
Dün Ankara da kız talebeler 
kahraman askerlerimize 
hazırlanan hediyeleri 
evlerden topladılar 

Fiat mürakabe komisyonu 
bugün tekrar et fiatlerini 

tedkik edecek 
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Almanya ltalyaya 
ciddi yardımda 
bulunabilir mi? ---

Bir taraftan Arnavutlukta Yu
nanistana mağlüp olan, diğer 
taraftan Afıikada ingiliz ordula
n önünde geri çekilen İtalya, 
nihayet Almanyadan yardım is
temiş olacak ki, Almanyadan 
tayyareler gönderildi. Almanya·· 
dan Akdenize deniz kuvvetleri 
gelmesine, yahut kara kuvvetle
:inin Afrfü:aya nakline imkan 
olmadığı için alman yardımının 
tayyareye inhisar etmesi zaruri
dir. Bu kadar bir yardıma bile 
nıuhtaç kalınası, İtalyanın «ken
öi denizi» nde ve kendi hayat 
sahasında en çok güvendiği de
niz ve hava hakimiyetini tema· 
ınen kaybettiğini ispat eder. Yunan kıtaatınm İtalyanlardan zaptettiklerl 

Balkanlarda Yunanistanı işgal, 
Afrikada Mısın fethetmeye gi
derken Arnavutlukla Bingaziyl 
kaybetmek tehlikesile karşılaş
mak, İtalyayı temelinden sars
nuştır. Faşist rejimi, ve onun 
~efleri, halkın karşısında, suçlu 
ve ~inmiş vaziyettedirler. Bütün 
harbeden devletler ricali ve ordu 
kumandanları Noel ve yılbaşı 
ll1ı.inasebetile beyannameler neş
rettikleri halde, böyle belagat 
fırsatlarını kaçuınağı sevmeyen 
İtalya büyükleri seslerini çıkar
nıamışlardır. Bu vazivetıerde söy· 
liyecek söz bulama~1ak cidden 
elemlidir. 

lngilizler 
Bardia'ya 
girdiler 

İtalyanlardan 15 bin 
esir alındı 

Şehrin şimalini tutan 
ltalyan kıtaları teslim 

ol el ular 

Almanyanın yardımı, birkaç Kahire 5 (AA.) - Orta Şark 
Yüz tayyare göndermekten ibaret lr.giliz umumi karargahının tebliği: 
kalırsa, bunun, harp meydanla- Dün, gece basmadan evvel, Bardia· 

nın bütün şimal mıntakalarını tutan 
tll'!da İLalyanın talihini değişti- İtalyan kıtaları, teslim olmaya mec-
l'('Cek bir tesir yapması beklene- bur edilmişlerdir. Devriyelerimiz 
ınez. Bunun içindir ki alman Bardianın ta içerisine girmişlerdir. 
tayyarelerinin geEşini, Almanya- Düşman müdafaası şimdi cenubu 
nın, Akdeniz harbinin neticesini şarki mıntakasının dış sahasına in-

hisa!· etmektedir. 
değiştirecek ciddi bir yardımın- Düşmandan t 5 bin esir alınmış 
elan ziyade, italya efkarını yal- bulunuyor. Mukavemet edenlerin 
nız kalmıs olmak hissinden kur- temizlenmes: hareketi memnuniyet 
faracak bir teselli saymak daha verici bir tarzda devam etmektedir. 
doğru Oltır. Sudaı- hudcdunda vaziyet deği§-

memiştir. 
. Esasen, İtalya, Almanya.dan Kenyamn şimalinde hudud mınta-
daha fazlasını isteyebilir mi? kasmd~ devriyelerimiz faaliyetlerine 

Bu harpte İtalyanın Alman- devam ediyorlar. 

Yaya yardımı, fransız ordusunun Bardianın denizden 
bir kısmını hudutlanııda tut- bombardımanı 
nıaktan ibaretti. Bugün de Al- Kdıire 5 (AA.) - 3 ikincika-
tnanya, İngilterenin muazzarr.. nun gün'~ Bardif'. müdafaasına karşı 
kuvvetlerini kl'ndi karsısında tu· ateş açan ve bu su~etle kara hare
tarak İtalyaya en büyük yar- katını takviye eden lngiliz harp ge
d1mcta bulunuyor. Büsbütün ser- milerinin bombardımanı hakkında 
bes kalmış bir İngilterenin var şu tafsilat alınmıştır: 

Hücum cuma sabahı erkenden 
kuvvetile İtalyaya yüklenmesini 6 30 sularında başlamıştır. Bard.iayı 
düşünmeli! aitı haftadanberi bombardıman eden 

Nihayet. İtalya, İngiltere ile su kesimi hafif gemileri~ hepsi 1~
başbasa boğnsan Almanvaya ba- manın önüne gelm~şle_r~ır. Bu ge~nı
zı t - .. : . ler ara .ır.da 380 lık ıkı topu o an 

ayyareler gondermıştı. BU b" ·t·· m"sı· de bulunuyordu. t . ır monı or ge ı . 
ayyareler alman kuvvetlerıle be- Bunlan büyük gemiler takib etmış 

raber İngiltere akınlarına gitti- ve bunla· sahilden altı mil mesafe
ler. Bugün de Almanya İtalyaya de durmuşlardır. Bu sır~da hücum 
tayyare ırönderiyor. Su halde başlamıştır. Muharebe. ~~los~ mare-
karşılık t;mamdır. • şal Grı..zianının k~lesı uzerıne en 

• · a avı 300 ton obus savurmuştur. 
ltalya çeresiz kı:ı.ldıkca Alman- Bş g b d 90 dakika sürmüş-. ' om ar ıman 

Ya yardımını arttırmaz mı? .. tur. 
Almanyanın ingil~ adalarına Hava şartlan son derece müsait 

hergünkü müthiş taarruzları bulunuycrdu. Deniz sakin ve rüyet 
İtalyaya en kıymetli yardımdır. mükemmeldi. Ateş amiral gemisi~in 
Bunun haricinde Almanyanm. 1 5 pusluk topların~n ilk salvos~ ~~e 

. · . başlamıştır. Bundan sonra butun 
herhangı şekllde yardımı - bil- hl 1 . 1. b. tepesini şiddet-. . .. zır ı ar şıma ı gar ı 

fiil kara kmvetıe~ Afrıkaya gon- le dövmüşlerdir. Düşmanın sahil 
derilmedikçe - Italyayı kurta- muhafaza bataryaları bu bombar
l"qmaz. Böyle bir vaziyet, esasen dı.manil mukabele etmiştir. İtalyan~a-

Avustralya 
Harbiye Nazırı 

diyor ki: 
«İtalya yıkılacaktır. Bu 
yıkılma ancak bir ay 

meselesidir.» 

Kahire 5 (AA.) - Avustralya 
Harbiye Nazırı B. Spender, dün 
akşam Kahirede Mısır radyoları ile 
neşredilen bir nutuk söylemiş ve ez
cümle demiştir ki: 

«Avustralya kıtalarının Bardiada
ki muvaffakıyetleri karşısında bü
yük iftihar duymaktayım. Kıtaları
mızın Bardiaya muvaffakıyetle te
tevvüç eden hücumlan, istikbal için 
bir zamandır. Kıtalarımız, bu fnsatı 
sabırsızlıkla beklemişlerdir .• Binlerce 
Avustralyalı daha nelere kadir ola
cakla. mı göstermek arzusu ile yan
maktadır. 

Avustralya kıtalarının Bardi'aya 
bu hücumu, bunların mücadeleye iş
tirakle:-inin ancak ufak bir kısmıdır. 
Önümüzdeki yol güç ve kanlıdır ve 
zaferin bize getireceği sulh, halen 
ancak 7aytf bir surette önümüzde 
gözükmektedir. Fakat hiç kimse, 
zaferin bizim olacağından şüphe 
edemez. İtalya yıkılacaktır ve bu yı
kılma, ancak bir ay meselesidir. O 
zaman, kuvvetli, merhametsiz ve 
gaddar hakiki düşmanımızla karşıla
şacağız. Bu düşman karşısında hig. 
siyatla hareket etmememiz lazımdır. 
Bu düşmanın, merhametsizce, kati 
surette ve aman vermeden ezilmesi 
lazımdır.> 

Meclisin bayram 
ve kış tatili 

Ankara 6 - Millet Meclisi bugün 
öğleden sonra t.oplana.rak birkaç ka
nun layihasını müzakere ettikten son
ra. bayram tatiline başlayacaktır. 
Meclisin bu celsede kış tatiline de ka
rar vermesi muhtemeldir. 

Bugünkü ruznamede silah altında 
bulunan muvazzaf erlerin hizmetinin 
bir sene daha uzatılması hakkındaki 
muvakkat madde vardır. 

8~ Rorisevelt nutkunu 
hazırladı 

Sanayİin harp zamanin
daki esaslara göre 
teşkilatlandırilmasıni 

istiyecek 
ll'ıütt f'kl · hesabında yoktu. rın bu meydan okum~sına muhrıp-
z. c ı erın d İngiltere- !erimi.:. en küçük toplarıle cevap ver· Va,İngton 5 (A.A) - Reuter 
ıra, italyan or USU - _ mişlerdir Bir taraftan 15 pusluk biJd" · R 1 k ırıyor: eisicümhur Roosevelt 

lün çabuk hakkından ge ece ' topalr endahta devam ederken, di- pazartesi günü kongre huzurunda 

ltalyan muka
bil taarruzları 

tardedildi 
İtalyanlar beş defa 

hücum ettiler 

Yunanlılar şimalde 
mühim bir tepeyi 

ele geçirdiler 

Atina 5 CA.A.) - Resmi Yunan söz
cüsü, dün akşam askeri harekat hak
kında aşağıdaki malumatı vermiştir: 
•Bugün hiç bir İtalyan mukabil ta
arruzu muvaffak olmamıştır. İtalyan
lann mukabil hileumlarından birisi 
Klisura ınıntakasında yapılmıştır. 
Ağır topçunun müzaheretile yapılma
sına rağmen, bu mukabil hücum ve 
gerek bundan evvel yapılan diğer beş 
hücum, d~mana büyük zayiat ver
dirilerek tardedilmlştir. 
Yunanlılar şlmal cephesinde 1500 

metreden yük.sek irtifada mühim te
peler işgal eylemişlerdir. 

Atina 5 (A..A.) - Reutcr bildiriyor: 
Son 24 saat zarfında muhasamatın 
en mümeyyiz vasıflarını Italyanların 
gerek sahil ve gerek merkez mınta
ka.larında yaptıklan şiddetli mukabil 
taarruzlar teşkil etmiştir. Cepheden 
gelen son haberler, Yunanlıların hiç 
toprak kaybetmeden düşman hücum
larını muvaffakıyetle durdurdukları 
merkezindedir. 

Son günler zarfında Tepedelen -
Klisura mıntakasında şiddetli muha
rebeler cereyan ctmşitir. Kllsura clva
rındakl mühim tepelerin, esir ve le
vazım ele geçiren Yunanlılar tarafın
dan zaptedllmesi üzerine İtalyanlar 
Kllsura - Berat yolunu Yunan topçu 
aLeşinin tesirinden kurtarmak üzere 
bir mukabil taarruza geçmişlerse de 
muvaffak olamamışlardır. 
Yunanlılar, şimal mıntakasında 

mühim bir tepe işgal etmişlerdir. 

Elbasan bombardıman 
edildi 

. A_ti;11a 5 (A.A.) - Yunanistandakl 
Ingiliz hava kuvvetleri umumi karar
gahının tebliği: 

İngiliz hava kuvvetlerine mensup 
bombardıman tayyareleri Elbasanda 
yolların iltisak noktalanna ve diğer 
aske~. hedeflere çok nıuvaffakıyetıı 
bir hucum yapmışlardır. Bütün bom
balar şehre d~m~ ve büyük bir 
Y~ngın ~ıkararak siyah bir duman 
sutunu yükselmiştir. Alman fotoğraf
lar, binalar üzerine tam isabetler vaki 
olduğunu ve müteaddld yangınlar 
çıktığını göstermektedir. 

Bütün bu harekflta iştirak eden 
tayyarelerimiz üslerine dönmüşlerdir. 

.. l.kka'fiie:ra 

Yetmiş paralık 
nezaket! 

Mısırı alacaktı. Hadisenin bu ğer '.U:lftan bütün muhriplerimiz okuy•ıcağı nutku hazırlamakla iştigal 
Şekle girmesi, İtalya kadar Al· ateşe iştira~ e~işlerd.~r·.. . ederken parlamento mahafilinde ln- Tramvayın birinci mevkiin.de va• 
tnan . . d t t~ız bir siırpriz Bunun uzerıne buyuk gemıler, giltereye kiraya vermek veya iade z~e g~en b~etçiler ahaliye a:Sin 
lnı ya ıçın e a · tekrar liman önünden geçmişlerdir. etmek suretile yapılacak yardım dıye hıtap edıyorlar. nezaket göate-

o . uştur. k Bu esnada gemilerimiz, limanın mü- programını tatbik etmek üzere ye- riyorlar. Fakat ekseriyetle ikinci 
ltalyaya bilfiil yardım anca dafaa Il"~vzilerini yeniden şiddetle ni bir hükumet korporasyonunun mevkide K1"ado düşmektedir: Öteki

karadan olabilir. Bu da Arna- bombardıman etmişlerdir. Bu sırada teşkil rdileccğine dair çok mühim ne berikine. gelişigüzel «Sen» hitabı 
~tlukta mümkündür. Fakat büyük kaya parçaları, askerleri ve bir haber dolaşmağa başlamışhr. başlıyor. 
htında da iki esaslı mahzur ·var: müdafaa tesisatını ezere~ ve to.~l~r- Söy]'!ndiğine nazaran Roosevelt Ummni hizmet görenler. umuma 
nirisı· b" t ı"t 1 bo"yle ca taş yuvarlayarak denıze dokul- nutkunun yalnız ana hatlarını bitir- ayni nezaketi göstermelidir. , ızza a vanın, . , .. B . h"d ··k .. .. .. t n·. . · . müştur. u ın ı am go yuzunu oz miştir. Bazı yüksek memurların ver- Zaten kemali aradaki fark Yetmit 
'Y 1t yardım netıcesınde Alman- bulutları ile kaplamıştır. dikleri mnlumata göre Roosevelt bu para, doksan para... Bu hal böyle 
anın emrine girerek alınan or- Büyük gemiler ateşi kesip uzakla- nutkunda milli sanayiin filen harp devam ederse birincidekiler de 

Nccmeddin Sadak şırken sahil bataryaları tekrar en- zamanındaki esaslara göre teşkilat· «Bize layık R"Örülen yetmif paralık 
(Devamı 7 nci sahifede) (Devamı 2 nci sahifede) landırılmn.sını talep edecektir. nezaketh diye alınabilirlerlf 

BU SABAHKi 
TELORAFLAR 
Bardia'da 

25 bin ltalyan 
teslim oldu 
Çölde allnan 
italyan esirleri 

63,000 den fazla 

Sav.yet 
Balkan sefirleri 

Moskovaya 
davet edildi 

Almanlar, Sovyet • Ru .. 
men hududunda tahşidat 

yapıyorlar 

Lond.ra 6 (A.A.) - B.B.C.: Öğrcnil
dlğlne göre &l1lyet Rusyanm Roman
ya, Yugoslavya, Bulgaristan, Ynncınls
tan ve Macaristandakl sefirleri müşa
vere için Moskovaya çağrılmışlnrdır. 

Londra 6 (A.A.) - B.B C.: Son ha
berlere göre Romanyada vazıyet ka
ranlıktır. Yeni Alman kuvvetlerinin 

• • • Macaristan yolu lle "Romanyaya gcl-
Bardıa esırlerı arasında diği rlvay~tlcrı dolaşıyor. Roman-

. k d yada asken ve sivil bütün tayyare 
ga:nızon uman anı, meydanları Almanların elindedir. Al-
bırçok generaller Ve ma.nlann Sovyet - Rumen hududu 

50 t k d civarında kuvvet ve malzeme tahşid an var ır ettiği öğrenllmiştır. 

Kahire 6 (A.A.) - B.B.C.: Orta şark 
İngila kuvvetleri umumi karargahı 
tarafından neşredilen fevkalade teb
lii": 

Llbyada mühim İtalyan üssü Bar
dia, Britanya kuvvetleri tarafından 
tamamen işgal edilmiştir. İtalyan gar· 
ııizonu dün saat 13,30 teslim olmuş
ıur. Bütün İtalyan techizat ve malze
mesi İngilizlerin eline düşmüştür. 
Bardia İtalyan garnizonu kumandanı 
general BergonzoJi ile 4 general ve 
iliğer yüksek rütbeli zabitler esirler 
arasındadır. 

Kahire 6 {A.A.) - B.B.C.: Bardia
dan alınan İtalyan esirlerinin hakiki 
miktan henüz nıa1iım olmamakla. be
raber, 25,000 den fazladır. Çölde taar
ruzun bidayetindenberi İtalyanlardan 
alınan esirlerin nıiktarı 63,000 ü geç
miştir. 

Zaptedilen harp malzemesi arasında 
45 hafif ve 5 orta tank vardır. 

Kahire 6 (A.A.) - B.B.C.: Bardiaya 
taarruz başladıktan 36 saat sonra 
Bardia kalesine İtalyan bayrağı ye
rıne İngiliz bayrağı dikilmiştir. 

Roma,Bardianın 

sukutundan ev
vel ne diyordu ? 

Kahire 6 (A.A.) ·- B.B.C.: İtalyan 
radyosu Batdla muhasarasl başladığı 
zaman Bardia müdafaasmm faşist re
j ıminln müdafaası olduğunu söylüyor
du. 23 kanunuevvelde Roma radyosu 
Bardianın bu harbin en parlak sahi
felerinden biridir diyordu. 

Biraz sonra İtalyan radyosu, De
utsche Ailgemeine Zeltung gazetesl
n!n Bardiadaki harekatın harbin ne
ticesi ilzer!nde kati blr tesir yapacağı 
hakkındaki mütalaasını zikrediyordu. 

Bulgar krall Alman. 
yaya gitmiyecek 

B. Filof, Alman Harici:sre 
Nazırile görüşmek için 

Salzburga gitti 
Sonfya 6 (A.A.) - B.B.C.: Kral 

Borisin, Almanyaya gideceği habe-
ri tekzip edilmektedir. 

Londrn 6 (A.A.) - B. B. C.: 
Bulgaı Başvekili B. Filofun Alman 
Hariciye Nazırı B. von Ribbentrop 
ile görüşmek üzere Salzburga gittiği 
öğrenilmiştir. B. Fi!ofun B. Hitelr 
ile de görüşeceği zannediliyor. 

italyanlar Avlonyaya 
çekiliyorlar 

Atina 6 (A.A.) - B.B.C.: Dün akşam 
öğrenildiğine göre İtalyanlar, yeniden 
Avlonya lstlyamctlnde çekllmişleı-dir. 

Atina 6 (A.A.> - B.B.C.: Son haber
lere göre Yunanlılar, sahil mınt:ıka
smda. yeni mevzUer işgal etmşllerdir. 
Şimalde ise, stratejik ehemmiyeti hals 
tepeler zaptetm~lerdfr. İtalyanlar, 
ı:ı.nudane bir mukavemet göstermişler
di. Esir edilen bir İtalyan zabltl il.ze
rinde kaçan İtalyan nslı:erlerine ateş 
etmesini emreden amirlerinin vesika
ları bulunmuştur. 

Atina 6 (A.A.) - B.B.C.: Ceılhede 
mahalli muharebeler olmuştoı·. Elimi
;:e 200 esir ve mühim miktarda Iıarp 
malzemesi geçmi~tir, Popolo di Roma gazetesi de birkaç 

gün evvel Bo.rdianın zaptedllmez ol-
duğunu yazıyordu. Hür Fransızlar Bardia 

Dün ise İtalyan hükıimetinin söz- muharebesinde müh· ;m 
cüsü B. Ansaldo, Bardia hezimetini • 
şu sözlerile itiraf etmiştir: hizmetler gördüler 

uBardia düşse bile 20 gün dayan- Kahire 6 (A.A.l _ B B.C.: Ilü., 
ması bütün İtalyanların iftihar ede- Fransız kuvvetleri karargahı tarafın
ceklerl bir vakadır. Bu 20 gün Italyan- ?~ neşredilen resırJ biı' tebliğe göre 
lara. Libyayıı- yenl kuvvetler gönder- rıur Fransızlar son Bardh harekfı.
melerini tcnıln etmiştir.-. Ansaldo tında k d 
~imdiye kadar elde edilen askeri neti~ ara an ve denizden miıhlm bir rol oynamışlar ve Barclla ile Tobruk 
celerd.en hükümete karşı meınnunl- arasındaki yolu tama.mile kesmişler
yetsl.zlik -~~st:renlere 'Şl<;idetıe hücum <lir. Bir sipahi alayı, düşmana karşa 
ederek sozunu bitirmiştır. büyük muvaffakıyetler kazaııınıştır 
11111111 .. 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~11 

-.-. 250,00Q liramızın 50,000 lirası arsa içini... 100,000 lirasi 
Y.apı ıçın!. .. 50,000 lirası mefruşat içini. .. 49,990 lirası da mütefcr .. 
tıkaya 1... Kalır 1 O lira ... 

-O ne için} ... 
- Villamızın duvarları boş kalacak değil a karıcığım, bu on lira 

da meşhur sanatkarlardan salın alacağımı:: tablolar içinl~ 

' 
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Diin Geceki e u Sabahki Haberler 
"6 ay dişimizi ltalyan petroı 
sıkmalıyız,, gemisi nastl 
İngiliz muharriri batırlldı 

Garvinin bir makalesi Yunan denizaltisinin ku

ı.ondra 5 (A.A.) - Observer gaze
tesınde B. Garvln, yeni sene bldaye-

mandanı bir derece 
terfi etti 

tlndekl vazlyetl tahlile hasrettiği haf- • 
tnlık makalesinde önümüzde geçecek Atma 5 (A.A.) - Yunnn Bah-
nltı ny müddı!tln kati bir imtihan teş- riyc Nczneti dün akşam aşağıdaki 
kil edeceğini ve Brltanya mllletlnln tebliği neşretmiştir: 
bu müddet zarfınd:ı. azmini ve inad- 31 kanunuevvel tarihinde Creen
cılığmı bir misli arttırması lazım C_?l- wich snatile saat 6.20 de, Spanidi-
c!iğ.nl ve fakat uğrıyac::.ğı bu çok mut- • k d k" ,. . 
hiş hucumları atlattığı takdirde doğ- 81~ ·umand.ı~ın ~ 1 K~t~omıs de
rudan doğruya zafer yoluna girmiş mzaltısı, Adrıyatık denızınde Mo
&"yılncağını, çunkü bu muva!fakıyet- nores noktasının on mil şimali garbi
le yalnız düşmanın taarruz bıçağını sinde keşif gezerken, biri önde biri 
korletmekle knlmıyarak terazinin kc- arkada iki topla mücehhez muavin 
ft' ini kendi tarafına eğdirecek tarzda gemiler sınıfından bir düşman silah
An:ıerikadan gelecek yardımlann en lı petrol g-emisinr raslamıştır. İtalyan 
muhlm kısmını o tarihlerde almaya b w t b · 5 
b:ıc-Jıyacağını yazmaktadır. ~yragın~ .aşıyan u g;m!, ~n: 

B. G:ırvln sözüne şu suretle devam Cıovnnnı dı Medusa (Şınkın) ıstı
et.mekted1r: cÖnümüzdekl altı ay zar- kametinde ilerlemekte idi. 
tında hepimizin parolası cDayanmakıı Yunnn denizaltısı derhal hücum 
olmalıdır. Vakla bıı tabirin lcab ettir- vaziyetine: geçmi~ ve biraz sonra 
dı"i fedakarlıklar ne kadar ağır ol- iki torpil atmıştır. Petrol gemisi, 
mrk kı:ı.bll~e o kadar ağır olacaktır. gı;rbe doğru dönerek bu torpiller-
Bunu tatbık edebilmek için cesareti- d k . 
mlzln ve gayretimizin bütün ihtiyat en urtulmuştur. Denızaltının lc.u-
l::u\\'rtlerine muhtacı?.. Bu noktada mandam hücuma mümkün olan bü
ne bizim aramızda nt: de Atlantiğin tün vasıtalarla devama azmetmiş 
öteki sahilinde en küçük bir şüphe buluı.uyordu. Bunun üzerine deniz
blle };almamak lc.ıb eder. altı derhal denizin üstüne çıkmıı ve 

Ver ceğlmlz kararlarla ve yeni sene- yıldırım süratile beş yüz metre me
n n bu tehllkeıl müddetinde göstere- safeden topla hücum etmiştir. Bir 
cı:ğ'lmlz dayanma kab!llyetııe, yalnız , . .. . •• 
tendi mevcudiyetimizi ve hürriyeti- ııı:aç .. tcşı muteakıp. P" trol gemısı 
mlzl dcğll. cihanın lstlkballnl ve be- ate§ alını§ ve benzinin ve mühimma
~ rtyı:>tın talıhlnl temin etmiş olaca- tın yanması ile şiddetli infilaklar 
(; 7.. Dtı yıkılmaz azmi göstermezsek vukun gelmiştir. Hareketini kontrol
} mPrika kendi bakımından da, bizim dan mahrum bir hale gelen petrol 
b k·mımızdan da gec yetişmiş ola- gemisi rüzgarla Yugoslav sahiline 
cal:tır. 1941 senesi~n kati bir - sı;_nc sürüklenmiş ve karaya oturmuştur. 
o acağı, beşeriyet tarıhlnde bir donum K d 5 · · 
nrktası teşkil edeceği muhakkak gibi . u.man an panı~ıs bu muvaffa: 
r,orunmekt~dlr. Bunu soylemekle har- kı~e~ın~e~ dolayı bır derece terfı 
hın .ıınümüzdekl 12 ay zarfında bite- ettırılmıştır. 
ceii;lnl iddia etmiyoruz. Hayır_ fakat, CKatsonls denizaltısı, geçende 3 
harp cereyanının bu sene zarfında İtalyan nakliye gemlslnl batıran Pa
müsbet bir surette bir tarafa veya dl- panlcolls'in eşidir. 926 senesinde Fran. 
r:er tar::.fn akac:ığına intizar edeblll- sacla. yapılmıştır. 576 ton hacmlndedlr. 
rlz ve etmellviz. Suyun yüzünde süratı 14, lçlnde 9,5 

Hlfü?r, ımphe yok ki Amerika tstlh- mlldlr. Bir tane 10 luk, 1 tane 4 lük 
s3Jatı tam haddini bulmadan ve aza- topu, 6 torpido kovanı vardır. Müret
mi şekline doğru yükselmeden elinde tebatı 39 kfşldlr.] 
bulunan fenalıkların en büyüğünü 
yapmaya çalışacaktır. Bu sebeple, 
önumuzdeki altı ay zarfında elindeki 
bütun tahrib vasıtalarlle İnglltereyl 
bir harabezara çcvlrmcğe çalışacak
tn. Buna karşı koymak için Brltnnya 
mlllctlnln şimdiki faaliyetinden fazla 
~alışması ve bilhassa kadınlardan 

Amerika fabrikalan 
24 saat çalışacak mı? 

d:ıha çok mühim blr miktarının işe EfkA ~ • • •• 
atılması ıcab eder.11 arı umumıyenın yuz-

· Romanyada 
de 89 u bunu istiyor 

Nevyork 5 (AA) - Gallup 

b ., •• k b ~ k l m.üessesesinin son istatistiği Birle§İk uyu ır ana Amerikanın müdafaa kaygusunu 
iabat etmektedir. l!k sual ,u idi: 

· acılacak 
• 

Bu suretle Sovyet kontro
lundan geçmeden Tuna· 

ya girebilecek 
Londra 5 (AA) - Salahiyet• 

tar bir Alman membrundan bildiril
diğine gör:: yakında Romanyada 
Cemavoda ile Köstence arasında 
Tunayı Kı.radenize bağlayacak olan 
bir kanal inşa edilecektir. 

Müdafaa için istihsalatı artırmak 

üzere harp levazımı fabrikalan her 
gün 24 saat çalışarak üç ekip kul-
1anmal· mıdır) Bu suale gelen ce
vapların yüzde 89 evet, yedi hayır, 
dördü d• müstenkif çıkmı~ır. 

Jkinci sual de §U idi: Milli müda
faa programının tcsrüne yarayaca

ğını gördüğünüz takdirde §İmdi saat 

başına aldığımız para ile haftada 
daha fazla çalı§ır mısınız) C~vapla
nn yüzde 75 i evet, 15 f hayır ve 
1 O u da müstenkif çık.mı§tır. 

Tahta kalede 

Arnavutlukta bir Yunan nakliye kolu 

Bekçi ücretleri 
.~ 

Taksim nahiyesinde, halkın itirazı 
dinlenmeden yapılan cetvel mucibince 

tahsilat Jurdurulclu 
Mahalle bekçllil! yakın' zamana 

kadar blr nevl gedlk glbi ldL Bir bek
çi l§lnden aynlacaltı zaman bekçlllği 
pata mukabilinde başkasına. devre
derdi. Bekçilerin muntazam kıyafet
leri yoktu. Çalışmaları da muayye 
bir tarzda değildi. Hükümet bili kae'll!!I~~ 
sene evvel bekçileri zabtu tapt altımı 
nlmağa knrar vermlş, bunlara bir ör
nek elbise giydirmiş ve bekçllerl po
lisin emri altına soknrak polisin yar·-llJKlıfiıfA.'. 
dımcısı haline girmiştir. 

Bekçiler muayyen bir man.ş alma
dıklarından ötedenberi evlerden aylıli 
para toplarlar, bunu aralarında. tak
sim ederlerdi. Her ev kendince müna
slb gördüğü parayı bekçiye verirdi. 
928 de vll!\yet idare heyeti bekçilerin 
vazife ve sal!\hiyetlerlne dair bir ta
limatname kabul etmişti. Bu talimat
namenin 12 nci maddesi bekçi ücret
lerine dairdi. Bu madde mucibince 
cev sahipleri veya kiracılar kudret ve 
sial mallyelerlne göre» muayyen bir 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

1 
Bir bekçi 

General Metak
sasın beyanatı 

Başvekil zafere itimadi
nln sebeplerini anlatti 

Ailna s (A.A.r - Haftalık Nlke 
mecmuasına verdiği b~ millakatta, 
B:ı.şvekll B. Metaksas, malzeme iti
barile ezici bir üstünlüğe sahip bir 
düşmana karşı kazanılacak zafere 
neden dolayı ltlmad ettığlnl şu suret
le lza.h etmiştir: 

1 - Yunan ordusu, kallte itibarile 
İtalyan ordusundan üstündür. 

2 - Bu ordu fedakarlık hissine ma
l!ktlr. 

3 - Bu ordu yüksek ideallerle ha
reket etmektedir. 

4 - Yunan ordusu muayyen blr 
gaye ile harbctmektedlr. Bu gaye de 
mütecavizi tardetmektcn ibarettir. 

5 - Yunan askerleri fena. havalar
da ve diğer her nevi mezahlme kat
Iinmaktadırlar. 

ti - Yunan askeri her noktal nazar
dan İtalyan askerine faiktir ve or
dumuzun kadrosu müstesna kabiliyet
lere sahip bultnmaktadır. 

Bütün bunlara şunu da ııave etmek 
lAzımdır: Ordumuz, arkasında kendl
slnl tama.mile mllll davaya vakfetmiş 
tekmil bl~ milletin teşkil ettiği muaz
zam manevi kuvveti hissetmektedir. 

Harp gayelerinin neler olduğu hak
kında 110rulan bir suale cevaben B. 
Metaksas demiştir ki: 

cBu gayeler memleketimizin istiklal 
ve tamamıyetınl temin etmek ve Yu
nanıstanm maddl ve manevi kuvvet
lerful scrbesce inkişaf ettirebilmekten 
ibarettir. Bittabi bu başka. mllletıerln 
zafanna olmıyacaktır. Asla. Fakat, 
d!ğer her hangi bit mllletln de blzim 
serbes inkişafımıza mfınl olmasına da 
müsaade etmlyeceğiz. Yunanlıların 
ecnebi ellerde kalmasına. müsaade 
edemeyiz. 

Yunan millet!, cephede ve gerilerde 
kahramanlıklar yaratıyor. Bütün me
şakkatlere ve mihnetlere koya par
çası gibi göğüs geriyor. Bu mukave
meti daha. muntazam ve muttarit bir 
şekle koymalıyız. He~ türlil mihneti 
tebessümle karşılamalıyız. İşte bu, bi
ze zaferi tetnin edecektir. o zafer ki 
daha şimdiden blzlmdlr.:1 

lngiliz hava 
akınları 

Kaht~man a~kerl~ri- ltalyada halkın mane-
mıze hedıyeler viyatını yükseltmek 

Brest ve Hamburg' a 
hücum edildi bir destro· 

yer bombalandi 

Dün Ankarada kiz 
talebeler evlerden 

hediyeleri topladılar 

Bunun için büyük gayret 
sarfediJiyormu, 

Bal 5 (AA.) - Reuter: Basler 
Londra 5 (A.A.) - Hava nezareti- Ankara 5 (Telefonla) _ Hu- Nachrichten gazetesinin Roma mu-

nln tebllği: Sahil müdafaa teşklldtına dudlarımızı bekliyen kahraman as- habiri, İtalyada halkın maneviyatını 
mensup tayyarelerimiz dün, gece ba- kerlerimize ve subaylarımıza kış he- yükseltmek için büyük faaliyet sar-
sarken, Brest istila limanına taarruz b 1 h fedildı"g"'ı·n; bı'ldı'rmekte ve Roma sı·-diyeleri hazılayarak un an enüz • 
etm.şllerdlr. Bir düşman destroyerine yasi mahfillerinin yakında Su'"vey" 
·· bomba isabet ttiriltni tı Kızılay teşkilatına göndermemiş " 
uç e ş r. mıntakası da dahil olmak üzere Ak-Tayyarelerimiz düşman avcılarının olanlara bir hizmette bulunmak 
hücumuna. u~ramıştır. Düşman av üzere bugün Ankarada ebediye denizdt.. büyük bir mihver taarruzu
tayya.relerlnden biri vurulmuş ve ha- toplama günü> ol;rak tesbit edil- nun vııkua geleceği tahmin edilmek-
vada infilak etmiştir. Tayyarelerimiz- mişti. te olduğunu ilave eylemektedir. 
den biri kayıptır. Kızılayın Parti teşkilatile yaptığı ltalyaya yardıma giden 

Norvecin cenubu garbl sahili açık-
larındaki ilı:i düşman ticaret gemisine işbirliği sayesinde orta ve yüksek Alman" tayyareleri 
de bomba isabetleri kaydolunmuştur. mekteplerdeki kız talebelerin de Londra 5 (A.A.) - Reuter 
Geceleyin hava süraUe fenalaşmıştır. dahi' bulunduğ\! ekipler evleri do- ajansının havacılık muhabiri yazı
Bu vaziyet bombardıman tayyarele- ]aşmış, vatandaşlar tarafından yor: ~ltalyaya Akdenizde yardım 
rımlzln hareketlerine engel olmuştur. yiğit erlerimiz ve 'subaylarımıza ha- k 
Bununla beraber Breste tekrar taar- etme Üzere gönderilmiş olan Al-

zırlanmış olım eldiven, çorap, fani- h k 1 • • h b ruz edilmiş ve şehrin denize karşı olan man ava uvvet erının ar e işti-
la gibi hediyeleri toplamıqlardır. ki · h kk d h b h kısmında. bombalarımız patlallll§tır. .. ra e~ı a ın a enüz ir aber 

Hamburgda da hedeflere taarruzlar Bugün toplanan hediyeler mühim gelmemiş olmaaı Alman tayyareleri-
yapılmış ve yangınlar müşahede edil- bir yekuna baliğ olmaktadır. nin lte..lyaya gelmelerinin pek eski 
mlştır. Gece harekfltına iştirak eden olmadığını veyahut adedlerinin pek 
tayyarelerlmlzden hiç biri kaybolma- T k 'I d "b f . mahdud bulunduğuna delalet eder. 

Muva~alayı doğrudan doğruya te
min erlecek olan bu kanııl sayesin
de bugün Sovyetlerin kontrolu nl
tmda bulunaı, Tunanm ağızlarından 
geçmeL ihtiyacı ortadan kalkacak
mış. Bı-sarabyanm ilhakından sonra 
St.vyetle• T unnnın şimal ayağını 
kontro • edecek bir vaziyette bulun
maktadırln. 

mıi:g· iltereye hücumlar a Si er e no e Bu tayyarelerin toprak üstü tcşkila-
geceki cinayet hafif oldu usuıu·· kalkmıyacak ~~~;:1:~~ı'::a~a~i::~

1

ı!:::n ~~~!~ 
Londra 5 (A.A.) - Hava ve dahili artmasına mani teşkil edecektir. 

lngilizler Bardia'ya 
girdiler 

Hasani iki ikıi bıçakla 
kalbinden vurdular 

emniyet nezaretlerinin tebliği: Bugun Şimdiki halde bu yardımın asker 
gündüz, m~nferlden uçan düşman Ulus bütiin taksilerin nakline mahsus büyük tayyarelerle 
tayyareleri, Inglltcrenln şark mınta- • J 1 • .. d pike yapan bombardıman tay'-'are-
k d k kt 1 b b t l' eme erıne musaa e J asın a pe nz no a ara om a a - :ı:- lerinden ve avcılardan mürekkep 

Dün gece yansından sonra Tahta- mışlnrdır. Bu bombalar iki yerde bazı edileceg"' ini tekzip ediyor h 1 kale civarında. Uzunçarşıda geçen po- hasarlara sebebiyet vermiştir. Yara- olması mu teme dir. 
lis memurları yerde kamından ve lılar da pek azdır. Ankara 5 (Telefonla) - Ulus gaze- Nakliye tayyarelerinin Arnavut-
kalbi altından yarnl:ınmı.ş bir adamın Alman teblig"' İ tesi §U haberi neşretmlş'tlr: luğa aııker naklinde, bombacılann 

(Baştarafı 1 inci sahifede) yatmakta olduğunu görmüeıer, derhal cOtomoblllerln tahdidi hakkındal.1 ise Akdenizdeki İngilt~re filosuna 
d h b 1 F k ~ Bertin 5 (A.A.) - Alman ordulan 

a ta aş amıştır. a at bu gülleler kendini cankaratanla hastaneye nak- Başkumandanlığının tebllği: Alman Koordinasyon heyeti kararının önü- taarruz hususunda kullanılacaldan 
lngiliz gemilerinin oduklarJ.,r yakın !etmişlerdir. O civarda oturan ve Ha- hava kuvvetleri dün yalnız silahlı müzdekl günlerde tadil edlleceğlne, zannolunnbilir. Avcılara gelince, 
yerlere düşmüştür. san lsmlnde biri olduğu anlaşılan bu keşi! akınları yapmıştır. Tayyareler bu tadile göre tnksllerden tek ve çift bunların fena hava dolayısile Arna-

Cemilerimiz., tabiatile tekrar mu- adam, ancak birkaç söz söyllyebilrnlş tarafından alınan fotoğraflar, 2/3 .:lllmaralıların müna,ebe ile çalıştırıl- vutlukta ve İtalyan hava kuvvetleri
kabcle etmişlerdir. Bunun üzerine 'fe kendisini iki kişinin yaraladığını sonkAnun gecesi Cardl!f üzerine yapı- ması usulünün kaldırılacağına, hatt§. ni bile endi•eye dü .. üren benzin 
J 1 bildirmlştlr. AlAkadar zabıta memur- 1 ta 1 i ti sı i t hususi otomoblllerln de tamamen l.şle- y " 

ta yan bataryaları sükut etmiştir. ~an derhal tahkikata glrlşmffler ve ankt dalrruzun Y ne ce n cyid et- melerlne müsaade edileceğine dair ba- stoklarının noksanı ve tamirat me-
Bu esnada gemilerdeki mürettebat Ömer ile Ahm"'d isminde iki kJ.şı"yi bu me e r · salin!n ehemmiyeti dolayısı·ıe de " Dün gece Bristoldçin hususi ehem- zı gazetelerde bir takım haberler lntl-
karada Avu~tralya ordudu topçusu- c!nayet suçlusu olmak üzere yakala- mlyeti olan Avonmonth Umanı ve ){e- ,:ar etti. Alakalı makamlar nezdinde Libyada pek mahdud bir taarruz ha
nun şiddetli hücumundan sonra müs- mışlardır. Hasanın yaraları vahimdir zn Bristol kanalı sahlllerinde askeri yaptığımız tahklka~ nct!ces!ndc bu reketinde bulunabilecekleri muhak-
tahkem mevkiin müdafaa hatlann• ve hayatından ümld yoktur. hakımdan ehemmiyeti olan diğer he- haberin aslı olmadığı nnlıışılrmştır.1> kaktır.> 
da bir gedik açtıklarını görmüşler- deflere bir çok Alman tayyaresi mu- H • V k 1 S • 
dir. Fransız kabinesi toplandı vaffakıyetıe taarruz etmiştir. Dün arıciye e i i urıye ve Lübnanda 

Bir gÜn evvel üssü bombardıman Cenevre 5 (AA.) - Vichyden gece d~man tayyareleri Alman top- şehrimizde İaşe zorlukları 
etmiş olan er. küçük gemiler muha- öğrenildiğine göre, Fransız nazırlar lr ... klan üzer1 ıned haBfifl kkuvvetlerdle abkın- Hariciye Vekili B. Şükrü Saraçoğlu Beyrut S (A.A.) - D. N. B. bil-
rebe filosunun hareketı" devam eder- h · d". B h · "' nr yapmış ar ır. r aç yer e om- :lünkb ekspresle İst:ıııbtıla gelmMir. d" · M k F eyetı, un a rıye '"azın amiral balar atılmıştır. Bu bomb:ı.ların y:ıp- " ırıyor: aruni patri i ransız fev-

Yunan şimal 
cephesinde 

vaziyet 
Yunan askerleri şiddetle 

hüküm süren kar ve 
kışla da mücadele 

ediyorlar 

Londra 5 CA.A.> - Ş.maıt Arnavut
lukta, cephenin bir nıahalllnde bulu
nan Reuter ajansının hususi muha
biri bildiriyor: 

İtalyanlar, Arnavutluğun merkezi 
olan Tirandan 30 kllometre kadar blr 
mesafede kain Elbasann doğru yapı
lan Yunan tazyikini durdurabilmek 
için son dakikada fevkalade gayretler 
sar!etmektedlr. Bu şehir, şimal cep
hesinde askeri bir anahtar kıymetini 
haizdir. İtalyanların Arezzo, Venezıa 
ve Tauro fırktılarındnn kurtulabllen 
ltuv•·eUerle güzide Bersaglierl kıtaları 
hlilen, Elbasana giden yolu tahkim 
etmekle meşguldürler. Bu yol, Drnca 
kadar, hemen hemen bütün memle
keti katederek uznnmaktadır. Askerl 
bir rtalyan limanı \'e ussü olan Drnç, 
bombardımaı1lardan son derece mü
teessir olmuştur. 
Şimal cephesinde, Yugoslav hudu

du yakınlarında ve Otrl golu sahi· 
llnde kain Pogradetz civarında harp 
rüzgarının yaladır:ı bu dağlarda mu· • 
hasamat o kadar müşkul şartlar ıçln
de cereyan ediyor k. , bu zorluklara 
inanmak için, lr.s:ının bunları bizzat 
görmesi lfızımd. 

Rüyet şartlarının feımlığı yüzünden 
ortaya çıkan bir çok muskuHi.ta lnzl
mnmen ansızın çıkan fırtınalar mev
zileri şiddetle yalamakta ve etrafları
na kar yığmaktndıı· Bu me•zllerde 
soğuk sıfırdan çok aşağıdadır. 

Bugün İtalyanların sol cenahı Pog
rndetzdcn çok uzaklarda def:lldir. Bu 
knsnba gündüzleri, tnmamlle metruk 
bir kasab:ı. manzarası arzetmektedir. 
Çünkü pek az kalan ahalisi ancak 
geceleri gizlice evlerinden dışarı çık-
maktadır. • 

Geceleri İtaly:ın projektörleri Ohrl 
çölünü aydınlatmaktadırlar. Çunkıi 
İtalyanlar, Yunanlıların ani b r ih
raç hareketi yapmalarından korkmıı.k
t:ldır. Garpte toplanmış olan l~ajran 
kıtMları dağlarda kazılmış ol:.ın siper
ler içinde ve topçusunun himayesi 
altında bulunmaktadır. Dağlarda ta
haffuz edebilmek hemen hemen im
kansızdır. Yunanlılarm bu mevsim ve 
bu mıntakaya göre büyük miktarda 
ayakkabıya vesnlre bu gibi tcchlzata 
acele ihtiyacı vardır. 

Mıntakanın ileri hastanelerinde 
doktorlar bir çok donma vakaları mü~ 
şahede etm~lerdir. Ben şahsen , bir 
çok defa, dağ tepelerinde yalınayak, 
güçlükle ve yavaş ynvnş yiırüyen as
kerlere rasgeldlm. Çok defa donan 
uzuvların kesilmesi zaı-üreti hasıl ol~ 
ınaktadır. Çünkü nakli vasıta.lan kafi 
def,'1ldir. Bundan başka Yunan as
kerleri küçuk çadırlar altında yatmak 
mecburiyetindedir. Bu çadırlar kar 
üzerine kurulmuş olup her turlu hava 
cereyanlarına maruzdur. Bu yüzden 
askerler fena havaların teslrlnden 
kendilerini muhafaza edememekte
dirler. 

Bütün bunlara rağmen. Yunan 
mevzilerine yapılan zlyaretler, insana 
bu fedakar askerlerin kınlmaz kuvve! 
manevlyelerlnln yUksekllğlni gösU!r4 
mektedir. Bu adamlar haftalarca kar 
içinde yaşamakta ve yegitne arzulan
nı İtalyanların biran evı:el goğus gö4 
ğüse gelmek teşkil etmektedir. Hava
lar müsaid olur olmaz harekata baş
lanacağı tahmin edilmektedir. 

Müşahldler, hiç blr şikayet sesi 
yükselmeden bu buz deryasında ya
vaş yavaş ltalyan kuvvetlerine yak
ID.şan fedakar Yunan alaylarına yun
Jü giyecekler tedariki için derhal ted
blrler alınması lüzumuna işaret et
mektedirler. Bu dağlık mıntnkadak1 
beyaz çöllerin diğer canlı sakinleri 
kurtların kargalardan ibarettir. 

Rusyada askerlik 
müddeti artt1rıldı 

1'1oskova 6 CA.A.) - Ordunun gaze. 
tes1 olan Knısnaya Szverdanın blldli'~ 
dlğlne göre ordu ve donanmada mu• 
uzzaf hizmet er. ve erbaşlar için 
dört sene olarak tesblt edllmi§tlr. 
Şlmdlye kadar erler 1çln muvazzaf 

hizmet iki ve erb:ışlar 1çln de üç lll 
• sene idi. 

!fe demeli? 

ken seyirci kalmışlar, fakat bu filo Darlan'ın riyaseti alımda bir toplan- tı"'ı hasarlar 0 kad'lr miihim de11-lldlr. B l k ) k 1 kalade komiseri general Dentzi zi-
ck'ld"k 6 

t> u gar Öy üsiinün Ü - Bazı kimseler &tüccari> tubi-
ç ı ı ten sonra ateşe başlıyarnk tı yapmıştır. Askeri hasar olmamıı:tır. • ~·are. ederek Suriye ve Lübnanın .. k il 1 k k d b b d " l "" • ••k J ·ı k rını u anr••or ar a şama a ar om nr ımana de- M f" f . "" ur sevıyesı yu se tı ece Fransaya sadakatını bildirmiştir. J • 

vam etmişlerdir. eşhur ıloso Agrıda zelzele Sofya 5 (A.A) - Maarif neza- ·Patrik bu mülakat esnasında, ma- cTüccnrj> 
Bir toıpido muhribi geceleyin B . ·ıd.. Ağrı 5 (/\.A.) - Bu sabah 1,55 reli umumi katibi profesör Zozof"un lhalli idarenin alması İcab eden en 1 dememeli; 

Bardia !Vrınnının ta içi.n~ .kadar gi- ergson o u ~e bur.ada şarktan garbe oldukça ITİyaseti altındaki komite, Bulgar müstacel tedbirler arasında erzakın cTicari~ 
rerek hır ltalyan gemısını batırmış Vichy 6 {A.A.) - Truıınmış !ilosof şıddetlı ''C tahminen beş saniye sü- ıköylüsünün kültür seviyesini yük- adilan-: bir tarzda tevzii ve halkın d r• 
v~ ~iğer bir gemiyi yakalayıp getir-,-Ilergson bugün ölmüştiır. 'B. ııergson 1 

Ten bir yer sarsıntısı olmuştur. l Ia- 1 
scltmek üzere dört senelik bir plan iaşesinin tt!mini olduğunu aöylel!li~-1 eme 1 

• 
mıştır. 82 yagında 1<11. · {sar yÖ"tur. · [ hazırlamıştır. 1 tir. l '---------------..1 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

Halide Edib'in bir 
eseri: "/ngiliz 

edebiyatı,, 

( Ş JÇ D i R DA B B R LE Ri }llıailrçırp•••Jl 
~ .... .-.................................................................... _,_ Bugünküinsanların 

Yeni iki yeşil !Eski gibi malım olsun!IAslaltlarneden saadeti! .. 
saha bozuluyor ? 

Muhterem üatadunız Halide Edib, 
f nanbul üniversiteai İngiliz edebi· 
yatı ı>rofcsörü olmak ıafatile de, 
nıilli kütüphanemize kıymetli bir 
eser kazandırdı: 

Süleymaniye camisinin 
alt kısmı park oluyor 

Eski elbiseler eski paltolar 
bu sene çok pahalı satılıyor 

lNC.lLlZ EDE.BlY A Ti T AR1Hl "Ö'n1verslten1n Merca.n kapısı kar-
şısında. cskl An p~a konağı vardır. Dilimizde bir söz vardır: cEsk.iyc 

(baRlangıçtan Elizabet devrine iıı t tından sonra bir sul-
v n paşanın ve a rağbet olsa Bitpa:zarına nur yağar-

lcadar). İstanbul üniveuitesi Edebi- tan sarayı vı Mercan idadisi olarak B l d b 
yat fakültcs. ncşriyo.tından No. 185. kullanılan bu bina, meşrutiyetten dı.> derler. ugün er e u ata sözü 
Kenan bas.ımevi ve kli§c fahriltuL sonra bir müddet erlı:Anı harblye1 a~ağı yukan bir hakikat haline gir-
1940. Fiati J 60 kuruş. 328 sahife. umumi7e dairesi olmuş, sonra yan- mİ§tİr. Soa zamanlarda eskiye kar· 

.llll§U. şı rağbet artbiı için Bitpazarına da 
Bu eserin alelide bir den kitabı şehlrcllik milteho.s.nsı B Prost bu nur yağmağa haılamııtır. 

ıeviyesinir. fevkinde bir tedkik eseri binanın bulunduğu mevkiden Mer- Eski elbise, eslc:i palto, eski par· 
olup dünya edebiyab için de bir ka- c:ın yokuşunda eskl Valde hanı bina- dösü fiatleri son aylar içinde eski
zanç teşkil ettiğini. Halide Edib'in sının bulundu~ yere kadar yeşil bir 
·ı · .:aha tenzlm etmer.i mu~nns1p görmüı- sine nazaran birden bire bir iki 
ı mıne vt: bahusus sez:• kudretine v ı; B 
• · ...,. tu'"r. Bu suretle buradaki binalar ta- misli artm:ştır. unun için şu gün· 

ğimiz paltoya kaç para dese beğe
nirsiniz: 

- 35 Üra .•• dedi, bu kumaşı bu 
dikişi ıimdi piyanda bulamazsınız. 
Nerede timdi böyle lord paltosu ..• 
Eğer 1 20 liradan ap.ğı dikdirtebilir· 
sen aıkolsun .•. Hiçbir yerinde kü· 
çük bir kuauru yoktur. Üıtelik asta· 
rı da yeni konulmuıtur. 

Eski elbiseler neden 
pahalı atımad .:besledi~-izden, korkmakaı· 1 kk ,..... mamaile lstlmlfık edilecek, Halice ba- !erde stanbulun en di ·ate şayan, 

zın iddia edebiliriz. Bu da kimseyi kan bu sırt yeşil bir park halinde en merak!: yeri, ba~lıba~ına bir alem - Niçin eski clbia«ler bu kadar 
şaşırtmaz. Zira öyle bir inkişaf dev· tnrh ve tanzim edllecektır. olan meşhu. Bitpazarında büyük pahah!andı? 
resindeyi:: ki, Büyük Britanyada B. Prost Valde hanı binasını da bi.- faaliyet göze çarpmaktadır. -Tabii pahalılanacak> Mal yok. 
cereyan eden bir vakaya dair artık ııazan dlkkcı.te nlmıştır. Han, eski ol-1 C .. b" d - d l"l · Şimdi eski ner~dd ... Kimse eskisini 
bir Türk başmuharririnin mütalaası ınakla. beraber tnrihi ve mimari blr ! eçen gun ~r .ttını ı~ın e n etı- tekaüde sevketmiyor. Herkes iıin 
ehemmiyetli sayılıyor; Londra rad- kıymette olmadığından yıktırılacak- 1~ bu çarşıya gıttım. Bıtpazarı çar· ekonomi tarafında ... cNe olur ne ol-

tır. Ancak Valde hanının dış duvar- şısının ilk dükkanları yalnız erkek yo:;u tarafından «Şöyle demiş» diye maZ> diye eskilerini elden çıkarmı-
aleme iliu, olunuypr. Buna muvazi lcı.n çok eski knle duvarlnn olduğun- eşyasına, erkek eskilerine tahsis yor. işte bunun için eski elbise çok 
olarak, İngiliz edebiyatına dair Ha- dan bu duvarlcı.r muhnfnzıı. edile- olunmuştı;. Dükkanların yalnız iç pahalılandı. Şimdi bu mallar da 
J'd cektir. tarnfla.-ın~ değil, dıı kısımlarına da 
• ı. e Edi~'in mütalaası yalnız. bizler Diğer ta.raftan Süleymanlye cami- asılmış ceketlere, pantalonlara, pal- dortka.da ky'o~I· Berekk.~t ~ersil ki b~rj· 
ıçın değıl, gerek bizzat İngilizler, sinin alt kısmı da bir park haline tolara bakarken davetkar sesler i~i- n ·ı es ıcı er v~ tı .e epo annı 0 • 

gere!< beşer irfanı bakımından kıy- getlrlleceğinden her iki yeşil saha bu . d k. durmuşlardır. Şımdı de çıkarıp çıka-
ıncttardır. suretle, bu sırt.ları süs!lyeccktlr. tıyor B · b N arzu 1 rıp satıyorlar. Zaten eskiciliğin püf 

Bazı mütehassıslar iki 
sebep gösteriyorlar 

Bir verde bugiinkü insanların 116 

kad~ mesud mahliıklar olduiuna 
anlatınaj'a çalıŞan bir yazı okudwn. 
Su aatırlar pek ziyade dikkatini 
celbetti: 

«Ne kadar mesud olduğumuzu 
Şehrin muhtelif semt.lerinde yapı- anlamak İçin tunları daima diitünü

lan astaltlann bir müddet sonra bo- nü. Unubnaymız ki Napolyon bü. 
ruldu görülmektedir. Mesell Harbiye tün hayatında rad dini • tir 
ile Taksim arasındaki asfaltın blrçok Büyük lakend .. yo .. d ~~lf • 
yerleri şimdiden çotmüşt.ür. cik ol b. :; omrun e ar er~ 
Bazı mütehıwıslar buna ikl sebep m • :,n D' ~~tun~ telgraf çeko

gösteriyorlar: Birlnclsl asfalt. yolla- .. ~ • !!"fanm~retıd o kadar bii
ı·m mutlaka kuru h:ıvada. ve yatıf ol- yu ~~me l'aglnen değil bir oto
mıyan mevsimde yapılması lD.zımdır. ~~ıle, bır otobüse bile binmiş d~ 
Halbuki Tatslm lle Harbiye arasın- giJd1r. Kleopatra seçirdiği bütiia 
do.kl yol, yatın.urlu bir mevsimde ya- zev!-ı V'! ıefahet hayatına raimeo bir 
pılml§tır. Görülen çöküntüler ve bo- defacı1 : olsun sinemaya gidip bir 
::.utluklar bundan ileri gelmektedir. filim seyretmek saadetine erişe 

İkinci sebep de asfalt caddeler üze.. mittir. Vaıİngton yazdırdığı karar:: 
rlnden mutlaka !Ast.Ut tekerlekll ve- meleri ancal.: mum ışığı d · l 
saitln gitmesi lılzım gelirken demir bil · f C . n a ımza •-
tekerlekli arabalann asfaltın terkibini ya w• mlf ır. eng_ız ban tayyareye 
boı:mala.ndır. cBu arabalar geçen degil, tramvaya bile binmiş değıl
yaz yeniden tamir edilen Köprüdeki dir. Abdüliziz bütün hayatında te
san parke ta§larının da hemen hep- lefon kullanamamıştır.» 
stnı yerinden oynatmışlardır.11 diyor- Bunlan okuduktan sonra k d' 
lnr. k d" ld en ' . .. en une mın andım: Meğer biz 
Mutehassısların gosterdlklerl bu iki ne mesuC: insanlarmışız ı 

sebebin ne derece doğru olduğunu w ••·· 
bilmiyoruz. Yalnız şu kadarını blll- Meger hayatta bizim için ne bü-
yaruz ki Avrupadcı. şehirlerde nsfnlt yük saadet imkanları varmış! ••. Öy
yollar üzerinde demir tekerlekli çok le ya, telgraf çekmek. telefon et
"jpr arabalar gidip gelmektedir. ~ek, otomobile, otobüse, tramvaya 

bınmek !... Radyo dinlemek! ... M" }lif b" Ali paşa kono.ğın:ı gelince: Tanzimat d- .uyubrulnub~l' ~.}:ım... e j noktası da budur Paltoyu pardösü-
ue ı.r edebiyatın «d .. 11 ve d inin .1 1 bi siması olan AH e ersenı7 u ıı ı ırsınız... · w ' 

«İç» olarak ikı· bak d dkik et,T muım r . . ki k ly:•yazdan temmuz agustosayından lhtı'ka"rla mu"cadele ım an te papya aid bu blno.nın muhafazası, Bırı yanıma ya aşara : .. ' ' . • 
edilebileceğini kendinin bu eserde sırt tarlhl blr h!itıra olarak, lüzumlu - Smokin verelim, frak vere- alıp depo.na a~acaksın. Be_Yaz ışlerı 

Elimizin altında bu kadar saadet 
imkanları varken yine kendimizi 
bedbaht hissederiz! ikinciyi yaptığını söylüyr: görülmektedir. Maamafih B. Prost lim bayım .•. diye hafif tertip ko· keten elbıselerı de bu vakıtten top· - --

«... lçyüzüni' tedkik edecekler henüz bu hususta kati bir karar ver- Jumda l tutarak dükkanına doğru !ayacaksın. Tıpkı odununu kömürü- Mürakahe daha ziyade 
için kelimeler daha ziyade m a ı z e- ınemlştir. Şayet konağın muhafazası l .. t d' z t b . d . t nü yazdar ucuza alanlar gibi ... 

Fıkra meşhurdur. Canı son dere
cede un helvası istiyen adamın bak· 
kala: m c d 'b k d h lazım gelirse bu blna esaslı surette Yd?w. gos er 

1

1· haben lenımk e ısı ~: 1 Böyle yapmasak bu malları, bu ıtı.ddetlendı·rı·Jecek 
e n ı arettir; ar asın aki r u , tamir edilecektir ıgım onun a a ap o ma , mes egı f" d . S d' ~ 

m an a \•e onlann j fa d e tarzı · h '-k d ı· l '- d "'1 · ı ıata a veremeyız. .. en ne ıyor- - Madem ki bu şekerlerin, bu 
esa t Diğer tnrıı.ftnn bu gibi tatbikat a .. ın a rna umat ama.. egı mı b -. Esk" 'b· 1 1 1 b ~ı 

sır.> planlan hazırlanırken pasif korunma idi) Bu fırsattan istifade ettim. ~~n d .ayımk: lb'ı gı ı ~a ı~ o sunki Fiat kont.roluna d9ha ziyade ehem- un ann, u yag ann hepsi ~nin ... 
~evi.· devir .şahsiyetlerüe, mevzu- bakımından alınacak tedbirlerin de Dükkana girdiğimi? zaman adam: ., ımd~ .~s 

1
1 e ı;e, es El pa to, j miyet verlleceğlnl, kontrollann gü- O halde .ne duruyorsun? A bırader, 

larıle lngiliz edebiyatını adeta bika- göz önünde bulundurulması lüzumlu - Size bir frak vereceğim. Bir padr osdu nhtınk, a tın.1:1· mas, pır an· nü gününe netlcelendirlleceğini ve lhemen bL tencere dolusu helva ya. 
ye .ede.rcl!$İne anlatlagı- bu eserde görülmüştür f k w· ta an a a ıymet ı ••. tu tılerle meşgul olmak üzere bir pıp bol bol yesene ••• 
ob k if · ra verecegım... . . • . . . - Peki dedim kadın elb.ıseleri· - d- ı-k teckil edilecc11'1nl 1 D d" · · bil. • Je t davranmasına raimen bir Mütehassıs, imar phlnmın tafsllD.t Burada meşhur hır terzının ısmını · ' umum mu uru ... eo e ığuıi bepimız ırız. O halde 
~alide Edib' in, crruh vem~» yı paftalannda pasif korunma bakımın- söyliyerek sözlerine devam etti: nin eskisi niçin para etmiyormuş? ... yazmıştık. biz de ne. duruyoruz? Saadetimiz.. 

bız:ıh .. kc.lkarken araya kendinden dan alınacak tedbirler için de yer _ Böyle kesim frak onun maka- Erkek elbisesinden İhtıkarla mücadele en çok İstan- den mümkün olduğu kadar istifade 
U'fey kP.trnamı.. olmasına imkan :ıyıracaktlr. d k H 'k' 1 W• b' ır.aşma '· bulda güçleşmektedir. Fiat mürak;ı.- eddim. Napolyonların Büyük lı-
kt ., sın an çı amaz. em ı ı ye egı, ı- :r ı be komisyonu bilr.>sunun gay~t.:.rl?e kenderlerin. Hanın.. 'idı • Ki Yt !1~ elbette. Bu sebebledir ki, E ri siyah, biri beyaz, gömleği, krava· _ Bırak canım onlara .•. Sen 0 rağmen iht.lk8.r hadiseleri bı.ısbutun • urrt!f • enn, e-

. « ng~ı:z edebiyah» nın objektif kıs- t fiati tı, rugan iskarpin.i il~ tam takım,: .. güze!:m erkek elbiselerinden şaş- nzalmamaktadır. Heı harta 1htlk~r opatr.alarm. JorJ Vaşıngtonların, 
;': hı· Türkle: için ne derece una- Frak almak nıyetınde olmadıgı-1 ma ... Onların yenisi de para, eskisi suçlle adliyenin pençesine teslim edl- ~~az ~anların ve AbiiliziWı büt~ 
umat verici» bir mahiyetteyse, mızı _sö~ledik. ~a.kat ille o frakı ba-

1 
de .. . Pıllım pıllım olsa yine birkaç lenlerln sayısı bir mlkdnr daha ço- omurlerındc yapamadıkları şeylerı 

~r~.lıiar İçin de sübjektif kısmı öyle Fiat mürakabe komisyo- nıı gıyd01rmek ıst~y.o~du. ,para eder. Amma kadın elbisesi öyle ğalıyor. bol bol yapalım. 
buyuk b:r «Türk noktai nazan kıy- nu bugün tekrar - Bır kere gıyınız. ~ynaya b~- mD Onlara !timse para vermiyor. Bundan bir müddet evvel İstanbul Bakkal dükki.nmdaki yağlar, şe-
ın~tini haiz» olsa gerektir: Bir türke tedkik edecek kınız. Ondan sonra .be:genme~s.e~ız Sebebi şu: Kadınlar eskiye rağbet fiat mürakabe komisyonuna ba~h ker ve unlar gibi bu telefonlar, bu 
E:jnen nasd göründüklerini Halide almayınız bayJm. Bır kere gıyınız. ı e::niyorlar. Eski kadın elbisesi satıl- o arak çalıştırılan fıat mürakabe bü- telgraf makineleri, bu radyolar, bu 

il İ okuyarak anlayacaklardD'. ---- - - Dü~kanı~. arka tar~fı m~sait ... Pa- mıyor. Müşterisi yok .•. Halbuki er- rosu bilahare doğrudan doğruya Ti- otomobiller, bu otobüsler hepsi bixi 
.. F"tlhakika, eserde - Türklügu~··nü Kasapların, tlat mürokabe komls- ra ~ıe d-ıl ya ... Bır tecrube ı k ki )b' . . .. d • 1 caret Vek!Uetine bağlanmış, başına bddemiyor mu? O halde asrın -.. • · · ·e er e ısenın yen ısını e gıyer er 

rostereı. - ~yle mukayeselere ras· yonn tarafından perakende et flatle- Onu bu frak giydirmek se\'dasın- k' . . d 11 I 8. I ' da bir Vekfılet müfettişi getlrllmlştl. bize verdiği saadeti daha iyi hisset-
lıyoru~·. rint tesblt etmek makso.dUe hazırla- d . -'- . . k es ısını e :zava .ı ar. . . ır ma ın D tl hrl 1 d k t l 11 rl an vazgeçırmC4 ıçın endisine sual .. t . . k ) f. t" .. k k u sure e_ §C m z e on ro ş_e - mek için biz de hemen radyola:ımı· 

(Lan ... '---d'dan nan emsal cedvellne itınll'Jo. beledi- üstüce sual sormağa başlndık: l~U.Ş erısı ço o ursa ıa ı yu se ne hız "·erilml.ş .. ol~yord.u. Fıat mura- zı alabildiğine açalım. Bütün d0il-
·-.uuı bahsederken: yeye müracaat ettlklerinl yazmıştık. Fakat d d.k b k" lb' 1 o ur. kabe umum mudurluğü kurulduktan 

1 1
.. 1 1

.. t '-af .. t•• 
Şa Kasaplnr, 1ddlalarıno. göre, eanlı hay- - . c 1 • u es 1 e ıse er- CDnamı '1 nci sahifede) · •~a uzum u uzumsuz eagı U1 u· 

c. . . ir vuzuhla din dediği za- van !latlerlne bir mlsll zamla et sat- den, eskı paltolardan, pardösüler- ronra ıs.~b~l mürakabe bürosu ne telgraf çekelim. Yerli yersiz oto-
tnan anladığ şeyin •ekil degwil ruh t·ı..•-n t"kdirde ""rar edeceklerdir. den m'ıkrop geçmez ·-. M · ı ı A • umum mudurlüğe bağlo.nacalı:, buro b"' 1 ti b "d 

ld w y .ı.ıı..uı .. ""' mır 1 1 pıyango emrinde çal,.mak tizere VekD.lete ald .us er-. a ayıp oraya uraya gı e-o ugunu ifade ediyor. Hakiki K 1 k·ı b b k B · ı· d' O .... ] TeJ f h b k cı.sııp ar, ı o aşına eş uruş mas- enım sua ımc ce"·ap verme ı. b •zı müefttişle.r de İstanbula gele- ım... e onL açıp a re omqa-
~ümin, fU veya hu dinden olan de- rc.fm evvelce topta~ı kasaplara ald da bana sordu: ~ktir. hm .. Kederli misiniz, kederinizi bed-
gı.l, hakikate Ve ivilıg''°;e iman eden- iken bilahare bir k:ırarla perakende- s· 1 b 1 ")'- d f l bab L! ___ ..J• ? tk• 1- af 
d .. - ız stı::n u a ı "" e a mı ge • Yarın Emı·no··nu·· Halk- Umum mfidürlilğün teşkilinden t mı ~•yoraunuz. ı teogr 
ır . Langland'ı bugüne, hatta bütün ellere yükletildiğlnl de ileri sürmüş- diniz} sonra Istanbul mütakabe bUrosıınun birden çekin. üstelik üç ahbabmıza 

~ınana yaklaıtıran bir nazariyesi lerdir. - Yoo ... Doftma büyüme bura- evinde çekilecek uızifes1 de artacak, buradan gönde- telefon edin. Daha olmaua atlayın 
de Yİne imanı tarif ettiği :r.aman an- Kasapların dlleklerl belediye iktl- Jıyım amma bunu niçin ıordunud .. rilecek raporlar ehemmiyetle nazarı 

1 

bir otobüse şehri bir bqtan bir b~a 
~ııılıyor. Hareketle, a m e 11 e sad ~lerl müdürlüğü tarafından - Öyle ise bu çarşıya ilk defa Eminönü Halkevlnden: Milli plyan- ıtibara alınacaktır. Her nevi madde dolqın ... 
ıf ad e e d · ı · · tedkik edilmiş. Fiat mürakabe ko- . . ı m ı y en ı m a n • t d adım atıyorsunuz ve yahut buradan gonun dördüncü tertip üçilncil keşi- üzerinde Istanbul tarafından tesblt ş . inaarua: hakikaten tuhaf mah-
ö ı ü b. . d. B k I misyonunun bugünkü toplan ısın a edil k fi u heme he dir•e d . ı r ı m an ı r. u no ta- bn husus tekrar müzakere edilecektir. hiç alış veri~iniz yok sanmm. desl 7/1/1941 salı günü Evlmlzln ~nl ece a er n men e:. r li.idardır. Kendi kencllleri • bil e]. 

a şaır orta devrin tariki d" 1 1 - Evet ... dedim, henüz Bitpaza· salonunda yapıln.caktır. vlltıyetıere de teşmil edebilecek, ben- d w ba ıl lar Telnı e 
rınd .. n d" . b' k uh • unyf aha- Kurban bayramı do. gelmiş, kasap· B k .d d b 1 k , ..... 6 .... ..+ zinden sonra her maddenin her vlla- atmagL Y ır • efonwnua 

1 ... • mı ır ta ım r anı se a et lık hnyvan fiatler! yeniden bir mik- nndan tiftııh etmek nasip olmadı ......... ~n~şıg~rl: ~:~~n~···"[;~;;; yettc satış !latlnf bilmek kabil ola· var, radymu.z ..,ar, telıtraf çekebil-
te akki eden tarikat ve kiliıe zihni- clar daha yükselm!cUr. Müh• •• ı·· Jb• l .._ ak• m"''- ;_ı.!. __ var O bald d 

ı " ur U e ıse er öğleden sonra} bfiromttzdan almalan c ~ır. ... ...... IULIU • e mesu um •• 
bet erinden tamamen ayrllıyor. Yjne Karadenl.zde baş gösteren fırtınalar, H O un için bilmiyor- rica olunur. demek için bir insanın bayat haldnn-
k u noktada Langland bize cAhiler>i ve vapur sdetlerlnden birinin kal- - B".a?a .•. lb. n 1 h • ..h.. Peynir meselesi tedkik da ne kadar hüsnüniyet ıılhibi o1ma-

uvvctle hatırlattığı gibi( biraz da dınlmış olması maUOp m1kdarda lta- sunuz. ızım e ıse er epsı mu ur- ediliyor 11 Ye etrafı tozoenbe gÖl'.mesi lizım-
Bedreddini Simaviyi düşündürüyor. saplık hayvan ıretirllmWııe engel ol- lüdür. Kurıunlu... Karii erimizin dır? Radyo, telefon, telgraf, sine-

• eaıtsen zamanlarının musab olduğu makt.~dır. Alakadarların söyledikleri- - Nasıl mühürlü? Nasıl kurşun· Piyasaya matlup mlkdarda peynir ma, ta"""Br"' otomobil, otobua·· ve 
hastal ._ ·a· ne gore bu hafta canlı hayvan s:ı- lu?... d.. . . I . .çıkarılmadığı için fiat. mürnk.abe bu- ıı -. 

lıı; aynı ır.> tışlan dn bir m!kdar yuh ksele ekti 1 . . . u şun ce e rt rosu tarafından tedklklere gruolldlr•lnl dah· bir sürü fey)e:- acaba insanların C • • • • .. c r. Bir paltonun ıç tarafını çev.ırdı.. ~" 0 

eıt11 bilgı ıle tatlı anlatışı boyle f • d l b l d" yazmıştık. Bilro tarafından bir }ki bakikater, saadetini arttırm!f1ar mı-
rne~---ek H ı· Edib ib" d • yı su amaca anna e e ıyece vu- 1 günd beri yapılan tedklkata gore 1 - ..... " a ıde ı gı J en er B l d b k en dır?. s·u·tu··n bunlar· sah·ıp otmıyan 'ahs"ıy ti • • e e ıye, aca açıp a- ırulan kurşun mühürler gibi bir şey f . . ı· ... 

e tıre nasıptir. • • • 
1
. l .. .. .. S d . h Seyrüse er ışı ve po ıs klı.fl mlkdarda peynir bulunduğu hal- bir kurı:nuula adamı acaba bugün· 

D . . pama ışını e ıne a ıyor gozumuze çarptı. onra a ıza at de piyasada ,sıkıntı çekilmesine bir ' k"' • d dd ., 
.. evletler arasında sefarler teati 1 verdi: teşkilatı ı iki toptancı sebep olmaktadır. Büro , ·ı ınsand~n aha mı. az mesu .~. 

edilır bunlar münasebetleri iyileşti· Elektrik, havagazı, su ve sair mü- B· . b"t"' k'I t" . iedklklerini dah" şu·· nıullendlnn'ft pi- Ben kendı besabuna her otobuse 
rir M' • '· • • A • ~sseselerin açtıkları bacalaı· layıkf!e - ı:r.ım u u" es ı er e uve gı· .. '"1 
b· · . ılletın. ıçmden de, ~ır ~lun! kapanamadığı için caddelerin" kısa ~er, mühürlenir ... Onun için alaca· Ekserlyn bir seyrüsefer mesele- yasayı peynirsiz bırakanlnnn tesbltl- bindit<çe bu nakil vasıta-ına bir kere 
•. ~ ~ıp belırerek başka bır milleti zaman içinde boıuldug-u goriılmekte j gınız şeyi rahat rahat giyebilirsiniz. sinden dolayı polisin dikka.tlnl ne geçUmlştlr. Peynir muhteklrlerl olsun ayağını o.tmıyan Harunürreşi· 
ogrc?':; memleketine de öğretir, 1 idi. Belediye bunun mahzurunu or-ı Biraz ileride şıra sıra duran pal- celbetmek istiyoruz; halbuki şu- tesblt edlllnce adliyeye teslfm edile- din saadetine şı-ıpta ediyorum. 
;;'Vdıru; yakınlık hasıl eder. Meseli.! tadan kaldırmak üzere bacn açılıp tolara gözümüz ilişti. Bunlara yeni beler nynlm~. seyrüsefer memur- cektir. · ı Gect. yarısı saat biri geçtiği halde 
~ansada. Andre Maurois ıon de- kapatma işini bizzat kendis1 deruhde I ipekli astarlar konulmu§tu. Laf ol- ları nyn kimseler. Onlan bulmak Fiat müraka.be komisyonunun bu- radyolı.nnı susturmıyan alt kat 

'Virde İngiltereyi, ingili:r.cey,i öğren· e:tmeğe karar vermiş ve 941 bütçesine sun diye birini sorduk: lı1zım. giınkü toplantısına. aid ruznamede korr~ulanmm giiriı1tüsünü itittik_çe 
inek ve eserl'!'ilt: iki miJJet arasında yeni tahsi~t .koymuştu. Fakat bu teş- - Sırtınıza giyin de fiatini söyli- I Seyrüsefer i§lerlne ko.rşı umu- peynir vaziyetinin tcdklkl ~e bulun- k d' kend" • 
Yakıntıı temın etmek bakımından tllM henuz yapılamamşıtır. Bunwt yeyim !... cevabını aldık. mlyetıe pollsln de alı\kasını temin maktadır. F1at murakabe burosu şetl en ı ıme. 
ı-oi oynadı. bir zaruret halinde olduğunu goren _ Canım mutlaka sırtımıza giy- etmek pek büyük !nydalar temin Ticaret Vekfiletı şellerlnden B. Muh- - Hayatında bir kere olsun rad-

• • · beled!ye, bu teşklllitın başına müt.e- . • K b F' . • edecektir. Buno. son derece lüzum sın Baç bu hususta. büro tnratmdcı.n yo dinlemeyer Napolyon ne mesucl 
el H:"lide EdıL de, böyle bir manevi 1'nssıs bir mühendis tayin etme~e ve rnek mı l~z~\·· aça u} ıatını j L vardır. (V.) ynpılan tedklklerin neticesini komis- insanmı, ! ... diyorum. 

çilik yapm" Oluyor. baca açıp kapama işini ele almağa te-ı•öyle de .. a a. ım... . . . . J yona. anlatacak, bazı peynircilerin F .d Ea 
(Vi - Nu) febbiis etmiştir. Bunun uzcrıne eskıcı ı_şaret ette- malümatına milracnııt olunacaktır. Hikmet erı un 

- O üdet, bf'nİm Pi imde bü}'Ü· ı ... Nerede do~du, nerede büyü~ 
ınüştü~ b·ıy Amcr. !.. . Sen o ntı şe· J d:i. ••• 
rifi benden so •.•• 

Bay Amcaya göre ••• 

/ 
-........ ------/ 

~ 

••• Kimin nesi.•• 

1 
.... Çinaj. cibilliyeti no ••• l ... Şimdiye kadnr kaç 

dı, hepsini bilirim 1. •• 

\ I I 
/ 

ceviz kır- 1

1 

B. A. - Bu ko.dar malumatla ne 

duru) orsun yahu bir fikir mi.maka· 
ıasınr.; girişsene 1 .•• 
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Rafahetli yerlerde ahlı· 
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SOZON GELiŞi __ _ 
Adet bu değildir 

KUS BAKIŞiı 

Fransa da 
istişare meclisi 

Tarihi vesikalar 

1 talyanın bu teıebbüsünde ne 
aibi gizli maksadlar aaklı bu

lunuyordu} Roma Yunan sefiri hü· 
kumetine gönderdiği raporda bazı 

V apur ve trenlerinki gibi duvarlarda asıb olmamakla be- esaslı ıüphe ve tahminler yürütüyor 
raher insanlann da bir tarifesi yardır. Herkeş işini ve ~ Bir kaç gün evvel gelen tel- v _ ıöylc diyordu: 

lence ini günün mua.yy~n e-...et~tl!ie iablm edtr. Fakat ne yazık grafiar Fransada btr istişare c 1 - Belki bu, bize karıı evvel· 
·:1 1nsanlann tarifesine de vapurJann tarif esi kadar riayet etmek meclisi kurulacağını bildiriyor- den kararlaıtırılmış bir taarruzu 
mecburiyetinde oldugu-mu7U farketmiyoruz. Mesela sabahleyin du. Bir çok kimseler bu haberi, haklı göstermek ıçın bir Mise 

1. l 11 en ıcene olabilir. Bu taarruza· 
saat ıo da bulusmayı söı.t~ti~ntlz ahbabımıza «Beklesin, ne çı- bir nevi Mebusan Mec ıs seç e-

-':l ise, siyasi sebeplerden bqka İtal-
kar~" diisüncesiJe, on beş, yirmi clakika, hatta yarım saat geç ceği suretinde tel~kki etmişler- yan gene~ kurmayının İngiliz do-
gitmekte mahzur görmeyiz. İşiH tuhaf tarafı, 10 da geleceğimizi dlr. Bu tellkki doğru değildir. nanmasına karfl daha müessir bir 
söylerliğimiz kimseyi, yanm saat geç gittiğimiz halde, bbi hala Yeni Meclis, Mebusan Meclisleri- müdafaada bulunmak zaruretleri sü-
bekler bulmamızdır. Halbuki zavaUı ahbabımız bize 10 da söz ve· ne katiyen benzemiyecektir. rüklüyor. 

1 d .. ·· ·· .. · 1 O 30 d b ka b·r 2 - Belki bu, bizi mihvere ilti-
rirkcn bazı şey er uşunmuştur ve ıhtima 1 , a aş 1 Fransada geçen temmuz ayın- h k ı ı a a ve ngi tereye kar~ı deniz har-
t:ırafa gitmek zaruretindedir. Latibaliliğimiz adaıncağmn tarife- da Kanunuesastde yapılan tadi- bini yapmak üzere bazı kolaylıklar 
"ini altü"t etmiştir, lit ne teşrii kuvvet de mareşal göstermeğe icbar etmek için bir teh

Hele da\·etıere. toplantdara, çaylara \•aktinde gitmeği değil, Petain'e verilmiştir. Binaenale}h dit olabilir. 
rnktinden miimkiin olduğu kadar geç gitmeyi ldet hlikmiıne kanunda parlamentonun yeri 3 - Bu teıebbüsün, İtalyan de
getirmi. hdir. Tcrtib ettiği çayı saat 17 de şer. c_nendirme·n· izi. ha· 1 yoktur. Petani tec:.ril kuvveti kul- nizaltılarının garkını ve İtalyan do-

d Y nanmasının hasım kuvvetlere karıı 
ber wrcn dostunuzun evine saat tam 17 de gıdmis: Henuz sız en Janırken mütehassıslar<'lan mü- tezahür eden aczini haklı göstermek 
haska kimse gelmemiştir. Çağınldığmız saatte geldiğinizden adeta rekkep bir meclisin reyini almak için Girid hadisesinde olduğu gibi 
nıahcub olur, ev s:\hiplcri bunu aç gözlühiğüniize, ne zamandan- lstemis ve bu fikirle bir istişare Yunanistanı müttehim ve esassız is
bf'ri höyle bir çay göılediğinize baınledecekler diye yerin dibine meclisi vücude getirmeği muva- natlar ile müsebbip göstermek isti-

k'k t a yen ltalyar.. genel kurmay raporla-
g(;çersiniz. Toplantı saatinden yirmi da ı a •. yanm sa~ so~r. fık bulmuştur. rının doğurduğ-:.ı asabiyet neticesi 
misafirler gelmefrc başlar,· ancak bir saat geçınce da\·ethler bırı- 1 ·ı · ı· d ~ Yeni meclise her mesl<'ğe men- 0 ması 1 ıtıma ı var ır. 
kir; lal•at he,·hat! henüz tamamianmamışlardır. 19 da ltapı çalı· el Hulasa. bitaraflığımız ve coğrafi 
nır \'e yeni bir davetli kafilesi çayı şerefiemlirir. Ev sahibi bu sup aza girecektir. Bu ara a ge- vaziyetimiz dolayısile ltalyanın mu
kadar geç geldikleri için hiç olmazsa biraz somurtac:\ğı yerde, neraller, rahipler, Alimler. ede- dafaası bakımından muhtaç bulun
ortada hiç bir gayri tabiilik yokmuş gibi onları gülerek karşılar. biyetçılar, sanayi erbabı, ban- duğu avantajlardan mahrum kalma
Jfatta cayda bulunanlardan bir ge\·ezt: kerler, köylü, amele teşekkülleri iından doğa~ ~aha umumi bir itham 

mümessilleri bulunacaktır. Eski mevzuu bahıstır.> 
ayan ve mebusan Azasından şa- İmu: Politia 
hıslan çok tımınmış ve takdir Yunan Baş~~k~li 4 temmuz 1940 

. • . da Roma sefırının bu raporuna ıu 
edılmış bazılan da bu meclıse cevabı verdi: 

<tAdet bndur en sonra gelir bezme ekabir» 

1 girecektir. Azanın yekunu yüz! Roma Yunan sefaretine 
kadar olacak ve bunlar mareşal 4 temmuz 1940 
P.etain tarafından tayin edilecek- cltalya Hariciye Nazırının aleyhi-

Diye 'bir hikmet yumurtla)·arak belki de 19 da çaya nihayet 
nrmeği düşiinen ev sahibinin davet saatini hice sayan bu saygı· 
sız misafirlere iltifata kalkışır. 

Halbuki Adet · katiycn bu değildir. Bu, olsa olsa, terkedilmesi 
itub eden hayli fena bir adettir. Vaktinde iskeleye gitmeyen na· 
~ıJ '':tpuru kaçınr, 7amanında trene yetişemiyen nasıl istasyon
da kalırsa ranctevusuna haber verdiği saatte gitmiyen dostunu . 
bulamamalı, c:a!hnh'hğı saatte çaya şeref ,·ermiyene de kapılar 
;ı~ı!mamalıdır. Raşkalannın tarifelerini altsiist ttmek hakkını 
hize kim vermiş? Şevket Rado 

lerdir. mize beslediği itimadsızlıktan dola-
Yeni meC'lisle Mebusan mec- yı elim bir hayret içinde bulunuyo-

. . rum. lıalyan genci kurmayının no-
lislerı arasındakı başlıca fark ev- t d k' d" t "th d h' b' · b' • . . un a ı or ı am an ıç ırı ıze 

1 veıa azanın seçılmıycrek mareşal yükletilemez. Pek doğru olarak söy
tarafından tayin edilmesi, sani- lediğimiz gibi bir İtalyan denizaltı

-111111111111 .... 111111111111 .. 1 .. 1111111111111111111111111111111111111111111 ven meclisin ruznamcsirıc hakim sı Lcfkasın kırk mil açığında tayya-
~lmamasıdır Paılanıentolar ruz- re hücumunc.. uğramış ise bundan 

YUNAN 
Beyaz kitabı 

Italyanın ithamla-
rına Yunanistanın 

cevapları 

1 talyanların Yunania
tanda yaptıkları genit 

casusluk hakkında 
bir telgraf 

sekizde kabul etti Ekselanaınızın 
gönderdiği telgrafın harfiyen tercü
mesini kendisine okudum. Hadisele
rin tekzibini ve bilhlllla Miloataki 
torpido muhriplerinin Yunan torpi
do muhripleri olduğuna dair olan te
minat, tesir uyandınr göründü. Teb
ligat bitince bana: 

- Ala 1 B. Metakauın bu beya
natını kayd ve istikbalin teyid ede· 
ceğini ümid ederim dedi. 

Baıvekilin beyanatı, bugüne ka· 
dar takib ettiğimiz lıath hareketle 
nuıl doğru çıkmıı İle istikbalde de 
böyle olacağından emin bulunduğu
mu kendisine söylecllın. Görünüıe 
göre zevahiri kurtarmak için istih
baratını (verdiğiniz cevap ile cerh 
ve nakzedilenleri değil fakat aiyui 
iatihbarab kudederek) doiru te1lk
ki etmek için elinde her türlil sebep
ler mevcut olduğunu ve bunlan tek
rar ileri sürmek mecburiyetinde kal
mamaktan baıka bir ıey temenni 
etm<"diğini beyan etti. 

Bu istihbarat bir esrar kisvesile 
büründükçe, onları cerhetmekliğim 
kabil olmadığı ve aleniyete vurul· 
masından fazla bir şey istemediğim
den emin olması lazım geldiği ceva
bını verdim. 

- Ben har bin Yunanistana ıel
memesi için çok ıeyler yapbm. Fa
kat korkanın ki Yunanistan, ayni 

No. 8 
Tereime eden: A. eiLALi 

tekilde mukabele etmiyor dedi. 
Kendisine müteıekkir bulunduğu

muzu ve bizim de ayni ga,eyi istih
daf ettiğimize göre niyetler arasın
da hadisat ile müeyyed bir ahenk 
mevcut bulunduğu ce\•abını verdim. 

En nilıayet Kont Ciano, şaka ede
rek B. Metaksasın gönderdiği tel
grafta kendisinin aleyhinde bir itha· 
~a~ silsilesi ileri sürdüğünü. fakat 
bızımle iş beraberliğini samimi bir 
surette arzu ettiğinden emin olma
mız lazım geldiğini beyan etti. Ben 
de bıı ıakasım mukabele ederek e'\: -

vclki .~ünkü taarruz& hedef olduğu
ma go•e Yunanistana haksızlık etti
ğine dair olan ithamı benim de im
~alamak mecburiyetinde bulundu· 
gum cevabını verdim.> 

İmza: PoJitia 
B. Politi. bu mesele ve ltalyanla

nn Yunanistanda yaptıkları geniş 
casusluk hakkında, şu mütemmim 
telgrafı da göndermi tir: 

cHariciye Nazırı benimle dünkü 
mülakı.tı esnasınd~ söz arasında A
tinada, muhtelif salonlarda, klüpler• 
de ve umumiyetle hususi mükale
melerde İtalyanın aleyhinde nel~r 
söylendiğini tamamen bildiğini ba
na bildirdi. 

Ben de: 
- Hu ... ; mükalemelerde her 

türlil fikir ve mütalaa ileri sürülmesi 
tabiidir. Fakat korkarım ki, muh
birleriniz, fazla gayretkeşlik sevkile, 
memb4\lllın kıymetini nazaTı itibare 
almakazm itittiklerini size bildirir
ler dedim.• 

Nazır, bwıu bir nezaket sözü au
retindct kabul ederek azametli bir 
tavırla o tezahürlere ehemmi} et 
vermeqini ve Yunanistanın hissi
yah hakkındaki haberlerden bahs
ederker onlar~ nazarı itibare alma
mış olduğunu söyledi. Ekselansını
zın buradaki zihniyeti tamamile an
laması i~in yukanki hususatı arzede-
rim.> 

lmza: Politia 

1 
· ~-k· d" 1 . · t d'k tayyarenin Yunan üssünden geldi-

name erme rıa ım ır er. ıs c 1 - w. • • k · k 1 y . . .. gı netıceu atıyen çı arı amaz. u-
le11 maddelerı nınzakerc ederler nan hükumeti kati surette temin 
ve karar verirler. Halbuki yeni eder k\. Lefkasta hiç bir tayyare üs

ı~ a p tan, mürettebatı kadın olan bir vapur istişari meclis valnız marc~alın SÜ mevcut değildir. Telgrafınızda 
-Bahri ha zerde' Baku ile Ejderhan Gü\'erte zabiti Yevdokya • Andriyu- kt>.ndisindcn soracağı meseleleri ~ildirilen ~un an ~daları~dan hiç~i

nrasında muntazam seferler yapan bina isminde on dokuz yaşında bir tedkik ederek buna esb~bı muci- rı:ıe ve cıvardakı .. garbı Yun~nı~
Emba vapurunun blitun mürettebat k:zdır. Yolcu vapurunun güverte ve . . , . .,. . tan kıyılanr.• bugune kadar hıçbır 
'İ zabitanı kadınlnrdan müteşekkil- ıı:tisadi lşlerlnl mükemmel fdare edl- belı cevaplar \ eı ecektı. · Bu ltı- harp tayyaresi uğramamıştır. 

Difteri seromunun 
keşfinin ellinci yılı 

<I:· Emba'nın süvarisi Mar!a Brys- yor. b::nla bu meclis bir nevi devlet Şunu da ayni zamanda ilave ede
!fllna isminde yirmi beş yaşında bir Emba'nın tayfaları Bahrihazer sa- st'\rasına benzivor. FRkat SC'lruıi- im ki, Mısırdaki üslerden Yunan 
k zdır. Bahri t!c:ıret mektel>inden h1ll.nde ve denlzc1J!kte çekirdekten yeti ondan da ~zdır. Çünkü vere- adaların<. hava yolunun Yunanistan 
Yetişmiş ve uzak seferler kaptanlığı yetışmiş genç kızlardır. Geminin _. _ ve Yunar adaları üzerinden geç-
~ehadetnamesl almış ve şimdiye ta- ahçısı ve sofracısı da tabii kadındır. cegı karann, daha dogrusu be- - ·h · k z d 

Bu münasebetle ıeromun lıdşili Beh
ringin hayatına aid eserler neşredildi 

dar kalgalar e fırtı l 1 d"5tt B''t- i tt b t da - . . l . i megc ı tıyacı yo tur. anta an v na ara o., .. şe- u un gem mure e a ın n en yaş- van edecegı muta eanm hıç b r k 1 b" d d · ı ı 
ttk birçok tecrübe edinmiştir. lısı ikinci çarkçı Yegorova ismin- • . uza 0 m.yan ır yer e enıza tı a-

Meklepten çıktıktan sonra bir müd- deki yUml yedi yaşındaki fevkalade kıymetı yoktur. Mareşal isterse rına tayyarelerin hücumu ve 29 '11 
det Karadenlzde yelkenlllerde rels güzel blr kızdır. bu mütaleayı kabul etmeyebilir. hazira lda bir denizaltısına yapılan 
olarak çalışmış, sonra yük vapurla- Gemide dlslplln son derecede mü- Mareşal Petaln, temmuzda ka- taarruz. için de ayni şeyler s~ylen· ı 
nnda lklnci kaptanlık yapmış ve nl- kemmel olup seneUk sefer plfmını , . .. mek ıcap eder. Yunan lıman-
lı.ayet Bahrihazerde yolcu vapurla- tatbikte şimdiye kadar hiç falso edil- nunuesaside yaı:ııan t~dıllı.t uzc- !arına ve binnetice Zantaya hiçbir 
nnda birinci süvarlUk vazifesine ta- memiştlr. Gemide erkek namına rL11e çok gPnıŞ selfıhi~·etıerle to pido muhribı uğramamııtır. 
Y.n edilmiştir. yalnız yolcular bulunuyorlar. Fransanın idaresini eline aldığı Delilsiz isnat ve ithamlar savrul-

• zaman etrafında LAval gibi, Ban ~a.sı garip~ır. Yanlı• ~alumatla fik-
H er tarafta soya fasulyesı d . tb· ba . 1 ıo 1 rı ışba halıne gelmem•§ olanın va-

oın g ı zı muc:avıı eı P a- rac ... ğı en doğru netic<". ltalyan harp 
y etİŞİİ ril meSİ ne ÇallŞI il yor mıştı. Son zamanlarda bunlann gemilerin· yapılan bu tecavüzlerin, 

S istihsal edilmekte Ve Posasmdan da fıkirlerinin, memleketin düşUn- İskenderiyeden gelmiş olacağıdır. 
on zamanlarda dünyanın her ta-rafında soya !asulycsi yetiştirilmesi- motör yağı çıkarılmaktadır. Soya fa- cesine katiyyen uymadığını nn-j Mil.ostaki dört torpido. muhribine 

:qe çalışılıyor Bunun sebebi bu faslu- sulyesi tanelerinden buğday unu de- ıamıştır. Kabinede yapılM ·deği- g.elınce bunla.rı~ 1 O hazırandan be-
renin çok besleyici olması, tanelerin- recesinde mükemmel un da çıkanlı- ·ı . l r-· i lrı oıada demırlı duran Yunan muh-
den mükemmel yağ çıkması ve sap- yor. şikl.ikl.er bunda~ .1 

f>fl ge ' ıgı g · ripleri olduğur.u re~men beyan ede: 11118 · 
l&rından bile istifade edllmes!dlr. bi ıstışare mechsı kurulmasına ı riz. Bunu buradakı İtalyan sefaretı A % 

Bu fasulyenin sapından bir süt !s-
Soya fasulyesi esasen Mançuride tlhsal edUmekted!r. Bu süt inek siıtü- ~ebep de budur. Mareşal Petnin de tevsik edebilir. 

Profesör Bebriq 45 aene -..el 
doktorları 

Etfal haatawi önünde Türk 
arasmdr. 

:ı;etışir. Fakat bir müddetten beri Ro· ne çok benzer. Bundaq tereya~, pey. bu suretle memleketin teır.ayü- Sözüm'i bitirirken B. Cianoya, 
:~:ıc~e r:ı.B;:ıa:ıı::t~am:Je:t ıılr yapmak kablld!r. Gene bu saplar ltinü anlamak ve mf'suliyete bu harp tehdidile bizden hiçbir zaman 
•r, bilhassa Pransa bu fasulye zi- otomobil imalinde çok kullanılır. meclisi de iştirak ettirmek isti- yapmad.ı~!m.ız. hareketle~iv·te.kra.r ~t-
taatlne "alı•m---dır. otomobil camlannın çerçeveleri, vı- . t kk -1 memeklıgımızı talep ettıgını bıldır· 

,. y ........ yor. Mechsin ne zaman eşe ~ menizi rica ederim. Herhalde ken- Yarım asır evveline kadar çocuk-
~ Soya fasulyesl 'bailaia benzer ve tes değiştirme dü~mf:lerl ve saire hep edeceği ve işe başlıyacağ'ı henuz disini temin ederiz ki, bitaraflığımı· lar içir. en müthi, hastalık difteri 

kla gibi plştrillr . .Bu :fasulyeden bununla yapılmaktadır. Gene bu f . .,. yani kuş palazı idi. Bu hastalıktan 
fiytlnya~ı gibi mükemmel bir yağ saplardan kumaş da dokunuyor. malum değildir. zı sıkı bir surette muha aza ettıgı· mize dair her türlü şüphe ve tered· her sene yüz binlerce çocuk ölüyor-

tedbiri alacağız. Yunanistan, harbin Behring bulduğu seromla difteriyi . [G 
•u• N •u• N ANS.ıKLQPED·ıs·ı ı KÜÇÜK HABERLER düdün izalesi için her nevi ihtiyat dü. Alman profesörü Emil von 

başındanberi bitaraf bir siyaset ta- korkunç bir hııstalık olmaktan kur* Galatada elektrik malzemesi sa- kip etmiştir. Bu siyaseti bugün takip tardı. Şimdi bu seromun bulunma-

A t t n O a.-. tan bir dükkAnda çalışan Cemil lle ettiği gibi, istikbalde de sıkı bir su- sının ellinci yıldönümü her tarafta 
ukadaşı Mustafa arasında çıkan rette takip edecektir. ilim ve hp aleminde kutlanmıştır. 
kavgada Mustafa CemlU başından I 

AttllA şilebi Bozcaada önlerinde ka
raya oturmuş. Bu tarihi ismin bir 
Türk clhangirlne ald olduğunu bilen
Jer çoksa da, tercüme! halini bllm1-
yenler keza coktur. · ... 

395 ile 453 arasında yaşıyan (yanı 
lstanbulun ikinci .Mehmed tarafından 
'tethinden tam bin sene evvel vefat 
eden) Attil~ Tilrk soyundandır. orta 
Ptda şohret alan Hunlann en büyük 
hükümdarıdır. 
Babasının sağlığında çocukluğunu 

•e gençliğinin bir kısnunı Romada 
geçirerek oranın lisanını, siyaset ve 
askerliğini öğrendJ. Kendi milletine 
karşı hislerine ve devlet idaresindeki 
zaarıarına da vakıf oldu. 
Amcasının ölümü üzerine, kardeş! 

Bleda Cyahud Buda) ile birlikte, müş
tereken lmparat-Orluğa geçti. Fakat 
Asya seyahatinde askerleri Bledayı or
tadan kaldırdıkları için AttllA 442 den 
•tıbaren tek başına hiıkumdar oldu. 

Tuna boyundan Çin hududuna ka
d~r buyük bir imparatorluğun sahl
bıydı. Devletinin merkezi şimdiki Bu
dapeşte civannda Etzelburg mevklln
deydi. Avrupayı isti!§. etmeden evvel 
Asyadakl memleketlerini dolaştı, ora
~ı teşkilAtlandırdı. Bu husustaki 
oerın vukufu muharebe için vazettiği 
Usullerle de meydandadır. 
Şarki Roma,n baraea batıadı. M-

ıas denizine kadar bütün A\·rupayı 
almak üzere 700,000 atlı ile Tuna ke
narlanndan garbe yilrüdü. Cerman
yayı ve Oolvalann memleketin! çlğ
uedl. Parlsl sağmdn bırakarak o:
lean'ı aldı. Roma kumandanı Aetyus 
mütteflk.lerlle b!.rlltte ona tartı çık
tılar. AttllA bu muharebede malltib 
olmadıysa da fazla Derlemetl lhtlyat
gzlıt sa:yıp memleketine döndü. 

Askerleri meydan muharebelerine 
alı§Dllf, kale kuptmatı ötftnmemlf
tı. Hüttımdar bir aene zarfında ordu
sun un bu noksanını tamamladı. Ro
ma üzerine yilrilyerek §lmall İtalyayı 
aldı. Fakat Papanın tstlrbaml üzeri
ne Romaya girmedi. İmparatoru ha
raca batJıyaralt d6ndü. 
Maksadı Çin ve Avrupayı da alarak 

bütün dünyaya blllm oımattı. Fakat 
İldiko adlı bir kadınla evlenirken dü
~ün gecesinde öldü. EmeHne nail ola
madı. 

Bu cihangir hakkında garp lisanla
rında çok eserler yazılmıştır. Avrupa
lılar onu cbastığı yerde ot bitmez , 
cAllahın belasıı sayarlar. Halbuki o 
devirde diğer hükümdarlar kan dö
kücülükte ondan aşağı detıllerdl. 
.ıt.llmlere, fen -adamlarına Dl'fl müş
fik ve hlma~kAr davranırdı. Yağma 
değil fetlh mpt11uUJe hareket ederdi 

AWllJa Atlı BUl da cltd& 

t talyan Nazırının samimiyetimizi Behring Kırım muharebesı" esna· 
ağır surette yaralamış ır. 

zan altına alması hakikaten elimdir. sında doğmu•tu. Evvela Pr11.va or-* Sirkecide bir köfteci dükklnında b fi k b " -J çalışan Yuauf ile arkadaşı Mustafa Bu itara 1 • izzarur her iki mu- dusunda askeri doktor olarak hiz-
p.kalaşırken Mustafanın elindeki bı- harip tarafta ıikayetler doğuruyor. met etmiş, sonra kendini ilmt ted
çak Yusutun kalçasına saplamıştır. Bunun isbatı da 30 haziranda Giri- kiklere vermiştir. Bu sayede difteri 
Yaralı Cerrabpaşa hastanesine kal- din üzerinde bir İtalyan tayyaresi· seromunu keşf~ttiği gibi tetanos aıı
dJnlmlftır. nin dolqmasından dolayı daha dün aını da bulmuş ve 191 7 .eneeinde * Sirkeci ne Edirne Ye Haydarpa- İngiltereden biT protesto almış ol- vefat etmi§tir. 
p. lle Adapazarı arasındaki tren se- mamızdır · Kazıklı humma denilen tetanos 
terlerinde yapılan tadllltın tatbikine Kont Ciano, esa11ız haberlere ina· bir zamanlar büyük vefiyata sebep 
bu sabahtan itibaren başlanmıştır. narak Yumı.nistana haksWık ediyor. olan müthit bir hutalıktı. Küçük 

Beynel.nilel ihtilaflann zuhurundan- b"r yar~ yahut sıyrıktan vücude ai-
Y etilayın senelik beri Yunan hükUıneti tarafından ta- ren mikrop bu hastalıia sebep olu

kip edilmiş olan siyaset, toğukkan- yordu Hutalık tarlalarda çalıpn· 
kongresi toplandı lılıkla tedkik edilirse ara aara çıkan lar arasında çok aörüldüiü gibi bil-

Yeşllay cemiyeti senelik kongresini hadiselerde gerek objektifliği ve hiç hassa muharebelerde askerler ara
dön Halkevlnde yapmıştır. :ıstıtıAl bir tarafa meyletmemesi bakımın· ıında büyük tahribat yapıyordu. 
marşını müteaklb rela Dr. İbrahlnl dan ve gerek inkipfında gösterdiği Behringin bulduğu serom bu hasta
Zatı Öget tısa bir nutuk söyleml§tlr. basiretten dolayı takdire layık gö- lığın büyük tahribabnın da önüne 
Müteakiben profesör Fahreddin Xe- rülmeli idi.> geçmiştir. 
rim bir senelik faaliyet raporunu oku- imza: Metaksu Behrinf" 1896 da tıp cemiyetinin 
muş, muhtellf hatipler söz .almışlar Roma Yunan sefiri Kont Ciano daveti üzerine lstanbula gelmiı, dif-
ve alkoliln fenalı~ından bu husustaki . ' • h kk 
dlleklerden bahsetmişlerdir nezdmde bu mesele hakkında yaptı- ten seromu a ında burada izahat 

· ğı teıebbüsün neticesi hakkında 6 vermişti. 
Bundan sonra genç üyeler yemin temmuz 1940 tarihinde hükumetine Behring cemiyetin fahri azalığı-
=~~ ı~:;~t hae~:~ s:;~::ıe: şu telgraf_ çekmiftir: na seçildiği gibi kendisine birinci 
ve büyüklerimize tazım telgraflan Yunan Hariciye NeZaretine rütbeden Mecidi nişanı da veril-
oekllmest kararlaştınlarak toplantıya 6 temmu 1940 mişti. 
Dlh&Jn yeı0m1ftir, cHariciye Namı beni a)qaın ıaat En büyük keıfinin yıldönümü 

Profes3r Behrin« 
münuebetile profesörün hayatını ve 
mesaisini izah etmek, bahusus ket· 
finin ne gibı müıkül şartlar içinde 
vuku bulduğunu anlatarak gençliği 
beşeriyet ve ilim yolunda çetin mU
cade1ede bulunmağa teşvik etmek 
üzere birçok eserler çıkmıştır. Bu 
meyanda Z. Zeiss ve Bie1ing tara
fından cBehring, şahsı ve eseri> 

namı altında 62 7 sahifelik bir eser 
neşredilmiştir. Koch' un ha) abnı ya-
zan H. Unger tarafından da cUnu· 
tulmaz biı miran isminde başka bir 
kitap neşredilmiştir. Marburg' daki 
Behrinr; arşiv enstitiiaü büyük kiti
fin mesaisine ait vesikaları li.ıks bir 
eser halinde bastırmıştır. 
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)1 Samsunda 11 · c 1 
tütün rekoltesi OROULARI DURDURAN KADIN Mahzendeki kadın 

Arabacı başını arkaya. çevirmeden' lece ölmüştü. ı pıya yaklaştı. Bereket vershı kl mah-
Muhslne seslendi MUhshı, amca.sının tnryolasmda zenin demlr kapısı tamamlle kapan-

- İşte amcıınızın köşkil ... Tepedek2 bunlan dilşilne dUşüne uyuya kal- Dllf de~di. Onu nçtı ve dışarıya, ay-
büyük blna... mı.ştı. Ertesi sabah gözlerln1 açtığı dınlığa, temiz ha.vaya çıktı. Derln bir 

MuhSln tek atlı arabanın kenarın- zııman her tarafı bembeyaz buldu. hayret 1ı:lnde 1d.l. 

7 milyon kilo olarak 
tespit edildi 

dnkl muşamba perdeyi ellle kaldırdı. Gece kar başla.mış ve bol bol yağmıştı. Acaba amcası bu güzel kadını nl- _ 
Dışarıya b:ıktL Karşık.l tepede blr Belki de yol üstilndek1 dar boğaz ç1n mahzene kapatmıştı? Sonra bu Samsun (Akıam) - Son yapı-
l·ıırtaI yuvasını andıran bina, içinde dolmuş ve şehlrlerle, medent hayatla b1r reslm şaheserl id.l. Genç adam bu lan tahminlere göre bu sene Sam
b!r takım acayip hadiselerin geçtlği rnbıtalan kesllµtlştl. Maamafili bu sefer blt petrol lAmbası yakarak mah- sun mıntakasında 7 milyon kilo tü
tonuınlardırkl ş::ı.tolan anaınyordu. karh manzaranın vnh§I blr güzelliği zene glrdL Işık fazlalaşınca genç ka- tün bulundu"u tesbit edilmi tir Bu 
Gayet yüksekte bulunan köşk civar- vardı. Muhsin ktı.lktı. giyindi. Köşkü dın daha güzel glSrilnUyordu. Kula- 'k.t 3 S g •1•• k'l Jİ fr. d 
daki bütun crazlye, tepelere, vadlle· gezmeğe 00.şladı. ~nda küpeleı: ve parmağında yüzük- mı .arın '. mı..., on 1 osu a a ~ 
tt yay!Alııra M.ktmdl. Yağan kar birkaç gün sürdü. Muh- ler vardı. o çılgın bir aşk gecesinden 3 milyon kılosu Samsunda. 700 bın 

Muhsin kendi kendine sin bu müddet 1ç1nde mütemadiyen sonra dşıklannı zehlrllyen cortn çağ• kilosu Alaçamda ve 350 bin kilosu 
- Yeryüzünde amcamdan daha ıımcasının kltaplannı, evrakını, eş- kraliçelerini andınyordu. da Çarııamba bölgesindedir. 

garip bir insan tanımadım, diyordu. yasını tedklk ediyordu. Bunlardan Muhsin l~mbayı mahzenin merdi- Tütünler nefaset itibarile eeçen 
Senelerce bu kuş uçmaz, kervan geç- öğrendiği bir takım yeni yeni §eyler- ven basamaklarından birine koydu. yıllara nazaran fevkaladedir. Bil· 
mez yerde nasıl yaşamış? den amcasının hayatının tahm1nln- Tabloyu büyük b111 müşküll\t içinde hassa Samsun bölgesindeki mahsul 

Artık bu köşk amcasının değil, onun den daha garip, daha coşkun ve es- dışarıya çıkardı. Şimdi onu güneş ışı- 1 d b • .. ··ı · d 
yegil.ne varisi olan kendl~ln idi. rnrla dolu olduğunu anlıyordu. ~mda seyrediyordu. Bu Cenubi Ame- ~ene ~k e~ kr;. go~u hm:j~' erece-
Muhsln hem nmcasından miras ka- Sonra bu dağ b1l4llldald köşk de rikalı b1r kadına.. benziyordu. Saçla- e yu se a ıteyı • aız ır. 
lan bu koşkü görmek, hem de on, on büsbütün başka. bir !Uenıdl. O kadar rı, teni, her şeyi Pampalı bir melezi Her sene bıı mevsımde açılmakta 
beş gün şehirden uzak yaşayarak din- glrlntlll çıkıntılı, o kadar karma kn- hatırlatıyordu. olan piyasa halihazır dünya vaziyeti 
lenmek mnks:ıdı ile butnıa.ra gelmlştl rışık blr blna idi kl gelcll birknç gün Muhsin tablonun üzerindeki tozla- dolayısilo bir müddet geci.lan~ ol
Lnkln daha şlmdlden içine ;garip _!lir o~duğu h~lde Muhsln onun blr takı~ n kendi ~~e slldl. Onu yukarıya çı- makla berabe alıcılar mübayaa ha
can sıkıntısı ve acayip blr kQrku çok- gormediğı yeni yeni yerlerini, yeni ko- kardı. Kutuphane odasının duvarla- zırlıklarını. br.şlamış bulunuyorlar 
müştü. Şu dağ tepesindeki carip bi- şelerl, yeni kuleleri olduğunu keşfedl- nna dayadı. Bu tablo kfitüphancnln B " 1 d 1 k G • T b k • 
nada başına bir takım hadlSelı:r gel- yordu. ölü havasına t\deta hayat vermişti. ~ cum ~ en ° ara... erı 0 a 0

• 

mesinl ô.deta bekliyor gibi 1d!. Ic;lnde Lakin asıl mühim hadise köşke gel- Akşama do~ Selim dayı ne bekçi ~~ Amerı~a~. ve dıger alıcıl~r on 
korkulu blr hls.slkablelvuku vardı. clğinln haftasında oldu. Kar fırtına- Murad köşke döndüler. Murad blr gundenber: zurraa çul vermege ba~-

Genç Q'dam arabada. ynnında otu- sı dlnmlştl. Selim dayı ile beçJd Mu- aralık kütüphane odasına glrmlııtl. lamışlr..rdır. Çul alan zürra tütünle
rım ihtiyar emekdan Sellin dayıya rnd ellerine kazma kürekleri alarak Duvardaki tabloyu görür görmez ilk rini denk haline koymaktadır. Ka
cioııdu: _ yolun ilerisindeki dar boğazı kardan ~efa adamın yüzündeki o korkunç nunusa.ıi nihayetlerine doğru Jizi 

- Nasıl? dedi, bizim yeni koşkü lemlzlemeğe gltmiıJlerdl. Muhsin evde oell tebcssümQ kayboldu. Tablodaki dengi mübayaasının baıılanacağı 
beğendin mi Selim dayı?.. yalnız kalmıştı. En aşağı katta taş- kadına dehşet içinde bakıyordu. Bir k t1 .. "d d'l kt d' 

Sellm dayı gülümscme~e çalışarak: lıkta, elleri cebinde dolaşıyordu. Yu- aralık Muhsine döndü ve kekeledi: uBvve e umlı le ı mhe c ır.d d 
- Korkulu bir yere benziyor tan knttak1 sob:ılnr tütmü~, duman - Onu mahzenden nlçln çıkardı- u a:n- a ıcı arın • er sene ~n a-

ıımm:ı ... dedi, baknlım blı' kere iç.ine yapmıştı. Muhsln dumanın çıkması nız?~ Amcanız onun çok lena blr ta- ha geç çul vermelerı dolayısıle ek
gir('lım... içln • pencereleri nçık bırakmış, ken- dm olduğunu söylerdi. onu mahzen- ser köylü tütünlerini demet ve pas

Arıı.bacı oturduğu yerden yüksek cllsi aşağıya lnmlştL Taşlıkta dolnşa- den çıkartmazdı. Bu kadın ona çok tal yar maktadırlar. inhisarlar · ida-
scsle iz~hat vermeğe başladı: rak yukan kattaki odtı.ların dumnn- b~!ük fenalıklar etmiş._ Onu çok üz- resi demet ve pastal üzerine zürrna 

- Bereket ki karlı bir havada gel- dan kurtulmasını bekliyordu. Bir muş. propaganda yaptığı gibi tütünlerini 
rncdiniz. Yoksa. yukarıya köşke çıka- :ıralı\ durdu. Ayağını yere vurdu. Muhsin dellnin sözlerine aldırış et- b k'ld · 1 t 1 mazdık. Köşke giden yol yukanda Onrip şey!.. Her h~lde_ bu taşlığın ~edl. O gece erkenden yatmıştı. Er- v u şe 1 ~ ış e en ere avans verme· 
dar bir boğazdan geçer. Kar fırtına- altı boş olacaktı. Çunku ayağını yere test sabah kütüphane odasına nfrince ge de başl~mış~~r. 
farında bu boğazda ikl üç adım ııt- vurduğu zaman aldığı ses kendisine tabloyu yerinde bulamadı. Deİı Mu- Rekoltenın yuksek ve randımtınlı 
mak kabil değildir. Çünkü fırtına ile bu hlssl vermişti: Kenal kendine: ıad da ortadan kaybolmuştu. Hulbu- olması dolayısile de iyi olacağı zan· 
kar boğazın içinde adeta anafor ya- «Sakın bu taşlığın• ~ıtı büyük bir kJ dışnnda kar yağ'ıyordu. Selim dayı nedilmekte ve piyasanın biran ev
par glbl kaynaşır. Fırtına. keslldlği mahzen olmasını ... dıye mınldandı. sabah erkenden odasının penceresin- vel açılması beklenmektedir. 
~manda boğaz tamamile karla dolar, Birdenbire amcasının kütüphane oda- cen dell bekçinin sırtında tabloya 
bkanır. sında bulduğu büyük bir nnahtar benzlyen blr şeyle yolun llerisindek1 

Muhsin arııbacıya: aklına geldi. Bunun hangi kapının dar boğaza doğru gitmekte olduğunu 
- Desene kar yağınca orada anahtarı olduğunu bekçi Murad bir görmüştü_ 

mahpus knlncnğız. İyi ki hazırlıklı türlü kendisine söylememiş, her soru- Lll.kln aradan günler geçtiği halde 
gidiyoruz. Yanımızda epeyce yiyecek şunda deli deli gülmüş, sesini çıkar- ııe ta.blodan ve ne de bekçiden bir 
içecek var. dedi. mamıştı. Muhsin taşlığın bir köşesin- haber alınabildi. 
Arabacı cevnp verdl: deki karanlık merdiven~. d_oı.rnı !l~~- Şimdi bu vakanın üzerlnden yıllar 
_ Yiyecek içecekten yana hiç me- ledl. Basamaklan indi. Onune buyuk geçti. Muhsin hfı!A Muradın 0 karlı 

raklaİımayın. Onların Alasını yukarı- bir demir kapı çıkmıştı. Muhsin bu günde köşkten kaçırdığı genç kadın 
da köşkte bulacaksınız. Zaten bekçi kapıyı ittl. Lakin kapı açılmadı. Ki- tablosu hakkında. bir şey öğrenemedi. 
Murad sizi dört gözle bekliyor. Da- litll idl. Muhsin hemen koştu. Kütüp- Hikmet Feridun Es 
ha sabahtan köşkteki bfitün sobaları hane odasındaki büyük anahtarı nl-
yakmıştı. Murad adamakıllı kaçıktır dı. Aşağıya lndL Büyük anahtar de
amma. do!P'usu sizln aileye çok sadık- mir kapıya uyınuştu. Fakat Muhsin 
tır. Amcanız onun kollan arasında onu zorla ac;tı. 
öldü. O geceden sonra d::ı. Murad büs- önünde bu kapı açılır açılmaz gen-

BULMACAMIZ 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 

bütun sapıttı ya... zini müthiş blr kii! ve rütubet koku-
Muhsln bun lan dlnlerken içinden: su kapladı. Muhslnin tahmin ettiği j~ 'f' 1 

ıBir deli Ue dağ başında blr köşkte gibi burası pek büyük bir mahzendi. 

4

2

3 
_ -- - · ,. 

yaşamak!- Ne safalı şey!.-1> dlyordu. Ve 1çerlye birkaç ayak daha uzayan 
Vdkıa Selim dayıyı da beraber götü- merdivenlerle lnUlyordu. Muhsin 
riıyordu amma zavallı ihtiyar emek- mahzenin içinde birkaç adım llerle-
dar artık pek halsiz mecalsiz bir ln- ylnce arkasındaki knpınm gıcırdadı-
s::ndı. ğını sonra kendi kendine kapandı~nı 5 - - -,--. -,- - -
Nlh:ıyet demin arabacının soylediğl duydu. Şimdi tnmamlle karanlıkta - - -- - - - -

ciar boğazı geçtiler ve biraz aonra da knlmıştı. Cebinden kibrit kutusunu f _ _,_. _I_. _ 
nraba köşkün önünde durdu. Bekçi çıkardı, yaktı. 7 • 1 '~ 
Murad onları rom blr deli güliişlle Kibrit alevi lle aydınlanan mab- - - - - - - -
1-arşılndı. Arabadaki çantalnn ve se- zende birdenbire genç bir kadınla 8 ı • 
petlerl aldı. Hep btrllk.te içeri girdi- karşılaştı. Evet, mahzen içinde genç 
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ler. Köşkteki büyük sobalar yakılmış, blr kadınla_ Bu kadının koyu siyah 
ortnlık ısıtıımıştı. Ukin rüzgCır pen- gözlerinde bin blr şeytanet pınltılan 
cerelerde ulık çalıyor, yutan katlar- yanıyordu. Dudaklarının uçları es
dıı açık bırakılmış knpılar zaman zn- rarlı b1r gülümseme lle yukan doğru 
mnn şiddetle çarpıyordu. Muhsin kıvn~tı. Sağ yanağında küçük blr 
adeta bir roman dekoru içine girmiş ~ukur vardı. Başında Mek.sikaWann 
g!bi idi. glydlğl geniş bir şapka, üzerinde uzak 

Gece erkenden amcasının mükellef §ehlrler halkının giydiği ve bize gıı
l.aryolnsı.nn. yattı. Fakat bu karyola rip, fakat §11rU, güzel gelen bir elbise 
içinde kendlslnl b1r türlü uyku tut- vardı. Saçlan siyah ve dümdüzdfi. Te
muyordu. Mutemadiyen amcasının ni esmerdi. Lfikln bu kadın canlı de
nuıceralarla dolu garip ve erarengiz ğlldl. Ta.bil cesamette blr tablo idi. 
hayatını düşünüyordu. Amcasının Muhsln o kadar <!almıştı k1 kibrit 

• nltmış senelik ömrüne sığdırdığı la- alevi parmaklarının ucunu yakınca 
kalar bir değll, birkaç heyecıınlı ro- kendisine geldl. Kutudan birkaç kib
nıan l~ln mevzu teşkil edeblllrdi. rit daha çıkararak bunları hep bir

Soldan sağa ve yukarıdan a!;lağ'ı: 
ı - Özgürlük. 
2 - Uğursuz degıı - Başına <ıS• ge

llrse yıl olur. 
3 - Hurafeler - Doktor rümuzu • 
4 - Sonuna ..ı. gelirse blr göz has

talığının devasıdır. 

5 - Sonuna 11S» gelirse eski bir İs
panya kralı - Bir ticaret. vapurumuz. 

6 - Bir hayvan hastalığı - Sonuna 
1.T• gelirse katranın kardeşidir. 

7 - Huysuzluk. 

Samsun Parti vilayet 
kongresi yapıldı 

Samsun (Akşam) - Cümhuri
yet Halk partisi vilayet kongresi ka
zalardan gelen 62 d~legenin iııtira
kile evvelki gün Halkevi salonunda 
açılmıııtır. Kongreyi kısa bir hita
be ile idare heyeti reisi Mustafa Al· 
dıkaçtı açarak kongre azalarına te· 
şekkür etmiştir. Müteakiben kongre 
divan riyaseti ve katiplikler intihabı 
yapılıı~ak mesaisine başlamıştır. 

Evvela idare heyetinin iki sene
lik mesai raporu okunmu' ve itti
fakla kabul edilmiştir. Bundan son
ra encümen intihabı yapılarak ertesi 
gün toplanılmak üzere celseye son 
verilmiştir. 

Parti müfettişi ve Sıvas mebusu 
Hikmet Işığın riyaseti altında ertesi 
gün yapılan ikinci celsede encümen· 
!erden gelen raporlar ve dilekler 
teJlc:k edilmiştir Bunu müteakip 
yeni idar heyet: intihabına geçile· 
rek: Mustaf,\ Aldıkaçtı, Yusuf Kı
ran, N1til Tuzcu, Mümtaz Arkabin, 
Osman Cudi, Süleyman Balkan, A
tuf Olctaç, Selim Termeli ve Muin 
Köprü!it ittitalcla seçilmişlerdir. 

Kongre.. büyüklerimize tazim tel· 
grafları çekiimesine karar vererek 
me~aisin,, nihayet vermiştir. Yeni 
parti vilayet heyeti tarafından gece 
Şehir l:lübünd . delegelere yüz kişi
lik bir ziyafet ı.•erilmi~tir. Ziyafette 
vali Avni Doğan, vali muavini, be· 
lediye reisi, tümkomutanı mülki ve 
askeri crknı_ hazır bulunmuşlardır. 

Muhsln onun pek genç yaşında ge- cıen tutuşturdu. 
ır.llere ateşçi olarak girdiğin!, dünya- Şimdi bu genç kadını dah::ı. Jyi gö
l'ln en uzak llmanlarma gittiğini işit- ı ilyordu. Gözleri, bakışları, dııdaı;ının 
mlştl. Senelerce Cenubi Am~rika şe- kıvrılışı o kadar canlı ldi ki Muhsin 
hirlerlnde dolaştığını, sonra zengın eınun c;erçevesind"n dışarıya fırlayıp 
clup memlekete donôuğünil biliyor kendisine doğru ilerllyeceğlnl sanı

8 - Tena vül et • Sozlerl. 
g - En sıkı _ İrlleşmenın başı. Kız öğretmen okulunun 

LAkin son senelerinde amcasının t.ı- yordu. 
b.iatı büsbut~~ garlpleşm~tl. Dağ ba-ı Genç ad::ı.m bütün kutudaki kibrit
§ ndakl bu koşke çekilmiş, bütun in- Jerl yakarak onu dakikalarca seyretti. 
s nlardnn uzak yaşamış ve gene öy- Kibrit bitince dondü. Düşe kalka ka-

ıo - Tercihet. askerlerimize hediyesi 
Geçen bulnıacamızın halli Konya (Ak~am) _ Kız öğret-

Soldan sağa ve yukarıdan aşağı: k 1 1 b 1 • 1 
1 - Fillmcillk, 2 - Ifadeeden, 3 - mb eknl' o ·u ku ta e e erı,M shınır darı_mklızı 

Lağarlaş::ı.n, 4 _ Idareedin, 5 _ Me- . 7 ıyen . ahraman e me cı . er 
rekbirag 6 - Celeb, Na, 7 - İd:ıdi, ıçın 83 çıft çorap, 94 pamuklu mın
Klls, 8 _: Leşlr, Itnp, 9 - İnannnlarn.J tnn, 123 çHt yün eldiven hediye el-
10 - G:ısp:ır. mişlerdir. 

Tefrika No. 3 Yazan: İSKEZ\'DER F. SERTELLİ 

Ve Çelebi Mehmed ordus1le Çamurlu 
dereden Edirne üzerine yürüyor. o sı· 
rnda Edlrnede Musanın hiç blr kuv
veti yoktu ... Bir kısım vezir ve beyler 
Çelebi Mehmedi bekliyordu_. Çelebi 
Mehmed orduslle şehre girerken, ken
dlsi gerek halk, gerek vezir ve beyler 
tarafından feykallde merasimle kar
şılanıyor. 

··········· ········ ...................... . ......... ········ ........................ . 
Birinci kısım 

Çelebi Mehmed, tahta 
oturduktan sonra 

Çelebi Mehmed, Osmanlı tahtına 
ctuııır oturmaz, ilk: 1§ olarak, biraderi 
Musa Çeleblnln seraskeri olan },fi
halzadeyl - hapsedllmek üzere -
Tokad'o. sürmüştü. 

- Dün, kardeşime hlyanette te
redüd göstermlyen böyle bir adam, 
yann dır beni arkamdan vunnnğa 
kal~ır, demişti. 

Bundan sonro, gene biraderinin 
kazaskeri olan şeyh Bedreddin Sima
viyi de teknüde sevkederek, ölünce
ye kadar İznlkte oturmak üzere Edlr
neden uzaklaştırmıştı. 

Çelebi Mehmed, Musa Çelellnln ce
sedini Çamurlu dereden getirtti,_ Ce
naze namazını Edlrnede kıldırdık
tan sonra, babasının yanına defnedn
mek için derhal Bursaya gönderdi. 

Musa Çelebinin öıümü pek hazin 
olmuştu; Çnmurlu dereden gelen bir 
askeri padişahın huzuruna çıkarnuş
ıardL Asker, Çelebi sultan Mehmede, 
çamurlukta gördüklerfnl şöyle anlattı: 

c- Padişahın kolundaki yarayı 
ımnnıştık. Ortalık iyice karannıştı. 
Uzaktan bir köy görünüyordu. Padi
şah geceyi bu köyde geçirmek istedi 
ve bize: 

- Haydi yürüyün! Burada kalırsak, 
Mehmed Çelebinin askerleri bi7.e bas
kın yapar, izimizi bulur, mahvoluruz; 
oedl. Biz, dilşt.üğümüz yerden kımılda
yacak halde değildik. Padlşah yal
mz başına atına blndl- yanımızdan 
o.ynldı. Ertesi sabah üç arkadcış gü
ne~ doğmadan kalktık, ntlanml7.3. 
bindik, padişahın gittiği köyun yolu
nu tuttuk. Yolda giderken bir batak
lığa rasladık.. çamurların üzerinde 
bir knvuk gördük; şüpheye düştük. 
Atlarımızdan indik, çamuru geçmek 
kabil değildi. Ağaçlan kesip sal yap
tık, üzerinden atlaya atlaya kavuğun 
bulunduğu yere kadar gittik. Bu, Çe
lebi Musıının kavuğuydu, kendisi ge
ce karanlığında yolunu şaşınp ba
taklığa batmıştı. Yere eğildiğimiz 
zaman, bütün gövdesini çamura gö
mülmüş bulduk. Yalnız bir eli çamu
run üstünde kalmıştı. Atı da, kendi 
de bataklıkta boğulmuştu. Ilkönce 
kavuğunu aldık, sonra kendfsını ça
murdan çıkarıp at üstünde şehre ge
tirdik ... • 

* Etraftaki hiikünıetıerden, Çelebi 
Mehmed!n cUliısunu tebrik için gelen 
elçileri birer birer kabul eden yeni 
padişah ecdadından hiç birinin o gü
ne kadar yapmadığı blr tarzda elçi
lere iltifat ediyordu. Elçiler yeni hü
kümdarı pek scvhnll ve snmim! bul
muşlardı. Çelebi Mehmedin bu lltifa
tının bir sebebi vardı: Kısa bir za
man için yaMncı devletlerle iyi ge
ç.nmek mecburiyetinde idl. Ernzi ge
nişletmek, hariçle harbetmelı: sırası 
ve zamanı değildi. Zira memleketin 
içinde hemen tedavisine koşulacak 
birçok içtimai hastalıklar vardı. Çe
lebi Mehmed bu hastalıklan tedı:ıvl 
etmeden, başka blr işe bakmak niye
tinde değildi. Bunun içindir ki, ec
nebilerle hoş geçlnmeğe ve zaman kn
zanmağa mecburdu. 

Çelebi Mehmed bu dü~ünce 
ile - devletlerle - eski muahedeler! 
yeniledi. 

Çelebi Mehmcdln vezirlerinden bi
ri, yeni padişahı denemek için şöyle 
bir sual sordu: 

- Iznikte bir isyan çıkarsa ne ya
parsınız, şevket1lm? 

- İznikte kim ba.~ kaldırabilir? 
- Şeyh Bedredin Sımavlyt oraya 

sürmüştünüz de. Ondan şüpheleniyo
rum. 

Çelebi sultan Mehıned, bu kurnaz 
ıı, ezlrln - ne yaparsınız? - su:ıline. 
bir tek kelime ile: 

- Asarım. 
Cevabını vermi&tl. 
Bu arada, cfilüsunun ayı içinde, 

babasının yanına defnedilmek uzere 
Bursaya gonderllen Musa Çelebinin 
cenazesi o günlerde Bursa.ya yeni 
varını§ ve fakat, vaktlle Mehmed Çe
lebi ile Musa Çelebi arasındaki cergln
llklerin devamından istltade eden 
KaranınnZ3de Mehmed bey de o sı
rada askerile Bursaya gellp şehrt 
muhasara etmlııtı. 

Çelebi sultan Mehmed bunu haber 
alınca, cülüsunun ayını doldurma
dan bir ordu He - Anadoluya geçmek 
üzere - Edlmcden hareket etti. ... 

Yıldırım Beyazıd'ın 
kemikleri köpeklerin 

ağzında .. 
Karamanoğulları ile Osmanoğulla

rı arnsındaki husumet çok ccıki tdl. 
Mehmed bey Bursayı muh:ı:;ara ede
rek, şehre girdiği zaman, ilk isi Yıl
dırım Beyazıd'ın turbeslne gitmek 
oldu. 

Mehmed beyln yanındaki kuman
danlanndan blrl: 

- Hasmınızın mezarını niçin soru
yorsunuz.. ziyaret mi edeceksiniz? 

Deyince, Mehmed bey: 
- Biraz sonra o mezan niçin ara

dığımı öğrenirsin! 
Cevabile mukılbele etm~tl. .Meh

med bey, Yıldırımın türbesine vanr 
varmaz, yanındaki adamlarına kaz
ma kürek verdl.. ~~~r! açtırıp, &:
yazıd'ın kısmen çuruınu~ olan cese
dini parçalatarak, clvard:ı.kı kopeklert 
topladı ve her birinin ağzına bu ce
sedden birer parça nttı. 

Mehmed bey, bu çirkin hareketile 
güya ecdadının intikamını almış olu
yordu. 

Bundan sonrn. diğer selatın ve şeh
zr.delerln türbelerini de birer blrer 
dağıtacaktı. 

Bursada Osmanlı hanedanına mer
butiyet gösteren eşraftan birkaçı: 

- Behey zallmf Sen Allahtan kdrk
maz mısın? Ölmüş insanın cesedin
den lntıkam tı.Iınır mı? 

Demek cüretlni gösterdiği için, Ka
ramanzade, celllldlnrınn: uVurun :ııu 
herl!Jerln başınıh diye bağırdı. ve 
::avalhlan cadde ortasında idam ~t
tlrd!. 

Fakat, zulümle, hakaretle blr idare 
ne kadar yaşayabl1irdl? 

Talih, Ka:ramanzadeye_ bir t\lrlu 
ciııınüyordu. Birkaç gun sonra, 
Musa Çelebinin cenazesi ala)·
Ja şehre glrerten. Mehmed bey. cÇe
lebi sultan Mehıned gellyor!D dıy -
rek, askerlerlle beraber Buı-sad;ın 
memleketine kaçmıştı. 111 

(Arka ı var) 

ı ı J Karanıanı.adc ;\~~~ıned bey. 
Bursayı nıuhıı.s:ıra eyledıgı 11'lld:ı, bir 
ı:iın uzaktan şehre doğru tel>Ii! ve tek
bir getirerek bııyük b~ alnyın ı:eldiği
ni görunce telii.şa du;ıerek:· ;Hunlar 
kimdir?ıı diye sormuştu .. Kendisine: 
«Sultan ıunsanın ccıı:u~ıni, bab ı
nın türbesine gömmek uze~e _bunı.ya 
getiriyorlar. Arkadan da b~yuır. bir 
ordu ile Çelebi Mebmed gelıyor! .. de
yince, diter mC%21.rıan açmağa vaki~ 
ve fırsat bulmadan, beınen Burs:ı"bıu
has:ır:ı.-,mı terkedip mcnılckeUne 
kaçnııştı. Jehmed bey~~ ned.~lcrin
den Hüseyin bey kendl.5llle liUfe kı
lıklı: cıA beylm, scıı Kara O nıan cv
li'ıdlarının öiüleriııde.ıı b?, kadar kor
kuyorsun, ya dirilcrirıi gorsen ne ya
.ııarsın 'h deyince, Ka~m~nuıde hid
detinden biçareyi yol ustuııde henıen 
idam ettirmi~tir. Bu vakn bulun ınü
verrihlerce müttefikan kabul ve 
te bit edilmi olduğundan huraraıı 
tarihiye kabilinden değildir. 

(Osmanlı tarihi - Ali SeJdi) 

Tefrika No. 37 

Kadının Zaferi 
Bayan Carroll ötedenberi asalete 

karşı kendinde bir meclubiyet duy
muştu. Romaya geldtkten sonra 
aristokra:lar dr.ha da hoşuna gitme
ğe başladı. 

- O güzel prensesi flörtünüzle varmaz, onu kalbinin üzerine yığı- çabucak tanırlarsa da ze" kini boz.
kıskandırmamak çare,ı;ini arayınız! lan ağır yükten kurtaracaktı. Ve mamnk için farketmemiş, seçeme
Doğrusu kıskançlık yüzünden sizi böyle manevi bir sıkletle ezilme· miş gibi görünürlerdi. 

1üellifi: P. de Coulevain Terrüme eden: (Va - Nt1) 

Fakat günden güne kızın kendisi- İşte teshir edilmesi o andan baş-
ne alıştığını, mevcudiyetinden hoş- lıyordu. Kontun kendisine gös
landığını anlamıştı. Ne zaman yan terdiği itina koltuklarını kabart· 
yana gelseler, Dora' nın kirpikleri tı. Jack'la bu erkeği hayalinde kıyas 
kuş kanadı gib: çırpınmağa başlıyor- etti. 
du. Sesi heyecanlanıyor, koouşma- Mukayese Jnck'ın lehine çıkma-
ııında bir başkalık, bir asabiyet beli- dı. 
riyordu. Gayet tatlılaşıyordu. Yan- Sant' Annn"nın yanında bulunma· 
Y mı .;ürüdükleri zaman, gayri ihti· sı, ona ömründe asla hissetmediği 
yı-ri erkeğin iradesi altıtıa giriveri- bir zevk veriyordu. Bakı§lnrı, sözlc
yordu. ri, asi silinmiyen bir tesir bmıkı-

Dcği.,iklik Lelo'nun umouğundan, yordu. Ona ait alelade bir şeye elini 
tasavvur ettiğinden de büyüktü. E- sürdü mü,fdü, sanki o eşya elektrik
sa:sen Oora, Helene"in gönderdiği li imişcesine vücudü ürperiyordu. 
m~!;·upla:-da -şu Sant' Anna ndına Ömründe aşkı hissetmemiş olan 
rasla raslamaz biıyülenmiş gibi ol- Dora bu hadiseler karşısında hny
nıuştu Bu ad.n sahibini iri yarı, es- rette kalıvordu. Bu erkeği tnmamile 
m<.'r, muntazam hatlı tasavvur et- yüksek, herkesten ayrı bir mahluk 
mi ti. Bunda irkısara uğramak şöy- tasavvur ediyordu. Gezmeleri, ko
le- dursun, tasa' .. urundan da güzel nu malar• esnasında, aralarında bir 
Lir manznrnylu karşılaşmıştı. Açık scyyale hasıl oluyordu; bu akış, 
renk v~ müst zi gözlerini ltalyanın Henri Ronald'ın tasvir ettiği gibi 
cazip bakışlarına çevirme i üzerine vücudünün şurasında bir noktaya 
kalbine bir d.ırbe yemiş gibi ol· ı orasında Lir tele dokunup aşk de-
mu'?tu. • nen o hiırikay1 yaro.tıyordu. 

Ker.di kendine şöyle düşündü: 
c- Mndem ki servetim var, ben 

de pekala bu muhite girebilirim.> 
Şimdi artık, nişanlanmış bulundu· 

ğuna hayli teessüf ediyordu. Sant' 
Anr.a ile münasebeti ilerledikçe bu 
esefi gittikçe arttı. Evvela şid· 
detle, so.ıi'a da zaafla bu esefi di· 
mağından uzaklaştırdı: 

İhanet etmek imkanı, yavaıı yavaş 
beynine yerleşti. 

Dora görüyordu ki, Roma sosye
tesinde konth izdivacını herkes pek 
ala mümkiin görüyordu. Kalabalık
ta biribirlerine yaklaşmaları üzerine 
nazarlar onlara çevriliyor, herkes 
kulaktan kulağa bir şeyler fısıldıyor• 
du. 

Operad •. localarında otururlarken 
dürbünle .. onlara çevriliyordu. Bun
dan dolayı da gımç kız kalbinde 
bir sev.inç hissediyordu. Helene, onn 
erkeğin Donna Vittoria ile münase
batıcdan bahsetmek fırsatını kaçır· 
mamışt.. 

hançerliyebilir bile ... Bu münascbe- si de bizzat Jack'ın sebebinden de- O sene markiz. Costanzi tiyatro. 
ti pahalı ödersiniz... ğil rrjydi~ lsunda bir loc.ı kiraladı. İki erkek. 

Genç kız kızardı. Lelo münasebabnı daha ilerlet· Amerika!. ile. Helene ''e Dora'yı 
Omuzlarını silkti. mek için yaklaşan karnaval mevsi- davet etti. Biribirine benzer üç siyah 
Sonra, neşeli neşeli: mindcn istifadeye karar verdi. Bu Dominv elbisesi ısmarladı. Sonra 
- Yüzüme kezzap atılmasından anane, kurunuvustadaki mahiyetini dostlarına, Romanın maskeli balo. 

dahi korkmam... Asilzade bir ka· artık kaybetmiş olmakla beraber sunu izah etti. Bütün adetleri anla
dın böyle bir oey yapacak Jeğil aşıklara hala icaı: eden yardımı gös- ra öğretti. 
a... terir ... Maske, kılık de:n•tirmek, gu" • K k · · asıl deg~ı· t" "'"" onuşur en sesını n ır-

Bayan Ronald gözlerinin önünde zel aşk romanlarının baıılamasına ı· · · ı· genrlerin sırlan · k. h 1 I me ı ımış. anınmış ,.. 
cereyan eden bu aşk macerasını git- ım an azır ar. l · llh 
tikçe artan bir teessürle seyrediyor- İtalyadaki k 1' b 1 1 t 1 ne ermış. ' 
d 'l d mas e ı. ~ 1/r k1d· Üç kadının da sol omzunda süa 

uB. u ı'şlc ala"kadar olmamag"a çalı· mı e monden veAs?lmkımdı lır şe ı te makamında birer orkide dı:ılı vardı, 
cereyan e er. Si a ın ar, or a L . d"kl . k't . r· 

şıyordu. Amma. elinde değildi. sınıfın bayanları, hulasa herkes ta· ocaya gır ı en va 1 b mısa _ır 
O ana kadar rakid ve neşeli olan nıdığına muziplik yapmağa kalkışır. Amerikalı!ar kaynnş_;ın u garıp 

ruhu, en harikulade hislerle boca- Aşığı olanlar korkmadan onun ko· ve tebdi. kalabalıgın kar 1 ında 
lanmnğa başlamı~tı. luna girip gezer ... Şunun bunun ku- hay~ette kaldılar. . . . • 

Dora ile Sant" Anna'nın yakınlık· !ağına eğilip şaşırtıcı cümleler fısıl- Eglenmek acelesıyle, mnrkız ıkı 
lan kendisinde bir hiddet uyandın- dar.· erkek misafirini hür bıraktı. Kndın· 
yord•J. Bunu da Jack'a d~stluğu ne Romalılar daha mevsim gelme· !arla birlikte salona girdi. Orada şu 
izaha çalııııyordu. den birkaç ay evvel maskeli balo- tavsiyesin · tekrarladı: 

Evlenmeler.i ihtimali kalbini öyle lnn hayaUerinde yaııatmağa başlar- - Kimsenin locasına gitmeği a-
üzüyordu ki, bu mevzu üzerinde lar. Oralarda daima hoş bir mace- ktn knbul etmeyin ... Şayet biri ai.ze 
fozla düşünmekten bile kaçınıyordu. ra ile karşılaşacaklarını umarlar. fuzla musallat olursa onunla ülfeti 

Bay Ascott•un bir an evvel şura· Ba;ran Verga bu baloların mec· kesin ... 
ya gelerek araya girmesi için her lubuydu. Daha hür olmak iç.in Sonra, kalabalığa karıştı, gözden 

Hatta 
dedi kiı 

bir gün aka kabilinden şeyi, her ıeyl feda etmeğe hazırdı. Amerikalılarla oraya gider, gayet kaybold~ 
Şüphesiz genç erkek Romaya varır masumane eğlenirdi. Dostlan onu (Arkası vLU') 
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6 Kanunusani 1941 

Lig maçlar. 
Beşiktaş -

Galatasaray 

Vefayı, F enerbahçe - Kasımpaşayı, 
- Süleymaniy~yi yendi 

Eski gibi 
mah olsun! 

(Baştarafı 3 üncü sahifede} 
Bu aırada karşıki dükkanda yan 

yana asılmış Tenk renk, boy boy es
ki erkek frenk gömlekleri gözüme 
ilişti. 

- Eski gömlekler de böyle alı
nıp satılıyor mu} 

i.':>dtiUt: I 

il • 
rı 941 otom 

Arabalar genişledi, motörün verimi arttuıl
dı, vites değiştirmede mühim yenilik var 

Lig maçlarına dün Şeref ve. Fcner
bahçe stndlarında. devam edilmiştir. 
Havanın bir yaz günü gibi g~:ı oluşu 
yüzünden her iki stada buyuk bir 
kalabalık toplanmış v_e heyecanla 
ma~:an takib etm!şlerdır. Şeref sta .. 
dun dolduran seyirciler arasında spor .. 
cu Hnrlciye Veklllmiz B. Şükrü Sa• 
raçoğlu da hr.zır bulunmuşlardır. Her 
iki stadda y.ıpılan karşılaşmalar nor .. 
mal st',Yril"1 takib etmiş ve tahmin 
edilen neti• r. ~ r1e sona ermiştir. Bu 
müsab:ıkala::- ~ere! stadından başlı
ya rak blldlrl:>c. uz. 

1. Spor - T opkapı 

• 

- Elbette ... Eski kravatlar bile 
bu çarşıya gelir. Eski kunduralar ••• 
askı!ar, pantolon kemerleri... Erke· 
ğin paltosundan tut da düğmesine 
kadar her şey para eder ... 

Elbise d~ğiştirenler 
- Peki, bu çarşının müşterileri 

daha ziyade kimlerdir} ... 
- Herkes, buraya hem köylü ge

lir, hem gehirli.. . Beyoğlu cad
desinde gördüğünüz öyle şıklar var
dır ki bizjm çarşıdan giyinirler. Sır
tındaki o kürk paltoyu ben vermiş
tim. Kostümü karşıki komşum ..• 
Paralan olduğu halde buradan giyi
nenler vardır. Çünkü bir kere bu 
çarşıya alışmışlardır. Sonra burada 
bir cdeğişme usulü» vardır ki bu 
birçoklarının çok işine gelir. Mese
la sizin sırtınızda çok eski bir pal
tonuz var. Buraya gelirsiniz. Güzel 

Harpten evvel Pariste açılan son otomobil sergi ·inden bir göriinii.~ Şeref stadının !lk maçı Istanbul• 
ı;por ile Topkapı takımları arasınd~ 
yapılmıştır. Hakem Muzafferin idare .. 
EJnde tam kadrolarile sahaya çıkan 
takımlar ilk dakikaları mütevazin bir 
şekilde ve karşılıklı akııılar arasında 
~eçirml.şlerd!r. on beşinci dakikadan 
ltıbaren istanbulsporlular rakiplerine 
te:revvuk etmeğe başlamışlar ve on do
ı·uzuncu dakikada Tarık takımının 

Beşiktaş • Vefa ına çından bir enstantane bir palto beğenirsiniz. Bunun fiati 
Vefa. ıtüsameddln - Lütfi, Vahid - faraza 30 liradır. Siz bize 30 

$ÜkrÜ, 
0 

ıtakkı, Necdet • Ferdi, Fikret, lira vermezsiniz. Sırtınızdaki palto 
Hakkı, Faik, Ali. ile beraber 1 9-20 liranızı alırız. Çok 

Harp başlamazdan evvel her sene 
Avrupanın muhtelit yerlerinde oto
mobll sergiler! açılır, yeni model ara
balar teşhir edilirdi. Bunların ara
sında Parls sergisi bilhn.ssa. meşhur
du. Çünkü bu sergiye dünyanın her 
tarafındı:ıki otomobil fabrlknlan işti
rak ederdi. Amerika fabrikaları ye
ni modellerini, Paris sergisi vasıtasile 
Avrupaya tanıtırlardı. 

kat bütün fabrikalar bunun nasıl ya
pıldığını gizll tutuyorlar. Muhakkak 
olan bir şey varsa fazla sar!lyat yap
madan motörlerln veriminin yüzde 30 
nrttınldığıdır. Motörler gömülmuş 
fakat temin ettikleri beygir kuvveti 
ertmıştır. Nash 75, kuçuk Studebaker. 
80, Ford 8!1, Plymouth 87, Chcvrolet 
90 beygir kuvveti temin ediyor. 1lk sayısını çıkarmıştır. • 

Bir dakika sonra Topkapıdan Ka
mil buna mukabele edince takunlar 
tekrar berabere vaziyete girmişlerdir. 
Sansiyahhlar devre sonlarına doğru 
f!stünlt\ğü elde ederek Tank vas:tallle 
iıstiıstc iki sayı daha yaparak devreyi 

devam cdUmlştır. Karagümrük saha
sında tstlkliil, Doğusporu 8 - l, Da
vudp:ışa, Karagümrüğü 3 - 1, Demir
spor, Eyübü 2 _ ı, Anadoluh!sar sa
hasında Hilal, Rumel!h!san 6 - o, 
Anadoluhlsar, Beylerbeyini .9 - o, 
Anadolu, Alemdarı 3 - 2 mağlub et-
mişlerdir. 

Beşlktaşın merkezden yaptığı bir eski paltoyu bırakır, beğendiğinizi 
ı.ücumla. başlanan cyun daha ilk da- giyer, gidersiniz. Kostümler için de 
k!kadan ltibaren ver: nısıf snhas~a. böyle yaparız. Bazan buraya gelip 
intikal etti ve 4 üncu daklkad~ ~~- üstünde, başında ne varsa hepsini 
ı;aid bir pozisyonda pas ~~n ~ ~ başka elbiselerle değiştirenler var-
sıkı bir şutle takımının go n d 

Harp dolayıslle iki senedenberl Av
rupada otomobil sergisi nçılamıyQr. 
Esasen benzin bulunamaması, bin 
türlü kayıdlar yüzunden şimdi Avru
pada hiç klmse yeni model araba dü-

Bu seneki Nash 600 ler. aynı tip
teki arabalardan 100 k!lo dnha hafif
tir. Karoscrisl mustakildir, ş:ıslsi yok
tur. 8 silindirli Fordun kaputu bir 
parçadır ve motore dokunulmak iste
nildiği zaman birden kalkıycr. Hud
son, yivler uzcrlnde yıikselc-n bir ka
put yapmıştır. 3 - 1 gallb bitlrm!şlerd!r. . 

Ikincl devre mütevazin bir şekılde 
devam ederken on beşinci dakikada 
Enver kornerden gelen topu kafa ile 
içeri ataıak takımının dördüncü go~ 
lunü yapmıştır. Bu .sırada oyun sert
leştiğinden hakem Istanbulspordan 
Cıhad ile Topkapıd:ın Allyi dışarı çı~ 
t.:ırmıştır. Son dakikalarda bir sa~ı 
daha çıkaran ıstanbulsporlular mu
t:abaknyı 5 _ ı gallb olarak blUrmiş
ll'rdir. 
G. Saray - Süleynıaniye 

Günün ikinci maçı Galatasaray ile 
Suleymaniye takımları arasında ya
pılmıştır. Hakem Şazi Tezcanın idare 
ettiği bu maça Galatasaraylılar An
kara Demirspor k!übünden Arifi de 
takımlarına alarak şu şekl.lde çıkmış· 
lardır: 

Osman - J.'anık, Adnan - Musa, 
ı:nver, ı:.-rak - Salim, Arif, Gündüz, 
Şalftltaddin, nüıend. 

Sülcymanly,.lUer her zamanki kad
rolarını muhafaza ediyorlardı. Müsa· 
baka Galatasarayın haklmlyetile baş
Jamış ve baştan nihayete kndnr bu 
şekilde geçmiştir. Sülcymaniyenln 
nrnd:ı sırada yapmak istediği hücum· 
lar daha fazla şahsi akınlara inhisar 
ettiğinden netice vermemiştir. 

Ilk devre Arlf iki, Gündüz iki vo 
Salahaddin bir sayı yaparak 5 - o Ga-
1.-ı.tasaray lehine bitmiştir. İldnci dev
J.rnln ilk yirmi dak'.kası Süleymani
Yl'n!n tyi bir müdafaa tatblk etmesi 
Yfümnden golsüz geçmiştir. Ylrml bi
rlnci dakikada Salahaddin sıkı bir 
§Ütle takımının altıncı sayısını çı· 
knnn1ştır. Bir dakika sonra Süleyma
nlyeıuer Abdüş vasıtasile yegane gol• 
lcrlni yapmışlardır. Son dakikalarda 
Arınn sıkı bir şütile bir sayı daha 
kazanan Oalatasarnyhlar maçtan 
7 - ı gallb çıkmışlardır. ·. 

F enerbahçe - Kasımpaşa 
Fener stadında günün ilk karşılaş

ması Fenerbahçe ne Kasımpaşa ara
sında yapıldı. Hakem Samlhln idate
stnde sahaya çıkan Fenerliler tnkım
lannda. bazı de~şlkl!kler yaparak şu 
şekilde dizildiler: .. . 

Cihad _ Taci, Orhan : ?mer, .~-~~. 
Fikret • Rebii, Yaşar, Naım, ~ıyazı, 
Fikret. 
Knsımpaşa takımı her zama~kl 

kadrosunu muhafaza ediyordu. Dk 
nnlarda mütevazin geçen oyun yavaş 
yavaş Fenerlilerin baskısı altına girdi. 
Esad 21 ncl dakikada bir favül atı
şından takımının ilk sayısını kaydetti. 
Bu golden sonra tamamen Fencrbah
çenin üstünlüğü altında. ve Kasımpa
şa nısıf sahasında devam eden oyun
ca başka sayı yapılamadı ve. birinci 
devre 1 - O nihayetlendi. 

İkinel devreye daha canlı başlayan 
Sarılaciverdlller oyunu Kasıınpaşa 
rnhasına intikal ettirmekte geclkme
ci!ler. Yeni merkez muhaclmin çok 
güzel idare ettJ{;oi bu akınlar nihayet 
yirminci dakikada semeresini verdi. 
N!yazlden Rebliye ve ondan Yaşara 
geçen topu Yaşar sıkı bir şiltle ikinci 
defa olarak Kasımpaşa kalesine sok
tu. Bu sırada Kasımpnşa kalecisi sa
katlanarak oyunu t.erkettl ve Kasım
paşahlar oyuna 10 kişi 1le devam 
mecburiyetinde kaldılar. 

Fenerlilerin tazyiki !azlalaştığı sı
ralardıı Esad pennltıdan üçüncü ve 
biraz sonra da Niyazı dördüncü gol
ler! yaptılar ve milsabnka 4 - o Fe
nerbahçenln galebeslle bitti. 

Be~iktaş - Vefa 
Günün son ve en mühirn maçı Be

şiktaş ile Vefa arasında yapıldı. Ha
kem Tarığın idaresinde sahaya çıkan 
takımlar şu şekilde dlzlld!ler; 
Beşiktaş: Mehmed ~~i - . Ibrahim, 

Yavm; - Rifat, Fevzi, Duseyın - Sab
ri, Hakkı, Şakir, erd, Şükrü. 

çıkardı. ır. • . . . b' 
· 

1 
il l d'k"e Vefa müda- Çok eskı elbıselerını bırakıp ıraz 

D:ıkık:ı nr er e ı .. . . . 1 1 ld v ·b· fnasının aksadığı ve Beşiktaşın bun- daha yenıl~rını a an nr o ugu gı ı 
dan istifade ettiği görülüyordu. Nete- bunun aksıne hareket edenler de 
klm 12 ncl dakikada yhıe Hakkı Hü- çoktur. Mesela adamın başı sıkış
sameddlnin elinden kaç~rdığı bir .to.: mıştır. Yepyeni elbiseleri ile bize ge
pa yetişerek takımının ık!ncl golilnu lir. Üstündekilerini bizim vereceği
de yaptı. Bunu Lfıtflnln bir 1~~tnsı miz ~!:i esbiselerle değişir. Üstelik 
yüzünden Şaklrin yaptığı üçüncu gol b' d 1 'd B" aldıgw ımız 
takib etti. ız en ~ara ~ ır gı er. ız .. .. ... . 

üstüste yedikleri goller Vefanm eski elbısclerı chıın> ~. g?turun.uz. 
maneviyatını bozmuş buna mukabil Arka tarafımızda eskıcılenn elbıse
Beş!ktaşlıları harekete gcUrm!ştı. leri için kocaman bir han var-:lır. 
Çok güzel bir oyun çıkaran Siyahbe- Orada eskiler terbi;e olunur. 
yazlılar bu sırada Hakkı vasıtas!~e _ Nasıl terbiye} 
bır sayı daha çbık!·arvdılfar.h .. Devrendın - Basbayağı ... insanların terbi-
sonlarına do~ru r e a ucum un a . . l · ı az mı} 
Hakkı takımının Hk goliinü yaptı ve yesı olur da elbı~e en~. o~ o•V 

birinci devre 4 - ı Beşiktaş lehine ı Bizim handa terzıler, ılıkcılcr, dug· 
k·.pandı. İknlcl devreye Vefalılar ~ok meciler, lekeciler, ütücüler vardır. 
canlı başladılar Ye bunun neticesi Bunlar.n bütün işleri bize berbad 
olarak 10 uncu dakikada. Hakkı vası- bir şekilde gelen eskiyi yıkamak, 
tasile lklncl gollerin! çıkardılar. Bu lekelerini çıkartmak, yırtıklarını ta· 
sayı Slyahbeyazhları canlandırdı ve . kt' Bazan bir eskiye yeni 
tekrar hnkimlyeti alarak Hakkı vası- mır etm~ A ır. k"mis 
tasiie beşinci ve şeref vasıtaslle al- ast11.Tla- ıluve ol~nur, yakası es ı. ~ 
tıncı sayıları yaptılar ve müsabaka bir paltoya kadıfe takılır. Eskı o 
bu netice değişmeden 6 _ 2 gibi açık hale gel~r ki. onu sat~~ bile tanımaz 
bir sayı tnrklle ve Bcşiktnşın galibi- da cyenı> dıye kendısı tekrar alma-
yetııc nlhnyctlcndl. ğa l::ı.lkar. 

Eskjcinin derdi 

Puan cetveli 
Tallını 1\1. G. B. l\f. A. Y. P. 
Beşiktaş 12 12 - - 59 ıo 36 
Fener 12 9 l 2 42 10 31 
o. Saray 12 G 3 3 37 18 27 
B. Spor 12 5 3 4 27 24 25 
ist. Spor 12 4 4 4 26 3ô 24 
Ve!::ı. 12 4 2 6 27 32 22 
Kasımpaşa 12 4 l 7 IS 29 21 

Bize bu izahatı veren musevi va
tandaş durdu. Yüzüme dikkatli dik
katli baktıktar:. sonra arkadaşıma: 

- Ben, dedi, bayın fikrini anla
dım. Çok şey öğrenmek istiyor, çok 
fii..ir alıyor. Galiba elinde kapitali 

ı var da bu işe yatırmak istiyor ..• 
Bizim güldüğümüzü görünce es

kici banıı önündeki masayı işaret 

şünecek vaziyette değildir. Fakat mu
harebe biter bltm~z bütün meraklıla
rın otomobillerdeki değişikliklerle 
alakadar olacakları şüphesizdir. Av-
rupadaki harbe ve Amerika sanayllıı
den büyük bir kısmının harp lstihsa
liitı ile meşgul olmasına rağmen Ame
rika otomobillerinde büyük de~şlk
likler vardır. 

941 arabalannda başlıca değişiklik 
l:aroserlnin genl§lemesidlr. Şimdiye 
kadar Amerikan arabnlan yuksek ve 
dardı. Bu sene arabalar alçalmış ve 
genişlemiştir. Evvelce arkada iki kişi
lik yer Yardı. Üç kişi sıkışarak otura-
bilirdi. Şimdi karoseri rahatça 3 kişi 
oturabilecek tarzdadır. Bunun için 
genişlik 1,35 den 1,45 e çıkanlmıştır. 

Motörde de mühim değişiklik var
dır. Mühendisler motörün randmanı
nı çoğaltma~ temin etmişlerdir. Fa-

Almanya ltalyaya 
ciddi yardımda 
bulunabilir mi? 

( Ba~tarafı 1 inci sahifede) 

dusunu Adriyatik sahillerine 
sokmasıdır İtnlyn Arnnvutıuk
tan çıkmaya razı olur da, Al
manyanın Adriyatik sahillerine 

ycrle§mesini istemez. 
İkinci mahzur, Almanya ba

etti: 
_Koy şuraya 15 bin lira ... Sana kımından biitün hu harp planı-

31) bir. yapayım!. .. Bu çarşıda çok nın değiştirilmesi zaruretidir. 

Beykoz 12 3 ı 8 14 27 19 
Topkapı 12 ı 4 'l 17 52 18 

para var amma iş bilmeli... İt~lyanın Yunanist:ına saldıra-

Eskici: rak mağlup olması, Arnavutluk· 

Süleyınanlye 12 2 1 9 13 42 17 '--------.J 

Chrysler de yeni bir tip hafif nrnba 
yapınıstır. Llncoln kapıların topuzla
rını knldırmıştır. Kapılar b.ı· d\ıkme
ye basarak açılıyor. Packard arabal~
rına ısıtma ve sol'.,'tltma tesısatı kon
muştur. Yalnız yazın soğutma t 0 isa
tından istifade etmek için p~nr0rl'leri 
kapalı bulundurmak lfızımdır 

Chryslcr, de Soto, Old mobil \'it s 
şanjmanının mani\ elasını kaldırmı'"
lr..rdır. Yerine volanın altına kueuk 
bir topuz koymuşlnrdır. Buna doku
ı arak vites değişt!rillr. Bazı araba
lar da otomatik surette vitesi değıştl
rlyorlar. 

WiUy müessesesi Amerlcar adında 
arabalar çıkarmıştır. Bunlar Foıd, 
Chevrolet ve Plymouthtan 100 dolar 
licuz satılıyor. 4 silindirli olduğu halde 
63 beygir kuvveti t~min etmektedir. 

Konyada Atatiirk 
koşusu yapıldı 

Konya (Akşam) - Şehrımizde 
yapılan Atatürk koşusu çok heye· 
canl• ve alakalı olmus, merasime 
istiklal marşı He başlanmış.tır. ilk 
olarak 1 300 metre kosan askeri or
taokul atletleri olmuştur. 

ikinci koşuyr. da lise ve Sanat 
okulu iştirak etmişıfr. Koşular bit
tikten sonra kazananların hediyeleri 
valimiz tarafından bölge salonunda 
tevzi edilmiştir. 

Vafiyadi Buduri'nin 
ailesinin teşekkürü 

Beyoğluspor - Beykoz 
Bu ttndda günün son maçı BPyoğ

luspor ile Beykoz arasında yapılmıştır. 
l:lakeın Hüsnünün ldare:;lnde sahaya 
çıkan takımlar şu §ekilde dizilmişler~ 
dlr: 

• lnönü koşusu 
- Ne yazık ki, dedi, halkımız tan dcni7e dökülmesi, Almanya

elindeki malın kıymetini, eskinin bir 
pırlanta olduğunu bilmiyor, kapıdan nın hesabında yoktu. İtalyaya 
ucu:? ucuza satıyor. Bize gelirselcr ... yardım etmek için ya Yugoslav-

- Siz de gezici adamlar tutun ... yadan, yahut Bulgaristandar. 

Galatasamy oyuncularından sev~lll 
oğlumuz Niko Vafiyadi Budurinln ve
fatı münasebctlle bizleri tesliyet lüt
funda bulunan muhterem zevata ve 
nıiıtevef!aya karşı gost0 rllen sevgi, 
alaka ve saygı için Gal:ıtasarny spar 
klüb.i.ne, sayın Turk mutbuatma ve 
çelenk göndermek lütfunda bulunan 

Bcyko:ı: :Sttmi - Babadir, Halid -
Karnran, Kemal, Refii - Abdülkadir, 
Gogo, Şahab, Sabahaddin, Ali. 

R. Spor: Kselyos - istavro, Civelek • 
lsteJyo, Maroli, Çiçoviç - ,;\laryos, Cu· 
liri, Koço, Canbaz, Tana!j. 

Dörduncülük içln Beyoğlusporn, 
sonunculuk için Bcykoza mühim olan 
bu karşılaşma çok heyecanlı oldu ve 
ilk daklknlar Beyo~lusporun üstünlü
l:ıi altında geçti. Bu .sırada müdaflle
rin ilerde bulunmasından istifade 
eden Beyoğlusporlular s:ığlçlcri vası
lnsile birinci sayılarını çıkardılar 
Bu sayı Beykozlulan h_arekete getirdi 
tistüste yaptıkları hucumların biri· 
sinde solaçığın ortasını sağaçıkları 
köşe bir vuruşla gole tahvil etti ve 

.rnüsabaka mütevazin bir §ekil aldı. 
Oyun karşılıklı akınlar arasmd.a 

devam ederken sOllçlerlnln ya'ltaş bır 
f;ütile Beyo~lusporlular ikinci golleri
ni de çıkardılar ve birinci devre 2 - J 
nihayetlendi. .. ~ 

ikinci devreye Beykozlular buyuk 
bir l'nerjl ile başlad~a~ ve bunun ~e: 
tıcesi olarak iistünluğu aldılar. - ~ 
yoğluspor kalesi önünde uzun mu ~ 
c!et devam eden bu anlarda berab~r~ 
değU galibiyeti bile temin e~elen 
Jmkfuı dnhllinde iken bundan lstıfade 
edemediler. 25 dakika kadar tek kale 
oynadıkları halde muhaclmlerinln gc
l!şlgüzcl oynaması bilhassa fazla ça
lım yapmak hevesi netice almalarına 
nı~ni oldu. Rakiplerinin bir şey ya~ 
Pamamasından kuvvet mnnevlyelerı 
YÜlcselen Beyoğlusporlular mukabil 
okınlarn geçmekte güçlük çekmediler. 
Bu arada bir de penaltı kazandılarsa 
da kaçırdılar ve müsabaka ilk devre
de elde edilen netice değişmeden 2-1 
Beykozun mağlüblyetile nihayet 
buldu. 

İkinci kiime maçları 
İkinci küme mııçlnrınn dün Kara

ti.iınrük ve Anadolulıisar .s:ıhal:uında 

850. atletin iştirak ettiği koşuyu 
Kuleli askeri lisesi kazandı 

fnönü koşusu başlarken 

İstanbul atletizm ajanlığı tarafın
dan tertib edllen İnönü kır koşusu 
dün sabah Şişli sırUannda yapılmış
tır. 3000 metrelik bir mesafe uzerln
de icra edilen bu koşuya ş~md!ye ka
dar Türklyede eşine tesadüf edilme
yen bir şekilde muazzam blr sporcu 
kalabalığı iştirak etml~ir 
Koşuya Kuleli askeri lisesinden 

351 Malt.epe askeri ııseslnden 156, 
atl~tlk Yıldız klübunden 57 ve muh
telif klüp ve mekteplerden 286 olmak 
üzere tamam 850 atlet gim1!ştlr. 

üçer kişilik takım halinde devam 
d müsabaka neticesinde en !azla 
~a~mla y:ırışı niha~·etıendiren Kulell 
askeri lisesi birinci olmuş ve ortaya 
ı·onan inönü kupasını kazanmş~_tı:; 
Maltepe iklnci, ntıetık Yıldız klubu 
uçüncü olmuşlardır. 

Muvasalat bakımından dört bayrak 
kazanan Malatya. takımı birinci, Kur
tuluş takımı ikinci, Kınnızıbeynz ta
kım üçüncü olmuşlardır. 

Ankarada lig maçlari 
Ankara 5 (Telefonla) - Ankara 

lig maçlannın birinci devresi bugün 
Ankarngücü - B!rllkspor nrasınd:ı. 
yapılan maçla nihayet bulmuştur. Bu 
maçta Ankaragücü Blrllksporu 1 - O 
yenmiştir. ---

8 takımlari 
Birinci küme B takımları maçlarına 

dün Şeref ve Fener stadlarında devam 
edilmiştir. Şeref stadında Galatasa
ray Beyoğlusporu 3 - 2, Fener stadın
da 'J:'enerbahçe, Vcfcıyı 5 - O maıtlub 
etml~lcrd!r. 

Onlar sizin hesabınıza alsınlar··· geçmek lazımdır. Her !ki ihti-
- Kaç kere tecrübe ettik. Evve-

la bizim hesabımıza çalışıyorlar. rnalde de Balkanlarda harp ola-
Sonra kazancı görünce kendi hesap- caktır. Harbin bu safhasında, 
Janna al verir ediyorlar. Bizi hıra- nulkanlarda ikinci büyük bir 
kıyorlar. Üstclık kendi elimizle cephe açmak, Almar.yanın plf:.
kendimize rakip çıknrıyoruz. Dur· mnda yoktur 

ı-por teşekküllerine ve bizzat cenaze
sinde bulunanlara ayrı ayn teşekku
re büyük acımız mfınl olduğundan 

derin şükranlarımızın arz ve iblağına 
sayın gazetenizin Clelaletln! rica ede-
riz. J>inıitri \'afi~adis aile i 

ma bayım, durmc. aklın varsa bu işe. · 
başla ... Ber de zaten burada ma· İtalyayı , dısarda hezimetten, ANKARA RADYOSU I~ 
aşla çalışıyorum. Ne haltcdcrsin ka- içerde çöküntüden kurtarmak _ 
pi tal yok kapital... için Almanya, büyük pli\.nıru dc- 6 İkincikfınuıı pazartesi 

öğle ve nkşam Param. ~lsaydı ~akikat~n işe ak- ğiştirir, Balkanlara yürür miı'? 1 
lım kcsmıştı. Amerıkalı mılyoncrler- Bizce meçhul bir hesabın netice
den bazılarının e kicilikle zengin ol- . ~ . 12.30: Program, 12,33: F11sıl heyeti, 

d ki h d S 
. 

1 
sme baglı... Fakat zannetmı)O· 12,50· Hnberler 13 05: Fasıl heyeti, 

u · arı meş ur ur. ermayesı o an· . .. · k ' ' ı) 18 3· 
1 15 b

. ı· 30 b' ı· ruz. Çünkü ıtalya yardımcı mut- 13,20: arışık program <P . - .o . 
ara ın ırayı ın ıra yapa- ' C rkestrası 18 40· Şarkı tfirkü ve 

cak eskici vntanda~ı hemen göstere- tefik olarak, Almanya nezdinde ta~ler, l9,i5: swlng Du~'sıı, 19,45: 
bilirim... kıymetini kaybetmlştir. İtalyayı ıncesaz heyeti, 20.15: Radyo gnzet.e-

Dönerken eskilerin terbiye olduk- kurtarmak bu yüzden Balkan- si, 20,45: Muzik: CPliık), 21: Dlnleyl-
larr han<- uğradık. Burası da başlı . .: el istekleri, 21,30: Konuşma, 21,45: 

b b
. Al d" }J d .d • larda buylik bir cephe nçnıak, Rndyo orkestrası, 22,30: Ajans ve 

aşına ır a em ı. -ıan a a ela . i 1 ·ıt b 1 i 22 45· M · ı· c 
k

. · · b . b' h 1 k asıl harp gaycsınc yan ngı eıe borsa ha er er, , . uz K: az-
ce~ ıyı nıs eten yenı ır a e so - . . . ' . bıınd (PJ.). 
mak> sanayii meydana gelmişti. - aleyhıne hıç bır fayda temın et-

Es. mrz, bilakis, Yunan harbi gibi 

--------------..ı ıehine çıkar. Bundan dolayı ital
Türk göJderini atılmaz bir ımır yaya gönderllen alman tayyarc-
haline setirmek için kurbanı, lcri, ittifakın varlığ'ını gösteren. 
derilerini Hava Kurumuna n· timsali yardımdan başka b\rşey 

riniz. değildir. 
Necmcddln Sadak 

Kurban Baynmında T. H. 
K. na yapacağınız yardımların 
tutarı Kızılay, Çocuk Esirgeme 
Kurumu ve Hava Kurumu ara
sında taksim edilecek ve en 
mübreır. memleket ihtiyaçlarına 
barcanacrJdır. 

HAFTALIK 

Çocuk mecmuası 
----ı• 

Çıkaranlar: Hazırlıyanlar: 
YÜCEL 
YAYJNEVt 

CEMAL NADİR GÜLER 
l\/EDAT GÜNYOL 



• • 
ıçın 

Ali 
Merkezi: Bahçekapı, Şubeleri: Beyoğlu, Kara.köy, Kadıkö1 

Mısır (Elkahlre) 

:Meyvalı KUG.A. kilosu 130 

Devlet Deniz Y ollari işletme Umum 
Müdürlüğü llanlari 

6 ikinci kanundan 13 lkincikanuna kadar muli
telif hatlara kalkacak vapurların isimleri, kalkit 

gÜn ve saatleri ve kalkacaklari rihtımlar 
Karadeniz hattına 

Bartın hattına 

Mudanya hattına 

BandU'ma hattma 

Karablla hattına 

İmroz hattına 
Ayvalık hattına 

Salı 12 de CKarndenlz), perşembe 12 de (Ankara) 
ve pazar 16 da. (Ege). Galata rıhtımından. 
Salı 18 de CAnafarta), cumartesi 18 de (Antalya.). 
Sirkeci rıhtımından. 
Pnzartesi, salı 9.50 de, çarşamba, perşembe, cu
ma 16 da CMarakaz>. Cumartesi 14 de (Trok) ve 
pazar 9.50 de (Marakaz). Galata rıhtımından. 
Pazartesi, çarşamba ve cuma 8.15 de <Trok). an.
lata rıhtımından. Aynca çarşamba ve cumartesi 
20 de (Saadet). Tophane rıhtımından. 
Salt ve cuma 19 da. (Bursa). Tophane rıhtımın
dan. 
Pazar 9 da. ( Bartın). Tophane rıhtunından. 
Çarşamba 15 de (Mersin) , cumartesi 15 de (Ke
mal). Sirkeci rıhtımından. 

50 yaşındaki kadınlar 
35 YAŞINDA 

görünebilirler. 
kalktığınızda cildiniz, daha saf, da· 
ha taze görünece'k ve güzelleşecek- hmir sürat hattına -

İmıir aralık postası -
Pazar 11 de (İzmir>. Galata rıhtımından. 
Perş"mbe 13 de (Tırhan). Galata rıhtımından. 

Meşhur bir cild mütehassısı tara- tir. 
fından keşif ve genç hayvanların Gündüzleri beyaz (yağsız) Toka
cild ve hüceyrelerinden kemali itina lon k;emi kullanınız. Terkibindeki 
ile istihsa: edilen ve bir genç kızın beyazlatıcı ve kuvvetlendirici un
taze ve saf cildinin unsurlarına mü- surlar, dahile nüfuz ederek gizli gay
ıabih olan ttBİOCEL» tabir edilen ri saf maddeleri ihraç ve siyah nok
kıymetli ve yeni cevher, halihazırda taları izale eder. Açık mesameleri 
cild unsuru olan pembe renkteki T o- sıklaşhrır ve bu suretle cildinizi be-

(86) 
Not: Vapur seferleri hakkında her türlü malumnt aşağıda telefon nu

maralan yazılı Acentelerlmlzden Öğrenilebilir. 
Galata Baş Acenteliği Galata rıhtımı, Llmnnlnr Umwn Mü- 42362 

Galata Şube , 
Sirkeci JI , 

dürlilğü binası altında. 
Gnlata rıhtımı, Mıntaka Lhnan 
Reisliği binası altında. 
Sirkeel, Yolcu Salonu. 

40133 

22740 

.lcalon kremi terkibine karıştırılmış- yazlatıp yurr:.ı:şatacaktır. Bu basit 1 
1 

tır. Bu akşam yatmazdan evvel sü- tedbir saj·esinde her kadın birkaç Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
rünüz. Uyuduğunuz her dakika zar- sene gcnçleşebili: ve genç kızlann Umum idaresi ilanları 
fmdn cildiniz, bu kıymetli un,.uru bile gıpta edeceği şayanı hayret bir 
:masedip beslenecek ve her sabah cild ve bir tene malik olabilirsiniz. ============================~ 
--~-:...~__;;.;.,____;;~;:__;;.~-=~.;....:;.:..:..=......:...::~::....:..:::.:..:..::...:.:..:;:.::.:::...:::.:~:.:..:..:.:::.:.:.::.::.:.... 

MÜNHAL HEMŞiRELiK 
Mnnrlf Vekllliğlne bağlı Prevantoryum - Sanatoryumda yirmi lira nsli 

m(l::şlı bir hemşirelik münhaldlr. 
Jsteklllerln muesscse rnildiırlüıtüne baş vurmaları. (29) 

OS:\IAXLI B.\XKASINDAri 

Beherlne 20 lira tahmin edilen 2500 
liralık &?rdörop pazarlık.la yaptırıla
caktır. !halesi '7/ 1/ 941 salı günü snat 

Kurban bayramı rnünasebetlle Os- 14 de Tophanede Lv. Amirliği satın 
rnanlı bankasının Gnlata mcrkezile alma komisyonunda yapılacaktır. İlk 

teminatı 187 lira 50 kuruştur. Nümu
Yenlcaml ve Beyo~lu şubeleri 8 - 9 10 ne ve şartnamesi komisvonda görü
ve l 1 lkinclk:'inun 941 günleri kapalı 1 lur. TaJlplerln belli vakitte komisyona 
Lulunacaktır. ı gelmeleri. <770 _ 37 > ... 

tıiık Dizel motörleri Beher kilosuna tahmin edilen !!ati 
tnnesi 55 beygirlik, bir tanesi 195 kuruş olnn 1000 kilo kadar sahti-

1
70 beygirlik karo ve deniz vası- yan pazarlıkla satın alınacaktır. iha-
tnlarında kullanılır mükemmel lesl 7/1/941 salı günü saat 14,30 da 
bir hnlde dört aded (Mercedes _ Tophanede Lv. ilmirllğl satın alma 
Benz) marka DİZEL rnotörlerl komisyonunda ynpılacaktır. Tutan 
s:ıtılıktır. Her gün Tel: 20992. 1950 lira ilk teminatı 146 lira 25 ku-
Hnkkı Özaka müracaat. ruştur. Evsaf ve nümunesl komlsyon-

ilı•ııııiıiiıilııiiiiiiiıiiiiiiiiiiii••- da cörillür. (783 - 95) 

Oovçe Onent Bank 
••• 

1 
56,000 kllo sarı sabunlu kösele kır

pıntısı. 8000 kilo kundurnlık kösele 

1 

kırpıntısı. 4000 kilo vakete kırpıntısı
nın pazarlıkla. eksiltmesi 16/ 1/941 

, perş~mbe günü saat 15 de Tophanede 

Devlet DemiryoJlan Avrupa battı 9 uncu işletme Müdürlüğünden 
İstanbul - Edirne ve Kırklarell arasında karşılıklı olarak yevmi işle

mekte olan '7 ve 8 No. lu yolcu trenlerimizin hareket saatlerinde 611/941 
tıırlhlr acn başlamak üzere aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. Daha fazla 
:maliimat alınmak içln istasyonlara müracaat edilmesi sayın halka ilan 
olunur. (34) 
lstıınbuldan hareket saat 8,50 Edime Karaağaçtan hareket saat 8,40 
Edirne Karaağaç varış :ıı 17,48 Kırklarellnden hareket ,. 8 40 
Kırk.larellne vanş ,. 17,45 İstanbula varış :ıı 11'.so 

* Görülen lüzum üzerine 611/41 tarihinden itibaren aşa~ıda No. ve sefer 
ettiği kısımlar gösterilen bazı yolcu katarlarının Hnydnrpaşadnn hareket 1 
snntıerlle itlnererlerlnde değişiklikler yapılmıştır. 

H('r gün Haydarpaşadaıı saat 15/ 45 de hareket etmekte olan 6 No. lı ı 
katarın 6/1/41 tarihinden itibaren Hnydıırpaş:ıdıın saat 15/15, Pendlkten 
saat 10/00 da, İzmitten sant 18100 da Arlfiyeden saat 19/07 de, Bileclktcn 
saat 22/05 de hareket edecek ve Eşklşehlre ..saat 00/ 58 de varacak surette, 

Her gün Haydarpaşadan saat 20105 hareket etmekte olan 10 numaralı 
Adapazar treninde, Haydarpaşadan saat 19/ 15 de hareket edecek ve Adn
pazara raat 23/55 de varacak surette, 

Her gün Haydnrpaşadan saat 151.00 d:ı. hareket etmekte olan 34 numa
ralı banllyo treninin de, Haydarpaşad n saat 14/ 50 de hareket edecek ve 
Pcndl~c ı:aat 15/45 de varacak surette, 

Arlflye - Adapazarı - ArUıye arasında işleyen 115 numarnlı trenin Ada
pazarından saat 18/ 35 de ve 106 numaralı treninde Arifiyeden saat 19/ 20 de 
hareket edecek surette itfnererleri "değ iştlrilmlştir. Fazla tatsilfit almak 
içln ıstıuıyonlarn rnürac:ı.at edilmesi muhterem halka ilan olunur. (60) 

Doktor Aranıyor 
Ankara Maden Tetkik ve arama enstitüsünden 

Kastamonu vildyetln!n Küre kazası Soğütözü mıntnknsındakl maden 
arama kampında çalt.itınlmak ve 1941 bütçesinde cı250• Ura ile kadroya alın
mnk ve şimdiden ibatesi temin edilmek şart.ile yevmiye sekiz lira 1Ubarlle 
aylıı;t c240ı lira üzelrnden hassaten operntörlukte ihtisası olan 40 - 50 yaş
larında. bir doktora ihtiyaç vnrdır. 

Taliplerin Ankara maden tetkik ve arama enstltıisü genel direktörlüğü-
ne tahriren müracaatları. cı13ı cı63o 

Dt"esdner Bank Şubesi Lv. Amirliği satın nlma komisyonun-~--•••••••••••••••••••••••••._ 

--Ti 
(Ahde.t bozan) dediğimiz barsak lrurtlannm devasıdır. 

Bunlar ı•~ etile yapalmıt pastırma ve sucukları yiyenlerde luud olur. 
Uzunlukları dört metreden on metreye kadar olur ki bir cok tehli
keli hastalıklara yol açar. 11MOFUJ bu kurtların en birinci devası
dll'. Sıhhat Vekaletinin müsaadesini haizdir. Ha Eczanede bulunur 
reçete il~ satılır. 

.. 
1 

--
1 2000 

3 1000 

2 750 

• 500 

8 250 

35 100 

80 50 

300 20 

Keşldeler: 4 Şubat, % Ma
yuı, 1 A~ustos, 3 İkinelteş

rin tarihlerinde yapılır 

-
-
-
-
-
- 3500.-

-
-

Kumbaralı ve kambarasu 
hesaplarında en az elli U

rası bulunanlıır kuraya 
dahil edilirler. 

Maliye Vekaletinden : 
Dantelsiz bir kuruşlukların tedavülden 

kaldırılması hakkında ilan 
Dantelsiz bir kuruşluklınn yerine Dnntelll bir kuruşluklar darp ve pl

y:ısnya kiıfl mtktnrda çıkarılmış o1duğundan dantelsiz blr kuruşlukların 
31/Mart/941 tarihinden sonra tedavülden kaldırılması kararlnştınlmıştır. 

Dantelsiz bir kuruşluklar l nisan 941 tarihinden itibaren nrtık tedavill 
etn!iyecek ve bu tarihten itibaren ancak bir sene müddetle yalnız mal san
dıklarlle Cumhuriyet Merkez bankası şubelerince ve cumhuriyet merkez 
bankası şubesi bulunmayan yerlerde Ziraat bankası şubelerince kabul edl
lebllecektlr. 

Elinde dantelsiz blr kuruşluk bulunnnlnrın bunları mal sandık.larile 
Ciımhurlyet merlcez ve Ziraat bankaları şubelerine tebdil ettirmeleri llA.n 
oluı:ur. (9035 - 12523) 

da yapılacaktır. Hepsinin tahmin be-I ' 
deli 7060 lira kati teminatı 1059 ura- Ttirkiye Otlmhuriveti ı 
dır. Kırpıntılar Toph:ınede Saraç '3 

evinde görülür. ••• (779 - 91) z i R A A T B A N K A 5 1 
-Merkezi: Berlin - imtihanla Alınacaktır Memur 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden : Tüı kiyed~ Şubelert : 

İstanbul (Galata) 17 adet alay sancağı yaptmlacaktır. 
Paznrlıkla eksiltmesi 16/l/941 perşem
l?e günü saat 14,30 da Tophanede Lv. 
Amirllfl satın alma komisyonunda 

Oeposu: T"itün Gumrük 

fzmir 
Rer türFi t•an!m mmnneUib 

1 ynpılııcnktır. Atlası ciheti askerlye-

1 den verilecektir. Tahmin bedell 1785 
Jlrn ilk teminatı 133 lira 88 kuruştur . .. ••••••••••••llİİ Taliplerin belli vakitte komisyona 

l.~okman Hekim 
(Dr. HAFIZ CEMAL) 

Dahili~;e mütehassısı 
Div.tnyolu 104 

Muayene saatleri Pazar hariç 
her ~ü. 2.5 - 5 Tel: 22398 

gelmeleri. (781 - 93) 
*** 

, 5000 metre haki ve laclverd kurdela 
alınacaktır. Müteıı.hhid nam ve he
sabına paznrhkla eksiltmesi 16!1/941 
perşem~ günü saat 14 de Tophane-
de Lv. Amirliği satın alma komlsyo-

1 

nunda yapılacaktır. T.ahmtn bedeli 
1250 lira ilk teminatı 93 Ura. 75 ku-

rulur. . (782 _ 94) l 
r~ştur. Nümune"leri komisyonda gö-

-------------- ' 
1 Uzun kış gecelerinde ho§ vakit 

Senelik 
IS Aylık 
3 Aylık 
l Aylık 

Türıtıye 

1400 kuruş 
750 , 
400 , 
150 • • 

Posta lttlhnr!ına dahli olmıyan 
ecnebi memlekeW:r: Senelltt: 
3600 altı aylığı 1900, ilç aylığı 

1000 kuruştur. 

TelefonlarlDlız: Baı.'tlluharrir: 20565 
Yazı işleri: 20765 - İdare 20681 

Müdür: 20497 

Zilhicce 8 - Ka ını 60 
s. İm. Gfi. Öğ. İki. Ak. Yat. 
E. 12,45 2,32 7,25 0,47 12,00 1,38 
Vn. 6,40 8,26 13,19 15,42 17,55 19,31 

geçirmek için_ me§hur 

AR SEN 
L U p ·E N 

Büyük ve heyecanlı roman 
ıerisini okuyunuz 1 

• . 
Bu seri 6 lüyük ve resimli cilttir. 

Beher cildin fiati 80 kuru~. 
6 Cildlik takımı 

birden alanlar için 
fiati: 4 liradır 

Tevzi yeri: AKŞAM matbaası 
tel: 20681 

Yüzdf yirmi iskonto kuponu 

Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türk lirası. Şube ve 
ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri. 
Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en 
a~ 50 Ur:ısı bulunanlara senede 4 defa çekllccek kur'a ile aşağıdaki plana 
~öre lkranılye da~ıtılacaktır: 

4 adet ı.ooo liralık 4,000 lira 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 • 
. D.IKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 

du~nus~r,lere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 
Kur lar senede 4 defa 1 eylfil, 1 birincikanun, 1 mart ve 

l haziran tarihJerinde çekilecektir. 

De_vlet liman!arı İşletme Umum Müdürlüğünden 
Işlet1!1emizde munhal c60o şar liralık fıç puantörliık için '7/ 1/ 941 tari

hinde mus:ıbaka imtihanı lcrn kılınacaktır. 
'.raliplerln mezkür günde saat 13,30 işletmemlz memurin müdürlüğüne 

müracaatları. (98) 

Saf f ilk ka11_1yonlar 
w Et na~~iyatındn kullanılan muhtelif tipte kamyonlarımız satılaca
g.ındnn gormek ve pazarlığını yapmak üzere her gün Haliç Sütlüce
sınde Sark Deri F nbrikasına :müracaat edi:me.<1İ 

r •11•**'SM''F'A .. *''+< · 

İdarenane: Bnbı1'ıll civan 
Artnıuıdıık c;okak No 13 

Bu kuponu kesip cAKŞAM 
Matbaa!ı Kitap servisine> ge
tirir veya gönderirseniz fiat 
üzerinden size yüzde 20 iskon· Bronşütlere 
co ı•ııpılacaktır. 

----------------------11111F1 
KATRAN HAKKI EKREM 

A - Teşkilatımızın taşradaki münhnl memuriyetleri lç!n İstanbulda 
22/11941 ~arşa.roba gunü bir müsabaka imtihanı yapılacaktır. 

B - lmtihana girmek isteyenlerin nşa[';ıda yazılı vasıf ve şartlan ha.is 
olmr.lan lazımdır. 

1 - En az orta tnhslll bltlrmiş olmak, 
1 2 - Askerliğin! yapmış olmak veya mi.ieccel bulunmak, bilhassa her 
1 ıki halde de son yoklamalarını nüfus cüzdanına kaydettirmiş olmak. 
ı 3 - 21 yaşından aşağı ve 30 yaşından yukarı olmamak, 
\ 4 - Her iklimde vazife görebilecek derecede sıhhatli olmak, 

5 - Akraba.sındıın olmayan iki zatı referans olarak göstermek. 
6 - Türk olmak ve ecnebi kadınlarla evli bulunmnmrık, 
7 - Mektebe devam eder talebeden olmamak, 
C - Talip olanlar blr dilekçe ve evrakı müsbite ve üç foto~rafla birlikte 

aGalatada Rıhtım cadeslnde Veli Alemdar Hanında umum mıidürlUğumus 

1 
memurin şubesine11 18/1/941 cumartesi gününe kadar müracaat etmelldiiler. 

Imtlhan mevzuu şunlardır: 
l 1 - Hesap ve hendese 

2 - Yazı 
3 - Umumi malümat cHayat bllglsl, coğratyaı 
oi - Lisan ckonuşma ve yazma• cihtıynridirıı 

Ecnebi Usanma vakıf bulunanlar hangi ııtsanı blldlklerini dilekçelerine 
yazmıı lıdtrlar. 

NOT: 

ı - İmtlhnn neticesinde aynı derecede muvaffak olanlar ata-
sında. yabancı lisana Vakıf bulunanlar tercilı C(lUir. T 

2 - İmtihanda kazanımların müvaffnkıyet ve tahsil derecelertne 
göre sırasile tayinleri yapılır. -

_ 3 - Tayin edildiği mahal ve vazlteyi tebliğ tarlhlnden it.ibaren 
on beş gun zarfında kabul ile vazlfesi başına gitmeyenlerin tayın haklan 
iptal edilir. (12556) 


