık 

murahhıısım Taezaz şlmdl yanımda.
dır. İtalya, memleketlnlze lllm 
harp ettikten az zaman sonra. Taezas 
general Memebrat.oholl ısını &.ltmda 
mümesslllm sı!atue beş ay Habeşls
tanda kalmıştır. Habeşistandan dön
düğü zaman bana. çok kıymetli rapor
lar getirmlştlr. İtalyanlar Taezazı öl
dürdükleri iddfasmda bulunmuşlarsa 
da kendlslnin salt ve sıhhati yerinde 

BU SABAHKi 
TELGRAFLAR 
ingilizler 
Bingaziye 
yürüyorlar 
Derne' deki İtalyan 

garnizonunun büyük 
kısmı garbe çekildi 

Kahl.re 31 CA.A.) - CB.B.C.> Deme
de alınan esirler henüz malihn değilse 
de İtalyan garnizonu 10,000 kişl tah
min edilmektedir. Garnizonun en bü
yük kısmı Demenin garblne rlcata. 
muvaffak olmuştur. 

Kahire 31 (A.A.) - (B.B.C.) Reute
rln Derneyi zapteden İnglllz kuvvet
len nezdlndek.i hususi muhabiri blldl
rtyor. Deme, Tobruktan tam blr haf
ta. sonra düşmüştür. Şehlr, iki üç mev
zll hareketten sonra zaptolunmuştur. 
Tobruk ve Bardiada.kinin aksine ola
rak Demenin zaptı esnasında fevk.a
llde hiç bir hadise olmamıştır. 

Demede bol su vardır. İngiliz kuv
vetlerinin Bl.ngazlye do~ru llerleylşl. 
devam ediyor. Maamafih Derne ile 
Bingazi arasındaki rnıntaka.da düşma
nın mukavemet gösterebileceği birçok 
noktalar vardır. İngilizler, ileriledlkçe, 
arazı sarplaşıyor. 

Kahire 31 (A.A.) (B.B.C.) Öğrenil
diğine göre İtalyanlann Dernede mu
kavemetleri, çölün diğer yerlerinden 
da.ha şiddetli olmuştur. 

Vichy hükômetine 
şiddeUi hücumlar 

ltalyanlar 
1 epede/enden 

Avlonyaya 
çekiliyorlar 

Yunanlllar 7 si 
zabit 200 esir 

aldılar 

Atina 31 (Radyo bu sabah dokuz
da) - Cephede mevzll harck.l\t olmq 
düşmandan bazı mevziler zaptedllmlş 
7 sl zabit olmak üzere 200 kadar esııİ 
nlmmıştır. 

Atina 31 (A.A.) - (B.B.C.) Akşam 
Yunan propaganda. nezareti, Yunanlı
ların kazandıkları yeni muvaffakıye
tin, kendllcrinl mühim bir Italyan üs
sünün pek yakınına getirdiğini söyle
~tlr. Ergeriden gelen lıaberlr.re göre 
Itayanlar Te;>edelenden Avlonyaya rt
cat ediyorlar. 

Londra 31 (A.A.) - (B.B.C.) Yuna
nistandaki İngl.Uz hava kuvvetleri ta
rafından neşredilen tebliğe göre salı 
günü, Yunan toprağı dahilinde ikinci 
bir İtalyan tayyaresinin düşürülmüş 
olduğu tesbl.t edilmiştir. 

Atina. 31 (AA.) - (B.B.C.l Klisura. 
ı:nıntakasında Yunanlıl:ırm h9.rekatı. 
Italyanları müşkül bir vaziyete sok
muştur. 

B. Roosevelt, Lord 
Halif aksa han 
teminat verdi 

Paris gazeteleri, kabine- . . • 
de değisiklik yapılmasını Albay Knox. nazı ıdaresı 

·iatiyorlar altında yaşamaktansa 

Paris 31 (A.A.) - CB.B.C.) Alman 
tesir ve nüfuzu altında bulunan Paris 
gazeteleri VJchy hükfunetını şiddetle 
tenk.ld ederek Fransız kabinesinde de
ğişi.klikler yapılmasını ısrarla taleb 
ediyorlar. Gazeteler B. Lavall ıstlhlD.t 
etmekle itham ettikleri B. Flandine 
hücum ediyorlar. -----
İrak Hariciye ve Adliye 
Nazırları istifa ettiler 
Bağdat 31 (A.A.) - {B.B.C,) Irnk 

Hariciye ve Adliye nazırlan istifa. 
etm.Jşlerdir. -----

Süveyş kanalı havzasına 
hava akını 

Londra 31 (A.A.) CB.B.C.) Dün sa
bah Süveyş kanalı havzasına. düşman 
tayyarelerinin bir akın yaptıkları Mı
sırda resmen ilan edilmiştir. Atılan 
bombalardan hiç blr zarar ve zayiat 
olmamıştır. 

ölmeği tercih 
ederim dedi 

Vaşington 31 (A.A.) - (B.B C.ı Ha
riciye nezareti, Lord Halifaksın Anna.
Polise muvasalatından sonra kendislle 
B. Roosevelt arıısında. vuku bulan mü
kalemenin metnini ncşretmlşUr. H:ırl
clye Neuı.retl B. Roosevcltin Lord lla
llfa.ksa Birleşik Amerikanın İngııtere
ye en geniş ölçüde yardım t>tmek hu
susundaki kati azmı hakkında teminat 
vermiş oldu!'.l;unu l!şa etmiştir. 

Şikago 31 CA.A.) - (B.B.C.l Bahri
ye Nazırı albay B. Knox diın akşam 
söylediği nutukta ezcümle demişllr ki: 

- Nazi idaresi altında yaşıı.mnktan. 
sa, onlara harp ilfı.n etmeğl ve ölnıcğl 
tercih ederim. 

B. Knox Rlrleşlk Amerikanın muda
faa programından bahsederken Ame
rikalıların vazifelerini süratle yapa
caklarını söylemiş ve nihai zaft>re olan 
imanını teyld etm1ştir. 

Havadan korunma 
tecrübesi sona erdi 
Hakemler bugün vilayette toplanarak 

görülen noksanları izah edecek 

olduğunu bizzat görüyorsunuz. vrtı idare komutanı teftiş ettiği bir sığınaktan çıkarken 
Ras Kassa da yanımda bulunmakta-

dır. Ras Kassa eskiden ordumun bat- Dün sabah saat 10 da şehri- İstanbul uf kl d ""• 
kumandanı idi. İyi techlz edilmiş olan 1 . u arın a uçan hl\. 
ordum şimdi, yeniden muharebe et- m zde yapılan hava tehlikesıne tayyare, pilot B. Basrinin idare-
mek kudretindedir. Askerlerimin me- karşı korunma tecrtı.beslnden sinde idi. Tayyare, şehrin nmh-
şakk.atıerlne ve muvaffakıyetlerlne lş.. dün bahsetmt~tik İlk tayy · · 
tırak etmek üzere buraya geldim. Nl- ~. . • . are telif semtlerine yan~ın. tahrıb 
hai zafere kadar böyle yaşıyacağım.:t saat onu on iki geçe Istanbul ve gaz bombalan atmıştır. Muh-
H~rtum ~ı (A.A;.> - <B.B.C.) ö~- ufuklannde. görülmüş, tehlikeye telif sahalara atılan mefruz 

nildığine go:e Ingilizler Gallabat mm- saat 11,40 da nihayet verilmiştir. bombalar 26 tanedir. 
takasında. duşmana a~ır zaiya.t verdir- Dün bahki t hlik da 
mışıerdlr. sa e e sırasın (Devamt -ı üncu sahifede> 
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Harp tebliğleri 

Alman tebliği 

Almanyanin cenubu gar
bisine bombalar abldi 

Berlin 30 (A.A.) - Remıi teb
lii;: fngiliz adalan üzerinde muha
ıebc keşif uçuşları yapan Alman 
hava kuvvetJeri merkezi İnııi}tere
nin şark sahillerinde ve fng'iltere 
nin cenubu şark.isinde endüstri tesi
satına hücum etıni§lerdir. 

Kara kuvvetlerin" mensup uzun 
menzilli toplar da lngilterenin cenu
bu şarkisinde bulunan askeri hedef
)f'rİ bombardıman etmhıtir. 

29 /30 kanunusani gecesi muha
rebe tayyarelerinden mürekkep mü
teaddit tayyare filoları Londra ci· 
•arındaki askeri hedeflere infilaklı 
hombalarla yangın bombalan at• 
mışlordır. 

Ayni gece düşman hava kuvvet
leri Almanyanın cenubu garbi sahil 
mıntnkasmda iki yere bombalar at
mı,tır. Bombalar münhasıran mes
kun mahallere düşmüştür. Siviller 
arasında ölenler ve yaralananlar 
verdır. Madd: hasar azdır. 

Dünkü tebliğde kaybolduğu bil
dirilen Alman muhaı ebe tayyaresi 
liasüne dönmüştür. 

italyan tebliği 
İt.ayada bir mahal 30 (A.A.) - İtal

Jan umumi knrargAhının 137 numa
rnh resmi tebliğ: 

Yunan cephesinde fena havalar ba
rctata. mani olmuştur. Büyük devriye 
harekatı esnasında. esir ve sillıh al
dık. 

Blngnzlde tayyarelerlmizln faal iş 
birliği ııe mot.örlu mü!rezelerimlz dev
riye ve topçulanmız kesır faaliyette 
bulunmuşlardır. 
Şarki Arrlkada. şimal cephesinde 

Avustralya müfrezeleri tardedllmlş, 
ev\ r.lce elde ettikleri bir mevki yeni
den tarafımızdan işgal edilmiştir. 
Esir ve sl!Ah iğtinam ettik. 

Cenup cephesinde üç muhtelif mın
takada hücum ederek düşman kolla
rını ı:ert püskürttük. 

Hava kuvvetlerimiz, düşman mevzl
Jcrlle kıtalannı ve makinen vasıtala
rını şiddetle bombardıman etmiştir. 
Düşman tayynrelerl bazı hava üsle

rJmlzc hücum etmişler ve hafif hasar 
ika etmişlerdir. 

Bir düşman m·cı tayyaresi d~ilrül-
ırıüştür. • 

lngiliz filosu 
Meçhul bir semte gitmek 

üzere Cebelüttarık 
limanında demirledi 

Madrit 30 (A.A.) - (D.N.B.): 
Dün Cebelüttank limanında bir ln
giliz filosu demirlcmi~tir. Bu filo bir 
saffı harp gemisi, bir tayyare ge
misi, 5 kruvazör, 1 O torpido muh
ribinden ve kıtaat ve harp malze
mesile dolu iki büyük nakliye va
purundan mürekkeptir. Filo meçhul 
l>ir semte gitmek ÜZCTe yakında Ce
belüttanktıı.n aynlac.aktır. 

Japon - Çin 
harbi 

Japonya Çine yardımin 
kesilmesini istiyor 

Tokyo 30 (AA.) - (B.B.C): 
Har.iciye nazın B. Matsuoka diln Ja
pon meclisinde kısa bir nutuk söy
lemiştir. Banda Amerika. İngiltere 
Ye Sovyet Rusyanın Şang Kay Şek' e 
yardımı bırakmalan lüzumundan 
Pddetli bir surette bahsctmi,tir. 

Harbiye Nazın general Tojo, Ja· 
ponyanın cenuba doğru ilCTledikçe 
fimali tahlcim etmesi lizım geldiğini 
.öylemiftir. -----
Hırvatistanda vesikaya 
tabi tutulacak maddeler 

Londra 30 (AA.) - Belgrad 
radyosunun verdiği bir habere gö
ıe. buğday, mısır, çavdar, arpa, 
ipek, şeker ve kahvenin Hırvatis
tanda vesikaya tabi tutulacab'I Zag
rebde resmen bildirilmi§tir. 

Mısırdan İngiltereye İtal-
yan esiri getirilecek 

Londra 30 (A.A.) (B. B. 
C}: Dün Avam kamarasında Har• 
biye Nazırı, z.irai işlerde çalıştml· 
mak üzere lngiltereye bir miktar 
f taly."ın esiri getirilmesi düşünüldü
ğiinü söylemiştir. 

2 ltalyan 
taburu 

muhasarada 
Arnavutlukta bütün 

İtalyan mukabil taarruz
lari tardedildi 

B. Willkie 
Londranın 

sığınaklarını 
gezdi 

·c Maneviyati bozuli hiç 
kimse görmedim» "diyor 

Londra so CA.A.l - Atına radyosu, 
geçen gece neşerettlği Yunan Matbuat 
Nezareti tebliğinde iti İtalyan tabu
runun iislerfle irtibatı ke.s1ldl!tlnl bil
dlrmlştır. Bu teblll';e göre İtalyanlar, 
son 24 saat zarfında. nevmidane mu
kabil hftcumlanna devam etm!ılerse 
de bunlann neticesi kendiler! için bir 
felrtket olmuştur. 

Muharebe bilhassa cephenin Inl'kez 
mıntakasında ~lddetıı olmw' ve yen! 
İtalyan başkumandanı general Caval
lero, burada fevknlAde teşebbüste bu
lunmuştur. 

lng'lllz Ba~eklll B. Churchlll, refikası n Polonya Başvekili cenerat Slkorskl 
ile birlikte incllteredeld Polonyalı kıtaatı tefti~ ediyor 

Londra 30 (A.A.l - B. Wendell Wll
Jde, dlln ak.fam Londtalıla.nn nuıl 
hareket ettiklerini ııöımet ltln btr 
tayyare tehlikesi esnasında bazı Lon
dra ııRuıaklannı ziya.ret ettttı 'fakit 
ıôzlert yaşaracak derecede mQteheyyiç 
olm113tur. 

Yer altında büyük b1r derinlikte klln 
sıtma.k içinde kend1slne fevkallde bir 
lstlkbal yapan kalabalık ortasında. 
ayakta. duran B. Wllkie, refakatindeki 
Reuter ajansı muhabirine ftlnlan söy
lemiştir: İti İtalyan ta.burunun üsletlle trtl

batl kesilmiştir. Pazartesi gftnltil mu
kabil taarruz esnasmda Yunan topçu
sunun ateşlle dağıtılan iki İtalyan 
müfre?,esJ ~imdi bir orman içinde tec
rld edllmlş bulunmaktadır. Yunanlı
lar, cephenin merkez ve cenup mınta
kalanndakl hareketlerini ayırdıktan 
sonra büyük bir llerl harekPt! kaydet
mişlerdir. 

Türk - lngiliz mali anlaşması 
cBen kendim de yılmaz bir adam ol

makla beraber, bu gö!'dllklerimden 
pek derin bir heyecan duydum ye göz
lerlm yaşnl'dı. Londralılann nuıl ha
reket ettiklerini görmek hayrete 1a-
7an blr terdir. 11 

İngiltere ve İngiliz lirasi grupun_a. da~il mem!eket: 
lerle yapılan mübadelat dolayısıle ı~ra edı~ec~k 

tediyeler hakkindaki kararname merıyete gırdı Wendel Wllkle, diler bir mtınakta 

İtalyanlnr, intizamsız bir Şl'kllde rl
cat etm~lerdlr. General Cavalleronun 
başladığı taarruzdan bei1 bütün İtal
yan gayretleri kendllrlne insan n 
mal7,emece pek pahalıya ıınlolmuştur. 

Ankara 30 (Telefonla) - 2 Ununu
evveı 1940 tatihli Türk - İnglllz malt 
anlaşması hfikilmlerlne tevfikan İn
glltcre ve İng!ll3 lirası grupuna dah\1 
olan memleketlerle yapılan mübadelM 
dolayısJle 1cra edilecek tedlyeler hak
kındaki kararname merlyete gtrmiş
tır. 

Atlna 30 (A.A.) - (B.B.C.): Reutef 
ajansının muhablrl, Arnavutluktaki 
İtalyan ba.$kumandanı general Caval
lero'nun yeni takviye tuvvetlerl bek- Bu kararnameye göre, Cfimhurlyet 
llyerek tııamıru durdurdu!nınu bildir- Merkez bankası tarafından alınıp sa
mektedlr. Şimal cephesinde harp dola- tılması icra Veklllert heyet.inin bir ka-
yıslle harck!t tatil t>dllmlşt.lr. ran ile te.sblt eclllmı.., o1an İngiliz lira-

l ·ı • hl•"'• aının 2 kAnunuevvel 1940 tarlhlnde İn-ngı iZ te ıgı gllizlerle imzalanan mall anlaşmaya 
Atin:ı 30 (A.A.) - YWlanlstandakl tevfikan primlerini ISdemeğe ve tahsil 

İngiliz hava kunetleri umum! karar- etmeğe Cllmhurlyet Merkez bankası 
gAhı bildiriyor: . _ srJAhlyetıı olacak ve Cümhurlyet Mer-

28 .tonkAnun gün~! avcı te§CkkWle- kez banko.sının prlm tatbikatından 
rlml7.den bırt lle duşman bombnrdı- mtitevellld kAr ve zaran hadnt'ye alt 
m:uı tayyareleri a~asında vuku_ bulan olacaktır. 
çarpıfJilada. dtlşürulen bir duşman 

s1s edilen husust hesaplarda mevcud 
nL~bette dövız tahsil olunabllecektlr. 

ııunlan ~yle~tır: , 
cBenl gllrdüklerl için pelt memnWl 

görünüyorlar ve lstlyecek h1c;blt ICY
lerl olmadığı da anlQfılıyor. Milletiniz 
haldka.ten hayrete de~er. MAnevlyatı 
bozuk kimse görmedlm.11 

İngilterede 6 sinif askere 
yazılıyor 

Cümhurlyet Merkez bankasınca ya
pılacak tedlyata. malın ithaline ait 
gümrük makbuzu esas teşkll edecek
tır. Tilrk parast kıymetlnl konıma 
hn.kkındakl kararnamenin 3 üncü 
maddesi mucibince teşkil edilen heye
tin İngiltere ve İnglUz lirası gnıpWla 
dahil olan memleketlerde akrecfülf Londra 30 (A.A.) (B. B. 
açılmak suretlle 1thallne lüzum göre- C.) : Dün neşredilen yeni bir cmir
ceğ1 mallar lçln Cümhurlyet Merkez name mucibince 18 ve 19 lle 3 7 -
bcnk:ısı malın lthallnden evvel tedl- 40 yaşındakiler askerlik için kayde· 
yat yapnbllecektlr. dileceklerdir. 

İngiltere ve İngiliz Uruı ırupuna 
dahil memleketlerle 1.tbu karann neı- •• •• d • 
tine tekadd\lm eden zamanlarda y&- Seyruıefer musaa eaı 
pılmıı olup tedlyesı tekemmül etme- alan motör otomobiller 
mı~ bulunan ıthalM 'H ~hraca.t mua- , 
melelerl işbu kararın neşrinden 1tlba- Ankara SO <~~Jetonla)_- Koordlnu-

yon heyeti seyrusefer mu.saadeatnt ha
ren Türk p:ırası kıymetini koruma ız nakil vasıtalan meyanına ıunlan 

Kısa mtlll.katlar 

lıtanbulda nota ve 
musiki aleti aatışı ne 

vaziyette? 

Beyoğlunda İsveç sefareti kar
ıısında küçük bir sokak vardır. 
Buıadan geçer1'cn bir nota ma· 
iazauı ,örüp içeri girdim. Sahi
bi bay }yas Yjğit' e (eski Ciğite) 
sordum: 

- Mihaniki müzik ticaretini· 
ze zarar ,·ermedi mi} 

- Tabii verdi. Notalar §İmdi 
nisbeten eksik satılıyor. Bazı 
mÜ§teriler sinemalarda geçen 
havalan hala alıyor. Mesela Bo
lala'Y ka filmindeki cBalalayku 
isimli parça çok tutulmuştur. 
Halk bunu hemen her gün so· 
rup almaktadır. Fnkat benim , 
asıl ticaretim eskiden orkestra 
müziği üzerindeydi. 

Sessiz filim zamanında bun
lardan çok nota ıaı ... rdım. Belki 
de yalnız ben satardım. Bütün 
sinema orkestra şefleri notaları
nı benden alırlardı. Yüzlerce pa
ket nota, sürülürdü Eser yetiı;ti
remezdik. Mihaniki müzik bu 
tarzı altü~t etti. 

Nota konsomasy onu kalma
dı. Şimdi de orkcstıa notası sn
tı~ı bende başka mağazalardan 
Ea:z.ladır. Bando orkestrası satış· 
lan gene az çok var. Salon kla
sik orkestralan da keza mevcut. 
Muela Riyaseticümhur bando· 
su mÜ§terilerim ara!\ındadır. 

- Münferit müşterileriniz 
Türkler mi ekalliyetler mi? 

- İki'i de. Benim ~az satı~ım 
da var. Bunlardan en fazla caz 
lletleri sr.tı)ıyor. Snk<ıofon, tram
pet. davul ve.ııaıre. Bilhassa 
akordeon. 

Yürük Çelebi 

Libyanın cenubunda tayyareslnden maada, bu müsademe İngUlz lirası grupuna dahil olan 
esnasında fazla hasara uğrıyan bir memleketler hakkında 2/'1005 sayılı 
ikinci düşman bombardıman tayyare- karama.menin dördilncil maddesi hü
.slnln de Yunan ernzls1ne dilştüğü 4lm- kllmlerl tatbik olunmıyacl\ktır. Ti\rkl
d! teytd edllmektdir. ye ııe İngiltere ve İngiliz Ura& gnıpu-

hakkmd~kl kararnamenin üçüncü da almıştır: Sokon1 Vakum Oyl kum
maddesi mucibince teşkll edilen he- panyasının umumi se"lal işlerinde 
yetçe verilecek kararlara tevfikan kullanılan Millk ve Servi& motarlerııe 
Cümhurlyet Merkez bankasınca tastı- (A. H. 1645) ve (A. u. 681) plll:a nu- Hür Fransız kuvvetleri-
ye olunacaktır. maralı otomobiller. 

na dahil memleketler arasında yaııı-
12.cak ithalAt ve lhracat muamelele
rlııden mütc\·ellld tedlyatta her ihra· 
cat ve lt.halAt muamelesi ayrı ayrı 

Türk p:ırası kıymetini tonıma hat- nin baskını nasıl yapıldı? 
tındakl kararname Ue İngiltere ve İn
giliz lirası grupuna dahJl memleket
lerle yapılacak 1tha1At ve ihracat mu
amelelerine mütealllk Takas Limited 
flrketlne verilmiş olan sal§.hlyetıer 
Cümhurlyet Merkez bankasınca isti
mal edilecektir. 

B. Hitler Amerikayı 
fehdid ediyor 

tarışıla§tınlmaksızın, Cümhurlyet 
Merkez bankasının 2 klnunuevvel 
1940 tarlhlnde imza edilen Tilrk - tn
glliz malt anlaşması h1lkilmlerlle te-

B. Roosevelte verilen 
yardım salahiyetleri 

Londra 30 {AA.) - Hür Fran· 
sız kuvvetleri umumi karargahı şu 
tebliği ncşetmiştir: lkincikanun ayı 
içinde, Çad gölü mıntakasında gene· 
ral de Larminat kumandasında bu· (Baş tarafı 1 inci sahifede) (BaJ tarafı 1 inci sahifede) lunan kıtaata mensub müfrezeler 

daima Almanyanın hakim kalacağı· Atı.na radrvosu- ltalya ile hüklımetin 50 bin tayyarelik bir Trablusgarbın Fizarı mıntakasına 
nt kaydederek demokra9i her nere- 'J etok teşkil etmek projesini fiilen girmişlerdir. Kıtalarımız Merzuk' a 
de ise onu mahvedeceğini şiddetle tı·caret·ımı·z tcrhttiğini kongnnin millt müdafaa kadar ilerlemişler ve bu üssü tahrib 
söylemiştir. nun ne!l:riyafl encümeni azalanna bildirmfılerdir. etmişlerdir. Bundan başka Gatrum 

B. HitlCT, Amerikanın yardımın· T HükUnıet 25 hin tayyarelik bir stok· mevkii de zabtedilmiş ve düşmana 
dan istihfafla bahsederek İngiltere- la ve ayda 2200 tayyare ünal et• insanca ve malzemece mühim zarar-
ye harp malzemesi götürecek gemi- «:Düımana cephede J'icaret Vekaleti bir mekle iktifa edecektir. 25 bin tay- lar ika edilmiştir. Bir çok İtalyan 
lerin hatmlacağını söylemiş ve de- ... teblı.g"" neırettı• yarelik stok 1942 senesi ba•ında tayyareleri yerde yakılmıştır. Yar· 

k cevap verecegız • " ç d miştir i: tamamlanmı§ olacaktır. bay Dorand a mıntakasındaki kı-
<Amerikaya karşı hiçbir husume• Programın tadili için esllabı mu- talarımızın Merzuk üzerine yaptık· 

timiz, emelimiz, garezimiz yoktur. Atin& 30 (A.A) - Atina Rad- Ankara SO (A.A.} - Ticaret VekA- clbe oJarak çok. büyük bir ıtok bu- lan harekat esnasında maktul düe-
Bunu kati olarak bild·iriyorum. Şa· yo istasyonu, dün öğleden ıonra le?de~1f2~~11:~dlr~ramamen1n lundurulduğu tak?ird~. ta!Y~re~.e~m müştür. 
yet Amerika bize karşı siya.setinde a~ağıdaki neşriyatta bulunmuştur ı lklnci maddesinin tatbikine alt ikinci modasının geçebılecegı ilen surul- General de Gaulle, harekat ku-
ısrar edecek olursa o zaman kıtalar Yunanlılar, düşman, Metaksasın tallmntnamenln blrlncl maddesinde müştür. mandam Dorand'a kurtuluş nişanı· 
arasında harp olacaktır. Kati ıöylü· ölümünden yatan ne§fiyatla istifa- yazılı memleketlere İtalya ilhe edil- Tersanelerde grev yapıl- nm aalib rütbe.ini tevcih etm~ vo 
yorum. Amerika lngiltereye yardım deye çalı11maktadır. Kendisine cep· mJftlr. - k d'Jd' ordu emriyevmisinde kendisini şu 
edecek oluna bu yardımı naldede· hede cevap vereceğiz. MağlUp düş- 2 - 8 haziran 1940 tarlhll ve 4530 maıı yasa e l l suretle ikretmiıtir: 4.Enerjisi ve ce· 
cek her gemisini torpilliyeceğiz.> man kendisini denize dökeceğimiz sayılı Resmt Gazetede lntJııar eyllyen Vatinaton 30 (A.A.) - Bahriye aareti ile şöhret kazanmış bir yüksek' 

Balkanlara ümit bağlıyorlar. Hal- ,_ d b" .. ·n hAki tallmatnamenln munkka.~. maddesi komisyonu reisi B. Vinson, dün me· ıubay olan yarbay Dorand, lutalan· 
ibukl İngiltere nerede görünürse biz zamana ı;a ar utun mı ete a m mucibince, İtalyadan gümruklerlmlze busan mediıine bir k.anun projesi nın batında, düıman tarafından id-
derhal hücum edeceğiz. Bunu yapaca.k olan ruhun Metalcsuın ruhu oldu· gelml§ olup da bedeller! Türkiye Cüm- d" . . B . •• b h f d 

1 tadar kuvvetliyiz. ğunu anlamamıştır. hurlyet Merkez banka.mıdakl k.llrlng tcv ." etmıştır. u proıeyo gore •. • detle müda aa e i en bir mevkii zap• 
B kal ha b - -kl ı tlmlt k l hesabına yatırılmak "''-tile muame- rt ınşaat tezgahlarında ameleoın tederken kahramanca ölmü~tür.» a., arını r e suru emey Yunı.nlılar, Meta sasın ö ümü, .. u ... 

ediyorlar. Biz her lht.lmall hesaba ka.t- zaferi elde etmek için bizi daha lesi başlamıt olan l.şler, muamelelerin grev yapması memnudur. -
tıtbe edveectae~:ık. Sonunda mutlaka gale- fa.zla birle_ştirmekte .ve .k.uvvetlen- ba.şladığı tarihte mer'i olan hükümler Cümhuriyet Merkez ban• 

.~ 1 dahlllnde tntaç olunur. · Kon Csaky'nin cenaze kası İngiliz lirası alıp Açlık yilzilnden yıkılacağımızı fımit dırmektedır. Onun ınısa 1 ıle tenev- Keyfiyet, ttalyadan get1rllen malla- • • 
ediyorlar. Biz her şeyimlzI teşkUl\tıan- vür etmiş, onun imanile kuvvet bul· nn memlekete ithall hususunda. Vek.A- merasımı satabilecek 
dırdık. Sullı zamanına mahsus bolluk- mu~zdur. Gözlerini dünyaya kapa· ıetımıze müracaatta. bulunan tacirle- Bnd:ıpeşte 30 (A.A.) - Bu sabah Ankara 

30 
(Telefonla) _ Maliye 

tan ma.hnım kalacağımın Iptldadan mazdan evvel, nazarları önünde te· rlmlze cevap olmak tızere blldlrlllr. milteveffa Hariciye Nazın kont Csa- VekA.lctınce tekllt ve veltlller Heyetın-
blllyorduk. Biz aç kalmayız. Bizden ev- cessüm eden aon aahne, cephedeki ty'nln cena,;esi, bnyük b!r meraslmle ee ka.bul olunan b1r karnr ile Türki· 
Yel kendiler! aç talac:ı.klardır. ordumuzun zaferi olmuıtur. Son ıö· taldınlmıştır. ye Cümhuriyetı Merkez bankıı.sı, klr 

Ham madde l'Okluğuna ümlt. ba~lı- ·· d f ·• -d·· Seyhan taşlı ve zararı hazineye aıt olmnk üzere in .. yarlar. Blzlm her eeY1mlz vardır. İng1- zu e :r.a er ıozu ur. H • • V k'I• • 1 
ıızıer bunun aIAmct.ıertnı tlllen görll- Yunanlılar, Metakaas, kua bir arıcıye e ı ımız e glltz llrası alıp satabilecektir. 
yorlar. hastalıktan aonra öldü. Yunanlılann Macar Başvekili arasın- ı l 

Propagandalar ııe Alman mllleUni bu ön saftaki birinci askeri, vazi- 200.000 dönüm eraziyi d I fi Afyonda ze ze e 
dahil •-'- 11ı:1e u-taM .. , a te gra ar Afyonkarahi nr 30 (A.A.) - Dtin sa. en .uUUM> ~.. ........annı sanı- feai esnasında düıtü. liiz bütün Yu- b · 
rorlar. Bu pek aptalca blr ~ydJr. Al- 11 b"" .. k ··ı·· .... d diz .. IU astı Ankara 30 (A.A} - Macar at S,50 de burada oldukç:ı.. §lddetll yer 
nıanI&rın ve İtalyanlann Jç yüzünü nkal~ 1 

ar, uyub .. ~~' •0 ndun e • çol • Hariciye Nazın Kont Csaky'nin ve· 113.l'sıntısı olmuştur. Hasar yokıur. 
bll8eler böyle hayallere kapılmazlar. e un Te en uyu"' ırr. eve ıman a fatı dolayısile Hariciye Vekili B hmır 30 <A.A.} - Dün Torbalı kıı.-
İlkbaharda harp tekrar başlaymc:ı. düşmana karşı mücadeleye devam Adana SO (Akşam) - Beyhan nehri Şükrü Saracoğlu ile Macar Başveki- zasında üçer saniye süren iki yer sar· 

gôm:eklerdJr ki biz kJfl uyku lle geçir- edelim. son yaıtmurla.rdan kabarmıştı. Neh.lr li Teleki arasında tlziye ve tqekkür sıntm olmu§tur. Hasar yoktur. 
medlk. Bu kuneUe tatl netlceyı ıu bugün taşmıştır. Tahmtnen 200,000 
nya bu surette elde edeceğiz. Hava kurumuna yardım dönüm erazlyl su basmıştır. Sular telgraflan teati edilmi=tir. 

b~ ük ı şehre glremem~tlr. AlAtadarlar her 
Ml .senesinde Avrupanm uy yen Anka 30 CA A ) - Hava. Kurumu- türlU tedbirleri almaktadır. nmmı tamamlanacak, ımtıyıızlar kı- ra · · 

rıla.cak, bazı milletlerin istibdadı nı- na yapılmakta olan yardımlar e~:a- Menemen ovasıni da 
hayet bulacaktır: Bu aene Jçinde mil- fında bugün aldığımız haberler& gore, 
ıet.ıer arasında tam anlatma kurulına- İstanbul dokumacılar esnafı Kuruma ıu bastı 

- 2630 lira aıvaa merkez nahiyesine v 

.sı için uasla; hazırlanacaktır. Dunya.: bağh köyler haltı 1654 llra, aerıede İzmir 30 (AA) - Son yag· 
Yl harbe sürükleyen Ya.hudlllğln rolu bir kısım •atandaşİar Kunıma. Aza murlardan Menemen kazası dahil-in-
sana gelmiştir. d G · h · ı 25 · Allah bizi terketmeslnl Bu sene için yazılmak suretlle 1546 lira teberrü eyle- : e?ız ne rı su arı aantım 
de duamız budur. Ya§a.ruı Almanya! mlşlerdlr. yukselmı, ve sular ovalara yayılma-
Ahdlm.1z son nefere kadar mftcadele Esklşehlrde merkez köyleri 8M, KllJ.s ğa baılamıştır. Sular Menemen ao· 
etmeıcur.. halkı da 3121 Ura Ue 2190 kurban de- aesinin üetünden aşmakta ise do 

rlsl vermişlerdir. Kurban bedell ola- münakalat devam etmekte ve ~im· 
tak Emet'ten 158, LUleburgazdan 119, d"l'k b" t hl"k ·· ··ı kt d~r Mll1U:tan da 74 Ura verllmtştır. ı ı ır e ı e goru meme e ı • Tütün satııları 

İmıJr 30 <AA) - Dün a.ltşama ta
dar yapılan tüt.ün s:ıtışlan 29 ınJlyon 
kUodlJl". Geçen sene ayni mi.iddet zar
fında bu miktarın ancak 1:ms.ı atıı
mıştL 

D]#er taraftan Termede dclva veltili 
Ncdlm Katar bir altın saat ve kordo
nu, İskenderunda Ömer Türkmenll ile 
eıi de evlenme yilzUklerinl Kuruma 
~rkeylemJşlerdlr. 

Adliye Vekili şehrimizde 
Ankara 30 (Telefonla) - Adliye Ve

ktU B. Fethi Okyar bu akşamki eks
presle 1stanbula hareket etmiştir. 

İngilterede harp iıtihsa
latı arhyor 

Londra 30 (A.A.) - Dally Tclegraph 
gazetesinin aJyast muhabiri fUJllal'l 
yazmaktadır: 

Ha.va hücumlanna ve memleket> 
iptidai madde ile ta.şe maddeleri geti
ren ticaret aemılerine karşı yapılan 
taarruzlara. raj!men, İngllterenln son 
aylar nırfındaki harp 1stlhsaHitında 
fazlalık kaydedilmiştir. Mesel! bir fır
kanın teçhizatı birkaç ay zarfında de
RU. birkaç hafta zarfında temin edU
mektdlr 1940 senesi 1lkkAnununda 
tstlhsalat, geçen aylnnnklnden daha 1 

yüksektir. Fakat sonunun ayındaki 
lstlhsalAtın llkkl'lnun ayındakini de 
geçeceği tahmin dilemktedlr. 

ile demeli? 
Hava harplerinin türkçernize 

sokmak üzere olduğu bir yaban· 
cı kelime de <Alarmo dır. Ga· 
zeteler ctehlike> manasına celen 
bu kelimeyi cAJarm iıareti>, 
cAlarm düdüğü> diye aynen 
kullanıyor. « T ehlilc:u kelimesi 
bize birşey anlatmıyor muki onu 
bırakıp cAiamu diyoruz} 

Alarm işareti, alarm düdüğü 

dememeli; 
Tehlike i;:areti, tehlike düdüğü 

demeli! 
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Böyle bir vesika tarihe 
mal olmamalıdır 

("';_ş ___ a __ i_R __ a __ a ___ B_ R __ L __ E __ a __ i_~) "::t::~s:,:::ıı 
Şehir Tiyatrosu Temsilleri 1 Kömür tozu 

dökülmiyecek 
lüks eşya 

Renklerin İnsan ruh .. • d-'-! t • 1 . u uzenn ıca1 
XX nci Asır Larousse'unda Türk 

İsmi haslarına dair maddeler, diğer 
refiklerimizde de ne,riyata sebebi· 
yet verdi. Refik Halid, bunun bir 
ıkandal sayılacağını iddia etti; mat• 
buat haysiyet divanının bu qe mü· 
dahalesini istedi. Fakat bu «divanın 
müdahalesi kabU olamaz!» diye 
kendisine cevap verildi. 

EMiLiA GALOTTI ıneselesi 
~ır. erı artık - hemen hemen rİya· 

zı hır katiyetJe - tayin edilin' . J te 
bazı renkl · .. . lf f 
1 • er ınsan uzennde fU teair-
erı yapıyornnış: 

Bu tozun asfaltı boz .. 
duğu anlaşıldı Yazan: Selami izzet SEDES 

Henüz bu hususta 1-arar zeJK,. oyu turuncu, eaki hatıraları ta· 
• yor, tan .. 0 •---'l d' . - .:ırmızısı, sarı nqe 

~• '11' 

Fransızca, belH başlı dört bet bü· 
yük dilden biridir. Bunun en esaslı 
mercünde Türk edebiyatının son 
devresi nasıl anlatılıyor, bakınız: 

1914 - 1918 harbi neticesinde bir 
müddet sektey.? uğramakla beraber, 
edebiyatır. ve lisanın türkleştirilme
aine harpten sonra yine devam olun• 
du. Garp romanları tercüme ve 
Türk telakkil<.rine göre nakledildi. 

Şehre kar yağdığı zaman yokuş cad
delerde halkın ve nakli vnsıtalannm 
kaymaması için Belediye ş~hr!I1 belll 
başlı caddelerine yanmış komur par
çalan dökmüştür. Ankara ve BabıAll 
caddelerlle diğer taraftaki asfalt yo!
Ian yapan müteahhit, Belecilyeye mu
r:ıcat ederek kömür tozu ve parçaları
nın asfaltı bozduğundan şlk!iyet et
miştir. Astnlt yolların henüz kati ka
bulü yapılmadığından, Belediye Fen 
heyeti de müteahhidin bu iddiasını 
tedklk etmiş ve doğru olduğunu bildir
miştir Bu itibarla yeniden don olduğu 
zama~ caddelere, hususile ast:ıı~. yol
lara kömür tozu ve parçaları dokülml-

l\IVELLİF I rarsız, frndeslz, ne yaptığını, ne yaaca-
18 inci asır başlangıçlannda Alman- ğını bilmeyen, güzel sanatları himaye 

ya garp ve cenup komşularına naza- edecek kadar hassas, fakat sevgllislnl 
ran edebiyat yolunda çok geri kalmış, elden kaçıracağını nnlndığı zaman bir 
ümanlte.sinl yapamamış, rönesansı idam kararını seve seve imza edece~
vaktlnden evvel doğan çocuk glbl cılız nl söyliyecek kadar ka.tı yürekli blr ln
kalmıştı. 17 ncl asır boyunca Iı,--panyol sandır. Bu insanın bir tek akıl hocası 
tiyatrosu lle Fransız romanını kopye vardır: Mabeyincisi Ma.rJnelll... Bu 
eden Almanlar, 18 inci asırda kaybet- mel'un, hain, prense yardakçılık et
tiği zamanı tellflye çalışmağa. kllisik mek hususunda her denaeti kabul 
Alman edebiyatını yaratmağa başla- eden korkunç bir entrikacıdır. Ona 
dılar ve gene Fmnsaya, İnglltereye ve göre, Emlllayı elden kaçırmamak için 
herkesten çok daha iyi anladıklarını bir çare vardır: Nlkfıhlanacağı kontu 
iddia ettlklerl kadim Yunan ediplerine derhal blr vazife ne prenslik hudud-

Verı eme ı V~ıyor. Çimen Yeşili, ıİnİrJeri teskin 
edıyor, donuk m • h J k h. . . avı ten alık, yalnız· 

Dün toplanan Fiat mürakabe komls- ~ usmı uyandırıyor, al insanlan 
yonu, Mürakabe bürosunun tedkik et- ~s Y~pıyo~ donuk kehribar ha
tlğl rnvzularla meşgul olmuştur. Lüks Y~1 •• zengmleşhriyor, koyu mavi, mor 
mağaza mevzuu dün de halledlleme- buzun ve keder hislerini kab t 
ml.ş, Beyoğlundakl mağnzıılarda ihtl- donuk mor da uzaklık m ';' .,_or: 
kA.r hi\dlselerinin ne yolda takip edi- veriyonnuş... • c:ıa e ı.saı 
leceği. ruıla.şılamamıştır. Şimdi insan ruh ·· · • • 

Yüzde yüz karla mal sattıkları tes- lerin bu te . . u uzerındekı renk-
blt edilen Beyoğlundakl bazı büyük h tm .sıı;nden acaba cemiyet 
mağazalar, tlcarethanlerlndekl her aya • da ıalifade edemez miyiz? 
nevi maldan yüzde elli Ur edeblleck- Mesela donuk mavi rengi ele alalun: 
lerlnl ileri sürmüşler, lüks ve modası Bu tenhalık ve yalnızlık hissini uyan. 
pek çabuk geçen eşya sattıklarından dınyormu, deii) mi? Bütün n kil 

Edebiyat günden güne millileşti. 
Mevzular milli tarihten ve eski va
kanüvialerden Türk efsanelerinden 
alındı. Milli ;iirin orijinal şekilleri 
lcullanıldı. Sop devre kadar meçhul 
Özbek, Uygur, Türkmen harineleri 
Osmanlı türkçeainin servetini dik.ka
te ~ayan bir gekilde artbrdı. O za
mandan itibaren sayısız derecede 
Çe>k tarihçiler, romancılar, §ll'İrler 
zuhur etti: 14 cildlik cTürk tarihi> 
nde ilk defa olarak Arap ve Fars 
tabir!erinde.l tasfiye edilmiş temiz 
bir li!anı kullanan Rıza Nurdur: 

yecektır. _ .. ı-ıı.- h in 
Belediye Temizlik mud~r u&u şe r 

büyük caddelerin! gecelerı yıkamakta
dır. Fakat geceleri yıkanan caddeler 
donduğundan tehlikeli olmaktadır. Bu 
itibarla dünden itibaren caddelerin 

Köprülii zade Fuad, Nüzhet ve Fe
rid, ki halk şiirleri mecmualarını 

toplamışlardır, Akbaba Mizah mec:· 
muasının müessisi Yusuf Ziya, Halı
dc Nusret Faruk Nafjz, HaJ.id, Fah· 
ri (Not: 'su İ!lim arasındaki virgül 
metinde vardır), Halil Vedad vesa
ire; romancılar, Reşad Nuri, Pe~a
nıi Safa, Selami İzzet, Fahri Celal, 
Burhan Cahid. Çok sevilen piyes~e: 
rin müellifi olan Mahmud Y esarıyı 
de unutmamalı. Yukarda zikredilen 
tarihçi Rıza Nur ilk defa olarak 
Fransız operalarını tercüme etmİf 
ve hece veznini kullanarak bazı 
Türk operetleri yazmı~tır. 

Nereöinden tutmah? 
Kendisile b11 bahsi ,aka ydolldu' kk~-

dum Peyami Safa e ı ı: 
nıaşuyor , 

_ Zikredilenler arasında da kıy-

tl. . . ler var amma, dışarda bı-

ündüz yıkanmasına başlanmıştır. 
g Son yağan kann baklyesl dün her 
tarafta kaldırılmıştır. 

Şarap imali 
İyi veya fena şarabı 

seçmek müşteriye 
bırakıldı 

Şarap imal ve satış işleri ~erbes bir 
hale konduktan sonra imaıathnnele
rln miktarı çoğalmış, PIY~.da !e~i
den birkaç şarap firması gorulmuştur. 
Şarap ımalfıthanelerfndeki !1~hi_ kon: 
trolları mahalli Sıhhiye muduElu_kle_n 
yapacak, İnhisarlar umum mudurlu
ğü, inhisar şarabının imal ve satışla
rile meşgul olacaktır. 
Şarap imalinin serbes bırakılması 

ortaya bazı iddiaların atılmasına se
bep olmuş, eşhasa alt fmaldthanelerln 
bazılarında lyl terkipte şarap imal 
olunmadığı llerl sürülmüştür. Bu fd-
dlaJara rağmen, İnhisarlar umum-mü
dürlüğü şarap imalatını tekrar kon
trol altm:ı alacak değildir. 

sarıldılar. lan dışına göndermek. 
İlk Alman rasyonallzmasını doğu- İkinci perde: G:ılottl ailesinin evln-

ran gayret de Dekart, Splnoza ve bil- deyiz. Uşaktan blr hayduttur ve es
hassa LAypnlç ile beslenmiş milli bir ki ortaklarından başka bir haydudla 
felsefenin yaratılmasıdır, fakat bu konuşur: NikAh merasimine ne zaman 
rasyon:ıllzma cereyanı Almanyaya ve nasıl gidilecek? Maks:ıd bunu öt
Bualo'nun ımakuı. edebiyat doktrJ- renmektlr. Haydut bunu öğrenir. Bu 
ninl benimsetti; Alman sahnesi ve perdede kızına düşkün, ikiz bir ana, 
sahne edebiyatı Bualo'nun prensiple- !?a~usu!,la düşkün, şerefini. herşeyden 
rine uyarak tabiattan ömek alıyor ustun goren, merd, b:ıb:ıylğıt bir baba 
aklı selim, zevki sellm ve sadellkter: görürüz. Ana bir gün prens Emlllaya 
ayrılmıyordu. !ltltat etti diye memnundur, fakat ba-

Bu hareketin başında Gottzed var- ba bunu duyunca endlşell bir hiddete 
dır ve bu hareket sözün tam m1i.naslle kapılı.r ve çıkıp gider. 
fransızla.şm:ı harcketldJr. Gottzed'in EmıHa nefes nefese, korkudan tltre
Karolln Nöber ile Laypzlgde kurduğu yerek klllseden ~ellr. Tam dua e_der
tlyatroda tam on sene bilhassa fr:ın- ken kulağının dıblndeı~ ona bl.rl ılanı 
sızcadan tercüme edilmiş eserler oy- a.şketmlş ve cınu takıp etmış: Bu 
nanmıştır prenstir. Bu sırada Applanl geliyor. 

· Genç, asli, zarif bir kont. Prensten hiç 
Lesslng .kendini o zaman gösterdi. birşey beklemeyen bir asll1.ade Emilia 

1746 d~ ilahiyat tahsil etmek üzere nikaha gitmek üzere hazırlanr~nk üze
Laylpzıge gelmişti, on sekiz yaşında re çekiliyor, Marinelll geliyor. Prensin 
idi. Karolln ile tanıştı ve tiyatroya arzusunu söylüyor. Applanl bunu ka
mer~k sar~ı; kulis aralarında tiyatro bul ediyor, fakat derhal hareket etme
teknığlnl oğrenlrken bir yandan da si lazım geldiği tebll~ edilince redde
fransızcadan eserler tercümeye başla- diyor, Marinelli ile şiddetli bir müna-
dı. kaşadan sonra prensin mabeyincisi 

.. Lesslngin bu yoldaki mesaisi uzun gidiyor. 
surmedl, ~ransız mekt~blnl Alman Üçüncü perdede prensin şatosunda
s~h~e~l i~ın faydasız telakki etti, gö- yız. Marinelli işi tertiplemiştir. Nikaha 
zunu Ingıl~re tiyatrosuna çevirdi. giderlerken arabaya haydudlar hücum 

•1747 de Ingillz sahne edebiyatının edecek, M.-ırlnc111nln adamları taarnı
tesirlnde kalarak •Damonu komedya- za uğrnyanları kurtarmak bahanesile 
sını Ya7Al 1755te Llllo'nun 1731 de yaz- Emillayı yakalayıp şatoya. getırecl'k
mış olduğu •Londra satıcısı.nı •Mis ler. 
Sara Salmpson. adile adapte etti. 1763 Bu oluyor, ancak kont Applanl kat
de yaz~ığı en cüzeı eserlerinden biri !ediliyor. Şatoya evvel~ EmUiayı getı
olan Mınna von Barnhelm'de de -:eser riyorlar, arkadan annesi de geliyor. 
milli b_lr Alman eseri olmakla bera- Artık kızı yola getirip kandırmak 
ber- Ingutere ile Didro'nun tesirleri prensin dirayetine kalmıştır. 

yüzde yüz kdrla da mal satabllecekle- vasıtalarının, bilhassa tram 
1 

a 
r.~ni iddia etmişlerdir. Bunlara göre ve otobüslerin içlerirü bu r vay ~n 
luks eşya, bir kısım halk tar.ı.fınd:ın yamak çok fa dalı b' enge e>· 
satın alınır. Bunlara konan kArla meş.. d . Y ı,.ey olur zan-
gul olunmamak IAzım ıtellr. Fiat mü- ne erun. .. .. 
rakabe komisyonu, ticarethanelerin ~aten ~ugunku ha11> •eraiti içinde, 
iddlalarlle kanuni mevzuatı tedklk et- yem nakıl vasıtalannan getiri!mesi
mekte, bu arada Ticaret Vekı'Uetlnden nin gÜçlüğü karşısında tramvaylan 
malümat istenmektedir. otobüsleri tenbalaştırmak İçin bun: 

Fiat mürakabe bürosunun emrinde dan da b-.ka çare yoktur sanırım 
çal~tırılan mfiraklpler, uzun müddet Artık en kalabalık tramvaylard; 
piyasa işlerUe meşgul olmuş kimseler - içi donuk mavi:re boyand•'-•-n 
değlldlr. Bunlar kontrollar esnasında al ... 

staj görecek, İstanbulda stajlannı ik- ~0~-: :-:- etrafınıza bakıp l>akıp 
mal eden mürnklpler bllllhare diğer en ımzı yapayalnız ve etr1tfınıZ1 
vilayetlere yollanacaktır. tepetenba hissediniz. Ne R'Üzel şey 

Köpek, kedi 
Serseri hayvanların 

öldürülmesine devam 
ediliyor 

değil mi?... Sonra bakınız a1 renk 
İnsanı hassas yaparım$, mor da ruh
larda hüzün ve keder uyandırırmıl. 
İtte dram tiyatrosu İçin biçilmif 

1 kaftan! Tiyatronun bir duvarını a1 
bir duvannı mora boyat... Bunda~ 
sonra perdeyi aç... Seyi.:-cileri hün
gÜr hüngür ağlat ... 

Turuncu, tango kınnızuı, san 
renkler de bunların aksine insar.a 

Beledıy; Temlzllk lşle:ı !_llfidürlüğü neşe ve sürur verİrmİf? Bu da tiratro 
serseri kopek ve kedi oldurme işine nun komedi kısmı için aranılıp da 
d:vam ediyor. Yapılan bir lstntlstlğe I bulunmayacak bir fırsat. D ı 
gore, 1940 senesinde 13380 köpek, 3405 b ki . uv~ an 
kedi öldürülmüştür. Bunlar ya zehirli u r~n ere boya, hatta komedı sa-
ekmek yedirilmek, yahut Hayvanları 1 natkirlarına turu~cu. na~o !~ırmızm, 
himaye cemiyetine sevkedllmek sure- s~ı renklerle elbaseler R'IYdır. Artık 
tile ıtıaf edilmişlerdir. tıyatro kahkaha rekorunu kırar ıa-

Bu rakamın 1550 si khnunuevvlde, narım. 
1400 ü nisan ayında öldürüJen kedi Donuk kehribar hayali zenginl~-
ve köpeğe aittir. tirirıniş. Tam muharrirlerin, roman. 
Kış ayları köpeklerin şehre nkın cıların odalarını boyatacak\an bir 

yaptıkları bir mevsimdir. Bu suretle renk. 
kış aylarında serseri köpekler artmış
tır. Bu ay içinde de fazla miktarda kö
pek öldiirüimil§tür. 

me ı ısun k' .. b .. 1 il 
rakılanlar o kadar çok .ı. o dur ~~ e 
birlikte bulurunağı terc~h e ~ un. 

Şarap ticareti serbcstlr. Halk, k.ıli
tesl hoşuna giden şarabı tercih etmek
te serbes bırakılmış, iyi veya fena şa
rabın müşteri tarafından tefriki ka
rnrlıışmıştır. Gümrük ve İnhlsarJıır 
Vekaletinin bu hususa alt yeni bir ka
rar veya projesi~~~ değildir. 

Bir çocuk koro heyeti 
teşkil edilecek 

vardır. Emilia Galottt derli toplu, hnri- Dördüncü perdede şatoda kontes 
ka denecek kadar so{tuk:, can sıkma ve Orsinayı görüyoruz. Prensin aşkllc sa
beiiıgatın nümunesldlr; devrinde an- hlden deli gibidir ve onun lı\kaydlsl 
cak prenslik ört ve ddetıerlnln hicvi- ile gözleri dönmüştür. Kızı elde etmek ,------------··• 
yesl beğenilmiştir.• (G. Blankl - Al- için Applanlye sulkasd yaptıklarını 
man edebiyatı tıırlhl. Sahife: 48) Al- derhal sezmşltlr. Bunu Marlnelllye 
mantar bu eseri Alman sahnesini eski haykırıyor ve o sırada kızını ve knnsı
trajedyalarla Fransız ve IngUlz trn- nı aramak üzere gelen Galottlye de 
jedyalarından kurtarmış olan ilk eser söylüyor. Namusu her teYe müreccah 
sayarlar. tutan vakur ihtiyar azap ve ıztırnp 

Sor.ra çimen yeşili rengin sinirlen 
te.5kin ettirici hassasından da istifade 
etmeliyiz. 

D'~et' taraftan, mesela Halil Ve-
dad ~ibi çok değerli ve ağır b8!.lı 
bir maarifçimiz bakın bele, teşa~r 
tarzında nasJ hafifmeşrebane bır 
itham altında bırakılmıf ! ! ... Bereket 
versin uismim Avrupanın muhall~· 

• . . ' d 
datına geçti, te~zip ~tmıyeyım ·~aı:: 
Y~rek maniler duzmege hayabnı 
fetmedi de, maarifimiz. böyle kıy· 
metli bir müfetti,ten mahrum kal
madı. 

Hele Bay Rıze Nurun Fransız~
dan tercüme ettiği operalar! ••• De~ 
mi: Her ak,am zevkle seyrederız, 
a!k(flaya alk14laya avuçlarımız pat
lar ... 

Bunlar, kimi kantfınnak için ya· 
zılmı,? ... Mesela beni: (Şu Va - Nu 
dünyanın en mükemmel piyanisti
dir!) diye ilan ebeler, acaba iftihar 
duyabilir miyim?... Yoksa gü)ünç 
mü olurum? ... Lahavle! 

Su kadar• var ki. heyhat, bir ga· 
zeteye kı.ralanan bu satırlar kay
bolup gidecek: Fransızcanın yirmin· 
ci asır ansiklopedisi müstakbel asır· 
lara yadigar kalac.aktır. 
• Devrimizin tarihi, zamanuruzın 
UUanları tarafından, en klasik eser
lere böyle yazılırsa varın kıyas edin 
Rerisini !... İnsanın ilimden buz gibi 
ıoğuyacaiı geliyor. 

İnönü Ansiklopedisi, birçok diğer 
faydalar temin edeceğinden ~ka, 
lllÜstakbel asırlardaki müdekkikleri 
hö>:Ie yanılmalardan da kurtaracak· 
tır • Ona kaç cihetten ihtiyacımız 
Yar! 

(Va - Nu) 
c::::: 

Maarlf müdürlüğü, ilkmektep tale
besi içinde musikiye istidatlı olan ço
cuklardan intihap edilmek üzere yü~ 
elli kişilik bir Çocuk koro heyeti teş
klllne karar vermiştir. Koro heyeti Ca
ğaloğlunda İstanbul birinci llkmek
tepte teşkil edilecektir. 

* Dün ithal edilen mallar arasında 
yünlü ve pamuklu mensucat, otomobil 
lfı.stlğl, matbaa mürekkebi, sud kostik, 
anilin boy:ı., radyo, telsiz aksamı, te
neke ıavha, pamuk ipliği, e~n~. kire9 
kaymağı bulunmaktadır. Dunku ihra
cat miktarı 150 bin liradır. * şehrimizde tedkikler yapmakta 
olan Gümrük ve İnhisarlar. Veklll B. 
Raif Karadeniz dün de inhisarlar 
umum müdürlüğünde meşgul olmuş-
tur. 

Karagöz gecesi 
Eminönü H:ılke~lnden: 1/2/941 cu

martesi akşamı saat (20,30) ?a bir 
Karagöz gecesi tertip edllmlştır. Bu 
toplantıda evimiz dil ve edebl~at şube
si reisi doçent &ıbrl Esa? Sıyavuşgll 
K "z hakkında bir musahabe yaP::::ove İrfan Açıkgöz; tarafından 
Karagöz; oynatılacaktır. 

Orkestra konseri: 2/2/941 p~zar * t 20 de Türkiye sağır, dılslz 
~!ş~~:eS:~c.sanüd cemlyetlnln 7 klşl
llk (körler orkestrası> ikinci konse~-

i imiz salonund:ı verecektir. Her iki 
~;ı;ntmın giriş kartları büromuzdan 
verilmektedir. . · • 
Ercümend Kalmık Resım sergısı 

inön!i Halke\•lnden: 1/2/ 941 cu-
Em - ~ saat 15,30 da evimizde 

martesl g~u d Kalnukın Fransada 
ressam Ercumen ( lm 

- Urdlğl eserlerle bir res -

Lesslng!n asıl şöhreti 1764 den son- içindedir. Kansını kontesin araba.sile 
r:ı başladı. Akerman'ın Hamburgta gönderlyor ve prensle konuşmak ıste
kurduğu milli tiyatronun dramatürg- dlğlnl söylüyor. 
lüğünü kn.bul etti ve bu tiyatroda oy- Bc.şincl perdede Galotti kızının ne
nanan piyeslerin tenkidine mahsus zaret altında bulundurulacağını ve 
neşredilmekte olan Ha:nburglsche anaslle babasından tecrid edileceğini 
Dramaturgle gazetesinde tenkld ma- anlıyor ve kızlle beş dakika başba.şa 
kale!_eri yazmnğa. bnşladı. Didro'yu kalmak için rica ediyor. 
tercume eden, Senek'ln müdafii kesi- Kızile yalnız. kalıyor ve kızının -ar
len, Korneyi hırpalayan, katıyen tak- zu.rn hllfı!ına- bu şatoya getirildiğini 
llde kalkışmadan Şeklsplr! göklere çı- prense ram olmak istemediı:\'lni anlıyo; 
karan Lesslng, Fransız muknllldllğlne ve kendisine kontes Arslanın verdiği 
karşı şiddetli bir mucadele açmıştır. kamayı veriyor. Kız kendini öldürc
cLaocoone eseri lle de milli Alman es- cektlr; fakat baba kızın elini tutuyor. 
tetlkasınııı temellerini atmıştır. Peki amma prense ram olmak ölmek-

Muhterem Seniha Bedri Goknll cYÜ- ten daha mı iyidir? ... Bunu ne kız ka
ceh mecmuasının 67 ncl sayısındaki bul ediyor, ne de baba ve Ga1ottı kızını 
LessJng makalesinde diyor ki: ıAlman öldürüyor. 
edebiyat tarihleri Lcsslngl Alman nes- TEMSİL 
rlnin Prometheus'ü addederler. Onun 17 · 1 ··- .. 
yazıları bugün bile Alman dlUnln en ne asırın ı ... .ıyan kostumlerl ile 
mükemmel örneği olarak tanınmakta- ~~nanan .bu .169 sene evvelki eser mo
dır. 1781 de meşhur Woırenbuttel kü- rn bir uslupla oynandı. FHvnkl 1747 
tüphanesl mudürü iken hayata veda deki La~zlg tıy::ıtrosunda Bualo tarzı 
eden Lessing'ln ölümü münevver züın- t~i~~~ ~~liyordu, tumtu.!11klı belngata, 
reyi derin bir teessüre garkettı Şair ş t sorguçlara, goz kamaştırıcı 
Glelm elemin! şöyle ifade etti: ~- Al- zlyne~lere veda e~ilmlştl, fakat ne de 
lah karanlık olsun! dedi ve Lesslng öl- olsa, rs.~aıı~u.~ ~.hır tly~trosu sahne-
dü. 11lnde gorduğumuz ıevkı selim ve tabii-

.• l!ği, bilhassa tabii, sade konuşma tar-
ESER zını, en coşkun, en kudurmuş, en acık-
Eınilla Gnlottl'nln vakası 17 ncl asır- lı hlsstyatı makulün fevkine çıkarma

da Italyada Gastalla prensJlblnde ge- mağı benlmseyebllmlş olmalarına Jm-
ı; kan yoktur. 

çer. Prensin iğfal ettlğl bir genç kızı Son zamanlara kadar bu-•u··n sahne-
babası, ellle öldürür. ~ 

Karilerim izin 
mektupları 

Sinema sahiplerinden 
talebenin bir rıcaaı 

Talebeden müsald zamanı ve 
parası olanlar bilhassa cumartesi 
veya pazar günleri sinemaya. git
mek fırsatını buluyorlar. Fakat 
sinemalar bugünlerde talebe ten
zili\. tını kabul etmiyor. Tenzllfıtı 
sair günler yapıyorlar. Halbuki 
talebenin diğer günler çalışına 
zamanıdır. Onun lçln slnemayn 
gitmemiz ckserya mahzurlu olabi
liyor. Talebeye mahsus tenzllfıtın 
cumartesi veya pa?.ar günleri ya
pılması daha iyi olur kanaatinde
yim. Bu hususta sinema sahiple
rinin dikkatlerini celbeder bize 
müsamahakar davranmaıa'rını dl· 
lerlz. - il. O. 

••• 

Müşteriye kirli peçete 
veren lokantalar 

Bir kairimlz, birinci sınır lo
kantalardan bazılanııda müşte
riye, daha evvel başk!l bir müşte
rinin kullandığı kirli ı>eçetenin 
verildiğinden şlkfıyet ediyor ve 
bunun sıhhi mahzurları olduğu
nu sayarak böyle lfıiıball hare
ketlere nihayet verilmesi 11'lzım 
geldiğini işaret ederek diyor ki: 

•Belediye, lokantalarda ani tef
tişler yaptırarak bu hareketleri 
önllyeblllr. Nazan dikkati celbet-

Mesela yazın Köprü bilet gişeleri
nin önü pek kalabalık oluyor. Bakı
yorsunuz, ~enin önündeki tahtam:ı 

1 ten tarafından girip, sizin sıranw 
kapan bir adam ... l,te buralarda bu 

1
1 ~ibi h.~diseler~ kaı:• ~inirleri bastır
mak uzere snşPlerı çımen yqiline 

· ı boyatmak hiç fena olmaz. 
Hayatunızda ruhiyat deni.len •e· 

yin de bazı pratik cihetlerinden isti
fade etmemiz fena olmıyacak. 

Hikmet Feridun Es 

İran halıları 
İranın Avrupaya olan uzaklığı ve 

tıc.arl anlaşmaların klfayetslzllğl, Ir:ın 
halılarının doğrudan doğruya Avrupa 
şehlrlerlne sevkine mıinl oluyor. İhrao 
cıntlasına Türkiye menşe şehadetna
mesi verebilmek için o malın Yüıde 
elli blrlnlıı Türklyede işlenmesi lô.zım-

1 dır. Halı üzerindeki bu husus!yetı tes
biL etmek maddeten lmkfınsızdır. 

Son aylar '2arfında Irandan memle
ketimize bk hayli miktarda halı getı. 
rilmiş, ihracat imkansızlığı yüzünden, 

1 

depol::ırda bulundurulanlarla yekun 
bl~ o kadar kn.b:ırınıştır. 

Iran halılarına Turkiye ml'l'lşc şe
~a detnnmesl >ercıbilmek için bunların 
Istanbulda yıkatılması isteniyor. Tuc
car, Türklycde yıkatılan halıların 
ı;iımrtlk rcsnıl de indirildiği takdirde 
Iran halıl:ı.r:nı mühim miktı:ırda Avru
p::ıya göndermek kabl! olacağı müta
li'ı.asındadır. Gümrük ve Inhisıırlar Ve
kfıletl, tüccarın bu yoldaki taleplerini 
bir kere daha tedklke !uzum görmüş
tür. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Açık muhabere: 

vuc~de ge ııacaktır. Bu sergi hergun 
sergısI> aç ıs ze kadar herkese açık
saat 14 den 
tır. 

Birinci perdede Gastaııa prensi Het- !erde az çok opera üslübu hli.kimdl · el 
tor O<:ınzaga'nın eski sevglllsi kontes ve kol hareketleri mübaltığalandır~lır 
Orslna'dan yüz çevirip Emllla Galottı feryad gırtlağı yırtar, her his avazı; 
adında bir genç kıza Aşık olduğunu bir entonasyon lle meydana konurdu. 
anlıyoruz. Orslna prensin aşklle deliye 1772 de de Emllla Galottl'nln böyle 
dönmüştür. Emllla Galottl kont Appl- oynanmış olduğu muhnkkaktır. 
anı ile evlenmek üzeredir, prens, ka- (Devamı 7 nci sahifede) 

menlzl rlca ederim. - c. B. Tıp fa.k!_ilteslnden Mustafa Şener. \.. .. _____________ rıı1J deıı'e - Acilen, Akşam llfın ıncmu. 

runa mfirncaatınız mercudur. 

Bay Amca.ya göre ... a 

LÜKS VAR! 

--

~ htiklirından 1 ... Gazetelerde okuduğumuza görel ... Böyle ~lr ~h~lkeyl halka 
b - Luks mağazalnrm i buralarda yüzde yüz elli k!rla satı.§ vermek kAfı de~ldır-

ahsedillyor bay .f.mca... yapılıyormuş ... 
haberi ... Yerinl öğretmen ki herkes onaI M l'\ • 

göre davransın koru.um& tedbl 1 ri 1 ··· _ese ~ ~e~~ bır ~ağazaya glrml-ı B. A. - Girerken bilmezsin amma 
alsın! • r e ş m, lüks mudur, değil midir, ne bl- alıf - verlş edip çıkarken öğrenl.ndll 

- lirim?.. bay.ı.pıl .. . 



Sahife 4 

General Metaksas 
dünyanın en çahşkan 
adamlar1ndan biriydi 

Yemekleri cok sade idi. En büyük zevki torun-
• 

larile gezmek, zevcesile bir parti tavla oynamak 
Siyaset, askerlik ve idare ıahaaın

~a. büyük bir devlet recülü unvanı
na hak kazanmı~ olan müteveffa 
Yunan Başvekili general Metalcsas, 
hususi hayabnda pelt mütevazı, lı:e
limenin tam manasile hakikt bir aile 
reisi idi. 

O, i~ başına geçtiği zamandanberi 
lıütün hayatını, devlet ve memleket 
ft.lerine hasretmi~ti. Ağır vazifelerin
den ba~ kaldırmağa fırsat bulduğu 
zamanlar, evine çekilir, orada clin
knirdi. 

General Metaksasm çalı~kanlığı 
darbımesel hükmüne girmiJti. Gece
nin geç vakitlerinde Yunan Harici
ye Nezaretinin önünden geçenler, 
Nazıra mahsus odanın pencerelerin
de daima ışık görürlerdi. Bu, hem 
Başvekaletin, hem Hariciye Nezare
tinin ağır ve yorucu vazifelerini 
omuzlarına almış olan hükumet fCfi
nin gecenin o geç saatlerinde hala 
makamında çalıştığım gÖııterirdi. 
Geceli, giindüzlü çalışmak general 
Metaksas için önüne geçilmez bir 
iptila şeklini almışh. 

Vücut yıpratan bu müfrit çalışma, 
general Metaksasın sabahlan erken 
kalkma!;ına bir mani te~kil etmezdi. 
O gündelik hayatını şöyle tanzim 
etmişti: 

Sade bir hayat 
l !er ııabah saat yedide yatağın

dan kalkar, geceleri yatmadan ev
vel çıngıraklı saatini yediye çeyrek 
kalaya kurardı. Evvela ılık sonra 
soğuk su ile banyosunu yapar, 
sekizde giyinmiş bulunur, çıldırasıya 
aevdi~i torunları ile biraz eğlendik
ten ~onra sabah kahvesini, içine kü
çük bir peksimet batırarak içerdi. 
Generalin sabah kahvaltısı, bu de· 
rece sade idi. Sigarayı çoktan terk 
ctm;~ti. Saat dokuzda muhtelif ma
kamlara telefon ettikten sonra evin· 
den dışarı çıkar, hava güzelse bah-

General Metaksas torunlarından birisHe 

Z1 masasının arkasında babasının 
yağlı boya büyük bir resmi asılıdır. 

General Metaksas ıütlü ikindi 
lcalıvesini bu kütüphanede 'İçer ve 
kahve ile küçük bir •İmit yerdi. 

General Metak11aıı, evinde hiç 
kimseyi, batta Nazırları bile kabul 
ebnezdi. Yalnız öğleden ıonra dost
larından birile konuşmak çok hoşu
na giderdi. Dudaklarından hiçbir 
zaman tebessüm eksilmezdi. 

çede dolaşır ,.e ayakla bir saat süren Akşam mesaisi 
bir gezinti yapardı. Öğleden sonra saat 17,5 da evin-

General Metaksas, sabah gezinti- den çıkar Başvekalet dairesine gi· 
!erinde, bundan yirmi sene evvel 

1 

der geceleri saat 22 de ve ekser 
Pireli bir dostunun kendisi.ne hediye zamanlar gece yarısından sonra sa• 
tlmiş olduğu siyah bastonunu dai- 1 at 2, 2,5 da evine dönerdi. Evine 
ma ıa,ırdı. Yolda bir köylüye bir j dönünce, yemek yemez, bir bardak 
ameleye raslarsa onlarla görüşür, · ıüt İçmekle iktifa eder ve gece ya· 
1.-iiçiik çocuklara iltifat eder ve hat· rısından evvel dönmüş ise zevcesi 
ta onlarla bir müddet yanyana yü- bayan Lela ile bir parti tavla oynar
riirdü. dı. Zevcesi koc~ı eve dönmezden 

İş başında evvel k.atiyen yatmazdı. General 
yat.ağa girince, kolayca uyur, fakat 
bir ilci saat uyuduktan ııonra uyanır, 
düşünmeğe başlar, eksCT zamanlar 
yatağından fırlayarak masasında 
oturur, devlet işlerile meşgul olur
du. 

Saat onda muhakkak makamında 
bulunurdu. Dahilden ve hariçten 
sı:elıni' olan mühim telgraflar, ev· 
rak bir dosya içinde kendisi
ne t,ıkdim edilir. onları okuduktan 
ı.onra umumi karargaha gider, ge-
nel kurmay reısı, başkumandan, Gençlik teşkilatı 
ı::er:ı-rallerle görüşür, kendilerine General Mteaksasın, inkişafına, 
emirler verir, sonra Ba~,·ekalet da- tavazzüv edip büyümesine ve kuv· 
ires!ne dönerek Ha~iciye Nezareti 'l

1 
vetle.~r:ıesine en çok ~hemmi!~t 

erkanını kabul ederdı. verdıg'l şey, Yunan gençlık teşkıla-

li gençlik teşkilatının yaptığı. hiz· 
metler sayılamıyacak kadar çoktur. 
Cephede icarlı dağlarda döğüşen 
Yunan askerleri için ev ev dolaşa• 
rak kışlık hediyeler toplayan, fakir 
asker ailelerine yardım eden, Noel 
ve yılbaşı yortuları için a.skerlere 
gönderilen hediyeleri paket paket 
yaparak vaktindr cepheye gönde• 
ren, Pire Hmanında muhacirin ma· 
hallesi İtalyan tayyareleri tarahn· 

dan bombalandığı zaman yaralı va· 
tandaşlarının imdadına koşarak ba
zı azalan dü~man bomba ve mitral· 
yöz kurşunları altında can veren 
gençlik teşkilatı mensupları olmuş
tur. 

Gençlik teşkilatına mensup birçolı; 
gençler, hükumet tarafından harp 
sahalarına gönderilmiş, onlara mü• 
him vaZ'ifeler tevdi edilmi~tir. 

Ticaret Vekilimizin 
Afgan lktisad Vezirine 

ziyafeti 
Ankara 30 (A.A.) - Birkaç günden 

beri şehr!mlzde bulunmakta. olan Af
gan İktisad VezJrt Abdülmecid han 
şerefine evvelki gün Anadolu klübün
de Ticaret Vekili Mümtaz Ökmen ta.
rafından bir öğle yemeıtI ziyafeti ve
rilml.ştlr. 

Dün de Abdülmecid han, Ticaret 
Vekilimizin şerefine Afgan büyük el
çlllğlnde bir öğle ziyafeti vermiş ve bu 
ziyafette Hariciye Vek!li Şükrü Sara
coğlu Uc Hariciye ve Ticaret VeUlet
lerı erkll.nı hazır bulunmuşlardır. 

Bu esnada İngiliz sefiri ve Yuna- tı idi. Çünkü bu teşkilatı o, kurmuş
nistandaki İngiliz kumandanları tu. General Metaksas, gençliği va
kendisini zi; aıet ederler görüşür- 1 

tani ve milli hisler ile yel'iştirmek, 
!erdi .. ?~le~e doğru, kral ve .:dia~t 

1 

k_omünizmin gizli tesir ve telkinle- Macar mill'"'ı Mu" dafaa 
kenr.lı sını zıyaret ederler, gundelık rınden korumak jçin yegane çareyi 
mühim hadi3eler hakkında Başve· milli gençlik teşkilatını kurmakta Nazırının seyahati 
kili~ maruzatıT! dinlerlerdi. Kral ile görmüştü. ı Berlin 30 (A.A.) - (Columbia) 
velıaht Ba~vekaletten ayrıldıktan Erkek, kız istiyen her genç Yu- Alman Hariciye Nazırı, Macar Milli 
!lonra qeneral Metaksas, saat 14 e nanlının İştirak ettiği bu teşkilat, 1 Müdafaa Nazıriyle görüşmüştür. 
lc:ad~r tek ba~ına çalı'lır, ııonra Baş- 1 büyüye büyüye muazzam bir kuvvet 
vekaletten ı-vrılarak tekrar kararga- halini almıştı. Teşkilata mensup er-
hı umumiye_ uğrar ve. icabı hale gö-1 kek ve kızlar, çok sıkı bir inribat M E V L Ü D 
re ore<la bırkaç dakıka yahut da \ ve disipline tibi tutulmakta, vatani Merhum Sait Paşa zevce9i Hatice 
ıaat 1 7 ve 18 e kadar kalırdı. lbisler ile yetiştirilmekte, felaket ve İkbal Berker'in ruhu için Teıvikiye 

ÖV.le yemeği ıulh zamanlarında vatandaşları- Camiinde 2 Şubat Pazar günü öğle 
General M: taksasın öğle yemeği, ~a ;Lj •.uret!~~ ~rd;:n _ı,~decclderi namazını müteakip Mevlud okuna

saba!1 kahvaltısı gibi pek ıade idi. eB ;rık~l.:re me te~. cağından arzu edenlerin teşrifleri 
Et, yağlı etli balık ve yumurta ye- b lu j ı ~lm~aup dd~m~cı. ta- _ri_ca_o_l_un_u_r_. _ _______ _ 
mezdi. Öğle yemeğinde sebze ve ur a~ı la şdı ı1 er e eda ke .. e~~ mp 

. I . .h d d" Alk I . ve agaç an r masın a, uçuk ha- Tepebaşı dram kısmı llllll)(llllUI 
;:: 

1~:::a t~~~~ ı,.7ıe e~ç~ezdi. 0 Siy~ah tak~kldarın Glturutu
1
lmMa111aknda kullanıl- ~:: tS:~~i,~~tda 

111111111111 

'- h · k d" Övl v· maAta ır. enera et sastan aza- , 

~In 1";!;~is~~ahd:~:e;vd~~e . ~i~:~:ı~~~ b~ ~:~:~t v:z:i::y~~~~~r;~: ~~~ İstiklAl k~sarnıddegslec.keomed1 
111 

. 
gun t!?, yazı anesın ~ S"iffilt ve pey- 1 b rv 1 k d 
ııir yerdi. erye a ıg ~ ma tahır.b. d b il sa.at 20.30 da. 

General Metaksas, öğle yemeğini 
evinde yediği zamanlar, yemekten 
ıonra tekrar bahçesine iner, ağaç
ları ve çiçekleri gözden geçirirdi. 
Sonra tekrar eve girerek bir saat 
kndar uzanır ve İ!tİrahat ederdi. Bu 
öğle uykusu generali son derece 
dinlendirirdi. Saat dört buçukta 
evindeki kütiiphanesine İnerdi. İki 
büyiık odayı istiap eden eski ve 
modern, siyasi, tarihi, edebi, içti
mai, maJi ve iktısadi 3600 küsur 
büyük cildi ihtiva ediyor. Kitaplar, 
tahtadan raflar üzerine gayet mun
tazam bir surette di.Z'ilmiştir. Kütüp
hanede eski tarzda bir ocak vardır. 
Bu ocak süs içindir. Çünkü ev ve 
kütüphane kaloriferle ısıtılıyor, Ya-

unan - ıta!yan ar ın e u m - KİRALIK ODALAR Hlllllll 

~-----•Bütün 4ebir halkının kon~tuğu••----, ... 
ve 

Ş A R K SiNEMASININ 
oynadığı 

ARABACININ Kili DUNYAŞKA 
HEİNRİCH GEORGE - HILDE KRAHL 

Süper filminin kazandığı fevkalade muvaffaldyet ve her taraftan 
vukubu!an tıı]oep üzerine bu film ÜÇÜNCÜ Hafta' da gösterilece1'tir. 

31 Kanunusani 1941 

Hava tehlikesinden korunma tecrübesi sona erdi 

Bir yarahmn Uk 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

Cezaya çarpbrılanlar 
Dünkü tecrübe esnasında Ka

ragümrükte bir .sokaktan geçen 
hir otobüs, verilen tehlike işare-

-...-
~ 

tine rağmen vilayetin beyanna-
mesindeki esaslara göre hareket 
etmediğinden gerek soför, gerek 
korunma yerine iltica etmeyen 
yolcular hakkında zabıt varaka
sı tanzim edilmiştir. 

Çapada bir mensucat fabrika
sı tehlike işareti üzerine işçllerl
ni korunma yerine sevketmedi
ği için müessese hakkında. ceza 
zaptı kesilmiştir. 

Örfi idare komutanı ve 
Valinin teftişleri 

Örft idare komutanı korgene
ral Ali Rıza Artunkal dün saat 
9,55 de Eminönüne gelmiş, hava 
tehlikesi işaretini müteakib ted
kiklerine başlamış ve tehlikenin 
sonuna kadar ~ehrln muhtelif 

semtlerinde tedkik ve teftfş1erile 

meşgul olmuştur. 

Vali ve Belediye Reisi Dr. Lll.tfi 1 
Kırdar da şehrin muhtelif semt
lerini dolaşmış, tehlike üzerine 
ekiplerin faaiiyetıerinJ yakından 

takib etmiştir. Emniyet müdürü 
B. Muzaffer Akalın da tecrübe 
sırasında emniyet teşkil1tına ve
rilen \'azifelerin ne suretle tat
bilc edildiğini tedkik eylemiştir. 

Gece verilen tehlike 
İşareti 

Dün gece tam saat 20 de ikin
ci bir tehlike işareti verUmlşUr. 
Bu tehlilce de gündüz olduğu gi
bi canavar ve vapur düdükleri
nin çalınmasile anlaşılmıştır. 

Tehlike saat 21,30 da bitmiştir. 
Dün gece - evvelce vilayetin 
n~ettiği beyanname üzerine -
şehrin ışıklan tamamile maske
lenmiştir. Dün akşam Tophane 
ve Sirkeciye bombalar atılmıştır. 
Vapurlar yolculannı en yakın 

iskeleye çıkarmışlardır, tehlike 
işareti bittikten sonra vapurlar 
- tarife harici de olsa - sefer
lerine devam etmişlerdir. 

Hakemler bugün 
toplanacak 

Tecrübenin muhtelif sanıaıa
nnı tedkik ve takib eden 45 ha.
kem bugün hakem başkam kur
may albay Cemil mu.soyun Işti

l\.i.)pı·iiui.\n tabı-ibinden bir görünüş 

Tehlike işareti verildij?;i zaman bir arabanın hali 

Mefruz bir yangının söndiirülmesi 

rakile vilayette toplanacaktır. tir. Salı günü de muhtelif ekip- lanması bildirilecektir . 
Hakemler, tedkik ve müşahede- !erin şefleri vilayete davet edile· Hallan hava tehlikesi işareti 
lerine aıt raporlannı verecekler rek hakemlerin yaptıktan ten- verilir verilmez hiç bir tel~ ka .. 
ve tecrübe sırasında müşahede kidler kendilerine izah edilecek pılmadan sığınaklara çekilmesi 
edflen noksanlar tesbit edilecek- ve görülen noksanların tamam- memnuniyetle karşılanmıştır. 

T A K S i M Sinemasında 
TORKCE SÖZLÜ - MOzlKLt - DANSLI FİLM 

. BiR TORKE GONOL VERD iM 
Halkımızın gördüğü büyük :rağbet üzerine 

BİR HAFTA DAHA GÖSTERiLECEKTiR 
lıiveten: 

Tayyare ile gelen AFRİKA HARBİNE )JI) EN yeni Yakın Sark 
dünya haberleri - Türkc;eı fngiliderin Sidi • Barrani'yi ~galleri, 
İnailiz tayyarelerinin MASA V A'yı bombardımanları, KAPUÇO kale
ıinin sukutu. BARDİA'wn kara. deniz ve haTadan çevrilerek bombar
dımanı ve işgali. LIBY ADA alman 18.YUIZ emler ve pnaim. 



SÖZÜN GELiŞi 
Yerinde bir teşekkür 

H 
eyin pahalılaştığı, ayakkabıyı otw: liraya, elbiseyi yüz 

erş ka yinnl liraya almak mecburiyetinde kaldı· 
liraya, PP yı ndan bizi hiIA 

~........ günl" erde gun'" e.şinden, havasından, myu 
............. 111 teşekkür etmek aklmıızdan bile 
bedava istifade ettiren tabiata hatti geçmiş olan bu teşekkilrli 
geçmiyor. Sırası çoktan ~e~, en sevimlhı:l CelaU Sılay, cYüceL> 
ne ise ki bir şair, ge~ç pırlenn çıkan .ibadet. tslmll bir flirile 
mecmuasının son nüsbasmda . . pir tablatln nbnetıe
yerine getirmfş bulunuyor. Kadirşil1aS .. ~Iduğunıum acı acı 
nn. i .. .. ekte ne derece obur ve nankor • . ~---· 

somunn ~ nnı aptmak tçm can-...llll 
ihtar eden bu şiirine, adem oğulla af ~eb etmekle başlıyor: 
sebil etmiş mübarek hayvanlardan _ .. d- Etinden nuıl ittah 

cHangi ormanlarda ~~~ bulup bu~ Af' talebinde bulunuyor~·> 
duyuyorum f- Senden yedıgırn hay;nbfr yüzden mahnim oJdugu-

Rayvanlann karşısına. çıkac nra şair güneşe, ken-
muzu pek güzel anlatan bu mısralardan so ıkanbğımız gü-
disindtn ı~tifade imkinlannı rezalet derecesine ç 

neşe dönüyor: H t 
1 

yudum yudum emi· b" · · _ aya ın 
cltığını harcayanlardan ır~~· --ÖzOr diliyorum.> 

yorum.- Senden, söndürdüğüm. gu:!f etmeıden fstediğirnlz kadar 
ya hava! ya ha~! Me~lık bitirecek derecede i!l'af 

hava aldı~".lmız şu şchırde şa~, havayı . ettarlığı, şüphesiz ken
ettiğinden duyduğu mahcubıyet ve ifmiJUld --ıı:yor· 

.. le a e IÇllLI • 

di şahsında hepimiz namına, ~y Gittikçe ıaflıiını bozuyo-
cUy lcumda bile beni terketmıyoreH~· -duyuyorum.> 

h .. d"-. hava - ıcap Jn .... ...,.•'I'~ rum,- Senden, ıt'lr ıgım ' Ç eyi açınca avuç ~~ 
Sıra nihayet suya gelmiştir. eşın ıktarınmı yıkayıp kirle-

t . yakJanınızı bulaş şairi 
dökülen suyu çıyor, ~ . . 1 b;rbad edip bıraJayonıs. n 
tiyor babamızın malt ııwş gıb 

·· . .' ·· ·· de de kızarm.aktadır: d b 1 bol yuzu su onun . --Çe~men e o 
. wı .. den birikip geliyorsun, • 

cHangı dai ar ıçın . l ·~· ıu -Utanıyorum.- . dib" 
yıkanıyorum.- Send~n, kı~gı~sanJan utantlanndan yerm 1• 

Haklan var şaır! Ş ' V y uzamı.ş olan yazımı bu-
ne ge-çimıeğe kafi buluyorum: e epe müsaade rica ediyorum. 
rarla kesmek i~in, senden Celal Sılay, şevket Rado 

KUŞ BAKIŞI: Bir buçuk ıeneden"6eri C:f evam ı • ıt •ı 
ıeden Avrupa harbi, muharip dev- ngı ere f e ~etilel ta_tbdik edilmektedir. Ameleni 
Jetlere milyarlara mııl olmaktadır. ucret erın en alınan Yeqiler yüzd 
Harp masrafları azalmıık şöyle dur- Al h otuzu. b~luyor. Bu sebebden dola • 
sun günden güne artıyor. Acaba manya arp dı~ kı pıyasada mütedavil para, f'3 
İngiltere ile Almanya bu milyarları mılyar marktan ibaret iken bu sene 
nasıl temin ve tedarik ed1yorlar. masraflarını Alrnanynnın vergi ve gümrük \ari-
1.viçrede çıkan Gazelle de Lousan- dıı.tı ıo. milyar mark tahmin <'dil-

Ya biz ne 
yapalım? 

ne bu meseleyi tedkik eden bir ma- ;ıe;tedır. Bu suretle on il:i ay zar-
Amerikaru.n Şikago §ehrlnde kale neşretmiştir. nasıl ı ın ha ~ÜtedııvjJ pıırn jkı defa dev-

D 1 1 h fi etF azınesinden geçiyor. geçen hafta çok garib bir vaka ev et. er arp masra arın~ .ü~ ~u- k 
t ika d d h :rtetle temm ederler: ı - Dahılı ıstık- . ~ at yalnız vergiler, nazi reji-

olmuş ur. Ş go ra yo~ a t!r raz akdetmek, 2 - Kağıt para ba- kapatıyorlar?. ırut1n masraflarını knpatmal;ıı kafi 
gece prkı IÖyleyen güzel sesile aaralc inflation yapmak. 3 - Hariç· ge nılez. Bunun için halkın tasarruf 

tt d d bl k ._ l para arına ba11 k . b meşhur Elly Sco a ın a r mu- ten döviz tedari etme ... ıureti e. 80 . yVUrma ,cıı elmiş 
ganniye bir akşam saat sekizde lnailıere ı. 914 umu?'~ harp ?'uraf- İki hükumetin müracaat sarnı~ıl~~~aı:~:usl~··1c.~ir milletin ta: 
stodyodan çıktı~ zaman birden- lannı temın etmek. JÇ~n ha~ne bo- bulunduğu m" ı· . uk~mleıe muhtaç 5

• 1 " ki ikt f t h ettiği usuller biribirinden n 1 ım un arı \"erm bire önüne dört kişi d.Udlm~ ve no arı çı arma . a ı a e m~. un- ve ~apalı bir daire içinde t-dıı -~~i 
lar da altı buçuk milyar ıterlini bul- tamamen ayrıdır t d"I ~ vu 

.SÖZ aiöylemesine meydan bırak- muıtu. İniİltere, 1939 ıencıinden emın e 1 rniştir. TehHke, bankalara 
. paralıırını yatıranlar. ku"'tl h 1· d madan arti.stt kaldınm kenarın- itibaren ayni usule tekrar bagvurmuı · al ~ e a ın e 

"l'- h · • d d J !ine varmıctır. gen maga kalkı~tıklıırı zııman b da duran blr otomobile doğru sü- ve ı ~ arp senesmın ıonun a eve- ~ gösterecektir. aş-
rükJlverek arabanın içine atmış- tin dahili borcu 3, 1 milyar ıterline Eğer dominyonlar, anavatana ge- F k b 

tır OJtomobll derhal hareket et- varmı~ır •.. İngilter~nin bu d.ahili ni~ krediler açmasaydılar v• Ame- h a at u flnıenbalar, Almanynnın 
· . borcu, gunde sek.ız buçuk mılyon rika da kredi açmağa hanrlanma- arp masra arımı )'etmekten uzak

miş ve yıldınm süratite ilerliye- sterlin 1arfetmeL: ıuretile mütemadi- saydı İngiltere müşkül bir variyete ~rj. Alman~·a, hariçten yopncağı jt. 
rek şehrin haricine çıkmıştır. yen 1.:abarıyor. Fakat bu ııün1'ü düşebilecekti. Faht dominyonların ~ ııt~ ~u. taç hkalmak istemediği 

b 1914 19 l 8 • h b" geni~ yardımları ve Amerikanın mÜ!'!·d cı. ekt e,d·~ tıyacı. ulunan eyleri. ken-Elly Scott bir parça kendini arp, • umumı ar ın- k'- _1 b k ı ·en ıne yetıwtirıı1 e;;e ,.e ı"•t"I l 
d k d h h 1 d a· it . ta O'C muaveneti, u mü~ ülatı ,. <> 1 ısa toplayınca çırpınmağa, bağırma.- en ço .a. a pa a ı ır. . ır aı erın b etmeğe canla başla rnlı•ı'-'or ~S. d. 
modern aılahlarla techn maerafı ertaraf ediyor. " ., " . ., ırn ı 

ğa başlanuş, fakat bu hareketler l 00, bir tayyare pilotunun da yetiş- Alman gazetelerinin daima unut- Almanya İçin mevzuuhahis olan Şf" 
hiç bir netice vermemiştir. Niha- tirilme parası 1,000 ıtreline mal tukları bir nokta var: Cenubi Af- mııht:aç olduğu şeylerin mnHyc·t fi:.: 
yet otomobil güzel bir villanın oluyor. rika, Kanada ve Avustıaly11 domin- ı ~e~il, kendi kendine istihsal etme~ 
önünde durmuştur. Dört genç, Fazla olarak harp malzemesinin yonlarının tediye muvazeneleri da- sıdır. .B~ se~ebdt"n dolavı Alman 
artisti indirerek villAya sokmmı. vapur "."e ıehirlerin u~rad~i~ has~rat ima aktiftfr. fngili~ inıparnıorlıığıı- nm.eJe:mı~~ ~unde l 2 - 14 «aat nlın :-r ve tahrıhat, azalmadıgı gıbı mute- nun mali vaziyeti. dominyonlar ana- terı doktugu halde Amerikalı mes· 
tur. Elly gangsterlerin eline duş- zayid hir nisbet ile artıyor da .. Bu vatana krediler açtıkça ilk naz.arda lektaşınd~n daha az ka2anıyor. Ça
tüğtinü, üzerindeki para ilf' el- ıebebden dolayıdır ki İngiltere, da· zannedildiği gibi hiç de müşkül de- Jı .. ına zorıle ı-lde edilen bu mnli 
maslann alınacağını anlamıştı. hili iıtilr.razlar akdinde ifrata var- ğildir. mu"."azen~,. ~ütc-dnvil pnrnnın kıy. 
Filhakika bir salona girince ken- mamağa çalı~ıyor. Esasen İngiltere-! Unutulan diğer mühim bir noktalmetındekı ıstıkrarı temin ediyor. 
d . · 1 bl k lt v b wl l nin bugün en ziyade muhtaç olduğu daha vardır: Kanada ile cenubi Af- Markm kıymetindel:i bu 'İ!ltikrar ısın r o uga ag amış ar ve . . • 1 1 1 ·k d · ı · ·ık d" \l ·ıı · ı · şey, ıptıdaı madde er, vapur ar, rı a om~.n~on a_~ı senenın . ı . ye_ ı ı man mı etı yo~u ma<lnn ve hık-
Elly artık mukadderata boyun toplar ve tayyarelerdir. Bunların en ayında butun dunya altın ı~hhsala· madan fa~ılas1L hır surette çalıstık-
eğmekten başka yapacak bir şey büyük kısmı da dominyonlardan ve tının bdiğ olduğu 24 milyon oncex ça, slirecektir. Maamafih Alınan 
olmadığına hükmetmiştir. Birle§ik Amerikadan geliyor. Bun- altından (bir oncex 30,59 gramdır) maliyecileri, harp masrannrını ka-

Kendisine refakat eden dört lan tedarik etmek, dövize bağlıdır. yalnız kendi hatlarına 11 milyonunu pntma gayretlerinin, alınan en sıkı 
Bu bakımdan İngiltere için harp altın madenlerinden istihsal ctmi~- tedbirlerin bile ÖnÜnl! g,.çemcdiği kişi iptida bir dolap açarak f~in- masraflarının temin ve tedariki, ha- lerdir. Bu altınlar, İngiliz imparator- bir nevi inflationa sebehiret Vt>rdi-

!!~~=~~~~~!!!~~;.;~~1~11~1i1~11~1;11!!1~1~11iı~11Lı~11·ı~•t11İ1J"f1i1~11=HıHı den likör şişeleri çıkarmışlar ve rici plana intikal eden bir meaele luğunun hariçten yapncağı mübaya- ğini inkar etmiyorlar. Esa~en şu ra. "!11111111111111111111111111~'
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"t" ~~ ~t~ bir kokteyl hazırlıyarak içmişler- ~klini alıyor. ta geniş bir ölçüde kifayet ediyor. kamlar, hu hakikati, açık hir surette 
dir. Bundan sonra ikisi sigara.la- İngiltere, acaba bu meseleyi na.sıl Bu, Jngilıere İmparatorluğu için gösteriyor: 
nn1 tüttürmüş, diğer ikisi grame>- halledecelc.} İngilterenin baıvura- muntazam ve saii:lam bir gelirdir. Harp ba~ladığı zaman Alman dü. 

• f f fonda bir kaç neşeli plAk çalmış- caiı tedbirler, 11ruile ihraç banh- Mihver devletleri, böyle bir altın yunu umumiyesi 3 7.4 milyar mark 
garaj arı cında mevcut muazzam altın •tok- 1?enbaına .sahip ols~ydılar, asla is- iken, bir ~ene sonra 66,5 milyarı 

isteyen ga.rajda. bir delikten içeri tır. larına paşvurmak, elinde bulunan tıh{af 1etmıyeceklerdı. hulmu~tur. Bu borç, her ay 2,4 
1tl ğundan blBik- =~ıtl olan ~dent bir parayı attı mı Nihayet keyifleri tamam olun- Amerika esham ve tahvilatını 18- nıi terenin muazzam harp mas- milyar artmaktadır. 1934 senesinde ki1'~~ı:~~ır:ı~ ~:m:n bQtD.n ;:ı~ 15ııtıne bir anahtar çıJcıyor. BLsttıet ca artiste her akşam radyoda tarak dolara tahvil etmek, müstak· raflarını nasıl kar§ıladıiıru anlattık- 3,9 milyor marktan iharet olan ka

-;ıtalıınnın yerfnllktubtml•'':.şturıe• ~uıı~..,- aa.hlbl. bu anahtarla blsikleUnl küçük .. l d•W• ·kıl t k a t. i rizler:ne deniz üsleri kiralamak tan sonra, şimdi de Almanyaya ge- ğıd para, tedrici suretet nrlnrak 
.... ., ... " .. ..... garaJa. kilitleyerek, muhafaza. ediyor. soy e ıgı şaı an e r r e rnes - liın Al h fi 1936 d 4 98 ı 
Parlst.e binlerce hA · ve ihracatını artırmaktır. Filhakika çe : manya, arp masra arını 5onun a . mi yara, 1938 -aktadır. ·a-1""3 _ .. 8e- '""yle "'arajlar evvelA Versay şehrinde ni emretmişlerdir. Artistin dört 1 İ ·ıt d b b k b" k"Jd d 8 ı ·ı 1939 d 

1 1 79 - ,,,.. •• "" '"' D4J b ngiltere, ihracatını artırmak ıçın ngı ere en am aş a ır şe 1 e e • mı yara, a , mil-BJ lkJetin son derece .Y ııcı • ga yapılm•.,tır. Yakında Parfst~ de inşa- şarkısı vardı. Bunlaıı. radnoda ~ı- k tm y w 1 940 · · " k. 5 
ar1b bls e.. - "" ·' · ecnebi memleketlere dinde bulunan apa aga ugraşıyor. yara ve senesınm ., anunucv-11.n ı bir takım g 1 b rak sına. başlanacaktır. 1 d 1 3 

e yen -+ır Bisikletin ı · ra ile söylüyordu. Verilen emir piyasalann en büvük kısmını muha- Almanyanın tediyat bilançosunda ve in e .06 milyara > ükselmiştir. n.jlan yapıJmı'i. · ------ ----- J H 
üzerine bu şarkıları tekrar rtme- faza etmekle beraber, yenilerini de küçük bir açık bile mümkün değil. a~p masraflarının kapatılması ister 

Harp ve üniversite tahsili ğe ba~lamıştır. Dört meçhu1fbulmağa çıı.lı~ıyor. dir. Bunun da sebebi basittir. Al- t~gılter~de olduğu gibi kı!lm:n ~a: 
adam, dört şarkı bittikten sonra İngiltere, harp başladığındanberi manya, autarchie içinde ya~ıyor, rı~ten, •~ter ~lma~y~da oldugu gı~ı 

il Atman üniversitele- lardı. ı la tin Amerikaya ve dom· 0 1 yani kendi yağile kavruluyor Al- mılletten temın edılsın. muayyen hır 
Harp ~yüb:; mekteplerinde senelik Yaz tatilinin Qçtıncn ııömes:re lnkıIA- bunJan tekrarlamasını e,mrctmiş ihracatını artırarak ve di~ı;;;, ~=~~ manya, iste~e bile hariçte ke~disine doktorine müstenici değildir. ln~il· 

rtnde ve -ıt estrden tlç ııö- bı Alman lllmlerı ve protesorlerı ara- ve artı"ste bunlardan her bin"ni 1 • • • ı· · ı · ı Al d h fi 
Qddetl 1kl ııum _ reçler tedarık ederek Avrupa pıya- para verceek kapıla ıat bır devlet ere ı e manya ıı nrp masrn arı· 

tahsil m kanlmtşb Bu suretle yaz~- sında ekseriya muna.ka.şaları ~ıucl~ elli kere söyletmiştir. Artist artık salarındal.:i lcayıplarını fulasile tela- bulamadığı ve bulamıyacağı cihet· 1!11.n şu ,·eyıı bu şekild"' kn~aıılm sı, ırıe~re ç~unı:ıkla geçiyor, ta.h.Sll m k d- oluyordu. Nihayet geçenlerde ) uk.sek bayılacak hale gelmiştir. fi etmiştir. le, harp masraflarını kapatmak me- ıçınde bulund~klorı . lı~su ı .şartlara :ı ;1~yordu. Aytıl za=~~ra:c,~: tahsil gene 1kl söme.~re indlrllmlş~ir. . .. Jngilterenin 1939 senesinin ilk on selesi kendisi için tamamen da- uygun gelmesındc-n ılerı gclıyor. 
eıa.n ünlverslte tale'bele~an Aldık.lan Bu suretle Alman !Himlert ve proresor- Nihayet dort meçhul adam şu ayında ihracatı 361 milyon ıterline hili bir i~tir. Almanya. dah;Jden Bu iki sistemden hancisinin daha 
lannda karargA.hlar;:ı rl ünlformala.- Ierl, yaz ta.tıllnl. llml tedkJklerle geçi- sözleri söyliyerek artisti scrbes baliğ olmuş iken bu ıene ayni müd- para tedarikine 1937 senesinden iyi olduğunu söylemek hiç bir fayda 
mezuniyet n.~~d~l~tllum veriyor- reblleceltlerdlr. bırakmışlardır: det zarfında 367 milyon İngiliz lira- itibaren ba~lamış ve bu usul gün vermez. Harbin uzun müddet sür-
.Ue tınlverslvı; e sım bulmu~tur. Vakıa ithalat da art- geçtikçe daha ziyade tekemmül et- mesi mağlübu tıım bir iflasa siirük-

d ay - Nasıl, hep aynı şar~:a:ı mı~ ve ayrü müddetler zarfında 71 7 tirilmi_ştir. Bu sul, evvel emirde ver- leyecek, galibi de mali bakımdan Sığınaklar a ç tekrar ederek ba§ıınızı şışırır milyon ıterlinden 954 milyon ıter- gileri büyük bir ölçüde artırmak su- büyük sıkıntılı \'nzirett- sokacaktır . 
.. ft ... mahrum olmamalan için tertibat misin? Bize nasıl işkence ettiğini :::ı 

üna.sebe- ....,.u ,--.;;;::;;~;;:ır-;::;rırn;-:-1;--.;~:;--;-:;::;:-:\;:::=:-'"7""::-::--~~--
Londrada bo~~r=:~ ~ay zama- alıl:~ş~~anda geceyi sığınaklarda anla veya b~ka şarkı söyle, Bir kız bir genci r.~~i7&,~'Uj & lr-Q?,J,6~ {nlı ~.ı~~J 

tile halk bazen &"n mecbur ter de ıstedikJert zaman çay ynhud da bu işten vazgeç! l;iwlk.l.l.1i( ~illl _ 
1 

f ~of~ ~ 
1 9l1 ıığınaklara lltlca. etmeğe k geçiren kl rdlr Her umumt sığınakta . . 

k.lndl çayına ço lçebilece e ·ln tertlb:ı.t alınmıştır. Bu hadise imzasız bır mektup- k f 
oluyor. İngilizler ı ,..,,..akta çay- çay pişirmek iç la bir gazeteye bildirilmiştir. Bu- Ç lT ffllŞ • meraklıdırlar. Bunların S--1:_6 ü>:_ ________ ~ 

- nun üzerine mesele alevlenmiş ve 
Hırkall koyunlar radyo programını değiştırmeğe 

tır. Halbuki Fransa.nın flm~ll~~~::rı mecbur olmuştur. Elly Scott şlm- Köylü kız da, çocuk da 
16 yaşında! Bu sene AmerUaı:da çok §lddetırıbsll°:: tın bir usul uzun sene er d" n1 k l ··- k adyo-

tutıar hfiküm s{lrilyor. soğukla ld na. ya 1 Bunıda türk veren ı ye şar ı ar ogrenerc r 

hassa yeni orı~ans civa~~~~o~e~~= !:!1':n ;~~J~iıır. 1 ~u ~~~;~k ~~ da söyliyecektir. İzmir (Ak~am) - Cumaova'ı 
detlldJr. Bu ha.valld~a: donmaması naziktirler. B:~ y~mıcmek üzere çEk Bu garib vakayı bir gazetede nahiyesinin Güner köyünde oturan 
tirlldlğlnden koyun bl.rer pamuklu ~; :~:rdıı. sırUnrın:ı. birer yun okuduktan sonra. kendi kendlınl- Elif adında l 6 yaşında bir kız. ayni 
~~:~~~r::.~ 1 elml.Ş- hırka. ge~trllmektedlr. ze düşündük: Ya biz ne yapa- lc.ö~d~ ötedenberi ıevj§tiği Mehmed 

Bu h ... dlse bl,.,..oklanna gar P g . k" h h .. b Alı oglu 16 ya,ında İsmaili kaçırmış " . ., Ad' 0 lım? ... Bız ·ı emen er gun, a~ 
. , da bir havai ha ıs _ .. zan aynı günde iki defa aynı şa:- ve kendi evine götürmüştür. fsmailin T kıstan . babası tarafından vukubulan §ikayet 8 C I nra. uzaktan gelen gok gu-1 kı1an işitiyoruz. Bizim de canımız 

dn Ta D~h~ 80 kunc; sesler lşltilmlş 1 üzerine mesele, adliyeye intikal et-
Tür.klstandaki CümhurtyeUre ımdJkİ rültusü gibi ~or·ilzü mavi ile karışık yok mu.··· miştir. Müddeiumumilik, bu garip 

eltlstan'ın merkezi Düşenbe (§ rnsal- ve bu derfeankgöıı/ aydınl:ınmıştır. Şeh- vaka üzerinde tahkikat yapmıı.kta-
llml Stallnıibad'dır) ~hrlnde e enbl· san bir kı 
aı.ı blr hAdlse görülmüştür. Blrd ek- rbabı bu tablt M.dlseyl ya n İzmir vilayetinin 941 dır. Bn. Elif, köyün güzel kızların-
te semade Ateşin bilyük bir kilr:ı:Srı- r1n Jllm e t tip etmlşlerdlr. Fakat dandır. İsmail de yakışıklı bir deli-
lhıde peyda olan bacerl semavi blr alAka n:aa bu hAdlseyl bilyük bir bütçesi kanlıdır. 
na da.trevt alevler saçtı~ ~~~: bir kısım h ti telfı.kkl ederek dehşet iz.mir (Akşam) - Vilayetin 1941 
uzun ·blr Ateşin kuyruk bıra m d~ teılketln ı..,are ıene!i bütçesi hazırlanmı~. vali Fuat 
Kuyruk on s:ınlye bütün şehri gün içinde ta.Jmı.ştır. Tuksalın reisliğinde toplanan vilii-· 
Cibl aydınlatmıştır. o·s· yet daimi encümeni tarelından ted· 

ANS.KLOPE 1 1 kik edilmiştir. Yeni yıl bütçesinin 

GÜN u N 1 • ~l~~:t:ü~~;~~:itn v:':a:~~a~~~ 
,. bir esen: rindcn hazırlandığı öğrenilmiştir. 

Shakespeare ın Vilayet umumi meclisi 9 şubattan . ru·. yası itibaren toplantılarına ve bütçe ted-" B ·ı r az gecesı " kikl~r~ne başlıy~caktır. . ... y 'l esud etmek ve v.layet huıusa muhasebe mudur-
zd Shakes- Oberon, ll~l~ne dır:ak lçln Puck lüğü varidatının tahsilinde, geçen 

Dünkü ansiltlopedlmi . e ısımU Tltanla'yı :::ı::~ bir vaılfeyle tanif seneye nazaran beş ayda yüz hin 
peare'ln cBir yaz gecesi rüya.su lslınll ~lr an lş;klann ve kral içenin liralık bir fazlalık vardır. Yeni yıl 
eserinden bahsolunuyordu. Night'ıı e~erİı: ~uJaruıa. slhirlr bir çiçeğin bütç.eıinin bu tahsilat niabetinde bir 

İnglllzcesi e-Mldsumınerhur milel- goz c:ı akıtacaktır. Onlar da uya- tezayüd gastermeıri de muhtemeldir. 
Drea.m. olan bu piyes, ın~ 1593 ıe usar sladıklan ilk adamı kendlle-
ıttın llk faallyet devresin e 11r ve nınca ra kl 
159-f arasında yazılmıştır. su, f l rıne Aşık edece er. ~ B' k.. l.. '"l b b 
letafet içlnde bir perl h!kll.ye~~e~: oberon'un zannınca, H~lene, - ır oy u eıegı e era er 
&ı.hne Atına clvannda ceHrleyanpoly' ev- metr!us'un göreceği ilk Lşahıs :lac~~= akintıya kapılarak öldü 

P " tır Fakat Puclc yanılır. ysa.n re 
Tiıesee dilk'!i ile amazon bir ornıan· ıe~e·ı sever. Helene de ~metrlus'u İzmir (Akşam) .-• 1?11ire ~ıı.~lı 
lcnlyorlar. Rüyayı andıran ekt~ devam eder. Titanla Atlna.lı Değirrnendere nahıyesının y emkoy 
da periler yaşıyor. 1 Lysandre'ı ~v~ttom tsımll kaba bir dok1;1macıya. halkından Aya~lı Ömer oğlu Halil, 

Gene bu devirde Her~ı~dan sevilir. gönlünü kaptırır. Bu adam büyülenip dağdan odun yüklediği eteğiyle kö-
aevcr ve bu erkek tara onun ta- '·-' lı lmuştur v ı d 
Helene D6metrlus'u sever, ve eşek ...ua o · lza b yüne dönerken yagmur ar an ıuyu 
tarından sevıımez. zl et pek 0 ~1h;ft~~r:r iee:d~~k~~~r. gı:ron~; fazlalaşan bir dereden geçtiği aırad~ 

Perller Aleminde dldre· voanlyann kralı l~r · L dre Hermlna'y& Te ne- suyun cereyanına kapılmıı ve ertesı 
d ıı.ı1 döner. ysruı ün nlH\,.. •• bov l J k b l t tadar parlak e.,~ · Titanla ufak metrlus Helene·e kalır. Büt du•..u· gun gu muı o ara u unmu.§ ur. 

olruı Oberon'ln kralJ~est ıer hep blrUtte yapılır. ~eii de boiulmu~tur. 
b1r kavgaya tutuştn~lardır. 

İzmirde elektrik fiati 
İmUr (Akşam) - İki11cikinun

dan itibaren altı aylık devre için 
elektrik kilovat tarifesi yeniden tca
hit edilmiıtir. İçt-ima eden kilovat 
tarife komisyonu, şirket müdürü bay 
Gormezano'nun da i§tirakile kilovat 
fiatini 14,.5 kuruştan te&bıit etmittir. 
Şirket müdürlüğü, hayat pahalılıiı
na, mevadı iptidaiye fiatlerinin yük-
sekliğine rağmen tarifeye um :ra· 
pılmasını istememiıtir. 

Senelik ıu tarifeaiııin tesbiti için 
toplanan komisyonda ıirkct tarafın· 
dan zam istenmiştir. Komiıyon top
lantılarına devam etmektedir. 

Seyyar kiz sanat okulu 
kuralari 

İzmir (Ak§am) - Maarif VekA
leti, Kemalpa,a kazasının Alurca 
köyü ile Berııamanın Kınık nahiye
einde altı ay devam etmek üzere 

seyyar kız sanat okulu kurııları aça· 
cakhr. Bu kuralarda ders verecek 
mualimler ıehrimize gelmiştfr. 

programı Beşiktaş Halkcvinden: ı - c. n. P. 

Bu haftaki maçların 1 Kır koşusu 

İst.nnbul :futbol ajnnlığındnn: Fe- Genel sekr.cterllği t:ırn Cından tertip 
nerbahçe Stadı: Eaat 12 Frnerb:ıhçe - edilen mfikı>fntlı kır ko ularından bl
Galatasaray (B.l hakem: Bfilend Tu-ı rlnclsl 2 şu~at 941 p:ız::ır günu sant 
ranlı, ı:aat 14 Beykoz - Süteymaulye: 14,30 da Evımlzln kura-rında yapıln
hakem: Feridun Kılıç, saat 16 Fener- caktır. 
bah~e - Topkapı hakem: Eşrer Mutlu 2 - 3 kllometrellk bu koşuya her te-
Şeref stadı: Saat ıo Beşiktaş - Bey- şekkülden 15 atlet iştirak cdeb l c k

otluspor (B.) Hakem: Selamı Akal, Ur. 
saat 12 t~. Spor - Veta hakem: Halit 
Ezgü, saat 14 Galatnsray - Allıntu~ 
hakem: Hüsnü Savman, saat 16 Bcş!k
ta~ - Beyoğluspor hakem: Şazi Tez
can. 

3 - Atletlerin cumartesi akşamına 
kadar kayıtlarını yaptırnınl:ırı Ye pa
zar güni.i de saat 14 te Halkevlnde bu
lunmal:ırı. 

Karagiimrük sahası: Saat 12 I·'erl- ı 
köy - Ortaköy hakem: Muhtar Güre- Cuma günii Eminiinü lfnlkevl 
dln, saat. 14 Doğuspor - Eyilp hakem· salonunda .... 8 JllhH•ak ınar.lar 
Muzaffer Çizer, s:ııı.t lG İsUltll'ıl - De- . J ~ 
mlrspor hakem: Şek ip Akduman. Istanbul mektepleri ,·olej bl)l Jlg 

Anndoluhlsnr sahası: saat 10.301 heyeti başkanlığından: Ticaret Usc~ı -
Anadolu - Rum~lihlsar hakem· Adnan 1 VeCıı. lisesi saat 14,30 lıamck: Turgut, 
Akın, saat 12,30 Beylerbeyi _ Alemdar Pertevnlynl lisesi - Şişli Tcr:ıltkl r •. sa
ha.kem: Tarık özerengin, aaat l4.30 at 15 hakem Turgut. 
HllAl - Anadoluhlsar hakem: Samih 31/ı/941 cuma günü Beyo~lu Halk-
Duransoy. evi salonunda yapılnc:ık mnçlar: 

Voleybol maçları 
Voleybol aJanlıRından: 1 - İstanbul 

voleybol btrlncllltlne 112 1941 cumarte
si günü Galatasaray 3por kllibü salo
nunda devam olunacaktır. 2- Maçlar: 
II ncl kategori lf,30 T .Y.Y. Fenerbah
çe - 15.15 Vefa - F. Yılmaz. 

I ncJ kategori 16 Beşlktnş - T.Y.Y., 
111,45 G.S. - Fener A., 17,30 F.B. B. -
G.B. B. 

3 - Maçlara. yuka.nda gösterilen sa
atlerden 15 dakika. geç gelen takım 
hükmen matinp addedllecektti'. 

4 - Saha lı:omlserl, bfitün m:ıçlar 
için bay Turıut'tur. 

s:ın~t okulu - Ist. erkek L. snnt 
H,30 h:ıJcem B. Eskln, s:ıhı:ı komiseri 
z. Koplu, Gal:ıtnsar:ı.y - Knbataş LI. 
saat 15 hakem B. Eskin saha koml.sc
rı 7.. Koplu. 

İzmirde et fiatleri 
İzmir (Akşam) - Son zamanda 

iç Anadolu vilayetlerinden İzmir• 
kasablık hayvan getirilmediğinclen 
et fiatleri kilo ba~ınıı 15 - 20 ku
ruş yükselmiştir. Koyun ve kuzu c~ 
70 kuruşa, dana eti 45 kuru~a satıl· 
maktadır. Sebebi, lstanbulda et fi. 
ati daha yüksek olduğu için iç Ana• 

Pentatlon müsabakaları doludaki kasaplık hayvanların ter-
cihen lstanbula gönd .. rilmesidir. Bcr-Ataettzm ajanlığından: ı - Dahm 

pentatlon müsabakalannda. yapılması gama ve Dikili kozalarında koyun· 
lAzı.m gelen koşulara. 2/Şubat/&4l pa- lardn çiçek hnstalığı çıktığı ve ora
zar günll sa.at 14 de Robert Kolejln lardan İzmire hayvan getirjlmesine 
kapalı salonunda. devam edilecektir. müsaade • edilm<'diği ~çin fiatler 
tnüsabıkların tam snnt 13,30 dn kolej- yükselmiştir. Belediye reisliği, bu 
de ha.zır bulunmaları ~arttır. 2 - Ge- .. . . k 1 1 · h ı 
nel direktörlük kO§\ISU g oubat 941 muhım v:ız~yet ·urşısıı~c a zmır .. ıı -
tarihinde .Şlfll sırtınnnda 1 ncl, 3 ncü ı kmın et ıh~.yncını temın. et?'~k u:.:e-
tatagorller arasında yapılacaktır. re hıızı teşebbü•lerc .gırııını:ılir. 



Sabite 8 

HER AKŞAM 
BİR HİKAYE Gece yansı bir davet ... 

Haşim telefonu kapattıktan sonra ı - Yine mi bileme~iniz">: .. ~o~-
l'rkadaşlarına döndü: rusu bu der~e lakaydıye hıç btr di-

- Garip bir şey ... dedi, tam üç yecek yok... Demek hlll ismimi 
aydanberi hergün hemen hemen ayni bulup çıkaramadınız... Haydi bu
satte kendisini tanımadığım bir kadın nu da söyloiyeyim ... İs~ cN> harfi 
bana telefon ediyor. Dünyada ne iş- ile başlıyor. Artık kım olduğumu 
BİZ güçsüz insanlar var. Biz işlerimiz anladınız sanırım.·. 
için, lüzumlu yerlere telefon etme- - Maalesef, maalesef... Sakın 
ğe güç vakit buluyoruz. Halbuki bu işte bir yanlışlık olmasın efen• 
işte mesud bir insan ki her gün bana dim? Beni aradığınız muhakkak 
uzun uzun telefon etmek için pek mı? Belki Rıfkı isminde başka birl-
ala zaman buluyor. ni arıyorsunuzdur ..• 

Arkadaşları bununla alakadar - Hayır, hayır ... Sizi arıyorum. 
oldular: Bu işte en küçük bir yanlışlık bil!e 

- Peki bu yüzünü tanımadığın yok ... Sizi çok iyi tanıyorum. Ara
kadınla telefonda neler konuşuyor- dığım Rıfkı bey sizsiniz.,, Katiyen 
sun? yanılmıyorum. 

- Hiç... Havaiyat.. . Herşeyden - Emirlerinizi öğrenebilir mi-
bahsediyoruz. Hatta bana bir kaç yim efendim ';I 
kere de şarkı söyledi . . . - Sizi gayet garip bir randevuya 

Haşiroin bu sözlerini dinleyen davet edersem gelir misin'iz} Garip 
Rıfkı: ve ümid edilmiyen i~lerin kendi-

- Ben, dedi, böyle telefonla yü- lerine mahsus bir lezzeti var• 
zünü görmediğim bir kadınla konuş- dır. Siz de bu kabil şeyleri seversi-
mağa yeminliyim... niz. Şimdi sizi Tepebaşında Garden· 

Arkadaşları ona sordular: barın önünde otomobille bekliyece• 
- Sebep} ğim. Muhakkak geliniz, çok mem-
- Bunun bir hikayesi vardır. An- nun olacaksınız. Gelmezseniz bir 

la tayım da dinleyiniz... Bundan daha beni göremiyecekınniz ve bu
tam 22 sene evveldi. .. O zaman na da zannederim ki çok üzülecek
~imdikine nazaran telefon yeni sa· siniz. Çabuk olunuz ... Beni görünce 
yılırdL Ben bekardım. Şehirden bi- tanıyacaksınız... Siz Gardenbarın 
raz uzakça bir evde oturuyordum. önüne gelince ben içinde bulunaca
l 1eves etmiş, bir de telefon almış· ğım otomobilin camını vururum. 
tım. O zamanlar bu kara makineyi Böyle söyliyerek telefonu kapattı. 
hemen hemen yalnız aşk meselde- Ne ya!.'.)acağımı şaşırmıştım. Git
rimde kullanıyordum. meli miydim} Yoksa tekrar - he-

Maamafih hayatım hiç inl:'İzamaız nüz sıcaklığını muhafaza eden -
değildi. Bekarlık zevklerimi hiç ih- yatağıma girerek rahat rahat uyu
mal etmemekle beraber çok ma- malı mı? . . . Neye karar vereceğimi 
kul bir tarzda yaşıyordum. Hemen bilmiyordum. 
her gece evime geliyorôum. Ayda 
ancak bir kaç akşam eve geç dönü
yordum. 

Bir gece oldukça erken eV'ime 
döndüm. Biraz kitap okudum. Son
ra da yatağıma girdim. Derin bir 
uykuya c1almışım. Gece yansından 
kim bilir ne kadar sonra acı acı ça
lan bir telefon sesile uyandım. Ya· 
tağımdan fırladım. Gecenin bu vak
tinde beni arayan kim olabilirdi~ 

Telefonu açtım. Ben uyku ser
semliği içinde: 

- Allo... Kiminle konu11uyo
rum? ... diye sorarkC"n kalmca bir 
kadın sesi: 

- Siz Rıfkı bey değil miSoiniz? .•. 
diye sordu. 

En uykulu z~manımda bir kadın 
sesi, ismimi çağırsa hemen kendime 
gelirim. Uykum kaçar. Telefondaki 
kadın sesine cevap verd·im: 

- Evet ... Rıfkı benimi. .. 
Bundan sonra aramızdaki. konuş

ma şöylece devam etti: 
- Siz Rıfkı beysiniz... Alal. .. 

Fakat ben kimim} Biliniz bakayım ... 
- Vallahi efendim... Vakfa se

siniz bana yabancı değil amma ... 
- Hele hele tahmin ediniz baka

lım ... 
Bir kadın ismi söylesem 

çıkmaz bir pot kırabildim. 
için: 

belki o 
Bunun 

Tanıdığım kadınlar gozumun 
önüne geldi. Acaba bana telefon 
eden hangisi idi? Gitmezsem çok 
pişman olacağımı söylemişti. Kendi 
kendime: Haydi bir çılgınlık yapa
yım da gideyim ... dedim. 

Giyindim, evimden çıktım. Bir 
otomobil buldum. Doğru Tepeba
şına... Barın önünde bir otomobil 
duruyordu. Ona doğru ilerlerken 
hafif bir heyecan içindeydim. Fakat 
barın önündeki otomobilin içi boş
tu. O civarda, kaldırımın üzerinde 
bir kaç kere gitl'im geldim. Beni 
bekliyen kimsenin olmadığı muhak
kaktı. 

O halde";) ... İçimden: cHaydi bir 
kere de bara gidip bakayım!. . .> 

Bara girdim. Burada da öyle pek 
samimi bir surette tanıdığım bir ka
dın yoktu. Kendilerilc aşinalığım 
olan bir kaç bar kadır:.ı selam vere
rek yanımdan geçtiler. 

Artık buraya kadar gelmişken bir 
müddet barda oturdum. Sabaha 
karşı eve döndüm.,. 

Bir de ne göreyim) ... Evdeki ha
lılara kadar herşeyi hırsızlar kaldır
mamışlar mı) 

İşte 22 sene evvelki bu vakadan 
sonra bıir daha yüzünü görmediğim 
kadınlarla telefonda konuşmamağa 

- Affedersiniz, dedim, 
hiç anlamam ... 

yemin ettim ... 
sesten Hikmet Feridun Es 

AKBABA 

mektupları 
• 
lzmirin Kültürparkı 

güzelleşiyor:· 

Hayvanat bahçesi genişletildi, 
bazı ha.yvanlar yavruladılar 

-~: 

.. ;~ ... 

Kültürparktan güzel bir görünüş 

İzmir (Akşam) - Kültür parkta rı getirecek avcıya mühimce bir ik
çok zengin bir nebatat bahçesi vü- ramiye verilecektir. 
cuda ge~irilmiş:ir. İki ~e?atat müte- Turistik yollar 
hassısı, bahçenın tanzımınde çalı§• ı v·ıA t •• ' t•k il • 

d vuk 'ki. ı aye turıs 1 yo arının ınşasına 
tırılmıştır. Bura a en sog ı ım- d t k d. V ı· B F d 
~ d k 'ki. k d . evam e me te ır. a ı . ua 
ııer en en sıca ı ıme a ar yetı- T k 1 . k k t dk'k t 
şen her nevi nebatat bulunmakta- ukstad,. ınşBaattı slı sKı e kı el· 
d me · e •ır. os an ı - arşıya a yo u 
ır. Karşıyaka iskelesinin onune kadar 

Her kısım nebatatın yanında bu- tamamlanmıştır. Bu kısmın asfatl
lunan küçük levhalarda bunların }anmasına yakında başlanacaktır. 
türkçe ve latince isimleri yazılıdır. Asfaltlanma makineleri İstanbulda 
Ayni zaman hangi memleketlerde bulunduğundan bunların sahibi olan 
ve ~klimde yetiştiği de işaretlidir. müessese ile temaı:a geçilmiştir. Kar· 
Bataklıklarda yetişen nebatlar için şıyaka • Bayraklı ve Bayraklı - Pa
de bir yer ayrılmı~ ve bu neviler de Iralı köprü, Bornova - Şehitler turis
yetiştirilmiştir. Nebatat bahçesi, tik yol kısımlarının süratle inşası için 
yalnız talebe için değil, bütün halk de tıedbirler alınmıştır. Paralı köp
için çok istifadeli bi:· eser haline ge- rü - Bayraklı arasındaki kısım, da•i
tirilmiştir. İzmirdeki muhtelif mek- I mi surette denizin hücumuna maruz 
tepler talebesi, akın akın bahçeye buulnduğundan burada istinat du
gelerek nebatat tedkikleri yapmak- varları inşa ettirilmiştir. Bu kısmın 
tadır. parke döşenmesi için de bir tasav

Belediyıe reisimizin ricası üzerine 
Bornova ziraat mücadele istasyonu 
müdürü 8. Nihad İğriboz da nebatat 
bahçeşinin hazırlıklarile meşgul ol
muş, bahçenin tanzimi için çalışan-

lara dfrektifler vermiştir. 

vur vardır. Güzelyalı - İnciraltı kıs
mında inşaat yakında bitmiş olacak-
tır. 

Ekmekler neden esmer? 
İzmirdeki fırınlarôa son zamanda 

çeşitli ekmek çıkmaktadır. Bazı ek-
Hayvanat bahçesi mekler, beyaz ve iyi evsafta oldu-

H t b h · d k' ğu halde mühim bir kısmı fazla es-

i aybvana ad çesın e 
1
1 mayi mdun- ı mer, hatta kumlu ve taşlıdır. Bu hu-

ar, u sene e yavru amış ar ır. . . A 

y · ·k· d h t' ·ı · susta müteadd-ıt şıkayetler vuku bu-
enı ı ı maymun a a ge ın mış ve I k . ..d .. 

1 
.. y •• 

b h d ki d . . t . unca mınta a tıcaret mu ur ugun-
a 9C e maymun aıresı evsı V 1. T .. v. 

d ·1 · t. c·· l h l ·· l d de a ı B. Fuad uksalın reıslıgın-e ı mış ır. uze ava ı gun er e . 
h ık h t b h · d · t'f det· de hır toplantı yapılmıştır. Bu top-a ayvana a çe!l'ın e ıs ı a ı B . R · · D h 

vl ı· . kt d. lantıya eledıye eısı r. Be çet ve eg ence ı zaman geçırme · e ır. . Ş . 
1 
.•. 

y l 1 · d' k d d K t Uz ıle ehır mec ısının bazı azası, 
k 

•
1
an ar şım.kı uy 1ı: adı~. l u~ ' çda- Ticaret, Ziraat ve Toprak mahsulle-

a , ayı, geyı , cey an aıre erme e . fi .. d .. l . . . k · 1 d' 
b ·ıA l 1 T 1 rı o s mu ur en ıştıra etmış er ır. 
azı ı avıe er yapı mıştır. avşan ar, T k f . r d A d 1 

pek fazla üremiş ve bunlar için op~a 0 ısı~ e ın e na 0 unun 
t kl . d k .. ··k b k 1 muhtelıf yerlerınden satın alınmış apar ıman şe ın e uçu ara a ar . . v 

1 1 t çeşıtlı bugdaylar vardır. Orta Ana-yuva ar yapı mış ır. y •• • Ş 

K . . d k.. ki' d b' dolu bugdayları çok guzeld'lr. ark 
.uş daıresın e ure şe ın. e. ır buğdayları evsaf itibarile az iyidir. 

- Ben sizin çok alakadar old·ı
ğunuz bir kadınım... İsmimi bula
bilmeniz için size biraz yardım ede
yim ... Esmer bir kadınım!. .. Şöjle 
tanıdığınız e3merlere gözlerinizin 
önünde bir geçid resmi yaptmnız 
bakalım, tanıyabilecek misiniz ..• 

pavıyon Y~p~mlmıştır. Bunun ıçınde Diğer yerlerde, mesela cenup vila
ı.:çuşan çeşıtlı ku~lar, teller. arasın- yetlerimizde yetişen ve Toprak ofis 
dan kolayca seyır ve tedkık edil- tarafından alınan buğdaylar ise es-

On sekiz yıldır, Türk mizahının en mektedir. Kart.alların, şahin. ve at- mer renktedir. Bazı yerlerde müs-
zs.rlt ve zeki tebe~ümünft da~ıtan ı ı - k 
(Akbaba>nm dün çıkan sayısını gör- malca .~r.~nl ~a~~yon arı, sunı aya- tahsillerin, mahsulü toplarken kum 
du"nu·· z mu··? lar a oru muştur. 1 k .... k t 1 b gvday ve uçu aş parça arını, u 

c emal Nadirin üstad fırçasından çı- Kuşadası ve Söke ormanlarında tanesi büyüklüğünde taşları mahsul
kan güzel blr kapak içinde çeşld çeşid bulunan ve avcıların cKaplan• de- den ayırmadıkları anlaşılmıştır. 
yazılar, resimler ... Bllhassa, yusut Zi- dikleri, hayvan ilimle meşgul olan- Bunların un halinde piyasaya arzın
yanın (Beşlk) lslmll yazısık biçimde asır1- !arın da derilerindeki siyah benek- da ve satışında un fabrikalarında 

Sustum: 
- Maalesef, dedim, biTaz kalın 

kafalıyımdır. Bulamadım. Bir parça 
daha izahat verseniz ... ıa.rın hasretini sallayara ze geçm ş l d p ld ~ ·· l d.k · ı · ı· 1 k d' g" lerl aşatıyor. er en c anten o ugunu soy e ı - temız enmesı azım geme te ır. 

~ b y k 1ı Halle Selase ne mülft.- leri hayvanların yavrularından bir Bütün bunlara karşı alınacak ted-- İmtihanda dersini bilmiyen ço
cuklara yardım eder gibi birşcy am
ma ... Haydi biraz daha izahat ve
reyim. Dümdüz siyah saçlarım var ..• 

- ID?lln ... 

kat ~:ş ok~anları mutlaka kahkaha- dişi ile bir erkeğin tutularak Kültür birlerle lzmirde halka daha iyi ev
larla gÜidürecektlr. parktaki hayvanat bahçesine teslim safta ekmek temini hususunda Tica

Akb:ı.bada, her hafta, Türk mizahı- edilmesi İçin İzmir belediyesi bazı 1 ret Vekalel'i nezdinde teşebbüste 
nın en güzel örneklerini bulacaksınız. teşebbüslere girişmiştir. Bu yavrula-

1 bulunulacaktır. 

Tefrika No. 59 

Kadının Zaferi 
l\füellifi: P. de CouJevain T~rcüme eden: (VA· Nft) 

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

XXVII 
Matmazel CarroU'la kont Saint 

Anna'nm belediyedeki nikahlan 
1 O temmuzda kıyıldı. 

İtalyan konsolosluğundan çıkınca, 
Lelo genç kızı annesile ve bay ve 
bayan Ronald'la birlikte arabaya 
bindirdi. Elini öptü. Ve İtalyan ade
ti üzere, ünvanile hitap etti: 

- Tam inkiyad... körükörüne 
itaati 

- Korkunç bir şey .•• 
- Korkmayın ... Sizin ıçın inki-

yad ve itaatı ağır bir yük haline ge
tirmiyeceğim •.. Bilakis tatlı olınala
nna gayret edeceğim . .. - diye kont, 
gururla başını kaldırdı. 

Araba harekete geliyordu. 
Lelo'nun gözleri Helene'•lnkilerle 

kar§ılaştı. Bu, soluk ve mütakallis 
kızardı. bir yüzdü. Meydan okuyan bir ba

kışla kendine bakıyordu. Nazarlan 
- Aman, bunu söyliyerek evlen- iki meç gibi biribirlerile çatıştı. Son

diğimi mi bana ihtar etmiş oluyor- ra, genç erkeğin dudaklarında Sanf 
sunuz? Anna ailesinden mevrüs hain bir in-

- Güle güle kontes. 
Sesi heyecanlıydı. 
Dora, zevk ve hayretten 
Komik bir hayretle: 

- Tabii ... Ve şayed is teseydim ~ikam tebessümü belirdi. Pek bü· 
şimdi sizi alır, Grand' Hôtel'e k endi yük bir İtalyar_ ressamı bunu tablo
daireme götürürdüm... Kanun hu sun da tesbit etmişti. 
müsaadeyi bana veriyor. Dini nikah ertesi gün papanın ve-

- Evlendim mi?. . . Aman Ya- kili nezdindl" kıyıldı. Marki ve mar
rabbi ... Faka ben, bize söylenen- kiz D' Anguilhon ve diğer dostlar 
leri dinlemedimdi bile... Size ne buna İştirak ettiler. Küçük kilise 
vaidde bulundum?_ 1 çiçeklerle sj.islenmi§ti. Mcras.im hu-

1 susi bir §ekilde cereyan etti. 
Dora pek şık giyinmişti. Yüzünde 

hu derece ciddi, bu derece ulvi bir 
ifade asla hasıl olmamıştı. Nikahtan 
sonra Continental ote)jnde öğle ye
meği yediler. Sofradayken kendi
lerine papadan bir tebrik telgrafı 
geldi. Şüphesiz bu cemileyi onlara 
kardinal Salvoni yapmıştı. 

Helene, hayatın mühim günlerin
de .insana daima vaki olduğu gibi, 
kendini rüyada sandı. Gu.ya bu et
rafında cereyan eden had·isler haki
kat değildi. Yemekten sonraki mi
safir kabul ediş merasiminde, akra
ba rolünü parlak b.ir eşkilde oynadı. 
Şununla bununla neşeli neşeli ko
nuştu. Yanaklarında biraz fazla kır
mızılık vardı. Sesi zaman zaman ta
biiHğini kaybediyordu. Tebessümü 
asabiydi. Lakin bütün bunları fark
eden ylanız «Prenn oldu. 

Helene birdenbire: 

- Aşkın tabiatteki büyülC aeyya
lelerden biri olduğuna inanıyor mu
sunuz) 

Kont, genç kadına endişeyle balC
tı. Söyliyeceği sözün fena bir tesir 
yapmamasını ~ııtiyordu. 

Vaktilo Sant• Anna' om ıaoırdıiı 
gibii 

- Aşk ... Seyyale mi? ... - dedi.
Bilmiyorum. . . Bunu ilmi şekilde 
mütalaa etmiş değilim ... Fakat ola
bilir de ... 

Helene, inandığını belH eden bir 
tavırla: 

- Olabilir değil, öyle ... - dedi. -
Vaktile kocam bu nazariyeyi bana 
söylemişti de kendisile alay etmiş
tim... ilimle de alay etm•iştim ... 
Şimdi ise bunun hakikat olduğuna 
inanıyorum. 

- Seseb) Sizi buna inandıran 
ne? 

- Dora'nın izdivacı. 
Sonra, itiraf edilmemi§ teessür

lerle dolu olan kalbini açamamaktan 
hasıl olan bir hiddet ve şiddetle, 
elini Konta uzatb. 

İhtıiyar adam eğildi. Bu eli, mu
taddan daha uzun bir buse ile Öptü. 

- Bu hadise ve fikir üzerinde dü
şünmeği sizin filozof mizacıniza bı
rakınm... - dedi. - Allaha 1smala
dık. 

c.Prenn, uzaklaşırken: 
- Bu Amerikalı kadınlar ..• Şaşı

lacak mahluklar... Şaşılacak mah
luklar .. , - diye mırıldandı. 

XXVIJI 
Matmazel ~arroll' un izdivacın-

·ıı XAnunusant 194f ---

1 ORDULAR! DURDURAN KADIN 1 
Tefrika No. 25 

- Kıbnsa gitmiştir. Zaten bugün
lerde gem.isine birçok esir kadın dol~ 
durmuş ... Ortağı (Akgözlll şövalye) ile 
paylaşmak için Kıbnsa gitmiş olsa. ge
ı:ek. 

- Kıbnsa gltmemizl ml istiyorsun? 
- Gönlüm böyle istiyor. Bir kere de 

öteki kaptanların fikrtnl sorsanız fe
na olmaz. 

Çalı bey - Antalya sahiline döner 
dönmez, Edirneye blrinJ göderlp -
Saideyi donanma hizmetinde kullan
mak üzere padişahtan istemeğe karar 
vermişti. Etrafta bir müddet dolaş
tıktan sonra Aııtalyaya döndü. Padi
şaha bir mektup yazıp. emin levend
lerden blrlle ve Anadolu tarıklle Edir
neye gönderdi. Ondan sonra tekrar sa
hilden açüarak Kıbrıs yolunu tuttu. 

Donanma beyi, korsanlan blrer birer 
yakalamak istiyordu. 

Aca.ha ilk hamlede (Çolak korsanı) 
ele geçirebilecek miydl? 

* Kıbrıstaki Venedik şöv:llyesı de or-
talığı ha.raca kesmlştl. O civarda ne 
kadar köy ve kasaba varsa hepsin
den devlet vergisi alır gibi vergl alıyor. 
hiç kimseye göz açtırmıyordu. 

Çalı beyi donanma hizmetinde kul
lanan bir Kıbrıslı kürekçiyi güverteye 
çağırdı: 

- Sen nerelisin? 
- Lefkoşalıyım. 
- Kaç yaşındasın 'f 
- Otuz beş ... 
- Adın ne? 
- Hüseyin ... 
- Ne zaman denizciliğe başladın? 
- On iki yaşında ... Babam balıkçı 

idi. Ben de onunla beraber balığa çı
kardım. 

- Kıbrıstaki şövalyenin korsanlık 
yaptığından haberin var mı? 

- O deniz kurdunu on senedir tanı
rım. İlk önce halka emniyet verdi: 
~sizi adalıların taarruzundan koruya
cağım! ıı dedi. İçimize girdi. Ve şimdi 
hepimizi sindirdi. 

- Anan baban sağ mı? 
- Evet. Babam Magosada. Anamı 

esir aldılar ... Veneldğe götürdüler. 
- Kim esir aldı? 
- Çolak korsan ... 
Çalı bey, bu zeki bakışlı kürekciden 

bir hayli malumat almıştı. Anasının 
Venediğe esir olarak götürüldüğünü 
duyunca müteessir oldu. 

- Anandan bir haber aldm mı? 
- Hayır. Gittikten sonra, onu ölmü~ 

sayarak matemini tuttuk ... Ve arka
sından ağladık. 

- Sen (Çolak korsan>ı tanır mı
sın? 

- Çok iyi tanırım ... O zaman Kıbrıs 
şövalyesi ile arası çok iyi idi. Sık sık 

sahillerimiıe gelir giderid. Bir müddet 
arası açılmı.ş. Fakat ... 

Kürekçi önüne bakarak sustu. 
Çalı bey: 
- Çekinme, Hüseyin! dedl - bildik

lerini söyle ... Ben ikisinin de kafasını 
kırmağa ve adlarını bile unutturmağa 
ça.lı.şacağım. 

Hüseyin ıslak gözlerini slldl: 
- Çolak korsan, sizin Akdenize çık. 

tıı:\"ınzı işitince Kıbrısa geldi. Şövalye 
ile konuştu ve bir gece limanda şenlik 
yaptüar ... Eğlendiler. Halk: cİkl hay
dud birleşirse mahvoluruz.. diyordu 
Ertesi sabah Çolak koı·san gemislle be
raber uzaklaştı. Ben ondan sonra An
talyaya kaçtım ve donanmaya girdim. 

- O halde Kıbrıs şövalyesinin, (Ka
roza.)nın Edirneye gönderlldiğinden 
haberi olmasa gerek. 

- Şimdiye kadar duymamışsa bile 
bund~n sonra duyar. 

- Inanır mı dersin? 
- Niçin inanmasın? .. O Türklerin 

ne k~dar kuvvetli olduğunu bilir. 
- Şu Kıbrıs şövalyesini nasıl yaka

layablllriz? 
-Kıbrısta ikl şövalye vardır. be

yim! Birisi şehir hakimidir. İhtiyardır, 
hiç bir şeye karışmaz. öteki, korsanlık 
eden (Akgözlü şövalye) adalarda do
laşır. Büyük bir gal!sl ve maiyetinde 
üç yüzden fazla adamı vardır. Diyor
lar ki, Akgözlü şövalyenin gemisini hiç 
bir kuvvet mnğlfıp edemezmiş! 

- Herkes onu böyle tanıyor d~mek? 
- Evet. Ondan herkes korkar ve de-

nize çıktığı zamnn karşısında hiç kim-

Yazan: iSKID-t'DER F. SERTELLİ 

se prende atamaz. 
- Bu korsan şövalye en çok hayat

ta ne sever acaba? 
- Duyduğuma göre şövalyenin dün

yada. sevdiği üç şey varmış: Blrl kadın, 
ötekl şarap ... 

- Üçüncüsü? ... 
-Kan ... 
Çalı bey hayretini gizleyemedi: 
- Ne diyorsun ... Bir insan, kan se. 

ver mı hiç? 
- Şövalyenin en çok sevdiği şeyler

den biridir bu. O, kan göımediğl gün 
uyku uyuyamazmış ... 

(Akgözlü şövalye) nin 
gemisinde 

Şövalye o gece çok ne~eliydl. 
Kendi cellô.dlıı.rından bırlnl çn~ırdı: 
- Geminin zindanında kanı akıtı-

lacak kimse vnr nu'! 
- Ha.yır, sin)ur! 
- Esirlerin 1htiyaıfarmı amb:lra at-

mıştık. Hepsi Mttl ml onların? 
- Dün gece sonuncusunu gebert-. 

m.lştik. Artık kanı ak:tılacak tavuk ve 
horozlardan başka birşey kalmadı, 
sinyor! 

Gemlnln ambarında birçok tavuk 
vardı. Şövalye tavuk etini seveı·di. 

- Pekal§., dedl, öyleyse bir horoz ge
tir ... Gözümün önünde kes. Gırtlağın
dan aka~ak kanı göreyim. 

CellA.d güverteden ayrıldı. 
Canavar korsan kendi kendine söy

leniyordu: 
- Babam ölürken vasiyet etml.ş: 

<10ğlum, esir kanı görmediği gün uykıı 
uyumasın ve işleri ras gitmesln ! • de
miş. Ben de yedi senedir, her gün bir 
esir kurban kanı görmeden uyuya
mam. Madem ki, bitmiş. Artık tekrar 
vurguna çıkmalıyız. 
Şövalyenin celladı, güvertede yanan 

mcşalelcrln altında. durdu... Ellndckl 
horoz çırpınıyordu. Şövalye: 

- Ne çırpınıyorsun? dedl - şlmdl 
ebedi saadete ve ebedi hayata kavuş:ı.
caksın! 

Elile işaret verdi: 
-Kes ... 
Cellad bıçağını yavaşça lndirdl. Ho

rozun başı bir adım ileriye fırladı ve 
gövdesl yerde lastik top gibi sıçrama
ğa başladı. 

Şövalye, geminin güvertesine dam
layan kan lekelerini görerek: 

- Yann hemen yola çıkalım, ço
cuklar! Bu blrkaç damla kan benl 
tatmin edemedi. 

Ccllad ciddi bir tavırla cevap verdi: 
- Sahilde, çobanların koyunları var. 

isterseniz bir tanesini alıp keselim. 
Bir koyun boğazından, insandan fazla. 
kan ak:ır. 

Hayır, bayır ... Ben, esir kanı gör
meğe alıştım. Onların, öleceği zaman 
bağırışları, yalvarışları ve ağlayışlan 
hoşuma gidiyor. Ne horoz, ne de ko
yun ağlayıp yalvarmayınca bir işe ya
ranuyor. insana bir zevk vermiyor. 

Cellad bir kenara çekildi. 
AkgözJü korsan kendi kendine: 
- Bana gaddar, haln diyorlar. Fa

kat ben çok merhametli bir insanım, 
dedi, ölüme mahkum bir takım mah
lukları ıztıraptan, işkenceden. yoksul
luktan kurtarıyorum. Onları kolayca 
ve zahmetsizce ebedi hayata kavuştu
ruyorum. Bunların aileleri bana mü
teşekkir ve mlnnttar kalmalıdır. Zira, 
onlıırı ben öldürmlyecek olursam; her 
blrl bir gem.ide kürek çekerek ve em
sali gibi inliyecek, sonsuz bir azap ve 
işkence içinde öleceklerdir. Ben onla
rın işe yarayanlarını ayınp kürcklerd'l 
kullanıyorum. İşe yaramıyanlarııu da 
birer birer öbür dünyaya gönderiyo
rum. Geçen gün bunlardan bir Finike
li Arap kadını , celladın önünde ne ka
dar yalvardı. Söylediği söıler hala ku
lağımda çınlıyor: ııBenim blr ktzim 
var ... İki adam boyundan fazla uzun 
ve on adamdan daha kuvvetlidir. As
lanları, kaplanları, deniz aygu·larııu 

yıldırır ... Karşısına şimdiye kadar hi~ 
bir erkek çıkamadı. Bu kızımı maiye
tinizde kullanırsanız, sufınlZ yere gel
mez. Ondan bütün deniz ko.rta!ları yı
lar. Onun ba.şı içln beni öldürmeyiniz! 
Öyle bir dişi kaplanın anasını başka 
milletler ba.ş üstünde tutardı. Slz, hlç 
olmazsa bana hayatımı bağışlayınıo 

<Arkası var) 

dan evel bir ay müddetle, madam f düşünceyi tatmin edecek fenni ci
Ronald, dini derslerine hergün hetleri de var, yüksek bir :idealizmi 
muntazaman devam etmişti. Rahip J de var. Bunu çok kim9e anlıyamamıı 
B. De Rovel"in basit döşenmiş ça- Dininizi Engizisyonların hatırasile it
lışma odası ona gerçi pek yabancı ham ediyorlar. Halbuki düşünmü
bir muh-it geliyordu. Nadir zarafette yorlar ki, bir artist heykeltraşıo 
giyinmiş bir Amerikalı kadının böy- elinde sanat yaratabilecek olan bir 
le kupkuru döşenmiş bir odada otu- çelik kalem, bir vahşinin elinde öl
rarak, papastan katolik ilimihali dürücü silah halini alabllir. 
dersi alması bir psikoloğu olduğu Yabancı dindeki bir kadının ağzın
kadar bir artisti de alakadar edebi- dan bu sözleri işiten B. De Rovel 
lirdi bir müddet derin bir hayretin hazZI 

B. Rovel birinci derecede zeki ve içinde kaldı. O, kendi kendine dai
malUınatlı bir din adamıydı. Öğrete- ma, katolik kilisesinin tarihte işle
cegı şeylerdeki bütün teferruab diği kabaca hareketleri temize çıka
attı. Dinin heyeti umumiyesini hü· racak izahlar düşünmüştü. Birinci 
!asa etti. Bununla genç kadını cez- prensıpı «öldürmiyeceksin b olan 
betmeğe uğraştı. Madam De Kara- bir dinin mümessilleri böyle cina~ 
dieu'yü de yetiştiren 0 olduğu için yetleri nasıl yapmışlardı~ Bunu, işte 
bir Amerikalı kadın ruhunu tanı- şu yabancı kadın ne iyi formüllendi-

riyordu. 
mıştı. Bayan Ronald' a şükranla baktı. 

Helene daha münevver bir kadın _ İlk hristiyanlar dini iyi anla-
olduğu için rahip onunla daha ala- mışlar mıydı dersiniz, bayan) 
kalandı. Bayan Ronald nihayet ken- - Hayır. Onlar öldüler. Barbar
disine katolik olacağını haber verdi. !ar onları öldürdü. Halbuki yaşaya
':' e. bunu öyle bir suretle söyledi ki, bilmek, çalışmak, biribirine yardım-
•ıhtıyar adam heyecanla sarsıldı: d b 1 k lA d c•• k • a u unma azım ır. orece sı-

- Ben katolikliğin çok geri oldu- niz, muhterem rahip, katoliklik son 
ğunu sanmıştım 1 - dedi. • Halbuki l istihalesini Ame;·ikada yapacak, te
biz Amerikalılar içir çok ileri oldu- kamülünü de orada gösterecektir. 
ğunu ~ile gördüm. Halbuki modern (Arkası var) 
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ODEON 
Yeni çıkan Plaklar 

Milli Anadolu Şarkıları - Düğün Havalari 
Derleyen r SADi YAVER ATAMAN 

OJiuyanları VASFiYE, SULHiYE, ZVBIDE 

270417 No. ztmtrEMtN Gttti"VMLERt K.U.AYLI 
KABENIN DALLARI 

111lmaz bir azimle pvk ve heyecan· !dl MelOn blr taratterl dJf& nrurten, 11 1 1932 Hazine bonolan e<>.60 

la zaferden zafere, ıereften ıerdefe es~rln durıun. ııaretetafı abnelerlnJ 11 11 i:~ 11 11 ~:~~ 270418 N SARI KIZIN AYAtiINDA YEMENİ 
7ürürnelttesiniz. Her umandan a- .ıa aıkmtldan turtan10rda. Oahldt 11 
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lıa büyük hamle ile. · ..,. tabdak1 J'lllpomA ile ta- > 1938 • > m ~ ~..a..u~u AA 

. Sontu. cAP masum of dindar A. Demlryolu tahvlll I-n '2.- llm••·----------------------· ... ağustos 936 tarihinin mübdii ban tabana s.ıd • .hıdl.rmltU- ll • m ,1.30 
bulunan büyük adamın çizdiği ıe· bakin ki.svestnl ruhuna be1k.l de ıın- A. Demlryolu mümessil senet 40.- ~--•••••••••••••••••••••••' 
reffi yolda yürümcic devam edece- Bugün bel~ :~:e~::·eınayetl ma'- Haydarpaşa _Umanı 44.-
ğinize eminim Allahın yardımı ile ~ •11 a h duru H. Unıam mwnesall senedi 42.-

. . ördürecek aat bir eyecruı, 
lralımızın ve şeflerimizin de ırade· zur4ı ...,.,, civanmert blr lftetln bQtiln HİSSE SEXETLERi 
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iı ebediyen kuvvctlendırerek buyuk l rını Şaziye Moral analık şefkati ile T. İş bankası nama. muharrer lG0 .. 9250 

ı · a • heyecan •e T. İ§ bankası <hamile altl 
nıilli §efin muazzam düıünce enne evl!da dilfkOn olmanın -ı"1ı~ın T. İş bankası mümessil his. 103 
1 ,__ · · ınt Avnl Dllllgll lradeı>U- ı> .-
Ayık olduğunuzu gösterece1Pmız. endişeler • H Kemal Gür- A. Demlryollan tlrketl ( % 60) 22.65 

Onun gibi vatana karıı mükellef tezadlı d~~ıiıtıy~n namusuna A. Demlryollan şirketi (% 100 37.75 
Lulunduğunuz büyük vazifeyi y~p- men nam :tenen leke karşısındaki Eskişehir çimento ~lrketı 7.70 
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ha a.U \&> ... ..., --c e Şirketi Hayriye temettü 21.-
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Kızılay Cemiyeti 
UmumT Merkezinden: 
Açık eksiltme ile nthnune •• .-ıt;naınesin~ ıöre 

12, 000 Adet Yün Kazak 
9İpari§ verileceğinden imale t&lip olanların nilmuneyi görmek: O.zere 

lstanbulda Mimar Vedat Caddmıinde cK.ızılay> hanında Kızılay de
posu direktörlüğüne müracaatları ve ihale g\.lnü olan '3/ 2/ 941 pa
zartesi gÜn~ saat onda hu direktörlük dair~inde hazır hulunmalan 
ilan olunur. Şeflerinize itaat ederek ve zafere hJddetlnl beşer tabilllğl 1le, __ ,AsahEmltey ECNEBİ TARVh.I.F.Rt 

l YJ L d • -aA dinleyicilere sundwa.r. • ıarsı maz iman ile bag anaraıL aım.a kaçuuo.uan, 
11 
~(ıbu müteca-

lleri:ı; e yürüyünüz. Millet de tc~ bır lla Galottl nln tems atfakıyetı de 
adam gibi kendi~ne layık evlatları nfstı ve en bl\taılı: tIT:ev takdir edlle-

Kredi Fonslyc 1903 
112.- ------------------------> • 1911 106.50 

> > Amorti 
• > Kupon 

69.-
1.30 ıihi uyanık. bulunacaktır. bu idi. Enillltemsll& ta~· rıanatkArlan-

t cek §ey • _ -------------
m%& ızın karakterleri vuzuhla tebaruz et- l'\UlUIT 

Bll.$vekil J(rozis ~eler1; konU§Jtlalardakl tabiilik ve _T_ür_k_al_t_ın_ı ________ 2_3_.50 

muhteut iç duygulann i~~~~~:dınl- Külçe altın blr gramı 2.77 General Papagosun 
orduya emri yevmisi 

Atina 30 (A.A.) - Başkumandan ge-
ııernl Alexandre Papagos, dün orduya 
hıtaben aşağıdaki emri yevmiyl neş-
retmiştir: , 

mayarak meydana. nıru ,.,_,, · Osmanlı bankası {banknot) 2.85 

SeL-lml in:et SEDES 

cAKŞAM• neşriyati 
. ROMANLAR 

KA:\IBil'O 

Türk lirası 
11.2• 

132.20 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
I - Şartname ve nilmune!i mucibince 170 ton sik.lop çemberi puar

lıkla l'atm alınacakbr. 
II - Pazarlık 20/ 2/941 perşembe &ilnü saat 14 de İstanbulda Kaba.tafta 

Levazım ve mtlbayaat ıubeslndeki &lun komisyonunda yapılac&ktır. 
III - Şartname ve nümune ıözü geçen ıubeden para.sız almabll1r, 
IV - İsteklilerin pazarlık için teyln ol\Dlan glln ve saatte tekllf ede

cekleri flat üzerinden 'l' '1.8 güvenme paralarlle blrlllr:te mezk~r lrom11WOJ1a 
müracaattan. (657) 

Ezine Belediye Reisliğinden : 
Miktarı 

Sahife 7 

CAFERF AHRf nin 
y • 1 eser.er1naep 

Kuruş 
YENl HARFLERLE_ 

Sava, n Polis köpeği 60 
Tavulc hastalıklan 25 
Tavuklan çok yumurtlat· 
mak için ne yedirmeli> 25 
Ne zaman civciv çıkarmalı) 5 
Tavukçulukta muvaffakı-
yetin ıını) 2S 
Tavukçuluktan nasıl para 
kazanılır) 25 
Naııl tavukçuluk yapılma-
lıdır) 25 

ESKi HARFLERLE 
Mufaual yeni tavukçuluk 100 
Keçi beslemek usulü 25 
Av ve salon köpekleri 25 

Salat yeri: iKBAL Kitabevi 

Selanik Bankası 
Tesis tarihi : 1888 -İdare merkezi : 

İstanbul (Galata) -Tnrkiye şubeleri : 

latanbul, (Galata. Y enicami) 
MERSİN 

ADANA Bürosu 
Yunanistan şubeleı1 : 

SELAN1K, ATİNA: -Kıs:ı. bir hastalıktnn sonrıı. bu sabah 
saat 6,20 de vefat eden YWl~~n 
Bqvcklll Yan Met:ıksas'ın öltunilnü 
size pek derin bir teessürle haber ve-

Kuru~ 

Londra üzerine 1 sterlin 
Nevyork üzerine 100 dolar 
Parls üzerine 100 frank 
.Mllano üzerine 100 llret 
Cenevre üzerine 100 frank 
Atlna üzerine 100 drahmi 
So!ya üzerine ıoo le.,·a 
M:ldrid üzerine 100 pezeta 
Eudapeşte üzerine 100 pengö 
Bükreş üzerine 100 ley 
Belgrad üzerine 100 dinar 
Yokohama üzerine 100 yen 
Stokholm üzerine 100 turan 

31.14 
0.9975 
1.6225 

12.9375 
1 Adet 

Muhammen 
bedell 
Lira Kr. 
600 00 

Muvakkat 
temlnatı 
Lira Kr. 

37 &O 
cınsı Her türlü Banka 

cDEÜTSCHE VERKE, mlJD 24 beJ-
tiyorum. d 

'Oç aydan bert ita etmekte bulUD
1 
~ 

tunuz aıtır vazifeden bir saniye Je
aıyntarak, bütün ıruvvet ve gafs:ıırı.h 
tını vatanına ve bllhassa m ve 
kuvvetlerimize tahsis etml~ olan 

Küçük binlar 
Kmrak p ... 

Va-Nu 75 
gir kuvvetinde, yarım dmı muoua muamelatı 
ınüteıbarrlk, hatttetl 1pUdal1'81 hı.va 

Sermet Muhtar 75 
Deli Selami izzet 30 

:t1ipt1 ne mücehhez dik mot611. K1rnlık kasalar. 

15 00 cASTER:t muta. 8 be}'lir kuneUnde, l•••••••••••ıl 200 00 

··dafaasına 
bu suretle memlekeUn mu rdlln et-
n milletin yüıc.seı;n:~~ek ~~amm fs
mlş bulunan tarih ediniz. Kral ve 
tın.hat! rubu için dua 1 demir irade 
htlkfımetl etrafın~er~:nderuhte etmiş 
'H kırılmaz gar:a& ilı1 vazifede devam 
1>uıunduğW1UZ r lteınlz aziz vatanı
edln1z. Biricik vaz bürrlyetını mü-

ıamamlyet ve .. 
mızın ktl YegA.ne dusturumuz, 
dafaa etme .. ~d· r her şeyi muharebe 
n1bai zafere Aı• a 

hsı etmek olmalıdır. Sç1n t:ı. s 
tınza: 

dan AJexandre fapafoS 
B:ı~kuman 

Ordu vazifesini yapmağa 
devam edecek 

General Papagos, 
Atına 30 (A.A-! - tıdaki telgrafı 

Yalı Çapkını 
Burhan Cahit 30 

Bu perdenin arkasında 
z. ı. 40 

Düiün recesi 
Burhan Cahit 100 

Swner Km 
İsken der Fahreddin 125 

Aı7adan bir cünet doğuyor 
lskender Fahreddin 80 

Pembe mqlablı Hanmı 
Scrmet Muhtar 70 

Bir kadm ceçti 
Selami İzzet 20 

Dc•ler kaldırımı 
Halit Fahri 75 

A.sc fırtmuı 
Muazzez Tahsin 50 

Tevzi yeri: 
AKŞAM matbaaaı Başvekil Kortzls e af8 

söndermt.ştlr: l hük~nıet teflnin aril • h 
cMllU ordu, mlll teessnrtt, içinde cAKSAM:. k enne ma ıos 

mamtı için duyduR'U hQkfunetln Jiisd• 20 tensiltt kuponu 

akllyarak. kralın, al.zln vranarak ayni ' '••·--------etrafında fedakAran& top üdafaıısına 
aarstlmaz aztmle vatanın m müteveffa 
devam decektır. Paro~m:zlhl chayır> 
btiyfik ıetln sarfettlı>• a 
kelimesi olacaktır.• sın refi-

General Papagos, M1eta~!yetıerlnl tasına ordunun der n _ a _, ... ,,. 
bildiren bir telgra1name gondenıl.>oj-· 

AKŞAM 
Abone ücretleri --- Ecnebl Metaksas'ın çizdiği siya-

set devam edecek aeoellk 1.00 turuı 2100 turu~ 
H50 • 
800 t 

Atina 30 (A.A.) - Yenl Başve:ıı; S AYlıl '150 • 
matbuat mümess1llerine beyan~ ın 1 A.Vlıl ~~~ : t 

bulunarak: •Vazifemiz blz1J'.1 Irni çen 121~Ay~lıl~-~::;.~:""::"""::'.::::"I 
maddeten ölen, takat m§.nen ö Yet- ta lttlhaduıa dahil olmıyan 
1Jetaksasın çizdiği s~~ase~i 1 tafy1fe bl- Po:cnebı memleketler: SeneURt: 
mektlr.ıı demiş ve sözlerın O 3600, altı aylığı 1900, Qç aylılı 
tlnn1ştlr: llJ ti :Me 1000 kuruştur. 

•Bllft.tetrik bütün Yunan m e • . - 1----~=.:~~::=::"';;~J .A .. -as .. ltlmad ederken ona nasıl bü- • Ba.,..,obarrtr: 2056 _...., .. rm1 ıse TeJefontannıas. ~- fd ·2oaı 
Jiik eserini tatbike ımkAn ve ş ışıert: 20765 - are 
bize de ırkımızın bu tarlhl mücadele- Yaıı MBdBr: !Of9'7 
.mı iyi bir surette netlcelendlrmek 1.----~==~s~-~K:;as::lDl:-;s;;s--I 
için ftlmad ve yardım edeceğine em!- Muharreınöt İki Ak. Yat. 
nlz.• s. tın. ~(l. '1 04 9°44 12,00 1,34 

3.175 1 Adet 
31 .1375 komple dinamo, benztn 71.taJ. t1ft 11-

llndlrll motôr. 31.0050 

1 ANKARA RADYosul 
Sl ikincikinun cuma Öğle ve akşam 
12,30 Program, memleket saat aya.

n, 12,33 Şarkılar, 12,50 Ajans haberle
ri, 13,05 IIalk türküleri. 13,20 Karışık 
program, 18,03 .swıng. kuartett, 18,SO 
Fasıl heyeti, 19 Seçilin!~ şarkılar, 19,30 
Ajans haberleri, 19,45 Yeni ~rkı ve 
türküler, 20,15 Radyo razetest, 20,45 
Tem.sil, 21,30 Konu~ma Oktlsat aaatl>, 
21,45 Salon orkestrası. 22,30 Ajans ve 
borsa babcrlerl, 22,45 Salon orkestrası, 
23 Müzik CCazband CPU, 

l Şubat cunıart~l 
8 Program, 8,03 Ajans haberleri, 8,18 

Hafit parçalar <Pl.>, 8,45 Ev .kadını -
Yemek Jl.ste~ı. 

1 Adet 300 00 

1 Adet 1000 00 

12 IO cSELIGSONNENTHALıt marka. buh&r 
makinesi b.zanı cmuayenul J&pılmıf 
ve aatıam raporu nrdın 

'15 00 cPÖGE• marka mtlten&Yip "rtanlı 
dinamo. 60 KV A, 400 volt, '12.11 amper, 
tıp DG 50/ 1000 

900 Kilo ı 10 kilom 74 25 Çıplak yenl bakır tel 10 mm. l1k 
169 Metre kadar2 25 metresi 3x 33+16 mm 2 ma.ttaında NKBA 

kablo 
a 25 • !x50+2s mm maktaında. NKBA tablo 
l &o > 1x18+ ıo mm maktaında. NKBA kablo 
1 &O > 2X18 mm ınaktaında NKBA bl>lo 
1 &O • 4Xl0 mm maktaınd& NKBA tablo 

Yukarda cins \'C mlktarlarlle muhammen bedelleri yu:W mı1wemeler, 
açık arttınnt. u.suuıe 12011 ııın mQddetJe ayn &Jll aatıııte. eıbnbmftır. 

Verilen bedele haddi llyık glrfiltıra lhlesl 15/2/9'1 cumarteııı a11ntl aat 
10 da yapılacaktır. tsteklllerın meslttlr ıtlln ve saatte temlnatlaı1J• b!rllkte 
Belediye encümenlna mtıracaatıan llln olunur. •Bu malzemeler ıı:ıdııeee 
te.sllm edilecek ve bunlata &ld bllcQmle nraı. re.sim ve masranar alıcıya. 
ald olacaktır. (681) 

-YEN_• _NEş_Rı!!!. Maliye Vekaletinden : 
Namık Kemal 

no~umunun yüzilncü yıldönümı:ı do- Dantelsiz bir kuruşlukların tedavülden 
layıslle büyük Türk ıaırt Namık Ke- • k ld 1 h kk d ·ı"' 
mal hakkında güzide edlb Necip Fazıl a iri maSI a ID a 1 an 
Kısakürek tarafından hazırlanan e~r Dant~lsl2 blr Jruruşluklann yerine De.ntelll blr Jruru§luklar darp n pl~ 
intişar etmiştir. Türk Dil Kurumu yuaya. kUi m1ktarda cıkanimıı oldutundan dantel.11z blr kunıllutlann 
neşriyatından olan bu kıymetli eser Sl/Mart/941 tarihinden ıonra ted&vülden kaldınlm&sl taraz}Aft1nlmıftır. 
büyült talrln ışabm, eseri ve teslrb Dantelsiz bir Jrunl41lıkl&r ı nisan Hl tarlhlnden it.ibaren artık ted&Yfil 
etrafında y:ıpılmıf en esaslı etüdü te~- etııılyecek ve bu tarihten ltlbaren ancak blr ıene mtiddeUe Ja]nD mal An· 
kil etmektedir. Kitapta Namık Kema~ dıklarlle Cumhuriyet Merkez bankuı 1t1belerlnce ve Cumhuriret m.~es 
11n ~a.hsı bahsinde ıaırtn soyu, çocuk- ban.tuı 4ubes1 bulunma)'Ul yerlerde Ziraat bankası fUl>eltrlnce bbul td1-
luğu ve llk gençlik çaA"t, .slya.st n ide• lebllecektJ.r. 
b! ~hslyetı ve son günleri tedkik edil- Elinde da.ntel.sl2 bir kur\lfluk bulunanlal'ın bunları mal andıtlaıilt 
mektedir. Cllmhurlyet merkez ve Ziraat bankalan fU)>elertne tebdll tW.nııeltrS ll&n 
Kitabın Namık Kemalin eserinden olw:ur. (go35 • 12523) 

bahseden kısmı oatr Namılc Kemal, l!lml•••••••••••••••••••••••••• guet<'cl Namık Kem:ı.l, tiyatro mu-
harrlrl, romancı, tarihçi Namık Ke
mal bölümlerini, son kısıın da siyasi, 
lçt1mn1, edebi tes1rler1n11ht1va etmek
tedir. Aynca. kitaba. Namık Kemal 
hakkında B. İbrahim Necmi Dilmen 
tarafından kıymetıı notlar HA.ve edll
nı1şt1t. Bu mUh1m eserin fl:ı.tı 1k1 llrıı.
dır. 

ÇAMLICA 
Klübünün 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONİM ŞiRKETi 

TESiS TARiHi 1863 
Statüleri n Türkiye Cümhuriyeti ile miınakit mukanlenamill ' 

2292 Numaralı l 0/6/1933 tarihli kanunla tudik edUmf~ 
(2'4/6/ 1933 tarihli 2.f35 Numaralı Reamt Gazete), 

Londrada teessür 1 ~~~~:;.,;:~~/Jf~1..!!a~~ıs:.,:ı::s.27:' 71:s.~ôs:1;:9::.23;-ı_9_·56•1 ı.ondra 30 <A.A.> _ General Metak- ı- tdarellane: BabıAU civan Mutad senelik kongresi 1/2/941 cu-
asın ölümü, Londmda derin blr tees- ""ımu.slulı: sokak No. 13 marteal ıaat dlirtte yapılacağından 

Sermayesi: 
jhtiyat akçesi: 

10.000.000 1ıııiUz Liran 
1.250.000 İnailiz ~ 

atlrle karşılanmıştır. Mütecaviz Ittınal-1 ~ •• ;n-.••--•••••·-~~~ Azaların tqrl!lerl r1c~ olunur. me • İdare Heyeti 
Janlara karşı Yunan mukave 1 :====----:--::~::-::-;-:--:----:-:-;;~;:-:;=-_-----~esurane tdare eden milli şetln nlha 
safer gününü göremedlğlnden dolayı İstanbul C. Müddei umumiliğinden : 
1llnuml bir teessür izhar ed!lmektedlr. 
lfetaksasın ölümü Yunanistan lçln e38/308 de.rdı nızamnameslne muhalif hAreketten suçlu Tak-
btlyilk bir zıya olmakla beraber yunan tpe:tl1 tumaf t~rtımanında. ıo No. da oturur ve Çlçekpaznnnda. Fın-
mıııetlnln diktatörlere karşı ıuz:~r ,stmde oümhurlY; de. JpekJl jarse '\'& :rfuılü kuma.Ş fabrlknm sahibi 48 Y&ıl· 
cılmak hususundaki azmin! de ' İ dıklıynn Han 5 ~afeal hakkında- yapılan açık duruşm.'\ tonunda: 
Jecektlr. Mihver devletıer:lil g~~n ıannda. iıya o~lu kil kunıat standardı n12amnames1ne muhalif hnreket et
Metaltsa...'ml bu mevs1JJ1Slz 0 nı d~ Suçlunun b ": derecesinde görUlmekle hareketine mumaz 1pekll kuma§ 
hiçbir tadya. elde eclmlyecelker a · ttA! usuien su u ames1nln 1' Uncü maddesi deU\letlle 1705 No. lı kanunun 
ÇQ.nkil memleket. aonuna kı\dar ınuc - standardı nıza;,: tik fıkrası hükmünce ve 111çlunun fllllnln derecesine göre 
deleye azmet~r. 6 ncı ınad~eka aRJr para. cezası mahkümlyetlne 3 üncü fıkrası muclblııce 

MlSJR. 

Türkiyenilı batlı.ca Şehirlerinde 

PAR1s. MARSl!..YA ve NIS"d• 
LONDRA ve MANÇFSTERDE •• ı.....W 1~ ' 

KIBRIS, YUNANiSTAN. 1RAN, lRAK. f!UO>_.UD 
ve MAVERAYI ERDON' de 

Merkez ve Şubeleri 
Yugoslavya, Rumanya, Yunanistan, Suriye, uıı:ma. l 

Filyalleri ve bütün Dünyad!l Acenta n Muhabirleri ~. , 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 
He1ahı cari ve mevduat heıarlan küşadı. 

Dr. A. Aıinı Onur -

Ortaköy 
Şifa Yurdu 
Şehir gürültüıündcn uzak bir 

yerde büyük bir parkın içinde 
ve çamlann ortasında fevkala
de güzel manzaralı çok temiz 
•e bi bakımlı. kadın. erkek 
her türlü hastalara açık hususi 
ha.tane. Sinirlerini ve yorıun· 
lufwıu dinlendirmek ve neka
hat devrini geçirmek istiyen· 
lere mahau. yegane müessese. 

Telefon: 42221 

Doyçe Onent Bank 
DreıC:lner Bank Şubesi -M:erkezi: Berliu -Tflrklyec19 Şubeleri: 

İstanbul (Galata) 

1 Dr. F ET H i 
• • • takdire~ 1 wasasının masrafı suçludan alı.nmak ıartlle mahalll gazete-

Atina sefirımızın ııbu lıtikilm -Pan •e Ak§am gazetelerııe neşir ,.e UAnına ve suçlu tacir bu-
beyanatı .A.. ıerden otan öre aynca. ticaret odasında mercud listeye de 1smlnln dercedll-

Atlna •o (A.A.) - Atlna ajansı ...,.,. lunmasırıa: 9 t.arltesl kanunun ~O ve 62 inci mD.ddelert hükmüne t~vfika."l 
., ın.eslno ve dar ma. harcının suçludan alınmasına. temytz yolu açık olmak 

ificari krediler v~ vesaikli kndiler küpdı. 
TUıkiye n Ecnebi memleketler üzerine keıide aene"dat ili 
Borsa emirleri. - """' ... ..,........., 

Esham ve tahvilat, altın ve emtaa üzerine avanı. 
111 ediyor: ~ el ısı B. 100 ku~::arlhlnde talep veçhlle verilen tarar suçlu veklllntn yüztlne 

Türklyenln Atına bilY~t~enne• knuar:~ !~ddelumum1 bmurlle açıkca anla.ttldL (878) 
~ Akayen, cLa Bour.se anatta bU· ..,. 

IUeteslnln muhabiri-?~ b~:rlhlnfn bu Devlet Limanları lıletme Umum 
lunarak Yunanistan .. aldığı te-
en buhranlı anında rn~~; müttefik Müdürlüğünden : 
el darbenin yalnız d d değil fakat d t nld setırn 
Türk hükumeti ta~tın ~nk mlll~ti ta- Rumeli renert yakınında. test! edllmi~ ola.n ra yo a.rın 1e .. en -
aynı zamanda biltlin Tıllllırm"teml •lbi i• olan clhazlannın montajı ışı bltfrllerek usulm !ennt tecrubesl yapıl-

dl m " "' m" hm:ım olduğu ~ılmıı1'la. 1/2/ 9f1 tarihinden itibaren taa-rafından da ken d ce~lnl söyle~ dıktan ~onra. ~ <67f) 
derin bir surette hlsSC e ııyete Qaşlıyaca1I 1lluı oluııw-. 
midir 

Seı:ıedat tahsilatı ve ıaire. 

En yüksek emniyet oartlarını haiz kiralık 
Kasalar Servis: vardır. 

Piyannın en müsait ta"llarile (kumbaralı veya 
lıumbarasıs) tuarruf hesapları aç1Jır. 

1 

LABORAruv ARI 
Cerrahpqa hutaneıi bllteri· 
yoloiu bn, idrar, balpm, 

1 
mevadı gaita tahUUerl Ye (id
rar YUtt&aile l'•bcliiin Ok ailn· 

1 lerinde kati teohisi) yapılır. 
Beyoalu: Taksime aiderken 
Me~elik ıokağı Ferah apartı· 

m~nı. Tel: 40534 



Sahife lf AKŞA.M 31 KAnunusani 1941 

SUMER BANK YERLi MALLAR P AZ L 1 
MÜESSESESi MÜDÜRiYETINDEN: 

N 
1 Şubat 1941 tarlhlnde faaliyete geçecek olan Yeni mağualanmızdan: 

Z i L L i Mağazasına.: AYDIN· DENİZLİ· E R E G L ·ı Mağazasına: K A Y S E R ·, 
MUÖLA - ISPARTA • BURDUR KONYA • NIGDE 

Mağazasına: KAYSERİ • 
SIV AS - KIRŞEHİR - YOZGAD 

Viliyetlerl Tüccarlannın Sll'a numarası almak üzere şimdiden müracaatları ilan olunur. 

DECCR CAUTA-RADYOLARI 

1 r 

Cf LmiSTiR 

MUtemadi,- M il ten av 11) 
cereyanlar i 1 e çalıştığ• 
gibi çantası içinde bulu• 

nan yalnız bir batarya ile işler. 
Kısa, orta ve uzun dalgalan 
mükemmelen alan 5 lambalt 
rekabetsiz yegane portatif 
modelidir. 

M~r vesilede en iVi arkadaş'tır 

BUR LA 
~~~~~~~BİRADERLER~~~~~~~~ 

iatanbu' - Ankara - lzmL.r 

T. iŞ BANKASI 
1941 Küçük 

T asarriJ H esaplari 

ikramiye Planı 

1941 iKRAMiYELER/ -, 
1 adet 2000 Liralık = 2000.- Lira 
3 .. 1000 .. = 3000.- .. 
2 • 750 • = 1500.- ,, 
4 • 500 .. = 2000.- ,, 
8 • 250 • = 2000.- " 35 .. 100 .. ::::: 3500.- " 80 50 ,. = 4000.-

~ Uzun kış gecelerinde ho~ vakit 
geçirmek için meşhur 

AR SEN 
LUPEN 

Büyük ve heyecanlı roman 
ıerisini okuyunuz! 

• Bu seri 6 büyük ve resimli cilttir. 
Beher cildin fiati 80 kuruş. 

6 Cildlik takımı 
birden alanlar için 

liati: 4 liradır 
Tevzi yeri: AKŞAM matbaası 

tel: 20661 

Yiizdf vinni iskonto kuponu 
Bu kuponu kesip cAKSAM 

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

Banka Komerçiyale 
İtalyana 

Sermayesi ve ihtiyat akçesi: 
847.596.198.95 İtalyan tiretidir. 

Merkezi idare: MİLANO 
İtalyanın başlıca şehirlerinde 

SUBELER1 
ingiltere, İsviçre, Avusturya, Ma
caristan, Yugoslavya, Romanya, 
Bulgaristan, Mıstr, Amerika Ce~ 
mahiri müttebidesl. Brezilya, 
Şili, Uruguay, Arjantin, Peru 

Ekvatör ve Kolombiyada 
Afilyasyonlar 

fST ANBUL ŞUBE MERKEZİ 
Galata Voyvoda caddesi Kara· 

köy palas <Tel. 44841 213/4/5) 
Şehir dahı.lindt:ki acenteler: 

ist:ınbolda: Alalemciyan hanında 
Telef. 22900 /3/11/12/ 15 Beyoğ
lunda: istiklal caddesi Tel. 41046 

iZMİRDE ŞUBE 

H ,, 
300 .. 20 " = 6000.- " 

Beyoğlu Yerli Askerlik Şube· 
Keşideleri: 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Atns- sinden: 
tos, 3 İkinciteşrin tarihinde yapılır Malül ihtiyat asteğmen (331-187) M. 

Muzafferin şubeye müracaatı. 

] 

2 
3 

BULMACAMIZ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

_ı ___ •'~-

===-==·=·•-----·--.--
6_ ---.---7_. ______ _ 
4 
5 

~ --·ı--=-10 --- • 

Soldan sağa ve yukarıdan aşa~: 
1 - Durgun. 
2 - Gizli değll - Beraber. 
3 - Llsanen nakil - Tersi vidanın 

başıdır. 

4 - En az - Kayık. 
5 - İstifrağ - Gümüş 1şlemell. 
6 - Başına ııK» gelirse blr sebzedir -

Engel. 
7 - Şefak - Sıl."'Ça. 
8 - Nota - Rakibllk:. 
9 - Düğmeyi dellğlne geçirmeli. 
10 - Fazlalar - Tersi kehledlr. 

Geçen bulmacamızın halli 
Soldan sağa ve yukarıdan aşatı: ı 
1 - Tenbelllk, 2 - Eslrge, S - Ni

zamiye, 4 - Bra, Emaret, 5 - Egm.ek, 
Liza, 6 - Leim, Tokat, 7 - Yalovalı, 
8 - İçerikaçan , 9 - Ezalara, 10 - n
tatınac. 

l sfanbul Levazım 1 
an~irliği satın alma 
komisyonu ilanları 1 

150 ton saman alınacaktır:. ~azar- \ 
lıkla eltsiltınesi 4/2/941 salı gunu saat, 
15,30 da Tophanede Lv. amirliği sa-ı 
tınalma komisyonunda yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 6750 lira ilk teminatı 
506 lira 25 kuruştur. İsteklilerin belli 
saatte komisyona gelmeler!. 

(851) - 663) 
••• 

Adet 
5000 1000 gramlık şişe 
5000 500 » » 
5000 250 " 

Yukarıda mikdarı yazılı şişelerin 
pazarlıkla eksiltmesi 5/ 2/ 941 çarşam
ba günü saat 15 de Tophanede Lv. 
amirliği satınalma komisyonunda ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 6487 lira 50 ı 
kuruş ilk teminatı 486 lira 56 kuruş
tur. Nümuneleri komisyonda görülür. 
İsteklilerin belli saatte komisyona gel
meleri. (854 - 664) 

••• 
15 ton kunduralık kösele 7500 kilo 

vaketa alınacaktır. Pazarlıkla eksilt
mesi 6/ 2/ 941 perşembe güı1ü saat 14 te 
Tophanede İst. Lv. amirliği satınal
ma komisyonunda yapılacaktır. Kö
selenin kati teminatı yerll olursa 7200 
Avrupa olursa 7525 lira vaketenin 
kati teminatı 2825 liradır. Nümunele
rl komisyonda görülür. İsteklilerin 
belll saatte komisyona gelmeleri. 

(850 - 662) 
••• 

45 ton kunduralık kösele ve 22 bu
çuk ton vakete alınacaktır. Pazar~ık.~ 
la eksiltmesi 6/ 2/ 941 perşembe gunu 
saat 14,30 da Tophanede İst. LV. am)r
liği satınalma komisyonunda yapıla
caktır. Köselenin ilk teminatı yerli 
olursa 8450 lira Avrupa olursa. 8787 
lira 50 kuruş. Vaketenln ilk teminatı 
5075 liradır. Nürnunelerl komisyonda 
görülür. İsteklilerin belH saatte ko-
misyona gelmeleri. (853 - 665) 

••• 
Bir aded çelik dosya dolabı alına

caktır. Paz::..ı-lıkl:ı eksiltmesi 3/ 2/ 9411 
pazartesi günü sa.at 15,30 da Topha
nede Levazım Amirliği satın alma ko
mi.c;yonunda yapılacaktır. Remlngton 1 
ma~ka. dolabın tahmin bedeli 280 Ura, 
teminatı 42 · liradır. İsteklilerin belli 
saatte komisyona gelmeleri. 

(836) (584) 
••• 

241,200 adet limon alınacaktır. Pa- 1 
zarlıkla eksiltmesi 4/ 2/941 salı günü I 
saat 15 de Tophanede Lv. Amirliği 
satın alma komisyonunda yapılacak- ı 
tır. Tahmin bedeli 6633 lira ilk temi
natı 497 lira 47 kuruştur. Şartnamesi 1 

komisyonda görülür. isteklilerin bel- 1 
11 vak.itte komisyona gelmeleri. 

(842) (624) 
••• 

Beher kllosuna 70 kuruş tahmin edi
len 40 ton zeytinyağı alınacaktır. Pa
zarlıkla eksiltmesi 4/2/ 941 salı günü 
saat 14.30 da Tophanede ist. Lv. fımir
Uği satı nalnıa komisyonunda yapıla
caktır. İlk teminatı 2100 liradır. Şart
namesi komisyonda görülür. İsteklile
rin belli vak.itte komisyona gelmeleri 

(843 - 625) 
••• 

Küçükçekmece istasyonundan bir 
kilometre kadar mesafedeki anbara 
2000 ton yem ve erzak naklettirile
cektlr. Pazarlıkla eksiltmesi 1/ 2/ 941 
cumartesi günü saat 11 de Tophanede 
Lv. amirliği satınalnıa komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 800 lira 
kati teminatı 120 liradır. tsteklUerin 
belli saatte k<>mi.syona gelmeleri. 

(848) (642) 

A vrupanm en giizel aşılı güllerini 
Kerami GÜL bahçesinden tedarik 

edebilirsiniz. 

SJYA ül de dahU 
Büyük Gül Koleksiyonu. 

Liste isteyiniz 
Taşraya sipariş kabul olunur. 

Kerami Parıldar 
UncuJar cad. imam sok. No. 26 

ÜSKÜDAR 

----------------------------' 

den 20 damla alınca sin.l.rlerl yatışır, derhal ferahlarlar. Evinizde 
bulundurunuz. 

Her noktai nazardan itiraz kabul ebnez bir mükemmeliyette 

12 ile 2000 metro - 5 ve 7 ıamball 
1941 modeli yeni 

E Z -
RADYOLARINI YALNIZ 

RADYO TEKNiK 

AD TE 
P. PERRİN ve V. KORNFİL T 

MÜHENDİS 
Salış mağazası ve her nevi radyo tamiri ve tebeddülatına mahsus 

son sistem aletlerle mücehhez yegane atelye: 
Beyoğlu, İstiklal caddesi No. 285, Kurtuluş han (Geçidinde) 

(Aznavur Pasajı karıJıamda). Telefon: 41264 

Satdan ve tamir edilen bilcümle radyolar için 

Bir sene garanti verilir 
LOBEKZ 'l'EFAG 

Türkiye için umumi acentaları: 

SADETTiN SôNMEZ - Mihal LOGOTETIS 
Sirkeci, Horasanciyan han No. 7 /25 

M.&B.SiM , __ 
Alaturka 

s 
Kısmında - Her Akşam 

•ı y E ve 20 Arkadaşı 
( Yeni Şarkılar) 

HAVAYDA BiR GECE 
Büyük muvallakiyet kazanan 35 kişilik 

Fevkalade Revünün son haftalarından 
istifade ediniz. , 

J/111 .................... ~ ........ Doktor ...... ... 

Çocuk anaları ---·• 
Babaları! 

«Yavruma ne hediye vereceltlm.ıı 
diye artık düşünmeytntz. İşte 
emnlyetle seçeblleceıtınız güzel 

hediyeler 

Çocuklara Coğrafya 
kıraatleri 

Y::ızan: Faik Sabri Duran 
50 kuruş ----

Tarih öğreniyorum 
Yazan: Ahmed Refik 30 Kr 

Tevzi yeri: AKŞAM matbaası 
TeJ. 20681 

Jüzde 20 tenziJit kuPoDU 
Bu kuponu kesip alparlş mek
tubunuzla gönderırsenlz kitap 
rıatlerınden yüzde 20 tenzil!lta 
hak Jtazanırsınız. Slpartş bede-

lin! o suretle hesap ederek 
~bndertnızl ,l __ I ____ _, 
Doktor 

Tevfik Akif Ayışık 
Dahili Hastalıklar Mütehassısı 

Beyoğlu Parmakkapı lmam 
sokak numara 28 pazardan 
maada saat 14- 18 e kadar. 

Gece müracaatları da kabul 
edair. Telefon: 43905. 

Bahaddin Lütfi 
Varnah 

OPERATÖR ÜROLOG 

Böbrek, mesane, idrar ve 
tenasül yallan hastalıkları 

mütehassısı -Beyoğlu, İş Bankası karşı
sında. Emir Nevruz sokağı, 

Panaiya aprt. No. 2. 
Tel. 42203 

Prof. Dr. 

Kemal Cenap 
Doğu Palas 2. Lamartin Cad. 5 

Taksim. Telefon: 43963 

I ... okman Hekim 
(Dr. HAFIZ CEMAL) 

Dahiliye mütehassısı 
Divdllyolu 104 

Muayene saatleri Pazar hariç 
her pü~ 2,5 - 5 Tel: 22398 


