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Ruhi ve siyasi bir Tepedelen-
taha vvülün başlangıcı A I I 
B. Hitlerin nutukla- V Onya YO U 

rında seziliyor 
-~ ....... -

Almanya Führeri B. Hitlerin 
son zamanlardaki nutuk ve be
yannamelerinde dikkati çeken bir 
yenilik var. Malumdur ki B. Hit
ler, eski harpten ve Versay sul
hundan sık sık bahsetmeyi çok 
sever. Hangi vesile ile söylenmiş 
olursa olsun, her nutukta eski 
devrin Almanyasmın uğradığı 
f ela.ketleri ve nasyonal - sosya-

Yunan tehdidi 
altında 

Bencerrma~ ge~l~ 
ve bir köy zaptedildi 

ltalyanların mukabil 
taarruzu tardedilerek 
500 esir daha alındı 

----·~ li min nasıl doğduğunu, neler L d 
v d Londra 3 (AA.) - on ranın y p mı mutlaka uzun uza ıya ı·h· , ·• hf'll · de bil-t . sa a ıyettar as.;::erı mn ı erın 
r ed r. Nasyonal • sosyalız· dirildiğine göre, cenubi Arnavutluk 

;ı 

BU SABAltKi 
TELBRAFLAR 
Bardia'da 

ilk hamlede 
5000 esir 

ahndı 
lngiliz taarruzu 
muvaffakıyetle 
inkişaf ediyor 

Londra 4 (A.A.) - B.B.C.: Fevkali
de teblit: Orta şark lngills kuvvetleri m n ve bunun başında bizzat ken- rnıntakasında Yunanlılar Bence ır

disinin Almanyada gördüğü işler mağını geçc.::k beı kilometre kadar 
inkar edilmiyecek derecede bliyük ilerlemiıılerdir. ~unanlılar .. b~ har: 
olduğu için, bu bahse yüzlerce ket esnaaı~da cı~en. bu~~k .. hır 
d f d t . d ki hikm t meharet gostermıılerdır. Çunku 12 

t t bo b dıman edilen umumi karargahı teblii ediyor: 
ngiliz tayyareleri tarafından üç buçuk saa m ar Bardia'da barek.it munflakıyetıe de-

Almanyanın Bremen llmam 'Vam etmektedir. Şimdiye kadar 5,000 
esir alınmıştır. 

e a av et e mesm e e top, 20 mitralyöz ve 500 esir almıı· 
kola)ca anlaşılır . lardır. Bu ileri hareket muvaffaki· 

Fakat eski nutuklarında, yeni yetle devam ettiği takdirde Yunanlı
h:.ubin sebeplerini hep Versay lar Tepedelenden Avlonyaya kadar 
nizamının tesis ettiği siyasi hak- uzanan yolu tehditleri alhna almıı 
sızlıklarda ararken şimdi tama- olacaklardır. 
mon ictlmai bir davanın ba k· . ~ütü~ istikametler~e Yunanlıl~ 

.. yra ılerı dogru yol açmaga devam edı-
çısı olmustur. Oyle bır alemdar, yorlar . 
ki Allah tarafından yer yüzüne Cenup mıntakasındaki ilerleme
kudsi bir vazife ile gönderilmiş- d~n baıka, Yunanlılar ~~rat'ın .1.9 
tir, yalnız Alrnnnyaya değil bü- kılometre cenubu şarkuıınde kaın 
tü d.. r' h d t' Dobrenje köyünü de iıgal etmişler· 

n un yaya re a ve saa e ge· d · 
tirecektir. Eskiden, maddi bir ırManashr 3 (A.A.) - Reuter 
corüşle bütün Almanyaya hitap muhabirinin Arnavutluk hududun-
6tmeyi severken, şimdi mistik daki hususi muhabiri bildiriyor: Son 
(tasavvufi) bir ruhla sadece ame- 24 saat içinde, Yunanlılar, şimali 
leye söz söylüyor. Yenilik bura- ve merke~i .Arn~vutluk ceph~inde 
d d Moskopolıs ile Lın arasında ııddet-

a ır. li İtalyan mukabil hücumlarını tar-
Bir ay evvel, bir fabrika işçi- detmiılerdir. Linin ıimalinde, Ohri 

lrrine uzun bir nutuk söyleyen gölü mıntakasında karakol çarpıg
B. Hitler, bilhassa iki nokta malan, dün şafaktan biraz son't'a 
uzerinde durmuştu: Almanyada başlamış ve bazı noktalarda §iddet-

li muharebeler vukua gelmiıtir. 
kurduğu rejimin tek gayesi ame- (Devamı 7 nci sahifede) 
lemin hayat seviyesini yükseltmek 
olmuştur. Kapitalist İngiltere, 
bu sosyal idarenin kendisine sira
yetinden korkarak ~arp açmıştır. 

Muvazzaf eratın 
askerlik müddeti 

Kanunun betinci madde
sine eklenecek bir madde 

ile bir sene uzatılacak 

Londra 
taarruzuna 
mukabele 

Bremen 3,5 saat 
bombalandı 

20 bin yangin bombasi 
atıldı, büyük yanginlar 

çiktı 

Londra 3 (A.A.) - fngiliz hava 
nezaretinin tebliği: Dün gece İngi
liz hava kuvvetlerinin başlıca he
deflerini Bremen teşkil etmiştir. Hü
cum §iddetli olmuı ve .. ç hı.:çuk eaa• 
sürmüştür. inşaat tezgahlarına, de
niz tesisatına ve bir gara toplu hal
de yangın bombaları ve yüksek in
filaklı bombalar atılmı§tır. Yangın
lar çıktığı ve infilaklar vuku geldiği 
görülmüııtÜ':. 

Dügman işgalı altında bulunan 
yerler ve bu arada Flessingue Üs· 
tende ve Brest de bombardıman 
edilmittir. Tayyarelerimizin hepsi 
üslerin~ dönmüotür. 

Lonclra 3 (AA.) - İngiliz hava 
kuvvetleri çarşambı-. akşamı Bre
men üzerine 20,000 yangın bomba
sı ve birçok yüksek infilak kudretli 

Yılbaşı münasebetile nesrettiği 
beyannamede aynı mahiyette id
dialar göze çarpıyor: Harbin .se
b bi, harp sanayiinden kar etmek 
isteyen insanlardır. Churchill, bu 
tarzda şahsi bir menfaat endi· 
şesile harhin devamına taraftar 
oluyor. Demokrasilerde, harp do
layısfle bankerler ve politikacılar 
ceplerini dolduruyrırlar. Halbuki 
AJmanyada, milyonlarca amele 
biliyor ki, sırf onlar aleyhine harp 
Cjiliyor ve şayet demokrasiler ga-

Ankara 3 (Telefonla) - Askerlik bombı: yağdırmıılardır. Deniz tez
kanununun beşinci maddesine mu- gahlarını ve fabrikaları ihata eden 
vakkat bir madde eklenmesi hakkın- ateş denizi o kadar ııiddetli idi ki 
dakl kanun lli.ylhası alAkalı encil- müteakir tayyareler tarafından bı
menlerce tedklk ve müzakere oluna- rakılan yüksek infilak kudretli bom
rak ruznameye alınmıştır. Bu madde baların patlamaları tefrik edileme
ile halen silah altında bulunan 1335 ekt 'd' 
ve daha evvelki doğ'umlu muvazzaf m e 1 ı. 
erat ile bu doğumlulardan muvazzaf (Devam. 7 nci ıabifede) 
hizmete tnbi eratın sınıflanna mah-
sus muvazzaflık hizmetleri birer sene 
uzatılmaktadır. 

lktisad Vekili maden 
1edkikatında 

İzmirde limon 
bahçeleri yapılacak 

Bardia'daki 
ltalyan hattı 

yarlldı 

Yeni müdafaa ha th 
Tobrukta yapılacak 

I ngiliz tayyareleri iki 
baskın yaparak bazi 

er.Jleri haaara uğrattılar 

Kahire 3 (A.A.) - İnglllz um 
karargahının tebliğine gö_.~ ou saban 
Bardladakl İtalyan mü!§!atL hatti 
Avustralyalı kuvvetlerin dtı yıı.rdımlle 
yarılmıştır. 

LOndr.ı 3 (AA.) - Da!.ly Herald 
gazetesinin Kahire muhabiri. yazıyor: 
Bardia'dıı.ki İtalyan garnizonun 
ümidsiz bir: vaziyette bulunduğunu 
anlıyarak vaklt geçirmeden teslim ol
ması mümkündür. Orazianl'nln evve
ıa Bardla'yı tahliye ederek Tobruk'ta 
'bir mukavemet hattı tesis etmek ta
savvurunda. bulunduğuna dalr bazı 
cmmareler mcvcuddur. Fakat tahliye 
y:ıpılırken Roma ordunun Bardia'da 
tutunması ve her ne bahasına olursa 
olsun mukavemet etmesi için emir 
vermiştir. 

Londra 3 (A.A.) - Avustralya tı
talannın Bardia müdafaasını yardık
lan hakkında Kahlredekl İngiliz umu
m! karargA.hının tebliğinde verilen 
haberin tafsllAtı bu akşama kadar 
Londraya gelmemiştir. Maamaflh 

(Devamı 7 nci aabifede) 

· ırıandaya 
birçok bom

ba atıldı 
Halktan ölenler ve 
yaralananlar var 

Kahire 4 (A.A.) - B.B.C.: Ajans 
haberlerine göre Bardladald İtalyan 
gamlzonunun başlıca mudafaa vası
taları, mitralyöz yuvalan, tanklara 
karşı hendekler ve uzun menzilli blr 
bahriye topudur.İngilizler ha.va ve de
niz kuvvetlerinin de yardımllo hücum 
ediyorlar. Bardianın son zamanlarda 
3000 nüfusu vardı. Limanına 4000 
tonlnk vapurlar glreblllr. İngUlzler, 
Bardlayı zaptederıerse üssülharekele
rlnden uzaklaşmış olan ordularının 
laşesine pek ziyade yarayacaktır. 

B. Rooaeveltin 
Londrada şahsi 

ntiimessili 
Eski ticaret müsteıarı 

B. Hopkings olacak 
Vaşington 4 (A.A.) - B. Roosevelt 

Amerikanın Londraya tayin edeceğı 
yeni büyuk elçl taayyUn edinceye ka
dar eski ticaret müsteşan B. Harry 
Hopkingsi şah.s'i mümessili olarak In
gutereye gönderece~nl ifşa etmiştir. 

B. Roosevelt demiştir ki: 
- B. Hopklngs İnglllz hükiımetıle 

fahsen teması idame etmek üzere In
glltereye gidecek ve resmi bir sıfatı 
olmıyacaktır. İngiliz hiıkiimetı nez
dinde Amerikan büyiık elçi.si bulunan 
B. Kennedyinln 1stlfası, yerine tayin 
edllecelt yeni büyük elçinin memuri
yeti lyan meclisi tarafından tasdik 
edilinceye kadar resmen kabul edll
mlyecektlr. Yeni büyük elçinin tayini 
öniımüzdeki hafta lyan mecllslı\e tek
li! edllecektlr. 

B. Roosevelt, B. Hopklngsin İngilte
redekl vazifeden başka bir vazife gor
mlyeceğlnl ve yakında İnglltereye gl
aecetlnl ve on be§ gün sonra Ameri
k.aya dönmesinin muhtemel olduğunu 
ve B .. Hopklngsln sıhhati iyi olmadığı 
için Ingııtereye büyuk elçl olarak da 
tayin edllmlyeceğinl soylemlşt!r. Res
mi bir sıfatla hareket etmlyecelı: olan 
B. Hopklngsin refakatinde kimse bu
lunmıyncnktır. B. Hopklngsln seyahat 
masrafının hükumet tarafından veril
mesi muhtemeldir. 

Sorulan diğer suallere cevap olarak 
B. Rooseveıt demiştir ki: 

- B. Hopklngs bir çok eski dostları
ma sadece, s!hhatinlz nasıldır? diye 
sormak için Inglltereye gidiyor. 

B. Hopkln gs, B. Rooseveltln eski 
bir siyaset arkadaşıdır. 

ltalyan mukabil 
taarruzıan 

püskürtüldü 
Yunanlılar T epedelen 

ve Klisura'ya giden 
yolda yeni mevziler 

zaptettiler 

Atina 4 CA.A.> - B.B.C.: Yu
nan resmi sozcüsü, Yunanlıların 
ahiren 1 gal ettikleri mevzilett 
karşı ltalyanların şiddetli muka
bil taarruzlarda bulunduklarını, 
fakat kendılerine alır zayiat ver
dirilerek pu kurtulduklerinl be
)an etmiştir. 

Atina 4 (A.A> - FA:nebl bir 
ajansın muhabime ıore ltal:ran
lar mukabil taarruzlannı sahil 
mıntakasile Pogradeç nımtaka
sında tankların b.imayesinde yap
m .. lardır. Bulun cephede fevka
lide fena havalar devanı ediyor. 
Yunanlılar, Himaradan Tepe

delen ve Klisuraıa giden ro~ uze
rinde yeni meniler işgal etmiş
lerdir. 

General Papagosun 
yevmi emri 

Atina 4 (A.A.l - B B C · Yun n 
başkumandanı .general Pap:ıgos yıl
başı munasebetlle orduya emrı y v
mislnde ezcumle diyor ki: 
•İki aydanberi alçak bir du m na 

kat'Şl muzaf! rane harp ediyoruz 1941 
senesi için sizlere surur ve nad t
dllerlm. Yunanistan ve c.han h r ka
tınızı hayranlıkla takip ediyor Du,
manı yendikten sonra oc ki rınıza 
şan ve şerefle don cekslnı.z • 

Amerika 200 
vapur yaptınyor 

\.'aşington 4 (A.A.) - B Roo v 1* 
haftalık gazeteciler toplantısında b -
yanntta bulunarak beheri 75 o tonluk 
200 ticaret vapurunun inşasına b ş
lıı.nmak uzere tedbir alındığını ve bu 
vapurlann 300 lla 350 milyon dolara 
mal olacağını soylemlşLir. 

Bu inşaat programından Inglltere
nln doğrudan doğruya mı yoksa do
layıslle mi istifade edeceği sualine 
k.ar§t B. Roosevelt demlştlr ki: 

- Vapurlar yeni inşaat tezgil.hların
da yapılacak ve devletin malı olacak
tır. Bu yeni programın tatbiki lçln lA.
zım olan tahsisat ayrılmıştır. 

Yeni vapurlardan bazıları bir sene 
içinde sefere başlayacaktır. 

Muazzam İngiliz 
transatlantiği seyahatte 
ondra 4 (A.A.) - B.B.C.: .Mua.zz:ına 

Queen Sllsabeth transatlantik vapu
runun hftisesdlz atlantlk okyanusun11 
geçtiği öğrenilmiştir. Seyahat esnasın
da hiç bir düşman gemisi gorillme
mşltlr. Nevyorktan Ümidbumuna se
yahat etmekte olan transatlantik 
meçhul bir semte gfdlyor. 

lıp gelirse, amele en şiddetli me
zalime maruz kalacaktır, zira on
lann allahı altındır, kazanctan 
ba"ka duyguları yoktur. «Alman
ya, İtalya ve müttefikleri Japon· 
ya biliyorlar ki bu harpte orta;a 
konan şey, bir rejim davası, ya
hut beynelmilel müstakbel her
hangi teşkilat değildir. Bu har
b!n gayesi sırf, bu dünyanın sa
dece bir. kaç kişiye mahsus ve di· 
ğerıerine haram olup olmadığru 
t&.yin etmekten ibarettir ... » 

B. Hüsnü Çakır, dün 
Kütahyadan geçerek 
Ta\YŞanlıya geçti 

İzmir 3 (Telefonla) - Bonıovadnkl 
ziraat mektebinde btlyıik bir limon 
bahçesi vücude getırllmesl kararlaştı
nlmıştır. İlk hamle olarak 5000 limon 
fidanı dikilecektir. Mütehassıslar bu 
bahçelerde gayet lyl lımon yetişeceği 
kanaatindedirler. Amerika hükumeti 

Almanya nezdinde 
teşebbüste bulundu 

.. ........•....................................................................• 
.4.srilikle alakası olmryan .şeyler: 2 

B. liitierin sözlerinde hakim 
olmaya başlıyan ôu sosyal, daha 
doğrusu sarahaten sosyalist endi
şe çok mftnalıdır: Harbin gayesi 
bir rejim meselesi, yani demokra
si olmaktan çıktı, istikbale ait si
Yr..si bir nizam, yani Versayı }lk
n1ak endişesi de unutuldu. Mil
Yonlarca ameleyi kapitalistlerin 
ıulmündan korumak gayesi her
§eye h~kimdir. 

B. Hitler niçin birdenbire işçi
lerin hamisi, kapitaliStlerin diış
ınanı kesildi? Bu bir tehdit mi
dir, yoksa bir propaganda mı? 

Kütahya 3 CA.A.) - Tavşanlı ve 
Değlrmlsaz maden mıntalı:a.İmda tet
kikatta bulunmak üzere Tavşanlıya 
gitmekte olan İktisad Vek.lll B. Hüsnü 
Çakır dün sabah buradan geçm14tlr. 

.. :l.kka~Ie:rı 

Aman barınak! 
Dublin 3 (A.A.) - Resmi istih

bara• bürosunun bildirdiğine göre, 
- Falanca nerede? çarşamba gecesi ve dün sabah er· 
- Gripten yabyor. 1 l d k k l Öbürü ken r an anın şar ont uklarının 
- K ?K d. • .. "tmM d• muhtelif lusımlarına müteaddit bom-

M il - eza. en uu UfU Uf ..... 1 İlk l İ İ Şefin ziyafetleri 8 ek. ·• 1 .. "im . dere- balar atı mıştır. bombalar rlan-
~ara 3 .<Telefonla) _ Relsicüm- ~ aen 1 ıa JılD goru emıt danı . şarkında kain Drogheda üze-

hur Ismet Inönü tarafından Büyük c Ae .•. ba.. b--•-- _, __ __:_• ~-- rine düşmüttür. Dilleke bet bomba, 
Mili t M llsl " ca ~ aucs-.. ı ......... vay, J l" t .. b b d.. .. .. e ec ... zası. şerefine 'Verilmek- otobüs belderk• butalananlar de- u ı~ns owna uç om a uımuıtür. 
te olan ziyafetlere bu akşam da de- ıc.:iJ • _ !L.' •• Zayıat olmamııtır. 
vam olunmuştur. "' r...a? ... Bannalaas. otuz •• ruz· b h 1 ~- • ibhlik'nald" vesaiti Bu sa a saat a tıyı on ııeçe 
K •-- na:ar ve aye hl. d R hd k .k. andilli rasathanesinin kıt yeni meydanlannuU aman bir Du ın e at ownlk' par ına 1 1 

ki a ak el bar---'-1 İli erece- bomba atılmıştır. ı ev yıkılmıı 
teş ·1a tı genişletilecek y evv ID&& •••• ca v . k 1 h .. iİmİz paraya buna verelim. müteaddıtk m

1 
es en

1 
e~ ba'ı~rad ugrad: 

Ankara 3 (Telefonla) - Maarif Ve- mıştır. Yı 1 an ev erın ırm e ye ı 
kaletı, Kandilli rasadhaneslnln teşk.i- ~------------' k;,.i bulunmakta idi. Bunlar sonra· 
15.tuıı genişletmek için blr kanun -s Öl k y 
projesi hazırlamıştır. Yeni Tarihi tefrikamız dan kurtarılmıştır. ü yo tur. a-

Tehdit ise, çaresiz kaldığım za- Rumen kralı 
Orduları 

durduran kadın 
l 
ralılar vardır. . 

F ortfield yolu ile ayni mıntalcada 
Grc-ve Lavema civarına da ~i ınan bir adım daha atar komünist Bükreş 3 (A.A.> - Sinala.'da otur-

olurum, demek istedii'Yi zannını makta olan Romanya kralı Mlhael, 
h 

0 BnşvekU general Antonesko'yu ziyaret 
asıl ediyor. Propaganda isa, etmiştir. Başvekil Karpatlarda bulun-

Sovyet Rusya efkarına hitap et- maktadır. 
tiği, gelirsem korkmayınız, ben 11

" 
11

"
11

"""11" ........................ . 

de sizdenim, diye hazırlık yaptığı her halde ruhi ve siyasi bir deği-
seıiliyor. ı şikliğin başlangıcındayız. 

Hangisidir, bilemeyiz. Fakat Necmeddin Sadak 

Yazan: lskender F. Sertelli 

Bugün altıncı 
sahilemizde okuyunuz 

1 
bombl' düşmüştür. Bunlar bot top
raklarda patlamııtır. Bazı evler ha
sara uğn•mıştır. Zayiat yoktur. 

Carlow kontluğunda, Borria civa· 
rında Knosckroe'ye de bomb'ilar 
atılmıştır. Üç kadın ölmüı e ilci kişi 
l ağır surette yaralanmııtır. '-"---------·-1 (On .... 7 .a aalaifecle) 



&& c· Dün Geceki ve Da Sabahki Haberler ) 
lngiltere 

istila 
edilebilir mi ? 

Bir İngiliz askeri mu
harriri buna imkan 

görmüyor 

Londra 3 (A.A.) - B. ıntıer İn
giltereyi istila edecek midir? Edebilir 

ltalyaya 
Alman hava 

yardımı 
Almanlarin yardimi 
İtalyan maneviyatini 

yükseltmek için yapılmiş 
bir hareket addediliyor 

W*Wi 4ff'M 

Bir ltalyan 
denizaltısı 
batırıldı 

V abya, İtalyan refa1Cat 
gemileri de şahid oldular 

Londra 3 (A.A.) - Bahriye Nezareti 
bugün aşağıdaki tebliği neşretmiştir: 
Denizaltı gem.ilerim.izden biri, Thun
derbolt, düşmanın işgali altında bu
lunan arazideki üslerinden birine 
muhafaza. altında giden bir İtalyan 
denlıaltıs.ını ba tınnıştır. 

Amerikanın 
vaziyeti 

Demokrat mebuslar, 
Roosevelt'in nutkunu 
harp ilanina muadil 

buluyorlar 

mi? Daily Herald gazetesinin askeri Londrc. 3 (A.A.) - Bura mah
muharriri binbaşı Sheppard bu iki fillerine göre, Alman tayyarelerinin 
suale menfi cevap veriyor. Binbaşı İtalyanların maneviyatını yükselt
Sheppaı:d diyor ki: •B. HiUer muvaf- mek için İta1yaya. geldiği aşikardlr. 
fak olacaf;ına ka.na.at getirmiş oüıay- Böyle bir vaziyet ise asla hoş bir 
dl bir kaç ay evvel istilaya tekrar te- şey değildir. Siyasi bakımdan bu ' 
§Cbbüs ederdl.u h"d" M li · · Hitl d h · 

Denizaltısına refakat eden silahlı 
üç balıkçı gemisi, taarruzun vuku unu 
anlar anlamaz hemen ateş açmışlar
dır. 

Vaşington S (A.A.) - Dün mebusan 
meclisinde beyanatta bulunan demok
rat mebusu Cox geçen pazar günü B. 
Roosevelt tarafından ınlllete hitaben 
neşrolunan beyannamenin biX: «harp 
Danına• muadil olduğunu ve Ingilte
reye yapılan yardımın arttırılmasını 
da ~harbe faal bir tarzda lştirako de
mek olduğunu söylemiştir. 

Muharrir geçen sonbaharda yapılan a ıse A _usso nıyı . ere ~ a zı-
tcşebbüsün boşa çıktığını ve B. Hit- yade tabı kılac~ mahıyettedır. Ha: 
lerin tesadüf ettiği büyük mahzurlar va yardımını. hıç olmazsa Duçeyı 
karşısında bu teşebbüsünden sarfına- iktidar mevkiiode tutmak. için aske
r.ar ettiğini hatırlattıktan sonra, isti- ri yardımın takip etmesi asla imkan-
ın tehlikesinin bu~ de aynı der:ce sız değildir. 
n1:!vcut. olduğunu soyleme.kte_ ve soz- Almanyanm İtalyaya yardımının 
lerine şöyl~ devam etmektedır: .. b k . 1 1 Al 

ırB. Bitlerin şimdi yeniden veya ge- mus et ıymet~ ne 0 urşa o sı.:n -
ıec ~!; ay. yahud önümüzdeki yazı.n manlann kendı vatanlarmdakı kay
ba~ında bir istilaya teşebbüs ettiğini nat<larmın zaruri olarak zayıflaması 
farzede!im. Eğer Almanlar dalın. bü- demektir. Alman yardımı tesirli ola
yüıt bir ham lrnvveti kullanırlarsa bjlznek için çok büyük mikyasta ol
~unu nazarı itibare almak Jii.zı~dır .ki, ması icap eder. Alman hava teşkila
lnaılizlerin de. h~va kuvv_etı_enne ye- tının kııdretine rağmen. İtalyada 
ni tayvareler ıltıhak etmıştir. b- .. · h' 1 ·ı d"w b. 

B. HitleTiıı paraışutlerle muhtelif' utun :ıuavı~A '21?et en~ ıger ~r 
noıttalara asker çıkarması mümkün- kuvvetlı teşkilatın ıdamesı ancak hır 
ciür. Fakat bu kuvvetler süratıe ihata yıpranma sebebi teş\til edebilir. Ke
ect:ı~rek mukabil hüeuma uğrcyacak- za bu sevkiyat Hitler için dalına bir 
lard!r. Tayyarelerle daha büyük kuv- kabus etşkiJ etmiş olan iki cephede 
vetler nakledildiği taktirde dahi dai- l:ıarbc doğru ilk adımdır. 
Jr.'l adetçe düşmana faik bulunacağız. Kayde layık olan bir vakıa da 
Dü0mıın ise çok mahdut sllah ve cep- Al \' · 1 h h 
h. ,.. ·ı t h" d·ım· b 1 nacak ve manyanıo unanıstan a arp a~ 

:-ı ne ı e ec ız c ı ış n u r d l d v A · d k · l T 
maksadını Lahakkuk: ettirmek için ıa- .;~." 0 ma ıgvve tına a 1 e Ç~ ı-
2ım olan mühim ve S<'ri ileri hareke- gını ı.ıuhafaza etmekte bulundugu
tine gayri mffsait bir memlekette harp dur. Buna binaen nazari olarak Al
etmek suretile başlamak mecburiye- man pilotları Arnavutluk harbine 
tinde kalacaktır. Bazılan lrlandanın iştirak etmiyeceklerdir. 
ıstiıa.~ını mümkün görmektedirler. Akd • d l ·ı· 
Halbuki İngilterenin istilası i~in Iı·- eruz e ngı lZ 
landayı işgal etmekle Almanların bir kuvveti 
fayda temin etme_si ?O~ müşküldiir. Bu Londra 3 (A.A.} Timesin 
t:areltet yanlış bır ıstıkamette atılan d. 1 fk h b · · t ·ı 
Ien'.l b'.r adım olacaktır. ıp oma 1 mu a ırı ya~ıyo~.: ngı -

Günün birinde Irlanda istilA edilir- tereye karşı lıava ve denız hucumla
se bu istila hareketile Almanlar yal- rmı son günlerde şiddetlendirmekle, 
nız Atlastaki deniz yollarım abloka Hitlerin Akdenize takvyie kıtalan 
t:tmek maksadını istihdaf. edecekler- göndedmesine mani olmak ve bu 
rur_. _ır~n_dan~n istilılsını, 1?giltexenin 

1 
suretle İtalyaya bilvasıta bir yardım-

1.!;tıl:ısı ıçın hır kademe ~lakkl :tmek da bulunmak istemiş olması muhte
vakıt ve kuvvet ka!'bettirecek hır yo-ı ld' Fak t Akd · deki ln iliz 
la sapmak demektır. me ır. . a e11;12 g 

Teyakkuzu elden bırakmadığımız k~vve~~n _artmış -;'e ltalyvanlar he
takdirde: _ ki muhakkak bırakmıya- J zımet uzerıne he~ımete ugramışlar
cağız - İngilterenin muvaffakıyetle dır. Şimdi Hitler, !tafyaya doğrudan 
ittllasını tasavvur etmek düşman için doğruya yardun etmek zaruretini 
müşki.H bir hayal peşinde koşmak- hissetmiş ve İtalyanların «Alman 

• tır. Şayet siyasi. sebepler dolayı· hava tesekkülleri» ismini verdikleri 
sile B. Ilitler istila teşebbüsüne kal- ~fil ı ·· d · f 
ltışırsa bizim için daha iyi, uğrayacağı tayyare o arını gon ermış ır. 
Akıbeti kendisi düşünsün.-. Romanyada 3 Alman 

Asya birliği 
Sulh şartlarını tedkik 
etmek üzere Çine bir 

Japon heyeti gitti 

fırkasi var 
Londra 3 (A.A.) Reutet 

ajansının bildirdiğine göre, Roman· 
yada dahili vaziyet karışıktır. Ro
manyaya yeniden Alman kıtalan 
gönderilnıesinin başlıca sebebi sol 
cenah unsurları ile -Demir muhafız· 
lar arasında sık sık ihtilaflar çıkma-Tokyo 3 <A.A.) - D. N. B. aje.nsı-

nın hu:rnsi muhabiri bildiriyor: I1ci sıdır. Ronanyaya komşu olan diğer 
meclis azasından teşek.küı eden 25 Balk.an memleketleri ile Almanya
kişillk blr komisyon bugün öğleden dan ve hatta doğrudan doğruya 
sonra Çine hareket etmiştir. Bu ko-' Bükreşten gelen itimada şayan ha
misyon bir Asya Birliği vücude geti- berlerin esası vaziyeti bu şekilde 
rilmesi işini tacil edecektir. Komis- göstermektedi; 
yonun gelecek salı günü Nanltin'e R dak' · le tl · · 
muvasalatı mukarrerdir. Komlsyon .. omanya .~ nazı w uvve · erm!'° 
bu hususta reis Vang Şing Vel'e teş- uç fırk~ya ~a~.g ol~ugu zannedil
viklerde bulunacaktır. Bundan başka mektedır. Buyük miktarda harp le
komlsyon Çlnde sulhün yeniden tees- vazı.mı rnühürI,·, vagonlar içinde Ro• 
süsü için lazım gelen şartları da ya- manyaya gelmektedir. Bunların, Ro
klndan tedkik edecektir. manyadan Almanyaya gönderilen 
Amerika İngitere ile iş petrollerin karşılığı olduğu söylen-

b • ·) • "" • J mektedir. 
n ıgı Y:1Pa~sa apony;· Romanyadaki komünist aleyl:ıtan 
nın vazıyetı ne olacak. mücadelede 40 Demir muhafızla 

Tokyo 3 (AA) - (D.N.B.): 18 Rus ölmüş ve bunun üzerine Sov
e.jansının hususi muhabiri bildiriyor: yetler Birliğinin Bükreş elçisi B. 
Eski donanma kumandanı Japon Lavrentief bu hadiselere bir nihayet 
amiro.I. s~edsugı..'ya bir gazeteci şu verilmesini talep etmiştir. 
suali sormuştur: cAmerika İngilter~ Romanya şehirleri ile köylerinde 
ile işbirliği yaptığı takdirde Pasifik- yapıla~ bir anke~ buralardaki ame
te n-:sıl bir vaziyet tahaddüs etmiş le sınırlarının şimdiden komünist 
o1acaktır. :t r.i.'.fuzu altına girdiklerini göstermiş-

Japon amiralı şu cevabı vermiş- tir. Çifçilere gelince, bunlar da bu 
tir: cJaponyanın vaziyeti Çin l:ıar- &ünkü lejyoner rejimine muhalif ve 
bile ve yeni Uzak Şark nizamında tehlikeli hislerle dolu meşbu bir 
deruht-- ettiği vazife ile tesbit edli- halde bulunm~ktadırlar. 
miştir.. . Bu vaziyet karşısında, eğer Al-

Japonya ile Almanya, ltalyanm manya Romanyayı kendisile bera
vaziyetlerine müşabih bir vaziyette- her herhangi- bir sergüzeşte sürük
dir. Bu itibarla vaziyetin daha müş- lemeğe kalkacak olursa, Romanya
kül bir safhaya girmesi ihtimali kar- lılaı-dan birçoğunun şiddetli aksüla
şısında Japonya şimdiden kararlarl- meli il..: karşılaşacaktır. 

Fransız Başvekalet 
müsteşarı istifa etti 

Cenevre 3 (A.A.) - Vichy'den res
men bildirildiğine göre, Başvekalet 
müsteşarı eski Dahiliye Nazırı Bau
doin istifasını vermiştir. 

nı vermiş olmalıdır. Bu, Japonyanın 
her halde İngiltere ve Amerika ı~e 
harbet:ne3İ manasını tazammun et
memekle beraber Japonyanın kur
mak istediği yeni nizama muhalefot 
edecek hangi memleket olursa olsun 
o memleketle Japonya arasında ,id
detli bir çarpışma olmasının önüne 
geçilemez. 

F ransada üçler meclisi 
Eksiltmeden pazarlığa Nevyork 3 (A.A.) - Gazetelerin 
Ankara 3 (Telefonla) - Yatılı mek- Vichy'den öğrendiğine göre, Hariciye 

teplerin ihtiyacı olan mahrukat ve- Nazırı B. Flandin, Bahriye Nazırı 
saire eksiltmelerine umumi vaziyet j ve Harbiye Nazırı general Hııntziger
dol::t:rır.ile talip çıkmadığı için bunla- den mürekkep bir üçler meclisi teşkil 
rın pazarlıkla satın alınmasına ve- l ~dilmiştir. Nezaretıerin ekserisini bu 
killer heyetince karar verilmiştir. ı uçler meclisi idare edecektir. . 

Arnavutluk ttphesindP maskelenmiş çadırlar 
önünde Yunan askerleri 

Meclisin 
dünkü içtimaı 

Devlet memurlari 
ayhklarlnin tevhid ve 
teadülüne dair kanun 

kabul edildi 

Ankara 3 (A.A.) - B. M. Meclisi 
bugün B. Refet Canıtez'in başkanlı
ğında toplanarak haziran - ağustos 
1940 aylarına. aid divanı muhasebat 
raporunun sunulduğuna dair mazbata 
ile milli konınma kanununun 36 ncı 
maddesine bir fıkra ll&vesi hakkında
ki kanun rnyihasını ve divanı muha
sebatın üç aylık faporları üzerine it
tihaz edilmekte olan kararların nıeri
yet ve şumulünün tayinine mütedair 
mazbatayı müzakere ve kabul eyle
miştir. 

Devlet memurları aylıklannın tev
hld ve teadüfüne dair kanuna. ek ka
nun layihasının ikinci müzakeresi ya
pılnuş ve kabul edllmiştlr. Bundan 
sonra Meclis maaş kanununa müzey
yel kanunun üqüncü maddesinin ta
dili, meri gümrük tarifesinde muvak
kat mahiyette değişiklikler yapılması 
ve yabancı memleketlerle muvakkat 

Askerlerimize 
kışlık hediye 

Konya lialkinin 
teberrüati 14418 parçaya 

baliğ oldu 

Ankara. 3 (A.A.) - Askerlerimize 
yapılan kışlık hediye teberrülerine 
aid olarak bugün aldığımız telgraflar, 
Konya halkının üçüncü parti olarak 
Kızılay merkezine 586 parça pamuk 
ve yünlü giyecek ile 1430 çift yün ço
rap, 921 çift yün eldiven tevdi eyledi~ 
ğini ve bu suretle Konya halkının he~ 
diye teberr_ülerinin 14,418 parçaya 
vardığını bildlrmekte idi. Konya vila .. 
yeti halkının vermiş oldukları hediye. 
ler mikdarı bunun dışındadır. 
Beypazarı halkı da ikinci parti ola~ 

rak erlerimize 602 çift yün çorap ile 
176 çift yün eldiven ve 158 pamuklu 
hediye eylemişlerdir. Bu ikinci parti 
teberrüat ile Beypazarı halkının bu
güne kadar vermiş olduğu hediye 
mikdarı 1748 çift çorap, 1129 pamuk
luya ve S47 çift eldivene varmıştır. 
Elazığ halkının yaptığı teberrüat 

da yünlü ve pamuklu olmak üzere 
2000 parçaya varmıştır. 

ticaret anlaşması akdi ve tıea.ri anlaş- . Sıvas • Erzurum taliville
malar akdine yanaşmıyan devletler 
müvartdatına karşı tedbirler ittihazı rinden vadesi biten kupon 
hususlarında hüküm.ete selahiyet ve- bedelleri 
rtlmesine ald kanun laylhalannı, 
Türk1ye - İngiltere· arasında 2 birin- Ankara 3 (Telefonla) - Sivas -
cikanun 1940 da aktedilen tediye an- Erzurum birinci tertib tahvillerinin 
laşmasının tasdikine aid kanun Hl.y1.- 6 numaralı kopun bedellerinin va.desi 
hasının birine! müzakerelerini yap- 10 ikincikanun 1941 de bitecektir. Bu 
mıştır. tarihten sonra kopun bedelleri Cüm-

Meclis gelecek pazar günü toplana- huriyet Merkez bankası ile İş banka-
caktır. sı şubeleri ta.rafından ödenecektir. 

Ziraat makineleri 
3 milyon liralık tahsisat 
kararnamesi tasdik edildi 

Ankara 3 (Telefonla) - Ziraat Ve
kaletine, ziraat makine, aliit ve ede
vatı mübayaası için 3 milyon lira.
ya kadar tahsisat verilmesi hakkın-
daki kararname koordinasyon heye
tince tasdik edilm.lştır. 

Bu makinelerin mübayaası işile 

meşgul olan komisyon, ziraat makine
leri hna.l eden muhteli! Amerikan 
firmaları ile temas halindedir. Ko
misyon aynı zamanda getirtilecek zi
raat makinelerinin nevini de tayin 
etmektedlr. Önümüzdeki günlerde 
mezkftr makinelerin mübayaasına ald 
her türlü muamele ikmal edilecektir. 

lngiliz askeri 

Muamele vergisi 
İstedikleri takdirde 

götürü vergiye 
bağlanacak müesseseler 

Ankara 3 (Telefonla) - Muamele 
vergisi hakkındaki kanuna ek kanun 
layihası Meclis ruznamesine alınmış
tır. Bu laylhaya göre muamele vergisi 
kanununun 27 nci maddesi ile hakla· 
rında. götürü vergi usulü tatbik edil
memiş olan müesseselerde muharrik 
kuvveti 2 beygir ve işçi sayısı mües
sese sahibi ile birlikte onu geçmeyen 
trikotaj, lastik eşya, kundura kalıbı, 
ökçe, kesekAğıdı, terazi, baskül ve 
bunların montaj ~lerinl yapan sınai 
müesseseler ve nüfusu otuz bine ka· 
dar olan yerlerde bulunup muharrik 
kuvvet kullanınıyan ve işçi sayısı onu 
geçmeyen boyahaneler istecllkleri tak
dirde Maliye Vekaleti bunları götürü 
vergiye bağlıyacaktır. 

korkak değildir Hür Fransızlar 

Bir Alman gazetesi «İn· Hattıüstüva Afrikasinda. 
giltereye kar~i harp basit mühim bir kuvvet teşkil 
birşey değildir» diyor ettiler 

Berlin 3 (A.A.) - D. N. B. bildiriyor: 
Lokal Anzeiger gazetesi yazıyor: 
İnglltereye karşı harp basit bir ~ de-
ğildir. Çünkü dünyanın en büyük. im
paratorluğu olan bu bnparatorluk bir 
devdir. Bundan ba.şk:a. İngilizler de 
korkak değildirler. İngilterede harpçı 
bir ruh ancak harp zamanında doğu
yor. İşin acınacak tarafı, milletin en 
iyi unsurlarının plütokrat tacirler ve 
züppe politikacılar hesabına dövüş
mekte olmalarıdır. Muharebelerde Al
man askerleri, bu harbi tahrik eden, 
borsaların, bankalaruı ve klüplerln 

Londra 3 (AA) - Fransız hattı 
üstüva Afrikasmda ta.in Brazı:avllle
deki Daily Express gazetesinin muha
biri şöyle yazıyor: 

a:General de Gaulle'ün hareketine 
iltihak eden hür Fransız Afrikası, bu 
muazzam ülke, şimdi Almanya ve 
İtalyaya karşı açılan harbe fiilen i§
tiı"ak etmektedir .ı> 

Muhabir, Fransızların kumandasın
da yerli kıtaların harb cephelerinden 
birine hareket ettiklerini en açık bir 
lisanla haber vermek için hür Fran
sız Afrlkasuıda yüksek komiser gene
ral Larminattan müsaade aldığını 
tasrih etmektedir. Teşkil edilmekte 

Atılan torpilin patladığı gö~ülınüş 
ve duyulmuş olduğundan ve Italyan 
denizaltısı, refakat gemileri su altı 
bomba.tarı atarken bu civarda. dala
nııyacağından, bu düşman gemısinin 
kati olarak battığına. hükmedilmek
tedir. Bu vakada, düşman denizaltı
lannın batırıldığını bildirmemek hu
susundaki mutad usule riayet etmeğe 
lüzum yoktur. Çünkü düşman denizal
tısına refakat eden gemiler hadiseye 
bizzat şahld olmuşlardır. 

Hind kongresi reisi 
tevkif edildi 

Allahabad 3 (A.A.) - Hind kongre
si partlsi relsi Mevlfuıa Abdülkelam 
Azad, tevkif edilmiştir. 

İzmir Parti idare heyeti . . 
re ısı 

İzmir 3 <Telefonla) - Vilayet Parti 
idare heyeti bugün toplanmıştır. Ya
pılan intihapta. eski baro reisi avukat 
:E. Münir Birsel idare heyeti reisliğine 
.1ıeçilınlştir. ------
Bir milyon asma fidani. 

tevzi olunacak 
İzmir 3 <Telefonla} - Manisa asma 

fidanlığında bir milyon fidan yetiş
ttr!.lmlŞtir. Bu fidanlar ba~cılara tev
zi olunacaktır. 

Adriyatikte hatirılan 
gemiler 

Londra 3 (A.A.) - İııglliz matbuatı, 
4 İtalyan gemisinin Adriyatık denizin
de ne suret.le batırıldığı hakkında 
malumat vermektedir. Dally Herald 
diyor ki: «Taarruz, Arnavutluk ve 
Yugosı.a.v hududlarınln birleştiği nok
tada. vuku bulmuştur. Bunu müteakip 
İngiliz gemileri Avlonya. üzerine yüz
lerce ton ağırlığında mermiler atmış
tır.ıı 

ispanyada 
müthiş fırtına 

Bir çok evler hasara 
uğradi. yolcular 
trenlerde kaldl 

Madrld 3 CA.A.) - D. N. B. bildiri
yor: Perşembe sa.babınd.anberi bütün 
Ispanyada büküm süren şiddetli fır
tına. Madrldde de bir çok hasarlara. 
sebep olmuştur. Bir çok kimse yara· 
lanmıştır. Şehrin bir kısmında tram
vaylar uzun müddet işliyememlştir. 
Bir çok binalar hasara uğramıştır. 

Şiddetli kar fırtmalannm yığdığı 
Kargua.darrama. ve Somoslcra dağla
rındaki bütün geçitleri kapamıştır. Bu 
sebeple Madrid, şimal mıntakasından 
taınamile ayrılmış bir vaziyette kal
mıştır. Perşembe sabahından cuma 
sabahına kadar, Madridden şimal is
tikametine kalkan ekspreslerin biç 
biri gidecekleri yerlere vasıl olama
mıştır. Madridden ve dlğer bazı şe
hirlerden kalkan bir çok amele ekip
leri ile müteaddid kar dağıtma loko
matıneri, trenler de mahsur kalmış 
olan yolcuları kurtarmak maksadllc 
yolları temizlemekle meşguldürler. 

Madrid meteorollji merkezinin bil· 
dirdiğine göre rüzgar, İspanyanın ba· 
zı mıntakalarında saatte 60 Ua 80 ki
lometre kadar bir süratle esmiştir. 

Moskovada miithiş 
soğuklar 

Moskava 3 (A.A.} - D. N. B. bildi
riyor: Sovyetler Birliğinin Avrupa 
kısmında havalar çok soğumuştur. 
Moskovada 2/ 3 lklncik11.nun gecesi 
termometre sıfırdan aşağı epeyce düş
müştür. Moskovanın şimalinde sıfır
dan aşağı 44 derece soğuk kaydedil
miştir. Bu soğuklar, Sovyetler Birliği
nin en şimalinde hüküm süren sik
lonıara ham.ledilmektedir. 
Kırım ve Kafkasya bu soğuklardan 

masun kalmıştır. 
adi mahlıiklarile çarpışmamakta, fa
ks.t çetin darbeler indirmesini bildiğl 
kadar böyle darbelere göğüs germesi
ni de bilen hakiki İngilizlerle karşı
faşmaktadır. 

olan diğer taburlar, bu kıtaları takib Amerikanın Vichy elçisi 
etmekte gecikmiyeceklerdir. Bu kıta- b "f • 

Mezkur gazete yazısını şöyle bitir
mektedir: 

lam1 techizatı mükemmeldir ve geniş ugün vazı esme 
harekata işfüak etmek için lazım olan başlıyacak 
her türlü malzemeleri vardır. Bu kı- Cenevre 3 (A.A.) _ Vichydc 

Ayanda, demokrat Lee de şu sözleri 
söylemiştir: 

«Hitler bizimle iktisadi ve siyasi sa
hada harbediyor. Amerika, İngiltere
nin batmasına mani olmak için elin
deki bütün vasıtalan kullanmalıdır.• 

Ayandan Taft, bununla ne demek 
istediğini sorması ii.zerine B. Lee de
miştir ki: 

11Amerikamn harbe doğru gldiyor
muşcasına söz kullanıyorum.n 

Bütün bunlar, mebusan meclisi ye
nl içtima. devresinde İngiltereye mal
zeme verilmesi veya kiralanması hak
kmdo.kl B. Roosevelt planını müza· 
kere ederken nasıl t,ir karar beklene
bllceğini gösterir. 

İngiltereye yardım 
Vaşington 3 (A.A.J - İngiltereye 

yapılacak yardım hakkımla bır h.arar 
vermek üzere kongre bngün topuına
caktır. Fakat asıl chemmiyı;tli celse 
pazartesi günü inlk:ıd edrceklir. O 
gün reis, ingiltereyt: yardımı temin 
ic;in hazırladığı ikraz ve istikraz pla
nını bütün taf'silatilc izah edecektir. 

Reisin, bu planın iptidai maddelere 
de tatbik edilebilecek bir plan oldu
ğunu daha önce beyan ettiği bildiril
mektedir. Reisin planına müzaheret 
edecek kongre azasının büyük bir ek
seı-iyet ve kuvvetll bir blok teşkil 
edeceği tahmin edilmektedir. Çünkil 
tu zevat, Amerikanın emniyetini te
min edecek en kuvvetli garantiyi bir 
İngiliz zaferinde görmektedirler. 

Ayan Meclisinde demok~ 
rasilerin yaşaması 

için dua 
Washington 3 CA.A.l - .Ayo.n m~c

lisi 76 ncı içtima devresini kapadıktan 
bir saat sonra kongre 77 nci içtimaı
nı bugün saat 12,30 da akdetmiştir. 

Beynelmilel meselelerin vahameti 
dolayıslle açılış meraslmi hususi bir 
mahiyet alınış ve mebusan meclisi ra
hibi demokrasilerin yaşaması için bir 
dua okumuştur. 

Alman tebliği 

Şimali Almanyada bir 
çok evlerin hasara 

uğradığl bildiriliyor 

Berlin 3 CA.AJ - D. N. B. bildiri .. 
yor: Alınan Başkumandanllğının teb .. 
liği: 

Gündüzleyin tayyarelerimiz, İngil
terenin ~ark sahilindeki hedeflere 
bücuın etmlşlerdlr. Bir karakol ge
m.isine plke ucuşlle hücum eciilereır 
batırılmıştır. 

2 ikincikanunu a ikincilci.nuna bağ
byan gece ehemmiyetli bombardıman 
filolarımız İngilizlerin Bremen'e yap
tıkları hücumlara bir mukabele olmak 
üzere Cardiff limanına 'ye şehre hü
cum etınlşlerd.ir. Her çapta bir çok 
bombalar atılmıştır. Bir çok yanguı
lar müşahede edilmiştir. Bwıların 

bazıları 100 kilometre kadar btr•me
safeden görülüyordu. 

İngiliz tayyareleri şimali Alıruııwa
da iki şehre hücum ederek bombaiaı: 
atmışlardır. Yeniden bir hastane ile 
bir çok evler hasara uğramıştır. Bom
balar ekseriyetle iskan mahallelerine 
düşmüştür. Bazı antrepolarda sınai 
tesisatta. yangınlar çıkmlŞtır. Faka1 

"bunlar mezkur müesseselerin itfaiye
cileri tarafından büyük askeri hasar
lar hasıl olmadan söndürülmüştür 
Ceman 8 ölü ve 200 yaralı vardır. 

İki İngiliz tayyaresi düşürülmüştür. 
Bir Alman tayyaresi kayıptır. 

"' Kasıl yazmalı? 

Bazı kimseler rakamlan kavis 
içine alıyorlar: ( 1 7) eyla1de İn
gilizlerin ( J 2) vapuru batırıl
mıştır tarzında. 

Metin ortasında rakamları ka
vis ar •. ::ına koymak icap etmez. 

İngilizlerin ( 12) vapuru bat-
mışhr. 

diye yazmamalı; 
İngilizlerin 1 2 vapuru batmış

Fakat her şeye rağmen Alman as
keri İngilizleri yenecektir. Çünkü o 
daha üstün olduğu gibi davası da da-

taları teşkil eden askerler Çad gölü t h . clild"v. ·· A "k 
mıntakasının en muharib kabilelerin- a mın e ıgıne gore merı anın, l f 
den alınmıştır. Gerek zabitlerin ge- yeni büyük elçisi amiral Leahy cu- diye yazma ı. 

tır. 

ha yüksektir. -
rekse efradın manevi kuvvetleri pek j m~rtesi Vichy' e gelerek vazif~ine I '--------------"" 
yüksekti.r. ba~layacaktır. 



4 Kanunusani 1941 A'K!ŞAM 

AKŞAMDAN AKŞAMA il' E D . ~ D A B ~ ~· L E -_, 
1
• ) Uı.aı.r çırp:md•ll 

insafın o yerde nami l Ş 1 ..._, .... ..._, ıılAı 
yok mu? '--=--------------------------··-------- 1921de1941 için 

Oturduğum aparlunanda bir kom· 
~u hastalanmışb. Hastaneye nakledi
lecek. Bitap bir vaziyette. Yukarı 
kattan sediyeyle aşai'ı indirilmesi 
lazım geldi. 

Teştithane Harap olan surlar Basra yolu yapılan tahminler 
doğru cıkmadı •• 

- Bir ucundan ben tutanın, öbü
ründen de kapıcı! .•• - dedim. • Ça
ğırm. 
Meğer bir İşe gönderilmiş. Hem

$İre: 
- İlle üç erkek lazım! - diyordu. 
- Öyleyse iki kişiyi dışardan 

bulmak lazım. 
İhtiyar şoföre bir miktar para 

vadedildi. Fakat üçüncüsünü teda
rılcte müşkülat: 

Kimi: 

- Neme lazım... Belki sari bir 
,eydir •.• - diyor. 

Kimi: 
- Kaç ııara vereceksiniz? ••• 
Müracaat edilenlerden aldığımız 

cevaplar bu oldu. 
Civarda İnşaat vardı. Oranın da 

İşçileri, paranın ucunu görmeksizin 
davranmak külfetine katlanmadılar. 

Ustabaşı kı1ıklı bir adam.: 

- Bunlar, 1tündeliklerini yapıda 
«;alışmak için alıyorlar ..• Hasta taşı· 
tnak için değil .•• - dememit mi? •.• 

F abrikanin kurulmasi 
bir mühendise verildi 

Hayvan Ifı.şelerlnden ve mezbahada. 
~esllen hayvanların kanlarından isti
fade etmek üzere teştıthane adı veri
len bir fabrika kurulması kararlaştı
rılmış, makineler 22 sene evvel Al
manyaya sipariş edilmişti. 13 sene 
evvel İstanbula gelebilen bu makine
ler o zanıandanberı muattal duru-
yordu. . . 

Umumi meclis bir fabrika bınası 
yapılarak makinelerin kurulmasının 
ve muayyen bir müddet işletilmesi
nin bir müteahhide verilmesine karar 
vermiştir. Bu karar üzerine bir mu
kavele hazırlanmıştır. Yeni fabrika 
mezbahada, barsakhanenln karşısın
daki arsada kurulacaktır. 

Müteahhid, on sene müddetle bu 
müesseseyi işletecek ve bu müddet 
içinde Belediyeye hiç bir gelir verml
yecektır. On sene sonra. fabrika nok
san olmaksızın Belediyeye terkedilc
cektlr. 

Hayvan lflşcleri §imdiye kadar şeh
rin Edirnekapı haricindeki bazı yer
lere gömülüyordu. Mezbahadaki kan
lar da kısmen bir müteahhide satılı
yordu. Fabrika kurulduktan sonra 
burada kanlardan istifade edilecektir. 
Hayvan laşelerinden makine yağı, 
kandan da klmyevt gübre yapılacak
tı!'. 

yıktırılacak 
Belediye ile müzeler idaresi 
arasında bir anlaşma _yapıldı 

Edirnekapıda ki surlar 

Unkapanı - Yenikapı arasında faza edilecektir. Bunun için bir 
açılan Gazı bolvarı üzerindeki proje hazırlanmıştır. Projede mu
eski ve tarih! eserlerin tesbit edil· bafaza edilecek surların mevkile-
meğe başlandığ1111 yazmıştık. rl gösterilecek ve diğerleri yıktın-

Şöyle bir hikaye olmmllfbmı: A· 
damın biri denme diitmüt. boiulu
yormuş. Civardan bir amele suya 
atlayıp, bir saat cansiparane çaba
ladıktan sonra onu kurtarmq. Pat
ronu: «BURiin on k~ eksik aJa. 
caksm !» demİf. cNİçİll ?ıt «Çünkü, 
İş saatin on kW'1Q8dır. Az çalıştın!ıt 

D • l • B I di il .. 1 'd i lacaktır. 
reynır mese eSl e e ye e muze er 1 ares .. a- Diğer taraftan eski eserlerin 

rasında yapılan anlaşmaya gore ·rı usuı·· d t b't ~n-: 
İ . tamı u e es ı el.U.llUJştlr. 

• • stanbul surların~n vaziyetı ~e Geli igüzel bir tarzda tamir edi· 
Fıat murakabe komısyo· tayin edilmiştir. Jstanbulun tarı- len ~azı eserlerin tarih1 ve mima

nu tedkiklere ba,Iadı hi surlarının mühim_ bir. kısm.ı rt hüviyetlerine halel geldiği go--
Maddillğin, hisabiliiin. bu kada- ı tu T l k b l harap olmuş r. amır en a 1 rülmüştür. Eskiden b...... eserlerin 

11 reva mıdır? Neredeyse, yağmur l "'-
olsak kimsenin bahçesine yaiıruya- Piyasada peynir bulunamadığından olamıya-cağmdan bu sur parça a- üzerine badana vuruluyordu Bu 
cağız. 0 derece L=--ız· 1_ .. !'-.. ş!kA.yet edilmlş, tüccarların ellerinde- nnın muhafazasında da bir , . k' likl nih t ·. 

- -..O&. k1 peynirleri sakladığı habeı" verilmiş- .. .. çır ın ere aye vermek üze~ 
*n tir. Fiat mürakabe komisyonu pazar- fayda gonılmemektedir. Surların re her eserin tarihi üslt1bu ve 

_ Efendim. eskiden insanlar da· tesl günkü toplantısında bu hususu bu harap kısımlan tamamile yı- kıymeti bozulmamak üzere nasıl 
ha ıiindardı. •. Böyle itlere .evap di- konU§acak bir karara bağlanacaktır. kılacaktır. tamir edilecegvi tesbit edilecek ve 

k Komisyon toplanıncıya kadar flat mü-
ye ~lardı. •• Sari haatalıiı. para rakabe bürosu işe el koymUŞ:, tedklk- Yalnız Yedikule, Edirnekapı tamir işleıinde bu esaslara ehem-
lı:azanmağı, amelesinin mesaisiftden icre başlamıştır. gibi sur kapılan tamamile muha. miyet verHecektir. 
azıcık kaybetmeği düşünmezlardi. Yapılan tedkiklere göre muhtelif 
Centilmen davranırlardı. z-... , cba buzhanelerde 5,700 teneke peynir bu
dünyada ne ekersen. öbür dünyada ıunmaktadır. Peynirler buzhanelerde 
onu biçersin!» derlerdi •.• Şimdi ise... dururken piyasada peynir sıkıntısı 

Hayır, sanmıyonun ••• Böyle bir çekllmesl hayret uyandırIIUl}tır. Fiat 
mülahaza muhal-kak ki doğru de- mürakabe bürosu birer tezkere ile 
ğil ... Evvela şunun için yanllf ki bu peynir tüccarlanna müracaat etmiş, 
g·~n dahi dindarlann az olduğu ka- ellerindeki peynir mikdarını blldir
bul edilemez. Ramazan oldu mu ca- melerini isteml.fitir. 
miler dolup taşıyor ..• Bir müessese- Yakında yeni sene peynir mahsulü 
de ekseriyet oruçlu ... Bilhassa kol piyasaya çıkmağa başlıyacaktır. Top
İşçileri arasında ••• (ki, teklifi red· dancı peynirc\lerin, yeni sene mahsu
dedenler bunlardı). liinün piyasaya arzedileceğl sırada 

Gerçi eskiden sofuluk edenler: satışa peynir çıkarmamaları flat mü
•İmdikinden fazlaydL (Amma din- r&k::ı.be komisyonu tarafından evvelce 
darlar değJ.) İbadet ediyonnut tesbit edilen !latı bcğenmemelerln
gibi göriinenlerin bir takunı da şu- dendir. Peynirciler, komisyon tarafın
na buna yaranmak üzere, kolları dnn tesbit ve ilan edilen fiatlerin ta-

dillnl ve bir mikdar yükseltilmesini 
aptcst için sıvalı. dudakları mırmır istiyorlar. 
dualı, ortalıkta dol .. ırlardı. Şimdi Peynirlerini komisyon tarafından 
«münafik'in» denen bu zümre kal- tesbit edilen fiattan daha. yükseğe 
hladı. Hakiki müminler yine yerin· salmak isteyenler tenekelere fazla 
de duruyor. - mikdarda su koymakta, aynı istifa-

Fakat İ:/te, - başka fırsatlarla deyi elde etmektedir. Bunun zararını 
da işaret ve şikayet ettiğim gibi - perakende peynir satıcıları. bakkallar 
düşenin. hastalananın yardımına, görmektedir. 
seve seve, menfaat beslemeksizin Bakkallar cemiyeti bir müddet cv-
koşan (yok! demİyeyİm) az... ve! fiat mürakabe komisyonuna mü-

Öyleyse, bunu, klasik iddia gibi, racaat: etmiş, tesblt edilen fiat beğe
nıiinhanran c!indarlık, liiklik, bat- nllmed.iğtnden pcynircileı·i.n piyasaya 
ta : ıdıklıkla alikalı göremeyİ.z. peynir çıkarmadıklarını ve fiatlere 
Hatta kaıl dinsizler arasmda bile, bir mikdar zam yapılmasının zaruri 
hemcins ı yardımına canla başla olduğunu ileri sürmüşti.i. Flat müra
fedakarhk ede ede atdanlar pek kabe komisyonu bir hal çaresi bula
çoktur. Keza, tarih, ne hain enkizU. caktır. 
Yon papazlarını kaydetti. Bu, her ı1ı-•••••••••••••• feydcn evvel vicdan meselesidir; ı Milli Piyango 
kendini o yola dökmek, iıuiyakı iyi 

1 
ı· 

'eylere alıştırmak, bahusus çocukla- daresinden : 
11 terbiye etmek meselesidir. 1 
• Bizde elbet vicd~n var. Fakat in- 1 
ııyalrunızı alştınnagı, çocuklarımızı · 
~-yolda terbiye etmeği ihmal etmi· ı ,12 ... 

Adam ortada ölse, başını çevirip 
bakan olmıyacak ••. 

- İmdat! imdat 1 Elimden tut! 
Beni bu çukurdan çıkar. hetn4eh· 
timl 

- Kaç paraya? ••• 
İnsafın o yerde namı yokmu? 

(Va - Nu) 

Milli Piyangonun dördün
<.Ü tertip iiçüncii çekilişine 
ait devamlı biletlerin hari
cinde devam.sız biletlerin 
Milli Piyango İstanbul bü
rosunda Dördiincü Vakıf

haru altındaki gişeler'inde 

(Üzerin'le yazılı fiatıarla) 
satışa çıkanldığı sayın hal
kımıza bildiririz. 

KOÇOK HABERLER 

* Keresteciler - Eyüp hattmda ça
lı.şan şoför Fethinin idaresindeki oto
büs Fenerde bir !jah~a çarpmamak 
için direksiyon kırmış, bu sırada liır ı 
elektrik direğine çarpmış, hasara uğ
ramıştır. Otobüs yolcuları telaşa düş
müşlerse de insanca znyiat olmamış
tır. * Fcneryolunda oturan B. İsmanın 
on iki yaşlarındaki kızı Zallide, hat 
civarında dolaşmakta iken Ankaraya 
gitmekte olan ek<>presi.n sadmeslnc 
uğrıyarak ağır surette yaralanmıştır. 
Polis Zahideyi Nilmune hastanesi.ne 
kaldırmıştır. * Beşiktaşta oturan Mehmed Top
rak ile Üsküdarda oturan Halil Er
doğan isminde iki amele Üsküdar is
kelesinin tamlrlle meşgul olurlarken 
çalıştıkları kalas üzerinden muvaze
nelerini kaybederek denize düşmüş!er
sc de etraftan yetişen sandalcılar ta
rafından kurtarılmışlardır. * Bazı sinemalarda cumartesi ·ve 
pazar günleri istiab derecesinden faz
la seyirci kabul edlldi~i için seylrcile
rln koirdorlara konan sandalyelere 
oturtulduğu görülmüştür. Belediye 
ist!ab derecesinden fazla seyirci ka
bul edilmemesini alakadarlara bir 
taminı ile bildirmiştir. * önümüzdeki pazartesi gü:~ü .. or~a 
mekteb müdü.rlerl maarif mudurlu
ğünde toplanarak mekteplerin ihti
yaçları etrafında bazı kararlar vere
ceklerdir. * Bugün saat 13 de etlbba odn.sıı:
da cildi ve zührevi hastalıklar ccmı
yeti bir toplantı yapacaktır. Bu içti
mada hekimler, kliniklerdeki cild 
hastalarını salona getirerek orlj inal 
vakalar hakkında fenni izahat vere
cekler ve münakaşalar yapılacaktır. 

Yine saat 13 de etıbba odasında 
Türk hekimleri yardım ceml~·etl se
nelik kongresi toplan::ıcaktır. * Dün muhtelif memleketlere 250 
bln llralık ihracat yapılmıştır. Blr 
mikdar zeytinyağı gönderilmiştir. Ye
ni kampanya bitmek üzeredir. Yeni 
yıl zeytinyağı rekoltesi normal mi.k:
dan bulabileceğinden ihracatçılar zi
yadeslle memnundur. İhracat işleri 
gittikçe inkişaf göstermekte, yeni se
nenin her cins mahsulü mebzul oldu-

Karilerimizin 
mektupları 

Havagazl tesisabnda 
bozukluk mu var? 

Aksarayda. oturan karllerimiz
den aldığımız. mektupta şöyle de
nilmektedir: 

«Evlerimizdeki havagazı ocak
ları gündüzlere nazar:ın geceleri 
daha bol alev verirdi. Blr aydan
berl ise gccekl alevde de farkedl
lir bir azlık görülmektedir. Hele 
gündüzleri büsbütün az alev çık
maktadır. Bu, ya Aksa.rayın tesi
satından, yahud da fabrikadaki 
bozukluktan ilerl gelmektedir. 
Alakadarların nazan dikkatini 
celbetmenizi rica ediyoruz.. 

••• 
Cihangir yollan hak
kında Belediye izahat 

veriyor 
Cihangir yollan hakkında dün 

bir okuyucumuzun 'bir mektubu
nu neşretmiştik. Belediyenin sa-
13.hiyettar erkft.nından bir zat bu 
mektup etrafında şu izahatı ver
miştir: 

ııKanalizasyon tamiratı yüzün
den Ciha.ngirde muvasala kesil
mişti. Fakat bilahare alınan ted
birlerle bu muvasala temin edil
miştir. 

Flruzağa - Boğazkesen yolu da 
kışın başlangıcında bir yapı dola
yıslle muatLal kalmıştı. Belediye
nin elindeki tamiratı mütemadi
ye amelesi buraya sevkedUmiş, bir 
gün içinde bu yol da yapılmış ve 
Cihangir yollan açılmıştır. Bi
naenaleyh mektupta mcvzuubahs 
olan mahzurlar ortadan kalkm1ş
tır.> 

ğundan ihracatın mühim mlkdarda 
artacağı umulmaktadır. 

Bay Amca.ya göre .•. 

Dün ticaret müdürlü
ğünde bir toplanh yapı1d1 

J 

«Gazete kolleksiyonu yapmak• 
meraklısı bi:.- dostmn geçen gÜn eğ· 
lence!i bi.-- ynzı göstereceğini söyli-

Basrn. yolundan azamı istifade im- yerek beni evine davet etti. Gittim. 
kanlarını temin etmek maksadlle dün Dostun önümde kocaman. kaim 
mıntaka ticaret müdürlüğünde bir bir cild artL Sararmış gazete sa.bi
toplantı yapılmıştır. Toplantıda ih- felerini önümde çevinneğe başladı. 
racatçılarla. nakliyat şirketi mümes- Bu 1921 senesinde .. Jkan hır" gaze-
silleri bulunmuş, ihracat için ne mik- ... 
dar vagona ihityaç olc!uğu ve hangi tenin kolleksiyonu idi. Ahbabon 
malların ihraç edileceği hususlan ko- 0 yılın ilk gijnünde çıkan gazeteye 
nuşulmuştur. Mıntaka ticaret mü- .şöyle bir göz atbktan sonra: 
dürlüğü bu yolda ilerfl sürülen müta- - İşte. dedi, fU yazı... Oku .•• 
lô.alan tesbit etmiştir. Daha ilk satırlan okurken yirmi 

Tlcaret müdürlüğü bu hususta ha- sene İçinde t~çenin ne kadar sa
zıriıyacağı bir raporu Tlcaret Velm- del~tiğine ve güzelleştiğine hayret 
letine gönderecektir. Kara yolile ih- ettim Lakin asd şaştığım b 
racat işlerine gittikçe ehemmiyeti • . . • u yazı. 
verJlmekte, bu yoldan iizruni istifade j nın. me~ . ıdL Eskı harflerle 
imkıinlan etüd edllmektedir. Tlcari «Mim, Mım» ımzasını tatıyan bu 
münasebette bulunduğumuz veya ye- makalede 1921 senesinin başlama
nı anlaşmalarla yeni ticarl münase- sı dolayısile 20 yıl sonra yani 1941 
betler tesis edeceğimzi hükfımetlerle de yeryüzünün ne .şekil alacağına 
alış veriş ancak kara. yollle geniş mik- daiı· bir takım tahminleT yürütülü-
yasta yapılabilecektir. o kadar ki ih- d 
r::ıcatçılar mallarını İsveçe kadar ay- yor u. 
nı vagonla gönderebilmek imkanını 1921 de yazdan bu satırlara bakı· 
bile elde etmişlerdir. lırsa 1941 yılında dünya insanlar 

Ticaret Vekft.leti tıeart münasebet- için hakiki bir cennet ola~! •. 
!erin inkişaf etmekte bulunduğu şu Tam yİrmi yıl evvelki bu tahminlere 
aylarda karayolundan azami lstlfade R'Öre 1941 senesinde insanlann ba
imkanlarını temtne çalışmaktadır. yatlan tamamile düimeletiyor, evet 

Attila silebi 
' 

BOzcaada önlerinde 
karaya oturdu 

vanı.. okumadmıs. 1941 beteriyetin 
düğıneletnıe yılı oluyormuı. 

Yamnızcla bir döimeye bastınız 
mı? Bir dakikada müthiş mesafeler 
katederek istediğiniz yere gi.debile
cekmitsiniz... Sevgilinizin sizin hak
kınızda Df. diitündükJerini Ö w enmeJr: • • . gr 
mı ı.sti:-ormuşsunuz ? Gayet basit! •.• 
Onu küçük bir iletin önüne oturta-

Fındık ve m~yva yüklü olarak 11- caksınız, bir diiPıeye baatmz mı? 
manımızdan Iskenderuna hareket Mesele I:almadL Sevıiliniz · · 
eden 1030 tonlult Türk Şilepçilik ~1r- bakkınızc:la diitündülderini, hem"'::: 
ketine a1d Atll1 §llepl Bozcaada on- tamamile d..a... , olar-•:. ._, ___ .._,_ 
lerlnde bit fener döküntüsüne çarp- -·· :- -· ""&U' wor 
lnl§, bq tarafından yara. almJ.4tJr. birer birer söyliyecekmq. Y alnaz siz 
Geminin su alch~ı gören kaptan düğmeye basınız ... Kafi!. .. Medeni
Mendereı?e kadar gldebllml.§ ve baştan yet bu derece iJe.Tliyecekmiş .. 
kara etmlatir. Maliım ya bizde asri terakkiyab, 

Geminin kurtanlması için şehrimiz- medeniyetin ilerlemesi hep böyle 
den bir tahllslye gemisi vaka mahal- d-- el b __ ,_, ··ı w·· y il 
llne gönderllmlştır. agm ere a&DIAK.la o ç ur· ı ar-

Bir motör yanarak bath 
İnebolu nhtımana bağlı Yıldırım 

motörü evvlki akşam Kuruçe§me ön
lerinde hava borusunun patlaması 
yüzünden yanarak batmıştır. Motö
rün içinde Şel kumpanyasına aid 3051 
teneke gaz denize dökülmüştür. 

Milli piyangonun 
üçüncü çekilişi 

Bu plan çok zengindir, 
sizi de kendisi gibi 

derha.l zengin edebilir 

Milli Piyangonun üçüncü çekilişi 
7 İkinci ki.nundadır. Bu çekiliş dör
düncü tertibin sonuncusu olmak iti
barile hem büyük ikramiyelerin, 
hem orta büyüklükteki ikramiyelerin 
mikdarı arttırılmıştır. Bu defa büyük 
ikramiye 50.000 liradır. Bundan 
sonra üç tane 10.000 lira vardır. 
( 8) numara beşer bin lira kazana· 
caktır. ( 2000) liralık ikramiyelerin 
mikdarı ( 1 S) e çıkanlmıştır. Bu çe
kilişte 1000 liralık ikramiyelerin 

mikdarı çok arttırılmıştır. İlk çekiliş
te 1 000 liralık ikramiyelerin adedi 
60, ikincide 90 olduğu halde bu se
fer 120 numara biner lira kazana
caktır. • • 500 liralık ikramiyelerin mikdarı 
da ( 180) e çıkarılmıştır. Ayrıca 300 
tane 100 liralık, 600 tane 50 liralık 
ikramiyeler vardır. 

Aynca 4 7 numarada yüz yirmişer 
lira teselli mükafatı kazanacaktır. 

Bu çekilişte 67.274 bilet sahibine 
725.640 lira ikramiye verilecektir. 

Yılbaşı piyangosunda kazanama
dınızsa bu çekiliı taliinize yardım 
edebilir. Unutmayın ki talih tesadüf
ten ibarettir. Tesadüf ise bir an me
selesidir. Bu çekinşte belki de o me· 
sut anı yakalayabilirsiniz. 

dan sonra medeniyet sayesinde yer 
yüzündeki bayat dütüniildüğü za
man göz önüne hep düğmelere ba
aarak en mlitkül ~erini ııayet ko
laylılda yapıvere . bir takım mesut 
insanlar gelir. Yıllardanberi insanlar 
İçin ideal haya~ bu dü~melere basa· 
rak yaşamaktır. Düğmeli hayat .. 

Fakat işte 1941 yılmıı girdiğimiz. 
halde henüz bu sihirli düğmelere 
parmaldanmız temas edemyior .• 
Nerede bize bir dakika içinde kilo· 
metrelerct. mesafe katettirecek olan 
düğme? •. Hani öteki iş!erimizi gör
düreceğimiz sevgili düğmeler? Cuya 
1941 de düğmeleı hizmetçi, düğme
ler uşak olacakh. İnsanlar da bütün 
işlerini onlara gördüriip rahat ede
cekler, ense yapacaklardı, 

Ne ise 192l de yazılan makaleyi 
ckumakta devam edelim. Yine bu 
yazılardaki tahmine göre yirmi yıl 
sonra yan" 1941 de berkesin birer 
çift kanadı olacakınQ. Bunlarla iste
diğimiz, göı.lümüzün dilediği yerle
re uçacakmışız. Sonra yİne bu içine 
girdiğimiz yılda yer yüzünde fırın
lar, lokantalar, kasap. sebzeci, bak
kal dükkanları kalkacakmlf. Çünkü 
194: o kada.· sürat, hareket yılı ola
cakmış lı. · İnsanlar yemek yemeğe 
vakit lıulamıyacaklarm".·· Acıktık· 
ları zaman ceplerindeki kutudan 
minimini yuvarlak bir hap yutarak 
gıdalarını alıvereceklemıiş ..• 

Muharririn bu tahminlerinde de 
yanıldığım söylemeğe hacet var mı? 
insanlar değil yemek yemeğe. hat
ta Avruoada olduğu gibi birbirlerini 
bile yPmeie vakit buluyorlar. 

Lak:n 1921 de yapılan tahminler• 
den yalnız bir tanesinin doğru çık· 
madığıni"l pek memnun oldum. O 
da sudur: 

Yirmi sene evvel yazdan yamda 
yer yüzünde kadmlarm ~e er
kekleştiklerinden şikayet ediliyor 
ve belki yirmi yıl sonra kadınların 
erkekleri kaçıracakları tahmin olu
nuyordu. 

Hamdolsun beniiz bu İt b8'1Dlaa 
aelr:edi.. 

Hikmet Feridun Eı 

_ Akıl h" tuncsinden 562 hasta ta-l ... Aranuza 562 akıllı vatandaşını ... Bu da Dr. Mazhar Uzmanın birj ... Fakat bu tabuı:c h.~talar ara-1 ··· Ha::ıL.ı.nede yanı;el!p yatanlar dal B A - H . şma! .. ~kılı ra-
burcu edılmiş bay Amca... daha karışması sevinilecek §er. doğ- yılb3.11 he(l4re& olsa gerek!. sında kendini c:lell eli.ye gostererek... v:ı.mıı.ş! .. 4Le buna pek §a§tımı_ sınd da k nd · akıllı gosterlp yaa-

rusuı... " ' gelenler yok mv?-
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İst!!tistiklere göre figürantlar arasında yıldız olmak 
ihtimali yüz binde bir, açlıktan ölmeyecek kadar 

iş bulmak ihtimali yüzde üçtür 

Central Cas1ing't~ figiirantlık için müracaat edenler 

Hollivutta figürantiar nası1 

yaş8.rlar? Bir gün yıldız olmaları 
knl:'iJ midir? Ru sahad:.ı. yüzde 
lrnc ıhtirnal varclır? ... 

Sinema meraklılarından bir 
çokları '1iç şüphesiz kendi k~ndi
lerine bu suaıieri sormuşlardır 
Bir sınema mecmuasının muhar
riı i Holüvuta giderek mahaliinrle 
etraflı tedkikler vapmıs ve figü
ranı lara iş veren (Central Cas
tinq; Bureau) mın defterıerini 

gözden geçirmi§tir. Bu tedkikler 
neticesinde esaslı malômnt elde' 
etmiştir. 

Central Casting Hollhutta bü
tün filim şirketlerine figiirant te·· biiilll 
min eden bir bürodur. Fer filim 
sirke-:tinin yıldızları. birinci dere
redP. artistleri mukavele ile ken
disine bağlıdır, bunlar başka fi
lim şirk~ti hesabına. C'alışamaz

Jar. Figürantlar böyle değildirler. 
Bunlar bir gün Metro Goldwyn, 
ertesi günü Columbia, bir başka 
gün Paramount veya Fox ı:ıirketi 

stüdyolarında cahşırlar. Figliran. 
ta ıhtiyacı olan filim şirketi tele
fonla Central Casting'e haber ve
rir 

- Yarın 50 salon kadını, 10 
kibar kadın, şu kadar iyi dans 
eden kadın istP.rim. .. der. Büro 
derhal kendisinde yazılı figürant
la.r arasından bunları seçer ve 
kendlleıine haber verir. 

Hollivut studyolannda figü
ramlık yapabilmek için beheme· 
bal Central Casting'e yazılmak 

lazımdır Baska suretle iş buluna-
rnaz İş bufan bir figlirant stücl~·oya giriyor 

--------------------------, ' ~ı ...................... ~ ........................ li?!I!!~ l ANKARA RADYOSU l ı 
.ı ikinci kfrnun cumartesi Öğle, ak.şanı 

13,30 Program. 13,33 Türkçe plaklar, 
13 ,50 Haberler, 14,05 Türkçe plaklar, 
14,20 Riyaseticümhur bandosu, 15 
Operetlerden seçme parçalar (Pi. ), 
15,30 Ankara devlet konservatua.rın
dnn naklen neşriyat, riyaseticümhur 
filarmonik orkestrasının konseri. 18,03 
Caz orkestrası, 18,40 Halk türküleri, 
19 Günün meseleleri, 19,15 Zeybek ha-

l vaları. 19,30 Haberler, 19.45 Fasıl he
yeti, 20.15 Radyo gazetesi. 20.45 Şarkı, 
türkü ve taksimler. 21,15 Konuşma. 
21,30 Salon orüestrası, 22,30 Ajans ve 
borsa haberleri. 22,50 Cazband (Pl.), 

5 ikinci k;1nun pazar günü sabahı 
9 Program, 9.03 Haberler, 9.18 Hafif 

müzik IPl.l, 9.45 Ev kadını. 

1 

Kanatl- gençliğe yardım ede
rek geçireceğimiz bir bayram, 
bayramların en huzur vereni ola
caktır. 

HAFTANIN en giizel programı 

Bugün SARAY sinemasında 
SlL VİA S1DNEY - JOEL MAC CREA 

tarafından vücuda getirilen büyü~ içtimai bir film 

Gii:nahk3'rlar 
FENALIK - İYİLİK - GANCSTERLEİN RUHU v~ AŞKIN VECHE.Sİ 

' Bugün saat 1 de tenzilatlı matinL ti 

, ' Topraklardan denizlere... Denizlerd .m gökle.r~ yayıl.an··· Bugünün 1 
harbi ııım' at alemine ilk hakiki eserın: verdı. 

YUZEN KALELER 
(TÜRKÇE) 1 

Pek yakında LALE sinemasında 

'--------------------~-----ı Mevlfıdu şerif 
! Samsun )"ü..:carlarından Kefeli r BUGÜN 
1 Zad'! Hacı lbrahim oğlu HAKKI 
1 KEFELİ' nin ruhuna ithaf edilmek J MELEK 
üzere 5 Kanunusani 1 94 1 Pazar gü- t 

E 

ANNIE DUCAUX 
ımtc v. STROIIEDI - :\ Tnım tUGl'ET 

nü öğl~ namazını müteakip Beyazıt d nin nefi::ı bir surette yarattıkları 

SENENİN EN BÜYÜK FRANSJZ FiLMİ Camii şerifinde Hafız Sadettin Kay-, Sinen.asın a 
ınak v e Hafız Fahri taraflarından F 1 R T 1 N A 
1 

Mevlıidu şerif kıraat ?l~nacağı~daı: 
arzu eden ihvanı dının teşrıflerı 
rica olunur 

r ' Muhteşem Aşk - İhtiras ve :Vlacera Şaheseri 1 
Dl Sen enin en l İlave. olarak: EN SON FOX DÜNYA HAVADİSLERİ 

b ·· •• k f I · Bugün saat 1 de tenzilatlı matine ı K uyu ı mı 

1 

___ , ______________ , 

1 ~ BALALAYKA 
1 

B 
, İkincikanun Çarşambadan itiharer 

' ~ARMAR\'d~, 
, ' 

Alemdar 1 1 Milli 
Görülmemiş bir İnsan seli dün
yanın en büyük aşk filmi Türkçe 

dublajı da harikulade 

MANON 
LESKO 

ya akıyor. 

Haftanın son günleri ... 
A YRlCA ~ Bir heyecan tufanı 

Kaçak Korsanlar 
TOMMY K.ELL Y - MA Y 

ROBSON I" 
ı Marmara' da 1 

1 
1 

1 

1 

1 94 1 in ilk sinema mucizesi 

( 
lKUYBUK.LU 

y 
1 
L 
D 
1 
z 

(FRANK MORGAN • ROBERT 

ı, YOUNC) {\ynca: 

Mister MOTO'nun 

Bu~ün ALiCE FAYE 
iP EK 
sinemasında 

Fred Mac Murray -
Richard Greene 
gibi 3 büyük Yıldız'ın yarattıkları 

MEDENiYET KöPRUSU 
Şaheserini görmelisiniz. 

Eğlencelı - Hareketli ve Heyecanlı mevzuu bütı.in 

memnun dmektedir. 

seyircilerini 

Bugün saat 1 de tenzilatlı matine 

1//119-----------~~ · ~·---............ ~ 
Yalnız 4 gün kaldı. Sinema dün

yasının en yüksek sanatkarları 

CHARLES BOYER 
Ctaudette Colbert'in 

en aon çevirdikleri 

DUŞ ES 

PE:!~~NA I 
Bugün LALE 
Sinemasında 

AYRICA: Türkçe Pararnunt 

Jurnal 
BugÜn saat 1 de tenıilath matine " , 

Her seansta dolu olan 

ŞARK 
Sinemasında 

( üki EKLER) 

Madam Bovari 
filminde 

BUGÜN 

TAKSôM 
sinemasında 

Columbia Film Şirketinin Spe
cial Fransızca sözlü filmi. 

Casuslar Avcısı 
Büyük Casusluk ve entrika 
filmi. Casuslar arasında geçen 

maceralar. 
Oyruyanlar: 

RALF BELLAMY
FAY WRAY 

Aynca: Umumi arzu üzerine: 

ROBENSON 
ADASI 

(TÜRKÇE SÖZLÜ) 

Büyük Harika filmi 
Bugün sao.t 1 de tenzilatlı matine 

T epebaşı dram kısmı 
Gece ııaat 20,30 da 

APTAL 
İstiklal cad. komedi 
kısmı gündüz saat 
14 de çocuk oyunu 

gece saat 20,30 da 
FAŞA HAZRt.fLEk1 

I SON İHTARI 

POLA NEGRi al .. 
He• cün,~;::_~~~d:'."';şkar mıneven v ~ıar , .. - ......... --...... - ı-.--............... . (PETER LORE) 

2 Büyük saheser bugün SUMER Sinemasında 
. ~~di.r~a;l~r:1" gelelim: İs:a-ıiçin mi.h"acaat edenler pek çok- lar kazanıyorum. Günde on dolar 1 - DEANNA DURBIN'in 2 - PİERRE BLANCHARD 

t!stıkle~~ın ~ kı~ı~den anhdıgı- tur. Fakat senede 20 binden faz- elimde kalmaz. otobüs, ayakkabı en bu··yük muvaffakıyeti ve RENE Şt. CYR 
mızr. gore bır fıgurantın yıldız .. t k ı.. 1 edn- H .ı.~ ·rı · k tanz· 
olması yüz binde bir ihtimal da- ı~. mura~a 500 a"~oo ;:ı~~·. ~r wı..mı , ıpe çorap, saçları ım 1 L K. A ş K 1 • 
hilindedir!. .. Açlıktan ölmiyecek gun anca - . . . ş~ ı _ ırr. lŞ ettirmek, elbise ma.s~afı bu para- 8 i R K J e G E c E s 1 
kada.r iş bulması ihtimali de yüz- ?.!~~~undan 20 bın kışıı:m y~z~e d~n cıkar. Oturdugu1:1. odanın 'l 
de üçtür .. On sene icinde Central uçu ış buluyor demek~ır. Fıgu- k~.rasını. nereden verccegım ve ne Seanslar: 12,30 • 3,30 - 6,30 ve 9 da filminde: Seanslar: 2 - 5 ve 6 de 
Ca~tin .. e 1,300,000 k' i fikürant- ranların kazancına g~lınce, bun- yıyeceğım? ,., .................................................................... ,, 

. g . . ış lı:ırın erkeklerinden kanbur hav- Hollivı1ta geld'kt bir '• 
lJk ıcm kaydedılmıştir. Bunlar- . ' · .. . _ı en sonra . mağa başladık. Ekseri günler sa- hibi idi. Bu adam karnımı doyur- terinden bir çoğu Los Angelesde 
elan ::ıncak ücü vıldız olabilmi::ı- dud suıatlı olanlar. kadınlardan muddet elımdekı beş on para ııe b hl k k d h. d . . ı· ah ı· . . tt· b k lokantalarda 

· · ·~ 1 al 1 .· d k dı . d. B b"tt' 1 a an pe er en en şe ır en au, ıs ır a ırnı temın e ı, ana ucuz yeme veren 
tir Bunların arasında Mirna Lav sa on 5 me eım c salon a m geçın ım. u 1 ıken sonra ık ··ı ··1 · vınA1 bah · ct· tekl"f· d b ı d Bu hizmet etmektedı·r Bir klsnu ço-. · · • .. . . . ç ar, su çu erm ıı.ı.arm çe 12 ıvaç ı ın e u un u. _ . · 
\;C iki c;ene evvel ölen Jean HarJow rohı oynayabilenleı nısheten bı_r odaı-n~an çık~ım, evvelce fig~- kapıları önüne bıraktığı şişeler teklifi kabul ettim ve Hollivut cuklara dadı olur, yahut kib<ı"r 
vardır. kaç kuruş daha fazla alırlar. Dı- ran tıken bu ışten vazgeçerek blt' irindeki sutü içerdik. Fakat bu- hastalığından kurtuldum. Şimdi kadınların hizmetine girer. Bir 

Y:-tzılan diğ·er kızlar ne oluyor· f ğerlerinin kazancı azdır. Günde gece klübünde sigara satan bir 1 ~un için çok yol yürümek lazım- bu küçük çiftlikte. portakal ağacı kısmı da tamamen sukut ed<>r. 
lar?... Bunlaıdan bir kısmı bü- 5 - 10 doJardır. Fakat masrafüm arkadaşımın odasında yatıp kalk- dı. Bir gün uzun yürüyüşten 0 yetiştirmekle vakit geçiriyorum. Fakat bütün bu misallere rağ-
ttin mahrumiyetlere ve meşak. cok ve iş günleri az olduğundan mağa başladım. Fakat bu arka- kadar yorulmuşum ki sun.set Hayatımdan çok memnunum. ıı men Hollivuta akın edenler \"e 
ka~lerc r~ğmen bir gün yıldız ol- bu para !le geçinmek kabil de~il- daş da gripe yakalandı, bir kaç Boulvard'a düşüp bayılmışım. Hollivuta büyük hayallerle gi- sokakta yatıp kalkarak, biıtun 
mnk ümidi le <;efaiet ic;inde yaşı - dir. E<::ki bir figürant şunları an- gün odaı:ından çıkmayınca işini ı· Kendime geldiğim zaman iki ki- denler içinde hayatı bu kadar iyi mahrumiyetlere katlanarak hir 
yor fakat çoi•n mC'mlekc::tine db- lantmıştır: kaybetti. Bundan sonra aclık, se- ~inin beni kaldımıağa çalıştığını bir cereyan alanlar azdır. Bun- gün yıldız olnrnk ernelilc duin 

nuyor. , - S,..nede ancak 10 gün çalı- faJet yakamıza yapıştı. gördüm. BunJardan biri doktor- lardan ~oğu mağazalarda tezgah- bir ::efalet ic;inde ya~ayanlaı l' it 
Centr~J Ca:sting·e figürantlık şıycıı um \'C onar dolardan ~iiz do- Açlık yüzünden hırsızlık yap- ! du, öteki de küçük bir çiflik sa-, tar olur lal'. Eski güzellik kraliçe- cokt ur. 



SöZON 6Eli$i ________ ka~;~~~~,;~:~.~K~~ ::~:~~. h:.:~:~::;~: M- e!y~zN ~t~bı L :~::::::,J,I~ 
ikinci mevki tramvay çük Larusta kelime ıöyle tarif edi· ziran 1940 tarihincle Roma• müzakere edemiyeceğimi Ct:\ ben 

B ir aralık tramvaylarda nıc"ki farklarının kaldınlacağın. 
dan bahsedilmişti. Çok şiikür şayia tahakkuk etmedi. Eğer 

oo. ı .. bir şey yapılsaydı, kalabalık bile olsa tramvaya binmek za· 

rnret inde olan kimseler için mevcut tek imkan da ortadan kal· 
kacaktı. Zira birinri ve ikinci mevki tram .. ·aylnnn renkleri başk'a 
olduihı gibi yokulan da birihirinden farklıdır. 

'<Dolmuşturıı levhası iııdirilmi · birinci mevki bir tramvaya 
binmeye kalksanı7. sU:e evvela kapının ağzında duran yolculnr 
tf'rs ters bakar. İmkan dahilinde ~er açmıya teşebbüs etmek 

Jdm<>enin aklma ~elme-z. belki sıkısırım, iimidile basamağa aya
ğınızı attınız mı "Dünyada ne nfüm1lar var!)ı der gibi öfke ile 
başlarım salhyanlar, hattf\ «Görmüyor musun yer yok!l> diye 
c:öylenenlcrle karsılaşırsınız. Bun Jara aldırmayıp içeri girerseniz 
nralarmn sıkıstığınız yolcular hiitıin seyahat mütldr.tinrc rahat
lanm ka~ıranın .;jz olduğunuzu brıkışlarile hatırlatır; öfkeli fa
nrlarmdan bir tiirlii knrtı.ılamaısınız. 

Bir de <ıDolmuşturn le\'hası indirilnıio;; ikinci mevki biı 
tr~nnaya binmcğe tescbbiis erliniz. Tramvay ne kadar dolu olur
sa olsun, binmek i<>tediğinizi gören yolculnr sıkısarak size de bir 
~er açmak gayretini <'"irgenıivecl'klerclir. Bakısları •<Bu 
adam ela yerde kalmasın!» eler gibidir. İçeri girişinizle onlan müt
his rahat ız ettil''riniz meyclamladır: fakat hic biri bunu hi<><;cttir
mek i temez. Ayağına bastığını7. ~·olcudan nınheubiyetle özi.it 
dilerken o oralı bile değildir. Bunlan o1a~&n ·eyler aclcleder. Ba· 
1\acan rl"r' adildir. Dolmns bir ikinC'i mevki tramvaya binmeni-
2f: mani olacak kimse yolculardan biri değil, olsa olsa. e1i kolu iş
Iemr.<li~ini ileri sfüen vatmandır. 

lir: Qualitc d'une personne endu· daki Yunan 9cfiri hilkumetine ıu söyledim>. 
rante. Aptitude a reaister aux fati- telgrafı çekmiştir: 1ta]ya, harbe gırınce Jmza: Politis 
gues: Lc.l exercises du corps aug· Ymıan Hariciye Nezaretine birdenbire lisanı Yunan hükumeti, ayni gunde Ro· 
mentent r endurance physique. cHariciyı Nazın harbe karar ve• d • . ma Yunan sefirine şu telgraf! OC· 

Türkçeye çevrilince: c'faham- rild'ğini ban" teyid etmiş ve bu ka· eğıştı vap verdi: 
müllü bir adamın vasfı. Yorgunluk· rarın derhal icra mcvkiine konula· Roma Yunan sefaretine 
lara dayanmak kabiliyeti: Beden cağını ihsas etmiştir. Bu kararın . cGiridde İngiliz ha"' gem eri· 
temrinleri, fizik tahammülü nrttırır· Balkanlarda ve husu,ile Yunanistan· /ngifiz harp gemi/erinin nın bulunduğu habennin tam mıle 
lar.:t denebilir. Fakat bizim taham- da hiç hir şümul ve tesiri olmıya· Giridde guya nizami a•ılsız bulunduğunu ltal~ nn huku· 
mül kelimesi, endurance'in tam cağı hakkında ftalya tarafından hü· metıne müstacele, bıldirm n.1' rı a 
karşılığı değildir: bunu bulmalarını kumetime son zamanlarda veril· müddetten fazla kal· ederiz. Hakikatte Ciridin her h ngi 
dilcilerimizden istiyebilir, bekliye- miş olan teminata gfü enilip güveni· dığt iddiası: bir /tal yan lim·.nına hi<,. bir lngiliz harp < mısi 
1:.iliriz. lemiyeceğini kendisinden sordum. •" • gelmediğ; gıbi, oradc da rn -. ud 

Nazı., bütün teminatında mum bu· mecmuasının neşretltgı değildir. Rüyet kabiliyeti mı· de 
Şimdi dünyayı sarmak tehlikesini l h ·ı tt'•' · b 1 unduğundar. emin bulunmaklığım arı a e ıgı nıs ette ora arda her hangi 

gösteren bir harp keşmekeşi içinde· 1 1 t t 1 ı· h azım geldiği ve talyanın Balkan- ıp e ngı iZ arp gemisi de < ornl-
yiz. Beden yorgunluğu, nihayet harp I d lh · t" Y · b ar a su Ü idame etmek hususun· memış ır ununıstanın itar, flığ na 
edenler için variddir; fakat onlar d k. d 1 b' h k ı· h"k~ · b n ·ı arzusundr sabit bulunduğu ce· a, Yunanistanın nası ır are et ge ınce, u umetın unda mu ır 
için de pek ehemmiyeti olmıyan bir Ve hını verdi. İtalyanın Yugosalvya hattı takip edeceğini sora11 İtalyan bulunduğunu ve bu bit r n ıkı 
halrlir. Harpte, en çok sinir ve ruh ve Türkiyeye teminnt , erdiğini ve ıefirinı Yunar hükumetinin verdiği bir surette muhafaza eder k k 
yorgunluğu mevzu olabilir. aksi bir hareket ittihaz etmedikçe cevabı B. Metaksasın Roma Yu- 1 ~iyetini müdafaaya azmetmı ldu 

Büyük harpten beri (siniı harbi) Türkiyeyc dokunmak için hiç bir se· nan sefirine çektiği şu telgraftan an· gunu be) an Atmenizi ric 
tabirine alışmış bulunuyoruz ve si- hep me. cud olmadığını ilave etti, lıyoruz: ı Yuknnki hususat, daimi 
niri sarsılmıyan muhariplerin galip Yugosla\') aya gelince talebi veçhi- Roma Yunan sefaretine tarnfır.dan biraz en el un 
gı.leceğini işitiyoruz. le, kendisine mutaddan daha geniş 1 1 Haziran 1940 bir tebliğde bulunrr.us ol 

Sinirler, makineli tufeklerin tar· teminat verildiğini de i aret etti.> cYunanistanın muharip halyaya sefareti birinci kAtıbınt' d 
ral.nlarından, bü) ük çaplı topların Yunan Beyn., kitabının birinci karş• m:.sıl bir hareket hattı takip edilmiştir. 
gümbürtülerinden, tepeden bomba kısmı burad,, bitiyor. Bu kısımda edeceğini bugün henden sonra İtnl· İmza: Metak as 
yıı.ğdırnıı tayyarelerin korkunç vrzıl· neşredilmis olan resmi vesiknlardan yan sefirinı bu hareket hattının Ferdası unu, Yunani ı nın R a 
tılarında11 mı bozulur? Sinir ve görülüyor ki ltnlya, Yunanistan harp Balkanlara intikal ettirılmedik sdirinden bir telgraf daha 1 tır. 
akıl h::ı:· talıkları müteha!!sıslarına gö- hakkındaki hakiki emellerini dost- çe mutlak bir bıtarfaılk olacağı ce Roma Yunar sefiri 1'9 h J'.lr..ın 1940 
re böyle olmak lazım gelir. Korku, luk, istikl' 1 \ e mülki tamami,> eti· vabını v:rdim. İtalya Hariciye Na- tarihli bt telrrafında: 
hayvani bir reydir; hayvani tabiati· r.e riayet edeceğine dair verdiği zırından böyle bir suale mnruz ka- cBuıada bulunnm an 1 t r , c 

.. k t • t d . it da Jırsanız ayni cevabı \'ermenı·zı· r·ıcn k"I • d d mizde hnkt vardır. Alışmadığı· mu erre; cmına per esı a ın azmna ı,;ı: .. e e en zatı t h 1 
wız bütün gürültüler bizi korkutur saklamak İstemiştir. ederim.> görerek kendisine kati tezıb nızle 

Bu nakil msıtası kıtlığında tramvayların bir de ikinri devkii yı:hut ı.irkütü.. Gök gürültüsünden Fnkat 1talya, 1 O haziran 1940 ta· imza: Metaksas beraber bir not okudum. Atı da 
lnılundııg"n idmlir ki l>azen a'. aklanmız '.·erden kesiJiyor. rihinde hıırbe girdikten sonra ted· Yunanistanın bı· kati ce\ ahından ki ltalyan sef. reti birincı k: nP 

kcrkan insanlar az degwildir: halbuki b k w d' ·· · · f 1 S k t R d rici bir surett- za,•ahiri ıra ·mnga sonra ye 1 gun geçmıştı. ta yan \"erilen cevabı aldığını be) n , e or-
. ev e a O gök 6Ürültüsü, yıldırım dtiştükten, ba larnıştır. Yunanistan, bir giin organları birdenbire lisan değiştirdi- tada bir mesel: mevcud olm 

1111ı111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 yap.ıcağı tahrib: yaptıktan sonra işi· taarruza ugrı.} cağını anlı.>arak, ha- ler. 18 haziran 1940 tnrihinde Roma ta dik etti dedıkten onra b 

~· ~ı ı tilir. zırltınmağa ba lamı~tır. Yunan sefirinden Hariciye Nezare- sız meselenin ihd ından d 
~ 4 D ~!~!~ ~~~ Kurşun vızılt ı, yarnlamndun; top •.r-1(. tine gelen şu telgraf, yakında cere- du,>duğu hayreti ltahan H 

~ ;i;.~ q 0 0 0 gürülti!sıi. gülle çarp~adan: tayya Şimdı de '\ unan Be,>nz kitabının yan edecek hadiseleri ih ac; ediyor- ~azır vek lı e izhar ttıW'nı b 
o re sesı d . bomba duşmeden evv ... ı 'k' . k ı· r o h . du ... ._ __ -..:::..::::..=:..:::;;.~::.,__;:;;_ _______ .. T ı ıncı ı mına geçe ım: azıran · yor ve söyle devarr edıı:ord ı. 

kulagwa çarp<:.r; bu seslerden kork- ı ·•Q 1 1 h b · · · y H • ' 
G . d .. gunu ta ya, ıu e gırmıştı. . un~!\ arıci •e Nezaretine O da (Hariciye az r " 

; rci Standa çok eski eser fer bu 1 UD U mak, mnntıbn doğru değildir. O ~ün öğleden onra saat altıda 18 Hnzıran 1940 benim b•, hayretim i tir. k 

Gurcı. tanda Zalkn havallslnde beş 
ncdenberi asarı atlka mütehnssısla.
tarafından yapıl:ın hafriyattan es-

l:i Gürcü kültürü ne küçük Asya harsi 
ar, sında sıkı münasebat bulundu~u
nu gösteren birçok eserler bulunmuş
tur. Elde edilen eşya arasında. kalem
i lns:ı.n ve hayVan resimleri hakke
c imiş altın ve gümüş bll'Ç-Ok ev leva
zımı, çini işleri, her türlü silah ve di-
er mamulat vo.rdır. (Kuşçu) köyün

d ' dort köşell 175 metre murnbbam
d ... k! bir salonun duvarları ve buna 
müntehl bir dehliz ve bunlann içinde 
birçok ok ve mücevhernt bulunmuş .. 
tur. Burada. ele geçen Çiniler MllAt
tan evvel ikl bininci senenin ortala
rındaki llitıt devrinin inşaatını andır
maktadır. 

Aınnrn, insan, ölümün ı. ukuundan cd w · k ) ı· )d w B d · egı 7.f"~ ·arar ar> «aa 1 ça ıgı « ura a bulunmı~ an Haricı'ye ltnlvan ke ir tnyynrelf"rınden 
Yat ıse Milfıttnn evve' üç bininci yıla evvel ölümden korkar. Tahaffu~ d B i\1 l' · p 1 \' N " " 

kl k 1 ı an a · us"o ını a azzo e- azırına vekalet eden zat, bu sa- mnlumatın bnhL me' zuu oldu nld bakır hançerler,. mızrn nr, n - sevki tabiisi böyledir ve çok defa · • b lk d t · b h b 
kan ,,.e altından mamul bir ok mahfa- w . . nez-ııa mı a ·onun an u cmınatı . a eni müstacelen d 'et ederek sÖ)' ledi, hqzurumdn telefone t d 
zası gibi ı>scrleri meydana çıkarmıştır mantıga gal.p•.r. verryordu: ltalyan hükumetinin bir fngiliz tav- alakadarların dikkatinı 

Apostolyn tepesi adını taşıyan bir\ Bizi her türli.. gürültü ve güm· cZarıı atıldığı, azim ve irademi· )'are gemisile birçok kru,·nzör ~c kendilerinden alınan e a ız 
değda yapılan hafriyatta üzeri mü- bürıi.ır1 en korkmamnğa alıştırırlar, zin arlrmı .. daki köpruleri yaktığı torpido muhriolerinin nizami olan mata müsteniden _ ortad h 
cevherat ile tezyin edilmiş bir altın bu güriiltülerc karşı siniri erimizde bu anda kati urettf" beyan ederim yirmi dört saatten fazla Girid' de esas yokken _ heni taciz etm 
tas, bir gümüş hançer ve bir altın bir er durancc: husule getİYirlerse, I ı..; ltıılye. kendi~ile karadan ve ya- mevcudiyetlerini tesbit etmiş oldu- duğunu Ö,> Jiyerek sonunda t 
gerdanlık bulunmuştur. Bir büyiık onları k?..1ıksam ve artık korkmayız. hut denizden komşu olan diğer mil- ğunu he~an ve bu halin be)anat ve kürlerini "e memnunıı:ctinı 
mezar içinde meşe ağacından yapılmış ı ı · h b · · kl k · · d dl · h ı y J Muharebt. uzadıkra, blı tu"r]u" et erı nr • suru eme· nıyetın e vaa erı veç i e unanistanın mü- e . Mülakat samin1"1 ı'dı'. bir araba bulunmuştur. Milattan iki "' 
bin senr evveline ald bir devirde bu madd~ gürülıiilere karşı endurance değ~]dir. 1 'iç~e, Yugoslav-ya. :.u· d~faa edece~ini ta~min ettiği haki ,Fakat ayn! günde Kont;. 
arabanın sahibi bir muharip sergerde hasıl olur. Yava yavaş korku. yeri· nanı•tan Yurkı}e ve Mısır, bu soz· mıyet ve bıtan~flıgına muhnlif bu- d'lmpero namındaki ltal -
ile birlikte toprağa gönmldüğü anla· ni ka} ıd ızlığf bırakır. Şu hnlde le•imi not e if'ler Bu sözlerin ta- lunduğunu kaydetti. Yunan hüku· muası, ltalyan impı:ıratorl:wu: \ 
şılmıştır. Ce etten eser kalmadı!;ı hal. hubi- sinir bozar eyi, ila~ gürül- ha.kkul edip etmem~. i onların ve met;11in niyeti şek .,; c tereddüdden haritasını neşrediyor , e bu~da ~ r· 
de araba sapasağlamdır. Bütün bu tül eri olmamak l;zım gelir· fakat yıılnız onl,ırın elınded.ır .. >. ıa7.nde bulunduğunu ve ııH.uyet edi-1 fu, Girid ve Kıbrıs adaları d l ı . 
eserler bugunku Gürcistanın üç bin .. .. . . ' . it 1 h b f d 1 h ı· · h k beş yıiz sene evvel dnhl kuvvetli bir go!uyoru~ .k. bu fızık enduraııce a ayanın r ' gırı~ının er asın- en a va ı ıs, Ü ·umetim tarafm- nuyordu. 
nükuınet teşekkülüne ,e mütekrtmıı rc1gmen smırle bozuluyor. Muhare-
blr medeniyet sahip bulunduğunu bede ynalanmak, hastanelerde 

Taparavan gölü ch·arındakl hafrl- !sbat etmiştir. ölün' tehlikeler' geçirmek de bir de-
reı'e) kı:.daw sinirleri bozar; bir de. 8 tediye memurları 1 Günün Ansiklopedisi ltalyan tebliği 

En karışık cebir rnuadeleJerini halleden 
bir ilkmektep talebesi 

receye kı:dar diyorum; çünkü her 
tiırlü yaray" ve iztıraba karşı da B .. t.. b J _ı. ] •1 endurc:.nce elde etmek pek zor bir ll un e eoıye ere samı 
şey d1:;;ildir. ı olmak üz~re yeni bir 

I · An karada pamuk kongresi açıldı. 

Pamuk Libya da topçu a tE-şi ve 
devriye f aa liy{>ti 

Cenubı Amerika kıtasında Şlllde 
ncak iki senedenberl ilkmcktebe de

V<\m eden Jorge Fcrnandez isminde 
b r çocuk r!yazlyede en büyük profe
sorler kadaı: terakki göstermiştir. Bu 
h J, bütün Amerikanın hayretini 
c '1betmlşt1r. Bu riyaziye harikası ço
cuğu görmek ve imtihan etmek üzere 
S:ıntıyago üniversitesi riyaziye fakül
tesi Profesörlerinden mü~ckkU bir 
heyet gönderilmiştir. 

Heyetin huzurunda küçük çocuk 
bütün hesap davalarını hiç şaşırmak

n 'hallettik~n sonra ceblt muade-

lelerini de hnyret.e şaynn bir doğru- Acıı' endurance manevi olmalı- ta ımah~_8:,?.?-e hazır]an1yor cPamul· cihanın hakimidir!> diye 
lukln halletmiştir. dır. fanevilik ise millettedir. Mille· 

Profesörler bir harika karşısında tine, mili" idealine içten \'f" gerçek- Dnhlllye Veknletl Belediye memur· l m~cıhur bir söz 'ar. Bunun sebebi Roma 3 (A.A.) - 209 nu 
bulunduklarını anlamışlar ve bunu ten inırn?r adam, hiç bir şeyden ruh lnrı iç n :} • l bir n z, mn me hazırla- şu ur: tebliğ: T rnblus garh hudud 

il' maktadır. !140 senC' Jnd(' neşredilen Yer yüzündek nüfusun beşte dör· sındn mtitekabil top u 
dünyanın en büyuk flllml ye cenubi sarsıntısı duymaz: çünkü ruhu, mi 1 nl amn:ını bugunku ihtiyacı tama- dü pamuklu dokumaJnr kullanır. cephesinde de deHİ} e faal 
Amerikanın mcdan iftlhan yapmak idealde fanidir. Bir milleti yapan mlle kar ılı~amadığı dan I tanbul Senelik pamuk nrfiyab 3-4 milyon mu tur. Girabub mıntak ıııı 
!çln tahsil ve terblyeslni üniversiteyi tarihtir. F erd ' hRfı:carnız nasıl şah· BC'ledl;ıe in1n teşebbusu ile ~eni bir ton arasındadır. Pamuk mensucatı kü tebliğimizde ecre} an eli 
b~tlr~nceye kadar üzerlerlne almnğı siyetimizi teşk:ı ediyors;, tarihimiz ıJlzamnnm ha ırlımm ına b:ı lan- fabrikalarında takriben 8 milyon iş dirdiğimiz muharebe me} d 
aile ıne teklif etmişlerdir. Fakir olan de milletimiz: teşkil eder. l'arihsiı. mıştır. Istnnbul Belcdıyesı, kendı nıe- çi çalışır. Pamuk ziraatında da 15 düşman tarafından terkt'dılt 

1 
ailesi bu teklifi kabul etmiştir. Çocu- t 'h' d" ·ıı tl murlarının hususiyetini ve Belediye milvon insar. geç' . .:: d w 1 h . h' ' 

veya c.rı ı u.ıe varan mı e er, kanununa gore İstanbul ve Ankarndn " : ın.ı;· -->~ne e aşagı z.eme, es ı a, mu ımmat 'e t 

ğu alı~ götürmek ve ba~mak üzere 1 man-vi endur~~ce ~bilmezler. On· \'İlnyetle Belediyenin birleştiğini diı- ~t<karı 4 mrlyar Turk lırası kıyme· yonlar topladık. 
Santl}agodan blr profes?r çocuğun 1 lar, korkuya duşmege ve esir olma· şunerek bu nizamnamenin Ista.nbul tın de pa"!luklu satışı yap_ılır. . ı Trablus garbdeki tan are : 
bulunduğu şehre gelmlştır. ğa mahkumdurlar: halbuki tarihi, ve Ankaraya münhasır olmasını iste- Pamukıulann başlıca cınslen şun· danlanmıza karşı dü man tar t' "" 

.;;;;::::::::::=~========================== bir silsile gibi, ezeliyeller içinde uza· mlş, fakat Dahlllye \Tekfileti diğer lardır: yapılan hava akınları hasara e 
nan milletler, öyle badireler atlat· Belediyelere men_sup. me1,'!lur~ar~~ da Vual, organ eli. bati t, muslin, ) et vermişse de W} iat olduı;u 

Meksikada kanh 
hadiseler 

Meksiko 3 (A.A.) - (Stefani): 
3eledi.> e meclislerinin kuıuluşu, 
~ek ika· nın bir çok mahfellerinde 
:'nlı hadiselere sebeb olmuştur. 
~ .aındulipas valisi, kargaşalığın va· 

nn bir şekil almasının önüne geç
belc için örfi idare ilan etmek mec
uıi>•etinde kalmıştır. 

ç·Y azi.> et, henüz ayi:hnlanmamıştır. 
u_nlcü Meksikanın bir çok mahft-t· 

lerınde çarpışmağa hazır iki belediye 
nıecliai vardır. Bilhassa Jucato:ı· da 
bir çok kimseler ölmü§ ve yaralan
nııştır. Coahuile' de kanlı çarpıtmalar 
olmuştur. Bilhuaa Tonevn·de zabı· 
ta, asayi§İ temin için ınüdahal~ et• 
nıeğe mecbur olmuştur. 
~ ---

KasapJar perakende et dahli olmasını munasıb gormuştur. tülbent, pike, pazen, eponj, basma, kında biı hab 1 t \ 
mışlar, öyle ağır darbelere uğramış- Yeni nizamname biıtün Türkiye markizet. t , 1 . . .er n ınmamıs ıdr f ~ ı 

fi atinin artbrılmasını lardır ki artık hiç bir şeyden kork- Belediyeleri ıııemurl::m111n ta3•in ter- B k 1 b. k 1 .. • a~} aıe enmızın ve tan are • ~· • 
• mamağı milli bir itiyad haline ge- fı, terfıh, hak \e ~lfıhiyetlcrln~ ald . u umaş c.n; ırço a rı .~zerın~ taryalarıımzın müdahalesı le 1111 o.· 
ıstİyorlar tirmişlerdir. 1 te benim tahammül- htikümleri ihtiva ed('cektlr. Aynı za- zarıf desenle~ .> apmak. usul~ ~a~lı muş, bir dü man tay) aresı du" Ll-

Flat mürak:ıbe komisyonu peraken- den, yani endurance" dan ıııak ... adım manda Istanbul elektrık, tramvay, zamandır keşıf ve tatbık cdılmıştır. müştür. 
de et flatıerinl tesblt etmiş ve bir bu milli i!iyad v~ tahammüldür. tıinel, su, mezbaha \'Csair Belediye Dünyada birinci pamuk müstah· Hücum ve avcı ta\} areJ,.rm z,l•n 
emsal cedveli hazırlamıştı. Kasaplar, müesseselerine dahıl memurlar da !!ili Amerika Birleşik devletleridir. 

Bu is b'lh b. T .. ki d mürekkep te ekküllerimiz m• .,. d-komisyonun karanna !Uraz etmişler, e, 1 a~sa ız ur er e var· l:u nlzamnaml' hukumlerlne tabi ola- En ziyr de pamuklu dokuyan mem· d 
Belediyeye müracaatta bulunmuşlar- dır. Hiç bir millet, bizim çektiğimiz cakllardır. Jeket de lngiltl"redir. Son zamanlar· it düsman motörlü kollarını ,.~ J,ır 
dır. Kasapların iddJ"sına go-re pera- ac .. ıları ve uğradığımız felaketleri N zamname, barem esasından alı- d J H' d' t d k düşman kalesini bombardımarı d· 

" nan hi'ıkumlcrle tanzJm edilmekle be- a aponya ve .ın •15 an a pamu ·- 1 kende •"tışlar 1,.in ver·ılen nlsbet ka' fi gormemıştır; fakat biz, bütün bu l k 1 kt k f ·· t d' miş er ve mitralyöz at~ııın,. tut \J! .. ...... .,. r:ıber Beledlyfı memurlarının hususi- u umaır.ı 1 a ın ışa go~ er 1• ı d ı 
değildir. Nakliye masrafı, maliyet ıztırapları ve belaları yenerek galip )etler! de gozontinde tutulmaktadır. Türkiy~ de artık kendi pamuğu- ar ır. Tayyarelerimizın hep ı ,. ı· 
fiatl ve fire mikdan etin biraz daha çıkmışıı:dır. Elbette ccan korkusu Dahiliye Vekaleti mudürler encüme- nu yetiştiriyor 'e pamuklu dokuyor. ne dönmüştür. 
yüksek fiatle satılmasını Amirdir. gezmez, ovamızda, dağımızda> di· ninde müzakere edilen bu nlzamna- Adanada, lzmirdc, İstanbıılda bir Yunan cephesinde meuıi hi-
Flatlerin tekrar tedkik edilmesi ve yecek biziz. ~e, ynkmcla devlet şür:ısına verllecek- çok ff.brikala. , ardır. yette harekat olmuştur Muhal r ha-
kararın tadill istenmektedir. Kasap- Bu sı~-~~ bunu hatırlatm,ık iyi· r. Pamuklu dokumak, pek eski za- va şartlarına rağmen ha\ a f lol ırı-
larm müracaatını tedklk eden Bele- dir; çünkü arasıra milli hafızaya Bir kadın odasında rnanlardanberi be~eriyetin itiyatları ınız düşman tesisatı üzerjne 
dlye 1ktLsad işleri müdürü keyfiyetten müracaat edip oradan yeni enerjiler arasına girrniı;tir Bu iş, ilk defa mik.> asda muvaffakı) etlı ho 
flat miirakabe komisyonunu haber- almak lanmdır. yaralı bulundu olarak Hindistanda zuhur etmİ§ atmışlardır. 
dar edecektir. Kazım Nami Duru Beyazıdda Soğanağa mahallesinde Eanılır. Amerikanın ke.şfi esnasında 1 Şarki Afrıkada mahalli dt, 

oturan Saba.hat isminde blr kadın, Meksika yerlilerinin de pamuk ipliği ve topcu faaliyeti olmustur D 
duntodas8ınbdah yaralı _!>L~k bulun- bükmek ve bundan kumaş doku- tayyareleri Habeşistanda baz.ı \ ~ 

-~ 

muş ur. a a at goğsuııun sağ tara- r k . b b d . 
tından bir tabanca kurşunu ~arası mak, .b~ lcu~a~. a.~ı b.?.>~ma ~anatı- rı om ar ınıa~ ~tmışler e de .ı•ar 
almşıtır. Sıhhi vazJyetı tehlikeli gö- na erıştıkle- gorulmuştur. 'ukua gelmemıştır. 
rülen Sabahat polis tarafından Ha
seki hastanesine kaldınlınışt1r. Genç 
kadının ne §ekllde yaralandı 'l tah
k·k edllmektedJr. 

Ticaert ve Münakalat f zmirde iki katil otuza" 
Vekillerinin fzmiri ziya- sene hapse mahkum oldu 
ret etmeleri muhteme] lzmir (Akam} - Torbalı k. z • 

İhtikar suçu hakkında fzm!." (r'\~am) - Ticaret \/eki- sındak: pazar yerinde seyyar tıcı 
tedkikler li B. Mümt; - Ökm:-ıün bu ayın or· Darendel' Mustafayı pnrnsınn tam! 

İhtikar suçundan dolayı ııat mtlra- talnrındn lzmire geleceği 'e tütün ederek boğup öldürdükten sonra ce
kabe komisyonu tarafından adliyeye piyasasının :1çılı tinlerinde iz.mirde sedinI bir kuyuya atan İbrahim ve 
verilen Teodorl ve Malahota isimle- ticari 'azi.>et üzerinde' t dkikler ya· Arifin şehrimi;: ng"ır ceza mahkemc-
rlnde iki tacir haklnrmdakl evrak ıs- w · d 
tin tak dairesine havale edilmiştir. i-~ca;;· aynı ~am~n a Pi\ a adaki lÜ· sinde cereyan etmekte olan muha• 
Bundan başka terlikçi İsmail ismin- un sa.ı~ları uur ndr me ul olacağı bmıelcri ıson' ermiş, suçlan sabit 
de biri de polise baş \urarnk Moiz ıs- habe:- aLnrnı lır oldu;;undan idamlarınn fakat ceza}, 
mlnde bir tacirin önce doksan kuruşa :\1ür. kr.la, \ ~kıl' B C 'det Ke- hafifletici baz: sebepler nazarı dık· 
aa.tııan mukavvayı yüz on kuruşa sat- rim İnteda~ır.ın da iz --ler 1: kate alınarak idama bedel otuz e-

Barranide eJe ıeçirdikleri gawümcleD bir k:ısnU~ tıtuu iddia etmi§, Moiz de bu iddln Vekalet te kıl;ıtını t .., cc.. ei:: ne ağır hapse mahkum edıl er-
Ue acWJeye t.esl1m olunmuştur. lsö) lt"n,nı>k ıedir. ldir. 



\ =~~ l H~istanda öğrendim 
Kenan 1940 senesinin son günü öğ-ı nında_ yürüyen arkadaşı Halid; t Muhtelif memleketlerle ticari m Unasebet-

HAFTALIK PiYASA ı· ORDULARI DURDURAN KADIN 1 
le zamanı yazıhanesbıden çıktı. Pal- - Işte, dedi, Ferhı~?da ile Saade 

Tefrika: No. 1 Yazan: İSKENDER F. SERTELLİ 

nun akasını kaldırmış tramvay de ornda. oturuyor. Gül.seren de yan- 1 • • lh t dd 1 • • • •t • Başlangıç ~~~ğınayd?.ğı:'ı hızlı hızlı ~ürüyord~. l~rında .. Gel seni onlara takdim ede- enmız - raca ma e en mızın vazı ye 1 
Bird"ubire onunde şık, uzun boylu bır yım... .. d'" 
kadın belirmişti. Bu ~dının arkad~ Böyle söyl!yerek Kenanın gun uz Romanımızın mevzuu, Yıldırım Be-
saçlırı, endamı pek goz alıcı 1dl. Yu- gördüğil kadının oturduğu masaya A vrupada Noel yortuları ve yıl- feri devam etmektedir. Görülüyor yazıdın oğullarından Çelebi sultan 
rüyUşü çok canlı, çalımlı ve ahenkli doğru ilerlediler. başı tatili münasebetile piyasa da ki Köstence - Stettin yolu harbin Mehmed devrine alt. Bu devre telmd-
ıdi Kenan iiç kadına nlnda takd~ ~dl~~· pek tabii olarak dur~unlaştı. Bu icap ettirdiği yeni, uzun yollardan düm eden birkaç yıl içinde çok lıeye-

K. n"'.' daha yüzünü görmeden Genç adam Gülsere • yan gun uz canlı vak"lar geçm;qur. Bu vakalara ...... -ğ·· kadın ına. oturmu•tu durgunluktan en ziyade müteessir biridir. ... ,....., 
on herhalde güzel blr kadın olaca- gördu u ın yan ~ · _ romanımıza başlamadan - kısaca 
a-ını ta.hmln ediyordu. Kadının çehre- Bu geceki şu emsalsiz tesadüfün sa- olan ihracat piyasasıydı. İhracat maddelerimizin ,,,. ··ı ·· B d b k ·ıı .. ·· d göz gezdirelim: 
sini görmek için Meta içinde bir sa- {!detl içinde idi. Gu seren onun gun~ un an aş a, tatı er yuzun en vaziyeti Ankara. muharebesinden sonra Os-
:)1 !ık duyuyordu. Adımlarını sıklaş- düz- bir müddet kendisini takip ettiği- ve dış ticarete aid temaslar ve an- manlı ordu ve ümerası tarümar olmuş 
tırdı. Birnz sonra onunla hemen he- ne herhalde dikkat etmemiş olacaktı. laşma hazırlıklan da geri kalmıştı. Çarşamba günü, yeni senenin ilk ve muharebede hazır bulunan beş 
men yanyana yiırüyordu. Hissettirme- Çünkü Kenana ka?'Şl kendisini llk de- Netekim Peşteye gidecek olan he- ihracat günüydü. O gün bereketli şehzadeden 4Emir Süleyman, İsa, Mu
den yavaşça başını sağa döndürdü. fa gören bir insan gibi hareket edl- . . N l l hr" . d 1 k . . b 1 sa, Mustafa., Mehmedı> çelebilerden 
Baktı. Tahmininde hiç de aldanma- yordu. Genç kadın bir arolık gülümsi-· yetımız, oe yortu arını şe uruz e 1 o ara ' yeni seneye gırmış u unu-
mı:ıtı. Yanında yürüdü~. kadın _dü: yerek: geçirmiştir. Heyet, Macaristanla ye- yoruz. Çünkü ihracat 330 bin li- he~e~~dbi~1:r~~~~~!~~:· Emir 
.. u·'ndu' il:un-den de daha guze.l, c. azıbeli _Bizim Ferhunde şakadan falcılı- ni bir ticaret anlaşması yapacaktır. raydı. y 1 rl ğ 
"' - Süleyman sadrazam ve en çe a ası ve genctL Gayet iyi ve zevklı bır tarz- ğ::ı. !t.'.ı.11,ısnuş ... P~y:ıngonnn klme çı~p 1 Vakıa Tuna yolu donduktan sonra Sevk edilen eşyanın ba~mda tuz- ve birçok beyler ve kumandanlar ol-
da giyinmişti. Boyanışında bile sanat- k!me çıkmıyacagını şfnıdldt!n kestir- Macaristanla doğrudan doğruya mü- lu balık, taze balık, yaş ve kuru ctuğu halde, vaziyeti kurtarmak ve 
karane bir meharet seziliyordu. Ke- meğe kalk~??.r ... dedl. bir al , • nasebetlerimiz ~almıştır. Fakat meyvalar bulunmaktadır. Balık. az hiç olmazsa. Rumeliyi karışıklıktan 
nan daha on sekiz yaşmdan itibaren ~enan gulumsedi ve Y an Kıv.r- alakadarların ifadesine göre, Tuna l istihsal edildiği halde, ilu:acat pek. korumak maksadlle derhal Bursaya 
.güzel kadını> denilince böyle bir sima dı ~ Biliyor musunuz ben bir müddet ne. hrini·n· donması a.rızi mah. iyette- fazladı:·. Bir zaman lstanbul s.okak- gelmişti. 
tahnyyiil ederdi. Genç kadın yılbaşı d B 1 1 b 1 h d k b Şehzade Süleyman Bursa.da.ki hare-
pıyangosu Satan ku··cu" '., bir dükkanın Hindlstanda bulundum. Orada ihtiyar ır. oy e o masa ı e. ne rın on-: formda pek ucuza satılan torı a- k 11 h ... ı k ı h mi hümayundan bir ısını e azine-
önunde durdu. Kenan: a:Blr kere de bir ~ndli bana galbde habe~. ver- r:ıa.sı, ti~are~ a~ aşması. müza. ere e-

1 
Iıkları şimdi ~ıyrr_ıe~li bir i raç. yi ve en küçük kardeşi Kasım Çele-

sesinf işiteyim!...» diyerek onun arka- menın blr takım yollarım oğr~~tl. rmı tehır edebılecek bır hadıse de- metaı haline gırmıştir. Romanya. blyi ve hemşiresi Fatma sultam ala-
sından ilerledi. Şimdi. ben sizin üzerinizde bir tccrube ğildir. Esasen Macaristana kara yo-ı Yunanistan, Bulgaristana bir çift to- rak Rumeliye geçm.iŞU. Hattft o sıra-
Kadın bilet bayiine sordu: yapacağım... !ile de nakliyat yapılmaktaydı. rik 90 kuruşa satılmaktadır. Şimdi- da. Timürlengin plştarlnn Bursanm 
_ Beş Ural ık bir bilet verir misiniz? Gülseren şaşkın: E 1 d b .. 1 d d k d ·k b ı kl d b. k:ı. d gt ken şehzade Sü _Benim mi? ... diye sordu. · vve ce e u sutun ar a yaz _ı- YP a ar torı a ı arı~m .. ıs .. anya ır pısın an rer , -
- AffedersiıllZ, efendim ... Beş J1ralık Kenan gülümsiyerek cevap verdi: gırnız pi i, arpten sonra acarıs- u 13e•ece pa al satı ıgı goru me· B:ı.yi cevap verdi: w b h M ıh _1 h l ld - 1 leyman ve maiyeti de şehrin diğer ka-

1 d k . · A •• b · · pısından çıkıyorlardı. 
blletle•·lmiz tamamilr- bı•ttı. İsterseniz - Evet ... Sizin.- Bu piyango mese- tan a aramız a ı tıcarı munase et- mı=?tı. .. tl d • - k · Emir Süleyman yoluna sura e e-
blr on liralık biletin y:ı.rısını vereyim.., lesine dair bana birkaç sual sorunuz ... ler iki misli artmıştır. Mevcud tica· Bundan başka lakerdaya arşı vam ettiği içindir ki, Tatar askerleri 

_ Peki... Meselfı. biletinize dair.. rt münasebetlere bakılırsa, ticareti- da talep artmıştır. Suriyeden, Filis- _ zaten yorgun olduklarından _ 
Piyango hayli on liralık bir biletin Gülseren sözlerine inanmamış gibi mizin daha ziyade arbnasına da im- tinden mütemadiyen lakerda iste- bunlara yetişememişti. 

Yarısını genç kadına verdi. Beş lirayı bir tavırla Kenana· kA d M ı b" d · ·ı kt d" E • s-1 bl h ıı kal balık 
- Peki' dedi·. ·o··yıeyın· iz bakalım a. n var ır. acar ar ız en, şım- m.me e ır. . mır u eyman, r ay a 

aldı. Bundan sonra Kenana döndü: ,, kad l dıkl 11 la i ir ·kte G -""t 
dl benim piuango biletim var mı yok dıye ar satın ama - an ma arı Yaş ve kuru meyvalara gelmce, o n ma yeti ile b li , eJ.U.U.A e ev-

- Emriniz bayım! ... de .r b·t al k d ı M ı· t 1 k 1 velce hazırı,..~~•a olar: gem11ere bine-Kenan ş~ırmıştı. Bilet almak şim- mu?... ı e m:ı ta ır ar. es a yumur a yaş meyvalardan yalnız porta a ve .......... ......, 
diye kadar aklına gelmemiştL Fakat Kenan önündekl ka.dehin içinde du- gibi ... Bazı iddialara göre bu malla- mandalina ihracatı yapmak kabil- rek Kostantanlye'ye geçmişti. Bizans 

· rlnl dikti s kl Al L dild·w• il · Kaysert, şehzade Süleymanı ve maiye-pluango bayiinin öniinde insan boş ran mayie gözle .. · an nn manyaya sev""e · ıgı erı dir. Elma mikdan az oldug"u için, 
J b. ı u 1 tinl hüsnü kabul ederek, kendisinden yere durmaz a ... Deli.kanlı: orada __ mühim ırşey er. gor yormu~ sürülmektedir. Halbuki Almanya i e dış memleketlerden yapılan taleple· _ Anadolu sahilinden _ bir miktar 
- Ben de beş liralık bir bilet isti- gibi soylenmeğe başladı. . .. .. aramızda ticari münasebetlere im- re cevap vermeğe imkan yoktur. yer isteml.ş ve teklifini. kabul ettiği 

yorum! ... dedi. - Burada beş liralık bir bılet goru- kan veren anlaşmalar mevcuddur. Fındık iç ceviz eo ziyade Ro~ takdirde Sül""""'""'a ""rdım vadet-
Fakat ne yazık ki bu sırada genç ka- yorum ... Daha doğrusu on llralık bir İs b kl h 1' ' . • t • ~, ·~· J~ 

din Ona bir kere olsun bakmadan bil t· veçten e enen eyete ge ınce, manya, Macarıstan, ısvıçreden talep mlştl. 
e ın yarısı... b · b ·· 1 f t l L el h 1 Kıı. le b · cuıklaşınıştı. Dükkinc.ı Kenana: Kenan böyle söyledikten .sonra için- ?" ~. ııun . ~vve sve~ en ge en edilmektedir. Tiftik ve yapağı inr~~ Süleyman er a yser ır mu-

- Deminki müşteriye verd~m bi- den: ,Eyvah. dedi, ya o bileti kendisi hır Turk tacirı, bu beyetın yakında catı da dikkate değer mahiyetteydı. kavele ve muahede yaparak. Anadolu 
letin yarısını da size takdim ede- lçin almamışs::ı. ... Yahud başka biletle- Türkiyenin ticaret şehixlerini ziya- Geçen hafta içinde yalnız fsviçreye kıyısından Kartal ve Pendik tarafla-
yim ... dedi. ri de varsa ... » Faknt Gülseren gülüm- ret edeceğini haber vermekteydi 200 bin liralık bir satış olmuşta. rmı terkediyor ... Ve bu misaka. bir 

Bu adeta Kenanın hoşuna gitmişti. sedl: Heyet azası ara.sıııda İsveçin doku- ı - - nişane olmak üzere, henüz pek küçük 
Demek gördiiğü o güzel ka.dmm elin- _ Aşk olsW1, dedf ... Bildln!z ... Şaya- ma, eldiven, deri fabrikatörleri de thalat mallarının olan Kasım Çelebi ne Fatma. sultanı 
d k . b·ı tın ısı da ker1dis ...... n ola .. A d"""' Bizans kralına rehin olarak bırakı-e ı ı e yar uu - nı ua:rret vsrn.stı .. , buluna~tır ·yel• 
cakt.ı. Bu suretle yılbaşı gecesi için Kt>nan tekrar gö'Zlerin1 elirıdekl bar- · vazı 1 yor. Buna mukabil, Süleymanın tekli-
adeta talihini, mukadderatını o tatil dağa. dikti: Harpten SıOnta. lsveçle de ticare~ P"y an n b klediği mallar pek fi su idi: Timürün Anadolndan Ru-
bakışlı, sıcaklığı ve yumuşaklığı uzak- _Daha. bildiklerim var ... dtdl. bile- timizde büyük bir io~af görülmek- '-tu' asB 

1 
de otomob"T lastikleri meliye geçmes1ne mani olmak. Kayser 

b'l b lli l k d d klı k d" ş· d. k d J }il b" ÇOK • asra an 1 bunu vadedi-.ror._. Şehzade Süleyman tan ı e e o an ırmızı u a a- ılniz d• t!e- ba,ııyor, <!5~ ile biti7or ..• te ır. .tm 1ye a ar sveç er ız- bekl mektedir. İngiliz makamları ., 
dınla birleştirecekti ha... değll mi?... den yalnız. tütün. ~ az mikdarda bu meallar1n 'sevkm· e h~u··z vize ver- da malyetile birlikte Edimeye giderek 
Eğer talih güler yüz gösterecek olur- d k 1 k d 1 ~.. devlet umurunu idare etme~e başlı-

sa. ikisi birden zengin olacaklar, ikisi Gülseren ~ıkarıp biietine baktı. aS uru lmeyvr..ha ma taf 1
•
1 

. d memiştir. Btezilyadan gelecek kah- yor. 
birden ::ı.ynl dakikada scvineceklerdl Gözleri hayretten fal taşı kadar açıl- . on ay arın ı racat ıste erın e, ve için de gene lngili:: vizesi bek~ . Yıldmm sultan Beyazıd her ne kn.
Eğer biletlerine birşey çıkmazsa ikisi mvıtı. Kekclrdi: lsvec;e keten tohumu, dokuma ham ı lenmektedir. dar T.imür nezdinde esir ise de hen üz 
birden sukutu hayale uğrayacaklardı. - Evet_. Tuhaf şey._ Hayret. .. «111 maddeleri, sünger gibi e~yanın da Hafta içinde fngiltereden gelen 7 hayatta bulunduğw1dan, ııehzade Sii
Aynl biletin yarısına sahip olmak aşa- ile bQ.'ilıyor, a~» ile bitiyor!.. sevkedildiğini görüyoruz .. Şimdiye bin sandık teneke petrol kumpan- Ievman vekil olarak salt:ı.n:ı.tı idare 
ğ1 yukarı o guzel kadınla müşterek Keoan esıarengiz bir tarzda gülüm- kadar İsveç bu mallann bır kısmını yalarının büyük ihtiyacım temin et- ediyordu. 
bir maceraya atılmış glbl Kemı.na siyerek: ArncTika memleketlerinden tednrik * heyt:can veriyordu. Bunun için pi- - Biz boş yere Hlndistana gitme- etmekteydi. 
yaı •o bayline: dik ... dedi, kendimi biraz daha sıksam İ 

bil t. ı · t ı k Türkiye piyasasının sveçten bek-- Evet ... Evet ... dedi, demin buraya e ın zın numarasını am o ara 
ge n genç kadına verdiğiniz biletin söyl!yebllirim... !ediği mallar çolttur. Demir malze-
ya ı 1 değil mi? ... Verin onu bana.... Gülseren şaşkın: me, madeni eşya, dokuma, elektrik 
Lfıkın biraz cabuk rica ederim... - İmkfinı yok!. .. diye mırıldandı. ve demiryolları malzemesi... Esa-

Kenan bileti aldı. Beş lirayı telRşla Kenan te.krnr bardağı eline alarak sen İsveç firmaları harpten evvel 
uzattı. Acele etmesinin sebebi gayet !~indeki mny!e baktı ve yarısı kendi- de bu malları göndermekteydi. ls
basitti. O güzel kadına yetişebileceği- sınde ol~n bıletln numarasını . tam veçle doğrudan doğruya ticari mü-

miştir. 
Müteferrik olarak gelen mallar 

arasında, Romanyadan ithal edilen 
petrol ve benzin, kimyevi madde
lerle Almanyadan gelen ilaç' ve 
kimyevi maddeleri kaydetmek la-
zımdır. Hüseyin Avni 

VECİZRJ,ER ni umuyordu. Biraz evvel onun gittiği olarak soyleylnce genç kadın hafif bir b 1 .. k.. d W'ld" ç·· k'. 
çığlık kopardı ve: nası: et er mum un ~~ı .. ır. . un u 

istilrnmete doğru adımlarını hızlaş- d tl b k Qartlar Kurbanlarımızın derilerini T. 
tırdı. Epeyce yürüdüğü halde istediği- - Doğrusu sizden korkulur._ dedi. enız vası arı ugun ·u : 1 
nl görmek mümkün olamadı. cıBelki Bu hale masadakilerin hepsi şaş- altında işliyemez. Bu itibarla lsveçe I H. K. na vermekle, kimsesiz 
yadaki buyük caddeye sapmıştır.» dl- mıştı. Kenana sual üstüne sual soru- Tuna yolu, Alman demiryolları va- y:ıvrulara ve milli bavacılığımı-
yerek o tara!n doğru ylirudü. Fakat yolar ve: sıtaııile Stettin limanına kadar mal zayardım etmiş olacağımızı 
orada c!:ı yoktu. Kuş uçmuştu. Kena- - Mndem ki bu kadar iyi blliyorsu- sevlretınek kabildir. Stettin ile İsveç unulmıyalırn. 
nın dehşeUi canı sıkıldı. AJ:tık onu nuz_. Söyleyiniz bakalım ... Bize piyan- limanları arasında da vapur sefer- ---------------
bulnı:ık iımidlni 'kestikten sonra tram- go çıkacak mı?... ııım11m111111114111111nnıııııımım111ııı11111111ııııruııııııııınıuıııııı11111111111111111111111111111m11111u111111111nııımııııııııırıınıı• 

vaya bindi. Yabud: misli flatine alırdım. Doğrusu buna karşısında masadakiler hayret tleğil, 
Arasını. cebinden bileti çıkarıp çı- - Benim de numaramı bilseniz e.Q pek üzüldüm. adeta dehşet içinde kal~lardı. Bilet 

karıp bakıyor: diyorlardı. Kenan bütün bunlara şöyle Kenan burada büyük bir fedaki'ırlık parçalarını ted.klk ediyorlar, numara-
- Ondan hatıra olarak yalnız bu cevap veı1yordu: yapmağa karar verdi. !arın ayni olduğunu görüyorlar. Fakat 

numara kaldı! ... diyordu, o güzel k:ı- - Yooo, bu benim tılsımıma mu- - Hindistanda öğrendiğim bir usul- gözlerine lnanamıyorlal'dl. Kena.n::ı. 
dın bu yılbaşı gecesi tallhlnl kiminle vafık bir hareket olmaz. Hepinizin nu- le sizin blletln!zln yarısını şimdi bu- tuhaf tuhaf bakıyorlardı. 
birleştirdiğini belki de hayatının so- marasını ve piyangonun kime çıkıp raya getirir, sizinkinin yanına ekliye- Piyangoda bilete amo_rti isabet et
nunn kadar bllmiyecek... çıkmıyacağını bilirim amma katiyen billrim. o zaman biletiniz tam olur ... ml.şti. Saatler geçtiği halde onlar ha-

Kenan o gece lçln arkadaşları ile söyllyemem ..• Diyorum ya, o zaman Gülseren bembeyaz dişlerlnl göste- la hayret içinde idiler. Bir aralık Ke-
miıkemmel bir surette eğlenmeği dil- tılsunıma uygun hareket etmiş ol- rerek güldü: Jian Gülseren! dansa kaldırdı. Genç 
şünuyordu. Fakat kendisini gellp ala- mam!... - Şakayı çok seviyorsunuz... adam güzel kadının kulağına eğilerek 
cak olan arkadaşları biraz geç kalm~- Gülseren: Kenan yavaşça cebinden yarım bi- mırıldandı: 
lardı. Bunun için hep beraber Taksim - Benim Içlme do~du, dedi, mutıa.- leti hiç kimseye gösterit,J.eden çıkardı. - Size dair bir sır daha biliyorum ... 
gazinosuna gittikleri zaman saat on ka benim biletime çıkacak ... Mutlaka Avucuna sakladı. Oülserene: Bir erkek sizi aşk derecesinde bcğeni-
blre yaklaşıyordu. Kenan masalar amma ... Ah keşke bu biletin ötekl par- - Verln sizin bilet!!. .. dedi. yor ... Kim olduğunu söyllyeyim mi? 
nra ında ilerlerken birdenbire olduğU çasını da satın alsaydım. Şimdi bile- Biletin öteki parçasını d:ı eline al- Gülseren gülümsedi: 
yere. mıhlanıp kaldı. Biraz ileride, sağ tın tamamını almadığıma ne kadar dı. Bundan sonra acnip bir hareket - Lüzumu yok ... dedi, kim olduğu-
tarafta blr masada gündüz gördüğü yanıyorum. Blri bana getirecek olsa yaparak iki parça bilet1 birdenbire nu tahmin ettim .. . 
genç kadın oturuyordu. Kenanın ya- mutlak o yanın bileti iki, hatt~ üç Giilserenin önüne koydu. Bu hfı.dise Hikmet Feridun Es 

Bevnzıdın iklnci ve b"'"İncl oğulhn 
olrın İsa ve Mehmed Cclebilerd"n İ~a 
Celebi maiyeti ile evvelce vali bnlun
dıığıı Kıı.resive. Mehmed Celebi. de vi
layet! olan Amasyaya çekilip gidiyor
lar. 

Şehzadelerden Mustnfa Çelebinin 
l.se ne olduğu, neteye gittiği anlaşıla
mıyordu. Zayıf bir tahmine göre An
ka~a muharebesinde şehtd edildi~!. 
sövleniyordu. 
Yıldınm Beyaııdın vefatına kadar 

ırnçen dokuz aylık miiddet zarfında 
cicvlet hemen hemı-n başsız kalmış 
gibiydi. Tarih bu dokuz aylık müddete 
"Fasılai saıtanatıı diyor ... 

Ancak şehzade Süleymanın pederi
nin vE'fatından sonra vuku bulan cü
lüsu üzerine. Mehmed ve İsa Çelebller 
bu ciilüs ve saltanat.1 tanımadıkları 
ve ona bovun eğmedikleri için, her 
ikisi de Bursaya gelerek, İsa Çelebi 
Bursada ayrıca istiklalini ilan etmiş
ti. 

Sehzade Süleyman. babaı:ının ölü
müne kadar. sulLan vr. nadlşah ii11-
vanlarını kullanmadı . Yıldırımın esa
rette vefatı <805) üzerine, veliahdlı
ğmdan istifade ederek resmen Os
manlı tahtına cülüs etti. 

Mehmed Çelebi Bursadan tekrar 
Amnsyny~ dönmüş ve orada yeniden 
teşkil E'ttfği askerine nizam ve inti
zam vermişti. İsa Celebi ise Bıırsada 
tam ınlinasile istiklalini ilan ederek, 
Mehmed Çelebinin kendisine tabi ol
masını istiyordu. 

Mehıued Çelebi bu sırada Isa Çelebi 
ne, merruı.Uki aralannda taksim sure· 
tile uzla§mak i.stiyor ... Mehmcd Çele
binin bu tekliflnl İsa Çeleb1 şiddetle 
hattı\ hakaretle reddediyor ve yaşç-.. 
kendisinden büyük olduğundan ba.
hlsla snlt:ınat hakkının sadece kendi
sine a1d olduğunu iddia. ederek, kar
deşinin bu mürac::ı.:ı.tını bir küstahlık 
telakki ediyor. Gfıya kendisi de Emir 
Süleymandan küçük değllm!ş gibi,_ 
V'ekaylln seyrine göre, İsa Çeleblııin 
nasıl mantıksız bir adam olduğunu 
bu cevabı tama.mile izah eder. Çünkü, 
eğer saltanat hakkı irsen ve usulen 
büyük biradere ald lse, kendisi niçin, 
Edi.rnede resmen tahta cülüs eden 
Emir Süleymana tabi olmuyordu? 
Kendisi gibi küçük bir biraderin salta
nat iddiası meşru ise, bu hakkı neden 
kendisinden daha kiıçüihine çok görü
yordu? 

* Mehmed Çelebi Ama,,;y,ıd uVV l-
leniııce, çok budalaca hare'.et eden 
İsa Çelebiyi ortadan kaldırmak iste
mişti. Orduslle Bursa ÜZl'rine yıırıldü. 
Ve karşısına çıkan orduyu mağlüp et
tt. İsa Çelebi mukavemet edem1yerek, 
Edlmeye, büyük biraderi blrlncl sul
tan Süleymanın yanına iltica etti. 
Bursa ve mülhakatı da Mehmed Çele
binin eline geçmişti. (806) 

o zamana kadar Timul'Un yanında. 
esir olan MuS!l Çelebi de, Tatar ordu
ları dönerken, Timur tarafından tah
liye edilerek Mehmcd Çelebiye iltihak 
etmişti. Musa Çelebi, babasının cena
zesini de Bursaya beraber1nde götür
mek üzere Tlmurdan müsaade alma~ 
muvaffak olmuş ve birlikte getirmiş
ti. 
Beyazıdın dört şehzadesinden ikisi 

(Musa ve Mehmed Çelebiler) Anado
luda bulunuyordu. Dlğ'er ikisi de Edlr
nede idi. 

* İsa Çelebi, birinci Süleymanı müte
madiyen tahrlk ediyordu. Nihayet Sü
leyman da Çelebi Mehmed!n bu hare
ketini hoş görmedi; fSa Çelebiyi bil
yük bir kuvvetle Anadoluya gönderdi: 
ırKardeşlerim bana. tabi olmamakt.a 
ısrar ederlerse, başlarını vur!ı1 dedi. 

Fakat, Mehmed Çelebi çok kuvvet
liydi. Tallh, İsa Çelebiye yardım et
medi, tekrar onun karşısında mağlüp 
oldu. Oradan perişan bir halde Ayduı 
taraflarına kaçarak, Saruhan, Men
teşe beylerine müracaat etti, yeniden 
ordusunu düzdü, Bursaya hücum etti. 
Fakat gene mağlüp ve peri1an oldu. 
Edirneye dönmeğe de yüzü yoktu. 
Karaman cihetlerine çekilerek. ıztırap 
ve yoksulluk içinde öldü. 

Bu sonuncu muharebe Çelebi M h
medin işine yaramıştı. Kardeş·nı 

nıağlüp ettikten sonra, on:ı a k re 
yardım eden beylerin üzerine 
memleketlerini ellerinden ald 
ha ziyade kuvvetlendi. r 8fJ7 • 

* İki sene sonra ... Karct ş.n n b mu-
vaffakıyetlerini çekemiyen blrlnci sul
tan Süleyman fena halde hiddetlendi. 
Büyük ve mükemmel bir ordu il& 
Anadoluya geçti. Bursa ve millhakatı
nı ve Ankarayı Çelebi Mehmedln elin
den kurtardı (809).· Fakat, bu sırada,, 
Mehmed Çelebi, kardeşi Musa Çelebi
yi ayn bir kuvvetle Rumeliye gönder
meğe muvaffak olmuştu. Padişah bu
nu duyunca, Mehmed Çelebiyi daha 
fazla kovalayamadı ve Edlrneye avdet 
etti. 

Musa Çelebinin Ulahlardan, Sırp
lardan ve kendi avenesinden Ibaret 
olan ordusu Tunadan Edlme civarı
na kadar olan yerleri istllft etmişse el&, 
blr:ız sonra Sırplarln padişah tarafı· 
na geçmesi ve ümernsından bazılan
nın kendisine ihanet etmesi yüzünden 
ordusu dağılmı§tı. Musa Çelebi bu 
arada Ulah beyinin yanındo. oturmuı 
ve Süleymanın ümera ve vüzeraslle 
gizliden gizliye muhabere etmeğe baş_ 
lamıştı. Çünkü, sultan Silleym.an ZC\k 
ve sefahate ve bilhassa babası glbl 
şiddetle işrete müptela oldu!;rundan, 
günden güne hakkındaki muhabbet 
ve emniyet bağları zayıflıyordu. 

(Arkası var) 

Tefrika No. 35 

Kadınuı Zaferi 
niş vaadlerde bulunmayın... Pek 1 dairesinde, şeref ve haysiyetlerile gi- rini birlilcte dolaştılar. Kadınlar er-ı na gidiyordu. 
münasebetsiz ricalarla karşıla~abi- diyorlardı. Hemen hiç bir gün yok- keğin müthiş A ce4h~letini. derh~ Giz~ice anlaşm~~ ~ibi, ar~da sıra
lirsiniz. tu k:, ştfrada yahut burada Lclo'ya farkettiler. Hatta latınce bır metnı da, hır tablonun onunde, hır heyke4 

• - Emredin... Hizmette bulun- raslamasınlar... okuyuı;> anlıyamıyordu. Kendisine 1in karşısında yalnız kalıyorlardı. 
makla iftihar edeceğimi - diyerek Delikanlı, aklına gelen ince ioti- mer~ametsizce takılmağa başladılar. Bu manevralar. Helene'i epeyce kız. 
delikanlı ayağc.. kalktı. kamı alabilmek fikrile, Helene' e kar- O da buna darılmadı. dırıyordı;. lztıraplı bir §eyden kaç-

İk• kadın teşekkür etti. Misafir şı hürmetkar bir dostluk gösteriyor; İtalyan, bilmemekten utanmaz. mak icıtercesine adımlarına sıklaştı• 
- Hayır ... Doğrusunu isterseniz fenalık duyuyorum... Sanki lüzu- ayrıldı. Dora'ya ise, onu pek beğenmiş gö- Lakin hissetmemekten utanır. Onda rıyordu. Sophie hala da onlarla bo-

tanımadım ... Pariste, markiz d'An- mundan fazla ışık varmış gibi gözle- *"'"' rünüyordu. • bir sevki tabi~ vardır ki, bütün raber ge7.iyorsa da geride kalıyor. 
guilhon' un muhitinde tanıdıltlanm rimi kırpıştırmak arzusuna kapılıyo- Bayan Verga, Romalı ahbaplarına Esasen daha ilk andan itibaren öğrentileri iatihfaf etmesine yarar. yetişemiyordu. 
da pek hoşuma gitti.·· rum .. • Garip bir şekilde üzülüyo- ı enteresan vatandaşlarını tanıştır- bu kızla erkek arasında bir sempati Ve bu insiyak kendisine tamamile Gizlice bir köşede kalanlar, nl· 

- İşte görüyorsunuz ki hakkımız- rum... maktan çok zevk duyardı. Bôylelik- hasıl olmuştu. Erkek, bu münase- kafidir. hayet Helene'in yanına gittikleri 
da ,ranlış fikir edinmişsiniz... Ro- Helene: le e!-temmiyeti artardı, salonları can- te bir flört havası vermekte güçlük Dora, mutad laübaliliğile, erke- vakıt, Sant' Anna, eski maşukUlnua 
mada bir müddet kalın, dü,ünce- - Hayır, üzülen şahsan siz ol- }anırdı. çekmemişti. İki Amerikalı ile bera· ğin eline seyyah kitabını sıkıştırdı. yüzünde bir elem hissediyor, bun--
nizi her halde değiştiriı:siniz... masanız gerektir ... Mademki benli- Baya R 1 · k .. l b" k ber bulunmakta hiç bir fırsatı Bunun sahifelerini okumağa onu dan memnun kalıyordu. 

- Romanın manzarası ve umu· ğimizde ecdadımızm cüzleri var, d dı n I~nla ad çoA guzed kır a- kaybetmiyordu. Hatta bir gu"n Ro- mecbur etti. Bir gün ögwleden sonra, markiz 
üzül. .. 1 d ın ; mec ıs er e adeta e oras-

miy ... tk hayatı bu sefer beni pek en on ar ır. yon vazifesini görüyordu. Dora ise, ma'nın tarih ve sanat köşelerini ge- Evvela bu angaryaya istemiyerek Verga, Dora ile annesini gezmeğe 
cezbetti... Buraya eskiden de gel- - İhtimal. ··k.B

5
unu. düşünmemiıt· cazip, orijinal bir zengin kızdL Bu zerlerken onlara refakat etmek mü- katlanan Sant' Anna okudukça götürmüştü. Sophie halayla Heleno 

mi tim. O zamanki intibaım bam- tim.··. Şa!.e~ ~- 1 
... ~nt Anna'lar ?u iki hazine sayesinde, . Verga'nın bu saadesini bile istedi. muhtelif mevzular hakkında alaka- de yalnız başlarına arabayla çıktılar. 

ha kaydı ... Sanki burası büyük bir halle~ı. gorup uzuluyorla~~d.benım senek: mevsimi pek parlak geçiyor- Safiyetle: landı. Genç kadın, şoföre kendilerini Sa-
kiliseymiıı de kimıe yüksek sesle de sınırlenmem gayet ta 11 ır. du. Ahbaplarını operaya, hususi ah- _ Benden pek fazla tafsilat bek- Av cemiyeti azasından bir asilza- int - Sebastien kapısının dışına gö-
konu~mak cesaretini gösteremiyor- l\fat~a;-;el Carroll:. . . haplarına, «beyaz alem> sosyetesine lemeyin ••• Zira Roma'nın bu hu- denin Baedeker'i ( 1) okuması ... türmesini bildirdi. Appienne yolu 
mus gibi bir tesire kapılmı§tım. Bu . - Sız. «beyaz ac;ıllen denmışsı- sürükled:, durdu. Her tarafta İtalyan susiyetlerini kendim de pek bil- Ne garip manzaraydı( üzerinde biraz yaya dolaşmak ar-
s*ah her yanı biraz dolaştım.•· nız? -dedı. asillerinin nezaketi le karşılaştılar. mem .•. Daima güzel kadmlann be- Sanki irsi bir istidadla, Lelo, Ro- zusunu birdenbire duyuvermi~ti. 
Adamakıllı modern şehir... - En İyi dostlarım o sosyetede ... İngilizce ve Fransızcanın bambaş- nimle beraber olarak izahat ver- manın esrarına herkesten daha iyi Acaba ziya oyunlarından dolayi 

Lelo: Kendilerile görüşüyorum .• · Fakat kc:. şekilde konusulduğu bu kozmo- melerini beklemişimdir ••. Şimdi ma- varıyordu. Bu gezmeler esnasında mı, yoksa anlaşılmaz, anlatılamaz 
- Eveti - dedi. - ihtiyar Ro- «siyah asiller.> le de alakamı kes- polit muhit fevkalade meraklarını demki Cenabıhak ik.i tanesini bir- Dora'nın peşini bırakmıyordu. Bu başka hi:. sebepten dolayı mı, tabl-

ma ı ~ençleştirdiler. Amma tama- miş değilim.·· Benim de ailem on- celbediyordu. Artık kabul edemiye- den ihsan etti, iııtifade etmeliyim. kızın damdan düşer gibi konuşma· atin llalinde o gün elle tutulacak g(-
mer sanatsız olarak... Bunun be- la:dr.n. ·· V~tikandan İstediğiniz her cekleri derecede çok yerlere da- Beraber gezmeğe karar verdiler. lan ve samimiyeti erkeğin pek hoşu- bi bir hüzün vardı. 
nim üzerimde' pek acı tesiri oluyor ... , türlü müsaadeleri alabilirim. vet ediliyorlarch. Gidebildiklerine, Lelo ile ik; genç kadın Vatican'ı, Helene, tesir altında kaldı. 
Yeni mahalleleri geçerken içimde - Amma dikkat edin, böyle ge- Sophie hala ile Yerga'larla. ~sulil Sezar'ıQ .arııyını, f.91~m'u, kilisele· (1) J3aedeker. şeyyah kitabı. (Arkası var) 

l\Jiiellili: P. de Coulevain Teı·cüme eden. (Va • Nô.) 



Kanunusani 1041 Sahife 

ı-----.~l& lalMl4'FMl ~Dl Yeni sene 
mesajları 

Londra taarruzuna 
mukabele 

lrlandaya birçok 
bomba af tldr 

T epedelen ve Avlonya 
Yunan tehdidi altında Lig maçları 

Yuna nkralinin askere ve 
· Yunan milletine hitabı 

(Baştarafı J inci sahifede) (Başar fı 1 inci sahifede) 
(Baştarnfı 1 inci sahifcd ) 

Mühim karş1lasmalar Beşiktaş - Vefa, 
Beykoz - Beyoğluspor arasında olacak 

Baskının gayesi hnrp gemilerinin Curragh koıu meydanına yüksek 1 
b d talyanlar, Lin cenubunda lıskupa· ve bilhassa denizaltılarının inşa edil- infilaklı Ü<" bom a Ü§mÜştür. Bu· 

d b . k J ıkın tiye hücum etmişler, fakat Yunanh· 
Atına 3 (A.A.) _ Atlnn. "Jansı bil- mekte oldug"u bahri hedeflere dar· rl! a ırço yangın ar ç l§tır. l 

.. d b fi k ar, iki aaat aonra t~-bbüsu elde 
diriyor: Kral 1klncl Qeorges kn.ra, de- beler indirmekti. Bu, Almanların Newbridgo civarın a ir çi i ·te -s--

zl ik d etmişler ve butün İtalyan kazançla· 
hız ve hava ordumnna. .. -.... ~daki me· geçen pazar Londra üzerine yattık· fa a m· ta:- a saman yanmıştır • ...._, C h d b l rını geri almıılardır. 
sajı yollam~tır: Yortu münasebetllc lan frensiz taarruzlardan beri ngi- urrag civann a u unan yangın 
Yunnn!stamn kahraman ka.rn, deniz liz hava kuvvetlerinin aynen muka- bombalarının Alman bombası ol- Daha §imali garbide, dağlarda, 

Lig maçlarına yarın yine Fener 
e Şeref atadlarmda devam edile
ek ve birinci kümenin on takımı 
irbirile karıılnşacaktır. Bu müsa
ak .. ltırdan ayrı olarak da havalar 

bir haftadanberi yağışsız geçtiğin
ilcn oynanacak vaziyette bulunan 

aragümrük ve Anadolu hisar sa
nll\.ında ikinci küme maçları ya

pılacaktır. 

Birinci küme müsabakaları geçen 
haftaki son karşılaşmaların hiç 
umuln. dık neticeler vermesi yüzün· 
acn heyecanır.ı tamamile kaybel
ırriş bir vaziyete girmiştir. Beşikta
. n J..uvvetli rakiplerinden Galatasa
l yı açık bir sayı far kile 'mağlup 

etmesi, diğer taraftan eksik takımla 
ahaya çıkıııı Beykozluların Fener

bahçcye galebesi birincilik için ya
pılan mücadeleyi ortadan kaldırmış 
ve s:yah beyazlıların 1940 - 194 1 
şam::>İ} onluğunu garanti bir şekle 
sc.kmuştur. 

.. :Ş~vl' bir sualle karşılaşacağımızı 
du;unerek bira~ daha tnfsilfıt vere 
li~.: :-:'e~erlilerin Beykoı.a takılması 
gı~ı Btşık~a lıların da herhangi bir 
kl~be. magkıbiyeti mümkün değil 
mıdı~t Evet mümkündür... Yeni 
tesci, ka. arından istifade eden ve 
her hafta sahayn yeni bir takımla 
çıkmak imkanını bulan klüplerimiz 
Beşiktaşa karşı da böyle bir sürpriz 
d?ğurabilirler. Fakat .Beşiktaşın 
elın?en şampiyonluğu almak için 
yedı hafta devam edecek olan lig 
n:.:çlarında siyah beyazlıların ta
mam Üç d ~fa bu şekilde sürprizler· 
le kar~ılaşması lazımdır ki genç 
O} uncularla müstakar bir ekip hali
ne giren ve şimdiye kad'\r yaptığı 
on bir maçta bir tek berabercsi bile 
bulunn.ıyan lig liderinin üstüste 
mağlubi.~ete düşerek böyle bir 
avantajı elinden kaçırmasını bekle
mek safdillik olur. 

Yukarda izahn çalıştığımız sebep· 
le. yüzünden liglerin birincilik~ va
ziyeti Jenelerdenberi görülmemiş bir 
şekild" tam yedi hafta evvelinden 
belli olmuştur. Bundan dolayı Be
şiktaşlıları tebrik etmek bir vazife
dir. 

Simdi en çok alaka milli ktimeye 
g:recek dördüncü İstanbul takımı 
Üzerin .le toplanmaktadır. Bu iş için 
Beyc-ğluspor, Vefa, lstanbulspor 
çek;~mekte. diğer taraftan ikinci 
kümey.. gilmeııi mukarrer sonuncu 
klübür tayini için de Süleymaniye. 
1 oı'kapı ve Beykoz klüpleri arasın
da <'idd" bi- mücadele cereyan et· 
nıekıedir. 

Gere~ dördüncülük ve gerek so
nunculuk için çarpışan klüplerin 
arc,sında çok az puan farkı mevcut 
olduğundan şimdiden bu hususta 
mütalaı> yürütmek imkan dahilinde 
değ:ldır. Yalnız bu klüplerin karşı· 
htşm darı nihayete kadar heyecanını 
rnuhr..ft.zc. edeceğe benzemektedir. 
Klüolcri, liderliği vaziyetlerini hu· 
las~ eı tiktensonrr. yarın yapılacak 
karşılaşn ahırı kısaca gözden geçı
relinı. 

Beşiktaş • Vefa 
Yarın yapılması mukarrer müsa

bPhla içinde hiç şüphesiz en en
teresan karşılaşma Beşiktaş ile Ve
fa arasında geçecektir. Beşiktaşlı
larda:ı fulı Vefalıları alakadar 
eden bu müsabaka yeşil beyazlıla· 
rın dördünciilük yolunda sarfettik
lerı enerjiyi göz önünde tutarsak 
çok çetin olccaktır. Vefalıların ih· 
nıale gelrriyen bir takım olduğunu 
Pek iyi biler: Beşiktaşlıların bu kar
şı laşmay<' azami ehemmiyeti vere
cekleri tabiidir. Vefanın dördüncü
lük, Beşiktaşın hiç yenilmeden lig· 
leri bitirmek iddiası müsabakanın 
ıılu bir çeki'?me halinde geçeceğine 
delildir. Bugür.kü vaziyete göre 
avantaj siya!. beyaz talum lehine
dir, 

F enerbahçe - Kasımpaşa. 
Fener stadında yapılacak olan bu 

karşılaJrnayı geçen haftaki gibi bir 
hataya düşmiyeceklerini tahmin et· 
tiğimiz ciheti.! Fenerbahçe lehine 
RÖrmekteyiz. Maamafih Kasımpaşn
lılnr başladıkları gibi müsabakayı bi
tirebilecek ayarda ndesli oyuncu
lııra malilr oldukları cihetle sarı la
civertlilerin işi ciddi tutmaları la
Zır •• dır. 

İ. Spor. Topkapı 
Dördüncülük için çalışan İstan· 

b\!lspo.-luların birinci devrede bera
ber" kaldıkları Topkapı karşısında 
kazanmaları fazla çalışmalarına 
bııtğlıdır. Son zamanlarda şansları 

yacaktır rvrüsabakn bu yüzden çetin 
geçecektir. 

G. Saray - Süleymaniye 
Birinci devreyi sonunculuk rnev· 

kiincle nihayetlendiren Süleymaniye
liler ikinci kümeye gitmenin feci aki· 
betini evveke tattıkları cihetle var· 
lı 1darını ortaya koyarak muhtelif 
ldüplerden aldıkları oyuncularla ta• 
kımla •mı takviye ettiler. Ve bu yüz
den iyi derecele. tutmağa başladı
lar. Yarın Galatasaray karııısında 
bütün enerjileri ile çalışacakları ci
hetle müsabaka enteresan geçecek
tir . 

• Beyoğluspor - Beykoz 
Halen puan vaziyeti dolayısile 

dördüncülük mevkiini muhafaza 
eden Beyoğlusporlular yarın ciddi 
bir imtihan daha geçireceklerdir. 
Geçen hafta Fen eri yenmeğe mu
vaffak olan Beykozluların bu gale
benin verdiği hızla çıktıkları birinci 
kümenin bu yeni klübü karşısında 
da iyi bir derece almağa çalışacak· 
hm tabii olduğundan müsabaka çe· 
tin ve o nisbette sıkı devam edecek
tir. Bi:i dördürcülük mevkiine ulaş· 
maya diğeri sonunculuktan kurtul
maya çalı an bu iki klübün müca
dele:ıi herhalde zevkli olacaktır. 

Bütün kliiplerimize yeni senenin 
bu ilk karşılaşmalarında muvaffaki· 
yetler dilerken senenin uğurlu ve 
başarılı geçmesini dileriz. 

ŞAZİ Tezcan 

Yeni bir hakem kursu 
açılıyor 

Beden terbiyesi l&tanbul bölge11i 
bqkanlığından: 15/l/941 tarihin
den itibaren bölgemizde yeni bir 
futbol hak~m kursu açılacuktır. A
şağıda yazıl• şeraiti haiz olan heves
karları-ı yukarda yazılı tarihe kadar 
böl~e spor servisine müracaatları 
tebliğ olunur 

A ...._ Türk vatandaşı olmak. 
B - Orta tahsilini ikmal etmiş 

bulunmak 
C - Yaş; 25 den aşağı ve 45 

den yukarı olmamak. 
D - Birinci küme lig maçlarının 

birinci takımh:rıncla oynamıs bulun· 
mak V.! halen futbolü terketmiş ol
mak. 

İnönü koşusu 
Atletizm ajanlığından: İnönü ko

şusu 5/1 /941 pazar günü saat 
10,30 da başlayacağından iştirak 
edecek atletlerin saat 9,45 de nu
mara almak üzere Şişli tramvay de
posunda atletizm ajanlığına müra
caatları şarttır. 

V ıktinde müracaat etmiyenler 
müsabakaya girmek hakkından 
mahrum olurlar. 

A~ağıda isimleri yazılı hakeın ar
kadaşların !laat 1 O da te .. rifleri rica 
olunur. 

Adil Giray, Hikmet Barlan, Ek
rem f.:!ştü, Firuzan Cemil Uzunoğ• 
lu, Şakir, Faik Önem, Tevfik Böke, 
N. Tekil, Fuad. il. Güreli, Zeki, 
Abbas Sakarya, Feth. Dincer, Naz
mi, İskend~r. Mufahham Elemen, 
Recep Ogan, l. Bakır, C. Başaran, 
Ye sumidi!'. Sakalak Agop, M. Ka
zım, Muhittin, Fethi. 

BULMACAMIZ 
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vlnenhma.va müdnrilerlnl kalbden selam- hele için buldukları ilk fırsat olmuş· dukla-ı tr.sbit edilmiştir. Yunanlılar, bir İtalyan ileri mevzi· 

L d 1 W"k' k ti w d Emı'skerry ine muvnffaki} etle hücum etmisler· 
Generallar a-'-llar subaylar er- tur. Halen on raya ge en rapor- ı .ow ·on ugun a • d' F • 

, uı.uu ' • l ı.. f d b b 1 t 1 t B b .ı.r. akat bu mahalli avantaı·. bu başlar, erler deniz erleri ve tayyareci- lar bu mukabe enin tam ..ıir muva • ye e om a ar a ı mış ır. u om- b 1 
ld w b 1 ·· h ] t f dan mu 0 gedeki umumi vaziyetı' devı«tı·r-lcr ! şlzln efsanevi savn~ınız sayeslııde fakıyetle yapılmış o ugunu göster- a ar mute aıısıs ar ara ın • memiştir. 0

" 

Yunan mllletl bu yortuları hür ve mektedir. a7en.: edilmektedir. 
müft.ehlr olarak idrak etmiştir. Üç Hava nezaretinin istihbarat servi· Irlanda ne yapacak? Moakopolisin şimalinde, ita!} an-
bhı senelik büyük tarihinde belki mil- si ounları bildiriyor: cBaskının baş- Lonclra 3 (A.A.) - Müstakil !ar, Karsavadan Tresgka kadar Yu-
lctlmiz bu kadar nnzik ve tarihi daki- 1 d b. t k d b h nan hntlnnna. müteaddit dalga ha· 
kalar yaşamamıştır. Allah, ecdadımı- amasın .an ı~ s~n ·a ar sonra Fransız ajan:ıı bildiriyor: Bu sa a !inde hücum etmişlerdir. Yunanlılar, 
zm büyük vern.setine lüyık olmnmızı uzun bır bom ar ıman tayyaresi bir tayyare tarafından atılan bom· şimal cenahı üzerinde mahirane b::-
istlkbalde de büyük eserler meydana kafilesi Bremen üzerine ilerlerken balarla Dublind~ birçok ev hasara ·ı .k I manevra ı e tazyı i aza tmağa mu-
getirecek kablleyette oldu~umuzu gös- pi!otlar Hollandadn Zuidcrze üze· uğramıştır. Birkar. kişinin enkaz al- vaffak olmadan evvel, şiddetli mu· 
tennekUğlmizi istemiştir. rine geldikleri zaman gökteki kızı\ tında kalını• olmasından korkul- h b ı 

K d iz h .. are e er '\ermek mecburiyetı'nde 
ara, en ve avı:. ordularımızın ısığı görebilmişlerdir. Pilotlar o maktadır Dufferin caddesindeki he· 

Cesur "OCUkları sl"'i ı d a··k·· • kalmıslar ve büyük ka ... •ıplar kay. 
,.. • "n, sayen z e, 0 u- zaman hedeften 200 kilometre rr.en bütün evlerin camları kmlmış· ~ 

len kıymetli kanınız ve kahramanlık- detmişlerdir. Son günler zarfında 
ln.rınız sayesinde Yw1an mllletı bu uzakta idile·. Hedefe yaklaııtıkça tır. 0.,~.o~~ Terracc üzerinde~i ev~ İtdyanla~ bu merkezi bölgede bü-
llfıhi emre bir tek insan gibi •hazı- kızıl ışık evvela bir alev kütlesi, l~~~e buy~uk hasar vardır. So~len 1) ük faalıyet.te bulunmuşlar ve Yu
nmıı cevabıııı vermiştir. Hiç bir mü- sonra da şiddetli bir külhan haline dıgıne grırc, Donore caddesınde nanlıları gerı çekilmeğe mecbur ede· 
cadele slzlnkl kadar mukaddes olma- gelmı:'~te idi. Dumanlar bulutlara birçok ev yıkılm~tır. Bu sabah saat bilmek ve Yunan 

8
- cenahını 

nııştır. Hiç bir muharib, harp tarihi- kac!ar yükseliyor ve onlara karı- 4,45 de yed: kişinir hastaneye kal· Skumbi ırmağı Üzerindeg d d _ 
ne slzink! kadar şerefli s:ıyfn.lar yaz- şıyordu: Bir kaç pilot kendile- dınlmış olduğu öğrenilmiştir. bilmek için şiddetli hucumla:r ura. 
mamıştır. Vatan ve onun tarihi an- muşlardır ki bombalarını esasen B b hk' l ·ı· t le . bu yap 
ancleri size minnettardır. Sizler mil- u sa a 1 ngı ız gaze e rı, mışlardır. 
letln muazzam S"rmayesi, iyi ve bı"ı- tahri~ edilmiş binalar üzerinde lrland. haberlerine geniş sütuniat K l . . .. " b k f b · d ar arın erımesı uzerıne dağlar-
yük günlerin geleceğinin mubeşşlrlsl- israf etmektense şehirde aş a a • ı tahsis etmekte Vt; bunun lngiltere e d.ın Skumbi 'e Develi vadilerine 
niz. rikn veya deniz tezgahı aramışlar- doğt·rduğu heyecanı tebarüz ettir• 
KAhram:ınca. mücadelelerlnizl ve dır. mekte.Jir büyük miktarda su İnmekte 'e iki 

k d kl t 1 i · d taraf!', arkalarında birçok köprü-:ızan ı arınız za er er n ilham etti- BasKın karanlık çöktüten takri· Daily Telegraph gazetesi iyor 
ği hislerle meşbu olarak kendi namı- ben bir saa~ sonra başlamı ve daha ki: cBu hücumun bilerek ve düşü· nün bu sular) üzünd n harap olması 
Y
mn ve yalllnıbtalşınızda nyalkta duran gec• yarısından evvel 10.000 yan· nülerek yapıldığını gösteren delil c!ola) ısile her iki ordunun naklıy a-

unnn m e namına yen 1941 sene- - · d ki .. d' ... 1 tı da çok güç}e,.miş bulunmaktadır. 
si günlerinin zr.!erlcrle dolu olmasını gın v<. infilak bombası atılmıştır. Serbcs lrlanda : ışı arın son uru • • • 
temenni ederiz. imza: Georges ıı j Şehir üzerindek" bulutları rüzgar o memesi ve her tarafın aydınlık ol- Yuna!) tayyarelerının 

Atina 3 {A.A.) - Yeni sene müna- kad-ır süretle itmekte idi ki hiç bir masıdır. lrlandada birçok kimse bu faaliyeti 
:ıcbetlle kral ikinci Georges Yunan hedef uzun müddet gizli kalmadı. mütaarrızları lrlandnya şiddetli Al· I L d 3 (A A T' 
milletine aşağıdaki me :ıjı yollamış- Gece parlak, soğuk şiddetli idi. Üç man hiicumlarının başlangıcı olup . ~n ra · ·) - .. ımes gaze-
tır: b" d r 1 1 d - k d tesının ~ına muhabırı yazıyor· 

1941 selesi y UI ti 1 1 f ın metre e termometre sı ırın a • o ma ıgır.ı sorma ta ır. lt I l H' k · 
knliıc!e ş;rtıar luçi~~~ ~aşl~mışçt~ ;av:ıtında 30 derece santigrnd kaydet- İrland. Başvekili De Valern ken• a.1anarhı~I ıır.t.akranındsu ~lktundan 

· · · d' . b. Al b b sonra sa ı mm a asın a 1 defa 
rnfımızd.ın bir gfına tahrlkfıt yapı\-' mıştır.> ısıne ı man om ati parçası· l k t pi k il 1 I 

d b. b .1 . . . . . B 1. d o ara o arını u anmış o ma arı 
ma nn ızc ır harp tahmil cdllcij. Hasara •·ıg"' rayan nın ven mesını ıstemıştır. er ın e b 1 k k dk' 
Mlll t . t d.. · ~ . . b I - I un arın mu ·avemete arar ver 1 -e ın esanu u, vatan evlatlannın •• şıddet· protestoda u unacagı zan· . . .. . . . 
kahramanlığı ve yüksek maneviyatı muesseseler nedilmektedir. Maamafih bazı mü· jlerını gosterme~tedır: Bu ıtıbarla 
sayesinde ordularımız muzaffer ol- L d 

3 
(AA ) ö· .1d. \d f db' 1 . l v .. l lu mıntalrnda şıddetlı muharebeler 

muş ve duşmanın planlarını altüst et- v on ra · · -. grenı ı- a aa te ~~er~ ~ ına<:_~gı ezcu~ .e \b::klenebiıir. 
mlstir gine göre evvelki gece lngiliz hava ışıkların sondurulocegı znnnedılı- , kt lı l l A h . . • ..,ar· a a yan ar oos ne nnın 

Bu sayede Yunan mllletl dini yor· kuvvetleri tarafından Brem ene tev- yor.> . .. w • ••• • her ik. sahilinde ve bu nehirle deniz 
tusunu hür \'e şerefli olarak tesit et- cih edileı şiddetli hücum esnasında Son dakıka~a ogrenıldıgıne gore, arasında dağlık mıntakada ricate 
miş ve yenı seneye mucadelemızın deniz inşaat tezgahları da bombar· bu gece Dublıne yapılan bombardı· d tm kt d. I G·· . .. .. 
h kl ·· k 1 b 1 k b' h il cvam e e e .. er. orunuşe i!:O• a ı olduğu iman ve umidlle dolu dımana maruz tutulmustur. lki numn manda çok ·a a a ı ır ma e eye : I k d y 
olarak ve hnkkın haksızlığa gn.lebc ralı !ima eivarı.ndaki bütün depolar de bombrılar düşmüştür. Birçok ağır re, !.~ah 7.',!1t~· a:~n .. a l"kun~~ tay-
edieceğl ~anaatile. gir~lştir. l\llll~tl- yanmağa ba .. Jamıştır. Bir pilot yaralı vardı·. Şafaktan biraz evvel, ya.re!• eJrı' ı:ıç' .. k~~ lu tlun u. e e el t-
m zln hnlıııe \'C ıstıkbalıne medenı ,.e ~ 1• k 1 k 1 d mıs c.. ır. un u ta yan tay)'are e-
t"rih" 1 i "k k ' k dd Focke,-ulf tayyare fabrikası üzerine po ıs ve es ·er c:-, en ·aza tın an ya· · . b' .. k b' k L"b ._ ... ı eser er ne, yu se mu a ern- k . • b" .• rının ııyu · ır :ısmı ı yaya na-.-
tına güvenimiz vardır. Çunku vicdanı- gddiğ. zc.man, fabrikanın yanmakta ral!l~rı çıkt.rma ıçı_n . utun ~ayr.et• !edilmiştir. 
mız müsterihtir. Çünkiı kimseye karşı olduğunu görmüştür. Bu tayyarenin len ıle çalışmakta ıdıler. ~ımdı~e İtalyanlar hava şartlnnnın müsait 
taksızlık etmiş değiliz. Çiınkil en asil attığı bombalar, alevler içine diiş- kadıı.r ast;arı 1 2 yaralı tesbıt l!dıl- ld - Ad · 'k -

"k k hl"'· . . o ugu rıyntı ten geçmege ve 
\'e yu :;e a u6ı kıymeUer için mu- müıı ve biraz sonra alevler arasında mıştır. ~ h · d k' h k" 
barebe edlyoru~ . o·W f D ·ı Sk t h c nup cı-p esın e ·ı are ut ıç.n · .. ~. altı infilak vukuF gelmiştir. Deuts- ıger t=tra tan nı Y ·e c gaze- b b d . 1 · "h' 

_Milletim boyle bir imanla dolu ve İche \Vacuum oıl etrol tasvi ehane- tesinin öğrendiğine göre, Roosevelt, ~m aı: ıman tayyare er~ne ~u ım 
boyle çelikten bir maneviyat taşıyarak . w P Y H' I k h f' d' I t"k f J'. ınıktarda avcı tayyarelcrı tcrfık et-
mi.ıeadelcnln but ün çetlnliğlne, butün 51 ç?k ha~:ıra ugratılmış ~e Brcmen- ıt. ~e arş. . a ı' ıp oma ı aa 1 meğe muvaffak olmakta iseler de 
imtihanlnnna duşm:ı.nın gayri insani dekı demıryollanne da bır çok nok· yetını artırarak, rla~daya kar~ı _> a- Yunan pilotlarınır: serbesce hnreket 
hnvn. hücumlnnnn göğus germekte ve tada isabetler kaydedilmiştir. Bir de- pı!aca.k her ho.reketın kuvvetlı lr· tt'kl .- · l k d h ' k. 
b. 1 d 1 1 'h · d A e ı e:ı ıma mı.ıta asın a u ur.ı 
ır taraftan müdafaasız masum kur- miryolu civarında bulunan fabrika· r n a ı unsur <:rı ı tıva e en me- .. - ki d k f l 

b 1 ır.1 ' 'k B' 1 'k d I l . d b.. "k suren sogu ara avanara na ıyel· 
alnını iftih l "k 1 k .. · ' · I f • d v - B r d k' e uu nma ıçır uyu :r cesaret 
an annn a 6 arken diğer taraftan da lar, tamameı yakılmı!ltır I rı a ır eııı ev et erın e uyu 1 t b 1 k · · b· .. "k b' 

kü alçakça n~s~ııf~-ese ii~:rı~~dirkn~~~~ Raporlardan bir tanesi, bu hücu· IAmuha_ek etB' olg~kraca.d gınl ı 1 _er bı~. ~-kı sahibi olmd.ları lazım gelmfktedir. 
ı> mun Ma h · 1 h.. d men a ır eşı ev et erı uyu k' I h .. b . 

yapmaktr.dır. Çünku cesur adamların nn eıma yapı an ucum an 1 Tw· ·ı Al h . . . ı, on ar enuz u cesaretı go ter-
başına taç konulur. çok dahF. §iddetli olduğunu bildir- e 5' ~gı ":as.ıtası e man arıcıyesıne memişlerdir. 

Mücadelemiz iztıraplı olacaktır. Fa- mektedir. Alman hava da fi batarya- bıld;.rtmıştı~. .. __ .•. El basan bombard-:n- n 
kat manevi kuvvetlmız tlikenmiyecek- !arının baraj ateşi çok şiddetli ol- .. 'ı ıne Daı~y Ske_tch ~n ogrendıg~ne • • " • :ı 
tir. Çı.inkiı büyük nmmelerlnl hatırla- muştur. gore, Amerıka Bırleşık devletlerın· edıldı 
yan ve şerefini müdrik bulunan millet B b d deki kuvveti: İrlandalı grup, B. de Atı.na 3 ( \ . "\.) _ Yuı nı' an· . om ar ıman tayyarelerimizden l • 
her şeye :zmctmlştlr. insanlık hay:;!~ lir ta . dönerken, İngiliz sahili Valeraya bir mesaj göndererek, r· C:_ki Jngiliz hava kuv' etleri umurni 
ye ve ve arı mUlctlmlzde o kadar de- ki el lc:nda bitaraflığının Bitler tarafın· kararnah.nın bildirdig-ine göre. ln-
ı. in kök salmıştır ki onun biıklllmesine açı arın a düşmanın bir Junkers - dan ckabul edı'lmes'ıne"' ı'nanmama- "' 

k.. kt 8'- t · 1 t J k "' giliz bombard•man tayyareleri di.ın ım · .. n yo · ur. 0 < yyaresıne ras amış ır. un ers, sını ve Serbes İrlanda devletinin, 
Ordu, mlllct. kadınlar, erkekler, ih- 800 metreden ateş açmış, lngiliz h h . j .

1 
h .. 

1 
.. Arna' utluktaki Elbasanı çok büyük 

Uyarlar, çocuklar, idare edenler ve bombardıman tayyaresinin arkasın· arp arıç, ngı tereye er tur u bi:- muvc.Ffakiyetle bombnrdıman 
edilenler hepimiz tek bir insan gibi bir daki top bu ateşe cevap vermiş ve yar~ımd8: bul · nmasını ısrarla talep etmi !erdir. Üç büyük yangın çık-
tek gaye gudiiyoruz. Hepimiz aynı his- etmışlerdır. 1 biraz ı:onra düşman tayyaresinin, mış ır. 
si tnşıyoruz. Hepimiz aynı yıldızın izlni k y · ·ıı · 
en parlak yıldızın izini tnklp ediyoruz. duman çıkararak ve zigzag yapara B d. 'd k' ·ı 1 unan sıvı erı arasında 
Bunların hepsi o bir kelime ile ifade yoluna devam ettiği görülmüştür. .~r ıa a 1 1 a yan 1 Aot·iJnean3 v(eA .yAa.)ralaUnmaunm)iaErm· edilir: Vatan. Bremene yapılan büyük hücumda 

Hepimiz tamamen muttehld ve mü- e!as hedefleri, her türlü harp gemi- mudafaa hattı yarıldı nivet N~za.r~tı'n~·n resmı· teblı'g"ı··. . tesanlt olarak harbedlyoruz. Bunun si ve bilhassa denizaltıların inşa edil- ~ 
kindir ki muzaffer olacağız. Allah bl- rnekt? olduğu deniz inşaat tezgah- Harbın ıkincı ayı esnasında, } anı 
ze yardım etmektedir. Allahın yardı- lan, Deutsche Vncuum oil tuviye- (Baş tarafı 1 inci sahifede) 29 ikinciteşrinden 28 ilkkiı.nunn ka-
mını en büyuk bir silfıh olarak kabul 1 ı· dar olan devre zarfında İtalyan ha· 
tdlvor ve yeni seneye o··uıe girı"yoruz. haneleri, demiryolu münaka atı. ı· kkınd ld d • " " 1 d k d 1 f b · Bardla ha a e c mevcu umumı va akınlarının sivil ahali ara ında 

Aziz milletime snndet ve muzafferi- man ar civarın a ·i epo ar, a rı- malumata göre bu haberin büyiık 
yetıerle dolu giinler temenni ederim. kala: ve diğer muhtelif endüstri nok· mikyasta bir taarruzun mube§Şlri ol- sebep olduğu znyiatla iras t'ttiği 

İmıa: Gcorges n tdar: teşkil etmiştir. ması muhtemeldir. maddi hasar aşağıda gösterilm'ştir: 

1 1 

Pilotların ballları, bir Gebrü- Bardlanın bir çok defa. İngiliz do- 12 si kadın, 20 si çocuk ve 5 i 

Gu•• nıu·· k der Nielson Amidon ve pirinç fab- nanması ve hnva kuvvetleri tarafın- de kundak çocuğu olmak üzere 88 Borsa dd dan bombardıman edildiği hatırlatıl- ölü. 2a i kadın. , s i çocuk , e 14 Ü 
riknsını baştan başa o derece şi et· maktndır. kundak çocuğu olmnk üzere 196 

--------------
1 le yanar bir halde müşahede etmiş· 

L. K. !erdir ki esasen enkaz haline gelmiş Muhasara altında bulunan İtalyan yaralı. 
60 

3 Kanunusani l!J41 
3 7 ,50 93!: Tuı ıı: borcu 1. ll. lll. 

• 1t 938 lltramlyell 
• • 938 lkrnmlyeU !:rgant 

AB C. 
• 7 934 Sıvas-ErzurumD.Yı. 
• 1t 934 Sıvaa - Erzurum 2-7 
• 2 9~2 lfazlne bonolan 
• • 938 • it 

Kuponsuz demlryolu tnhvill I-D 
Kupon kesik 
A. Dt>mlryolu rr.üme.ssu senet 

19.17 olar bu yer daha fazla tahrib et- kuvvetlerinin 20 blnden fazla olduğu Şe.hirlcrae ve köylerde ev ve 
19.70 meği lüzumsuz telakki eylemişler- .oon günlerde t:ıhmln edilmektedir. bir kili~e yıkılmıştır. Yıkılma tehli-

dir. Bu fabrikaya taarruz eyliyen pi· İtalyan harp gemilerine 

1 

kesine maruz 01.dukları için t~hliye 
19.81 l l b d k b ük • h ) edilen evlerin mıktan da 100 u geç-ot ar, ura a se iz üy" yangın t 
20.48 ısa e er mektedir. 
19_20 ç:kcrdıklarını ve nihayet bütün bu Kahire 3 (A.A.) - İngiliz h:ırn kuv- ---------
60.50 yangınların muazzam bir tek. ateş vetlerl umumi kararg!ıhının tebliği: Yugoslavyada vergiler 
52.50 halini almış olduğunu bildirmişler- 1/2 kftnunusanl gecesi Inglllz tayy::ı- arttirıJdı 
40.25 ! dir. Pilotlar, bu yangını, dönerken releri Trabhı.sgatb llmanınd:ı bulunan 
39.25 Holland~. hududum· ·aştı klan halde gemilere şiddetle akın yapmışlardır. Bclgrad 3 CA.A.) - D.N B. ajansı 
38.50 • .. k d . 1 d" · ü da tılan bomba bildiriyor: l k!ıımnusa.'l!rlen ı•ibaren 

T. C. Merkez bankası . 
Soldan sağa ve yukarıdan aşağı: r. İş bankası <nama muharrt!r) 
ı - Sinemacılık sanatı. T. t~ bı.ınkası ChamUe alt) 

109 25 
yıne gorme te evam etmış er ır. nk h cum esna.sJn n -

· B' '- el • • *h 1 dalgakıranla rıhtıma ba(:h beş \'ergfler mahsüs bir surette nrttırıl-
9.35 ır ro~ enız ınşaat tezga ına, ar .. bulundu 'U sahaya düş- r.ııştır. Mu~uıcle vergisi yiızde 2,5 dan 
9.65 doklar.ı v . binalara bir çok defa k~vazörun iz ta ·a~elerlne mahsus yuzde 3,5 n cıkarılmıştır. Ş.!:Pr, kah-

2 - B':!yan eden. T. Iş bankası müesms hlssesı 
3 - Ten belle şen. A. cJcm!ryolu şlrketı ( % 60) 
4 - Yönetlnlz. A. Derr:lryolu şirketi < % 100) 
5 - Tersi Turk masallarında 1k.i Esklhlsıır Çimento şlrkeU 

fi.şık. Kredi Fonsiye 1903 
6 - Koyun tüccarı _ Nefi edatı. 1t • 1911 
7 - Eski bir mekteb derecesi - Ki- • • Amorti 

rcç. • • Kupon 
8 - Giizelleşlrin güzeli noksan - Türk altım <Reşad> 

Başına . «k• gelirse okunnn şeydir. Külçe altını 24 t\yar 1 gramı 
9 - Iman edenlere. Osmanlı bruık:ısı (Banknot> 
10 - Bir ermeni ismi. Londra üzerine 1 Stcrlln 

Geçen bulmacammn halli Ncvyork üzerine 100 dolar 
Soldan sata ve yukarıdan &'!ağı: Cenevre üzerine 100 Frank 
ı - Kocayemlşl, 2 - Orucbozan, Atına üzerine 100 Drahml 

97.- yüksek infilt'. kudretinde bombaları m~tilr. De~ r; bir çok yangın- \"C, blr:ı Vt' diğer ispll'tr.ılu içk11erlt' 
24.- i:oıabet •tmiş ve bu tezgahlardan ikisi Fngar~ış~ı;~~a:ka bombalar da 1 ben1Jn, elektrik ve ha\'a gazından nlı-
39.50 üzerine bi.-ılerce yangın bombası dü§- ~~~ rıhtımında ve bir harb ge- nan istlhlfık resmi de arttırılmıştır. 

7.85 tükten sonra bi:tün bu saha o clere· misine ısabet etmişt!r. Mutcaddld in- , ...................................... , 
~~~-~~ ce şiddetli ve o derece parlnk. bir fllaklardnn sonra deniz tayyare han- ınıştır. 1/2 kll.nunusanl gecesi bom-
57:_ alev deryası halin<' gel?1i~t!r kı bu gn;lnrı yanmai;a b~~la~ıştır. bardım:ınları müteakip malzeme de-

l 30 alevlerin içind yükse.le ınfılak bom- Iklnci nkın da gumruk dalgakıra- polarında ve binalarda buyuk yan-
23:10 balarının patlamalan müşahede nına tam isabetler kaydedllmlş ve gınlar çıkmıştır. 

2 71 edilememiştir. nhtıma b:ığlı harb gemilerinde ol- Dün başka hucumlar da yapılmış· 
2 35 duğu tahmin edllen beş yangının tır. Bilhassa. şehrin garblnde toplu 

5.24 * Bu ay içinde yapılacak pasif ve çı~~~ğı ;:e _üç infil~.k _ vuku _ bulduğu halde bulunan nakliye vn.sıtalarile 
132.20 akltıf nldrm tecrübesi için vilayet se- gor~lmuştur. Ik.l buyuk motore isabet askeri karargahlara hucum edilmiş 

29.6875 ferbl'rlik mudürlüğü bir tallmntna- Yaki Qlmuş ve bunlardan kesif duman ve bomb:ırdınıan neticelerinin vusati 
0.9975 me hazırlamıştır. Bu talimatnamede tabak~ı yükselmiştir. Çıkan yangın- fotoğraflarla tesblt ve teyld edilmiştir. 

3 - Cumudiye, 4 - Acul, Arbok, 5 - SOfya üzerlne 100 leva 
Pek iyi gitmiyerı Topkapılıların bu Yud, Şol, 6 - Eblaş, Ter, 7 _Mey- Madrld üzerine ıoo Pı'çeta 
karsılaı.madıo iyi bir derece tutma· 1 rotanns, 8 - Izeblcmıno, 9 - şa, R:ı.- Belgrad üzerine 100 Dinar 
L. rı vaz ctlcriı i düzeltmeye yara- mp, 10 - Inek, Şopa. 1 Stokholm üzerine 10\l Ku.ı-on 

1.6225 al rm sırasında vnzifedar teşekkülle- lar 100 kilometre uznkdan görülebll- İtnlyan doğu Afrlkası uzerindc mu-
12,9375 rin alncnklan tedbirler, seyrüseferin mlştlr. tcaddld keşi! uçuşları yapılmış:>a dıı 
.S.175 nasıl yapılacağını, ekiplerin mesai ı Batı çölunde B:ırdiaya karşı yeni- kayde değer bir hadise cereyan etmc-

31.005 t:ı.rzları izah edilmiştir. deu müteaddld hava akml:m yapıl- 1 miştlr • • 
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Bahlf e 8 

Anupamn en srüzel 8fW PIHdnl 
Keraml GOL bahçeainden ~ 

edebilininlz. 

1 

SiYAH G_ül de dahil 
Buyüli Gül Koleksiyon~ 

Liste isteyiniz 
Taşraya sipariş kabul olunur. 

Kerami Panldar 
Uncular cad. İmam sok. No. 28 

ÜSKÜDAR 

1 g 

~ 

"det IJraıık ı.ıra 

1 2000 2000.-

3 1000 - 3000.-

2 750 - 1500.-

4 500 - 2000.-

8 250 2000.-

35 100 - 3500.-

80 50 - 4000.-

300 20 - 6000.-

Türkiye iş Bankasına para ya .. 
hrrr akla yalnız para biriktirmiş 
olnıaz, aynı zamanda taliinizi 

de denemiş olursunuz. 
Keşideler: 4 Subat, 2 Ma- ı ı 
yıs, 1 Ağu tos, 3 İkinciteş-

rin tarihlerinde yapılır 

Kumbaralı ve kumbarası· 
hesaplarında en az elli U 

rası bulunanlar koraya 
dahil edilirler. 

İstanbul Bele:Jivesi ilanları 1 
Ycnikapı odun iskelesinden ZeyUnburnuna kadar 1mtid:ıd eden Devlete 

ald crazlclen 3 sene müddetle kum çıknrma işinin resmi nısblsi açık arttır
maya konulmuştur. ilk ternlnat mlkdarı 70 lira 88 kuruştur. Ihale 15 1/ 941 
çarşamba gUnu saat 14 de daimi enciımcnde ynpılacaktır. Tallplerln ilk 
teminat makbuz veya mcktuplarlle ihale günü muayyen saatte daimi en-
cumeude bulunmaları. < 12549> 

Emlak ve Eytam Bankasından 
Esas No. Yeri Kıymeti 

181 Kadıkoy Osmaniye 12510.
mah. KO§u yolu so
kal'.rı No. es. 13. 15. 
ye. 33. 33. 35. 3511.31 

197 Beşiktaş, Neşriyat 24324.
mah. Çiftlik ye. Ek
mek fabrikası sokağı 
No. es .. 2 mu 9. ıo. 
Ye. 4, 4 1. 4 2. 

Nev'i 
Samanlık 
ahır 
tarla 

Bostan 
hane 
ahır 
oda 

152 Beyoğlu, Kamerha- 16796.- Ev 
tun maha. Es. Topçu
lar sokağı No Es. 18, 
Ye. 20. 

2336 Beyoğlu. F~rlkoy, 19452.- Arsa 
kL<nm 2 mah. Fınn 
sokağı es. No. 61. 

Mesahnsı Depozitosu 
15 hektar 2502 
2620 M2 

ı hektar 
4213 M2 

388.37 M2 

38783.70 M2 

4864.80 

3359.20 

3890.40 

Adıe.sl ve tafsilatı yukarda yazılı gayri menkuller, peşin para Ue ve 
kap:ılı zarf usullle şubemiz satış komisyonu huzurunda sntılacaktır. 

ihale 1611/941 perşembe günu saat 14 dedir. 
işbu eml1ikl satın alacaklara satış bedelinin bir kısmı mevzuatımız da

hilinde ıkraz edilecektir. 

3suAL 
1 - Kitap mı>. 
! - Şeker mit. 
J - Oyuncak mı> 

d>Jıacla~ 
Cocuk mecmuası 

Bütün çocuklara bu üç suaü 
soruyor. 

Ceva.plarını•ı 
7 /1 /1941 Salı gününe kadar 
~u adrese gönderiniz: 

(Beyoilu Poıla kutu.o 2053) 

ARKADAŞ 
En çok rey alan suale gelen 

cevap sahiplerinden 5 O kişiye 
hedi:re verilecek ve isimleri 
ARKADAŞ' ın ilk sayısında 
ilan edilecektir. 

J stanbul Levazım 
atnirliği satın alma 
komisyonu ilanları 

BELSAMiTOL 
İdrar yolları iltihabı, had ·Ve 

müzmin belsoğukluğu, idrar 
zorlukları, mesane ve prostat 
iltihabı ve böbrek hastalıkları
nın tedavisinde tesiri çabuk ve 
katidir. Eczanelerden ısrarla 
BELSAMİTOL arayınız. 

Umumi satış yeri: 
Anadol.. Ecza Deposu, İstanbul 

BııkırkÖ)' ll:ılkcvlnden: 

HER AKŞAM 

Taksim salonunda 
Bayan MUALLA ve Kemani SADi'yi 

d.lnllyccekslnlt. 
SAZ DEYETİ OKUYUCULAR: 

Kemini D E 1'1 t R A L t Hanende : HAFIZ İBRAHİM 
Klarnet Ş t} K R t) HAFIZ CELAL 
Cümbiif C E M A L Bayanlar : BELKİS, FAİKA CAN 
Kanun. i S M A i L Bayanlar SUlln, Nadire, Saadet 
Banco ı Ş A B A N L t L t S E K İ idaresinde 
Piyanist ı A Y S E L POGANNi Kadın ORKESTRASI 

ve büyük VARYETE. Her gün 4 ten 7 ye kadar HALK matinesi lkonsmas
yon 13,5 kuruş. Büyük sürprlzler. 
Mnsalannı7.l evvelden ka atınız. Tel: 40099. 

Devlet Demiryolları ve Limanları lıletme 
Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli (2500) lira olan 500 kilo kösele <23/1/941) perşembe 
günü saat (11) on birde Haydarpaşad~ Gar binası dahlllnd"kl komisyon 
tarafınd:ın açık ekslltme usulllc satın nlınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (187) 11.ra (50) kuruşluk muvakkat teminat 
\e kanununun tayin ettiği vesalkle birlikte eksiltme günü s:ıntine kadar 
komisyona muracaatıarı lii.zımdır. 

Bu ~şe ald şartnameler komisyondan parasız olarak da(';ıtılmaktadır. 
(52) 

* 
5/ 1 041 pazar gunü saat 15 te Evi

miz salonunda Çoruh mebusu Ali Rı
za Erem tnrafından ahvall hazıra 
hal.:kında siyasi bir konferans verile
ceğinden bütün partill ve halkevlllerin 

Devlet Demiryollan Avrupa hattı 9 uncu işletme Müdürlüğünden 
Istnnbul - Edirne ı.·e Kır :lareıı arıı.sında. karşılıklı olarak yevmi i§l -

mekte olon 7 ve 8 No. lu yolcu trenlerimizin hareket saatlerinde 6 l 940 
ta:lhlr. acn başlamak üzere aşa~ıdıı.ki değişiklikler yapılmıştır. Daha. fazla 
mn!(ımat alınmak için lstas~·onlar:ı. muracnat edilme..,! ayın hnlka 11:in 
o!unur. (34l 

Beherlne 20 Ura tahmin edllen 2i00 _te_ş_r_ır_ıe_rı_r_ıc_a_o_l_u_n_ur_. _____ _ 
liralık gardorop pazarlıkla yaptırıla
caktır. İhalesi 7/ 1/941 salı günü saat 

lstanbuldan hareket saat 8,50 Edime Karaağaçtan hareket saat 8,49 
Edirne Karaağaç varış ıı 17,48 Kırklarelinden hareket • 8,40 

14 de Tophanede Lv. Amlrllği satın 
alma komisyonunda yııpılacnktır. İlk 
teminatı 187 lira 50 kuruştur. Nilmu

Zayi - 932 - 933 yılında Trabzon 
erkek lisesinin 2 net sınıfından aldı
ğım tasdiknameyi kaybettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü yoktur. 

73 No. da mukayyet Mehmet Gürkan ne ve şartnamesi komi.3yonda gorü
iur. Taliplerin belll vakitte komisyona ıı///f 
gelmeleri. C770 - 37) 1 

••• 
Uzun kış gecelerinde hoş vakit 

geçirmek için meşhur 
Sirkeci istasyonunda 20,000 ton ka

dar eşya ve saire tahmil ve tahliye 
ettirilecektir. Pazarlıkla eksiltmesi 
6 11941 pazartesi gunü saat 13,45 de 
Tophanede Lv. Amirliği satın alma 
komisyonunda yapılacaktır Tahmin 
bedell 10,000 Ura ilk teminatı 750 hrn
dır. Isteklllerln belll saatte komisyo-
na gelmeler!. (172 - 39) 

••• 
150 ton saman alınacaktır. Pazar

lıkla ekslltmesl 13/ 1 941 pazartesi gü
nu saat 15 de Tophanede Lv. amir
liği satın alma komisyonunda yapıla
caktır. Tahmin bedell 6750 llra ilk 
teminatı 506 lira 25 kuruştur. Istekll
lerln beli! saatte komisyona gelmeleri. 

(771 - 38) 

••• 
87 adet altlı ve ilstıü d mir karyola 

nlmacaktır. P zarhkln eksiltme 1 
611 941 pazarte.:sı günü saat 14 de 
Tophanede Lv . .Amirliği satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Karyola
lar taliplerin getirecekleri nümune
lerden bell-enllerek alınacaktır. İstek
merln numune ve temlnatlarlle belli 
vakitte komisyona gelmeleri. 

(760) (12510) 
••• 

10 adet otomııtlk nıühilr yaptırıla
caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 611/ 941 
pazartesi g(ınU saat 14,30 da Topha
nede L\'. Amirliği satın alma komis
yonunda ynpılacaktır. Şekli komis
yonda gorulur. isteklllerin belli saat
te komisyona gelmeleri. 

(762) (12512) 

••• 
Maçka kışlasının keşfi mucibince 

bir kısmının tamlrııtı 6 1/ 9.U pazar
tesi gunu saat 15 de Tophanede İst. 
Lv. itmirliği stı.tınalmr komisyonun
da yapılacaktır. Keşif bedeli 1645 Ura 
ilk teminatı l:'.!3 Ura 37 kuruştur. Keşfi 
komisyonda göı ülür. Isteklllerln belli 
vakitte komisyona gelmeleri. 

••• 
t764 - 1!?531) ı 

Bcherine 250 kuruş tahmin edilen 
4000 adet mahruti çadır dlre11oı alına
caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 6 1 941 
pazartesi günil saat 15,30 da Topha
nede Lv. fım!rliğl satınalma komisyo
nunda yapılacaktır. İlk teminatı 750 
liradır. Nümunesl komisyonda goru- ı' 
lür. İsteklilerin belll saatte komisyona 
gelmeleri. 768 - 17 

AR SEN 
LUPEN 

Büyük ve beyecanh roman 
serisini okuyunuz! 

• Du seri 6 l:üyük ve resimli cilttir. 
Beher cildin fiati 80 kuruş. 
6 Cildlik takımı 
birden alanlar için 

f iati: 4 liradır 
T evıi yeri:• AKSAM matbaası ı 

tel: 20681 

Yüzde virmi iskonto kuponu 
Bu kuponu kesip «AKSAM 

Matbaası Kitap servisine> ge· 
tınr veya gönderirseniz fiat 
üzerinder: size yüzde 20 iskon· ı 
co vapılacaktır. 

«AKŞAM» neşriyatı 
ROMANLAR 

Kuru~ 

Küçük ilanlar Va-Nu 
Kıvırcık Pat• 

Sermet Muhtar 
Deli Selami lzzet 
Yab Çapkını 

Burhan Cahit 30 
Bu perdenin arkasında 

z. l. 40 
Düiün sıecesi 

Burhan Cahit 100 
Sumer Kızı 

İıkender Fahreddin 125 
Asyadan bir günet doğuyor 

lskender Fahreddin 80 
Pembe maılahlı Hanım 

Sermet Muhtar 70 
Bir kadın geçti 

Selami lzzet . 20 
G.:vler kaldırımı 

Kırklaı·c!ine rnnş ıı 17,45 istanbula varış • 17,50 

* Görülen lüzum iızerine 6/ 1/ 41 tarihinden itibaren aşağıda No. ve sefer 
eti.iği kısımlnr gösterllen bazı yolcu katarlannın Haydarpaşadıı.n hareket 
saatıerile 1tlnererlerlne de~!şlkl!kler yapılmıştır. 

Her gün Haydarpaşada.n saat 15 45 de hareket etmekte olan 6 No. lı 
katarın 6/ 1/41 tarihinden itibaren Haydarpaşadan saat 15/15, Pendlkten 
saat 10/00 da, izmltten saat 18 00 da Arifiyeden saat 19/ 07 de, BUeclkten 
saat 22/05 de hareket edecek ve Esklşehire saat 00158 de varacak surette. 

Her gün Haydarpaşadan saat 20/ 05 hareket etmekte olan 10 numaralı 
Bilecikten saat 22/ 05 de hareket edecek ve Esklşehlre saat 00/58 de 
varacnk surette. 

Her gün Haydarpaşadan saat 20/05 hareket etmekte olan 10 numaralı 
Adrıpazar treninde, Haydarpaşadan saat 19/ 15 de hareket edecek ve Adıı.
pazara saat 23155 de varacak surette, 

Her gün Hayd:ırpaşadan saat 15 oo da hareket etmekte olan 34 numa
r:ılı banllyo treninin de, Haydal]laşadan saat 14 50 de hareket edecek ve 
.Pendlğe ~aat 15/45 de varacak surette, 

Arifiye - Adapazarı - Arlflye arasında işleyen 115 numaralı trenin Ad:ı.
pazarında saat 18/35 de ve 106 numarnlı treninde Arlflyed"nu saat 19 20 de 
hareket edecek surette itlncrerlerı de~ lştlrllmlştlr. Fazla tafsliô.t almak 

için ıstaı:yonlııra muracaat edilmesi muhterem halka ilan olunur. (60) 

Şeker gibi 
Maddi ve Manevi tatlılıkları ;fadtıe için kullanılan (ŞEKER GiBi) 

tabiri tam manayı haiz değildir. Bunu 

HACI BEKiR ŞEKERi Gibi 
suretinde tamamlamalı çünkü tat denilen mefhum Hacı Bekir 

adında kemal mertPbesini buldu. 

Ali MUHiTTiN ACI BEKiR 
Merkezi: Bahçekapı, Şubeleri: Beyoğlu. Karaköy. Kadıköy, Mısır 
(Elkahire) 

Kefis MEYVALI nuga 

TttrkiJ'e Ottmhuri7eti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarllll: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türk Urası. Şube ve 

ajans adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevi banka muamelelerL 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Iste1dHertn şubemiz eml1ik servisine müracaat ederek tafsilat almaları ------------- Halit Fahri 75 
Zlraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarmda en 

a?. 50 llr:.<~ı bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a tıe aşağıdaki pi§.na 
~ore ikramiye dağıtılacaktır: ve bir lira mukabilinde bırer şartname edinerek ahkamı dairesinde tanzim 

edecekleri tekil! mektuplarını blldiril en gün ve saatte şubemiz satış komis
yonuna ve yahut iadeli taahhütlü olarak mezkur gim ve saatte şubemizde 
bulunmak üzere postaya vermeleri bildirilir. dl919• 

Devlet Deniz Yolları işletme Umum 
Müdürlüğü llanları 

KARADENiZ POSTASI 
2 ı 941 perşembe günkü Karadeniz yolu postası yapılmamıştır. 5/1/ 941 

pazar cunu saat 16 da Karadeniz yolu postasına kalkacak <Güneysu> va
puru gldış ve donüşcle Uliveten perşembe postası iskelelerine de uğraya-
caktır. (31) 

Sat ıhk kamyonlar --
Et nakfıyatında kullanılan .muhtelif tipte kamyonlarımız saulaca

ğından görmek ve pazarlığını yapmak üzere her gün Haliç Sütlüce
sinde Sark Deri Fabrikasına müracaat edi:mesi. 

Türl,c Hava kurumu genel merkez başkanlığından: 
510000 cilt tutkalla makbuz bastırılacak 

1. - Genel merkez ihtiyacı için numune ve şartname.sine göre ve ka
palı zarf usullle 510000 cnt tutkallı makbuz, bastırılacaktır. 

2. - Muhammen 'beden 17850, muvakkat teminatı 1339 liradır. 
3. - İhalesi 6 1/ 941 tarihine 'rasUayan pazartesi günü saat 15 de An

ka!'&da Türk hava kurumu merkez binasında müteşekkil satın alma komlS
yonunda yapılacaktır. 

4. - isteklilerin kanunun 2 ve 3. maddelerinde yazılı vesika ve temi
natı rını havı kapalı ve muhürlü zarflarını ihale saatinden bir saat evve

c11996> 

Kuzguncukda Çarşı caddesinde 58 
No. lu evde mukim iken, halen ika
metgahı meçhul Remzi oğlu 1313 do
ğumlu Zeki Hınç'a: 

İstanbul 2 ncl icra dairesinden: 
İstanbul birinci ağır ceza. mahkeme-! 

sinden sadir olan 24 5/ 939 tarih Esas 

A~K fırtınası 
Muazzez Tahsin 50 

Tevzi yeri: 
AKŞAM matbaası 

«AKŞAM» karilerine mahsus 
vi zde 20 tenzilat kuponu 

39 32 Karar 39/ 144 C. M. No lu ilamı, ,:::::::::::::; 
sahsi hukuk noktasından berayı in- il 
faz dairemize tevdi ve ikametgahını SA TIUK 2 KAMYON 
zın meçhuliyeti hasebile bu hususda Bir ~nesi Fordson marka bir 
tebliği muktezi icra emrinin b!r ay tanesi 33 model Ford marka ka-
müddetle iliınen teblığine mercice rüserill fakat lastiksiz iki kam-
karar verilmiştir. ilan tarihinden iti- yon satılıktır. Her gün 20992 
baren bermuclbl hükmü ilam ipta- Telefonla Hakkı Özak'a müracaatı. 
line karar verilen Üskudar birinci no-
terinden tanzim olunan sahte vekll- •••••••••••••
letnamenin bllrlza iptali ve tediyesi 
ldzım gelen masarifi muhakeme ve 
ucretı vekii.letın ödenmesi veya icra
nın geri bırakılması hakkında seı&
hiyetll makam veya mahkemeden bir 
karnr getirilmesi, ak.si takdirde para 1 
hakkında beyanda bulunulması la
zımdır. Beyanda bulunmazsanız ala
caklının talebi uzerlne hapsen tazyik 
olunacağınız gibi hllflf: hakikat be
yanda bulunulduğu takdirde hapis
le cezalandırılacağınız, vekii.lctname 
hakkındaki kısmın, ademi ifası ha
linde ise 343 üncü maddenin tatbik 
olunacağı ve hakkınızda cebri icra 1 
yapılacağı, bu hususda tebllğl mukte
zi 940179 No. lu Jcra emrinin tebliği 
makamına kaim olmak üzere llan 

Ooyçe Onenf Bank 
Dresdner Bank Şubesi -Blerkezis Berlin -Türldyed~ Şubeleri : 

lstanbul (Galata) 
Deposu: Tütün Gümrük 

Jzmir 
Rer türlil banka muamelAtl 

olunur. ı .. •••••••••••••• 

4 adet 1.000 liralık 4,000 Ura 100 adet 50 liralık 5,000 lira 
4 • 500 • 2,000 • 120 • 40 • 4,800 • 
4 • 250 • l,000 • 161) • 20 • 3,200 • 

40 • 100 • 4,000 • 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşaıtı 

dü•miyer.lere ikramiye cıktığı takdirde % 20 fazlaslle verilecektir. 
Kur'Jar senede 4 defa 1 eylQl, 1 brrincikinun, 1 mart ve 

1 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Beyoğlu yabancı askerlik şubesin
den: MEMUR 

ARANIYOR 
ı - Beyoğlu ve Beşiktaş kazaları 

dahlllnde oturmakta olan ve askerlik 
çağına girmiş bulunan 337 doğumlu 
~abancıların kanun mucibince 112. 
kanun/941 den iUbaren yoklamalan- Türkçe vı Fransızca ile muhasebe 
na başlanmıştır. 2 - Yoklamasını ve Sigt.rta i~lerine aşına bir memu
yaptıracaklar aşağıda lstcnllenlerl de ra acefo ihtiyaç vardır. Taliplerin 
beraberinde getirecek veya göndere- 195 numaralı Posta kutusuna tahri-
ceklerdlr. A - İkametgah sencd~ ren müracaatları. 
B - 4 vesika fotografı, C - Bunlar- ••lll!!lll•••••~~~~!!lllll 
dan başka okurlann okul vesikası, 
sanatkArların sanat belgesi, malfıl DİPLOMALI DADI 
olanların da rapor goııdermelcrl veya Aranıyor. 
getirmeleri mecburidir. 3 - Yoklama- Doğacak çocuğa ayni zaman-
ya cumartesinden başka her gün sa- da lohusaya bakabilecek diplo-
bahtan öğleye ve haziran sonuna ka- malı bir Dı\DI aranıyor. Talip-
dar devam edeceğinden bu muddet 
zarfında mükelleflerin yoklamalannı lerin Ayazpa~ada Üçler apar-
yaptırmalan lAzımdır, gelmeyenlerin tımanında 2 No. lu daireye ıa-
askerlUt tanununun 83. maddesi mu- at 13 der. 1 5 e kadar müra-
clbince cezalandırılacakları UD.n olu- caatlan. 
nur. 


