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Italya için fena 
günler başlıyor 
İngiliz orduları yeni bir zafer 

kazandılar. Bardia kalesinin düş
mesi şimali Afrikada İtalyanın 
~aıiyetlni büsbütün müşkil bir 
hale sokmuştur. Muharebe henüz 
Mısır ve Libya hududunda. olu
yor. Bardia'nın alınması, hiç 
şüphesiz, İtaJyamn Afrikadan çe
kilmesi değildir. Fakat, Libyanın 
kapısı demek olan bu müstahkem 
yerin kaybolması, İtalyayı Afrl .. 
kadaki eski rahat ve emin vazi
yetinden çıkarıyor, devamlı mü
'dafaa halinde ve tetik üstünde 
bulunmaya mecbur ediyor. İngl· 
Uz ordusunun ıJnü artık açümış
tır. Yalnız bu müstahkE'm mevki

Başvekil dün Mecliste 
mühim bir nutuk söyledi 

BU SABAHKi 
TELORAFLAR 
Yunanlılar 

Trablusta 
taarruz devam 

edecek mi? 
Londra mabafili bu 

huauata bir ıey 
söylemiyor Türk ordusunun hergün daha 

kuvvetli olmasına çalışılıyor 
yeni mevziler 
ifgal ettiler Lonclra 'I CA.A.) - Ota.ziyanı ordu

sunun üçte blrin1 kaybetmlftlr. Bu or
dunun kuvvet! 250 bin tahmin edll

K liıura niıntakaıında mektedlr. Muharebenin nıüstakbel 
bazı köyler iıgal edildi inlııiıfafı hakkında. tahminler yürüt-

" Hükumet bugünkü: Fiati düıiJrmek için tek ekmek sistemine· =ıeT:~d~n~~~~·a ~~:r t:: 
lı 

Atma 'I CA.A.) - CB.B.C.) Dün gece lemi§ olmuı mutlaka ve derhal taat-
karar Vermek Üzeredir. thaldt~ılar UmUmf menfaati neşredilen Yunan tebuttdiı': Arnavut.- ruzl 'hareketler yapılmasını istılzam 

T lukta. 119 mevkide Yunan kuvv&tlerl etmez. Mukabil taarruz ancak Tobruk 

dü.eü;nme:z/erse ifha/dt Jev/ete inhisar ettirilecek ,, yeni mevziler zapt.etmıoıer ve 
219 

esir istika.metinden yapılabUecetlne göre Y a.lmı.tlardır. böyle bir hareketin muvaffak olma-
cakhr. Fakat, azamt dikkatle bütün Atbıa 'I CA.A.) - (B.B.C.) - Yunan ma.sı için lbım gelen tedblrlerln ah-

ln isgali değil bilhassa İngilizle· Ankara 6 (A.A) - B. M. M~
tin ~line geçe~ esirlerin ve her !»~ bugünkü topla~~.~nda ~~U. 

. ıçtunaının 1 O mart gunune talikine 
Çeşit kıymetli harp malzemesinin ait takririn kabul ediliıini müteakip 
büyük sayısı, alel!de hezimet de- Bqvekil doktor Refik Saydam kür
recesini geçen bir bozgun karşı- süye gelerek apğıdaki nutku ıöyle
sında bulunduğumuzu gösteriyor. mitlerdir: 
Bu kayıpları denizaşırı bir yerde cAziz arkadatlarım, . 
telli.fi etmek imkfunndan mah- iki aylık bir t~tile , k8:rar ':e~mil 

· . t k Af ·i bulunuyoruz. lntıhap daırelerınızd3 
nım olan Italya içın ar 1 1 • veya memleketimizin diğer mınta· 
kada tutunmak çok zor olacaktır. kalarında tedkikler yapacaksınız. 
:Ardısıra gelen bu bozgunlann, Bize, güzel intibalar getirmenizi dile
bir taraftan İtalyanların mane- rim. Ankaradan ayrılırken dahili ve 
viyatını kırdığı, diğer taraftan h~rici vazi~ctimi_z hakkı~?• .benden 
,, 1· h lkı t" · ttırdıgvı bırkaç kelıme dınlcmenın nca ede-.Yer ı a • n cesare mı ar v. 

cegım. 

da hesaba katılırsa, oralara zaten Bugün dahilde en büyük çalışma-
guclükle yerlesmiş olan İtalyan mız, dünya buhranı karşısında iktt
saltanatının uzun zaman sürebil · 11adi ve ticari sahada muvazenevi 
nıcısinden şuohe edilir. muhafaza etmek, Türk vatandaşının 

Faşist reJimin sözcüsü bazı a~g.ari ihtiyacına tekabül ecl~n. yiyim 
Roma gazetecileı·ı· 1 u h · t' gıyım ve yakacak maddelerının bu-

, J ezıme ı 1 kl' · · · k b · 
bir kahramanlık sayarak Bardia- ~nması,lna ı, lve ~at~şı 'hışınıı· sı h·ı ttır 

. . .. nızam a tına a maK, ıstı sa ı a a 
nın yırmı gun dayanması İtalya- elimizdeki vesaitin fevkinde bir de
ya şeref kazandırmıştır, diyorlar. receye çıkarmak, ve bilhassa ihti· 
Buna ftiphe yoktur. Her nıukave- karla mücadeleyi kuvvetlendirmek· 

m ette bir parcacJk olsun hama- tir. 
set vardır ve nih t f d Bu hususta, hükumetinizi, lüzumu 
h czim ' . aye za. er ~ c, olan her türlü ıalahiyetlerle techiz 

. et de mılletıer içindir. Fa- buyurdunuz. Sıkı nizamlı bir iktiea
k~.t Italyarun vaziyetinde bu nevi 
teselliye yer yoktur. Eğer İtalya, 
ansızın tecavüze uğramış, kendi
sini, üstün bir düşmana karşı 
müdafaaya mecbur kalmış bir 
millet olsaych (mesel§. Yunanis
tan gibi) hudutlarda beş gün tu· 
tunabilmesi dahi bir kahraman
lık sayılırdı. Ne çare ki İtalya biz
zat mütecavizdir. tngiltereye, du
rup dururken harp ilftn etmiştir. 
Bu harbe girişirken de aleme 
meydan okumuş, AkderıJzde ve 
Afrikada İngiltereyi mP.hvedece
ğini söylemişti. 

ileri hareketi bilhassa sahilde ve mel'- naca~ı tablldlr. Maamaflh general 
gayYetimizi aarfederek bu devreyi kezin Kllsura mmtakasında devam. Wavel dÜ§mana sürpriz yapablldlğt
geçireceğimize kaniim. Bu arada. ediyor. Yunanlılar bu mıntakada ye- nl lsbat etmlştır. 
bir daha bilbuaa tebarüz ettirmek. nlden bazı köyler l.fgal etmlşlerdlr. ~anın zaptınır.. şarki Afrikada
iaterim k~ cugari ihtiyaç:. göz İta.Iyanlar hiç bir mukabil taarruzda la Italyan kltalan tarafından duyul-
önünde tutulacak.br. Yani, lüU m~ bulunmamışlardır. ması geçikmlyecektir. 
zeme denilen ve hayatta ihtiyaca F M • N - - Londra 7 (A.A.) - (B.B.C.) İtalyan . ranıız esaı azın propagandası Bardladakt İnglllz -u-
değil, zevke cevap veren etyaya lı~ ... 
b 

istifa etti ~·~ffakıyetinln ehemmiyetini küçük 
ir kıymet ve mevcudiyet vermiy• gt>stermeğe çalıştığı halde Alman ga.-

ceğiz. Bize lazam olan bilhaaaa ge-· Cenevre 7 <A.A.) - D.N.B. alansının zetelerl İtalyan ma~lüblyetınl kabul 
]iri sabit ve mahdut olan vatandq- husus! muhabiri bildiriyor: Vlchy'de etmektedir Hamburger Fre d bl 
ların 'V;;:! ailelerinin ihtiyaçlarıdır. ilk. fy1 haber ala.n mahfillerde öğrenlldl- 'diyor ki: ' m en a.t 

f 
ı.._- ,_. 1 . • ~e göre, mesa.1 ve 1ma.IM nazın B. aTrablusta. ltalyan müdafaa lst.e 

sa ta ou Kıt enın yıyeceği, giyeceği Belln mareşal. Petalne istifasını ver- mine ağır bir darbe indiril 1 tl s +_ -
ve yakacağı bizi alakadar etmekte- m~Eır. Ayni mahf11Ier B. Bellnin ısu- gillzler bir askeri muvaf!ak~y!t r. efde
dir. Ve edecektir. Bu hususta stok fası meselesinin birkaç gün mualllikta etmişlerdir Bunu kabul t k ıa. 
yapılması ve umumi satış yerleri te- kalacağı fikrindedirler. dır.. · c me zım-
sisi, husuıiler de dahil olarak bilu-
mum sanayi müesseselerinin devle- Jk • t { k 
tin vereceği it ve istihsal programı ı ara l n aç 

tayyaresi var 
Ava giderken 
avlandılar ! 

dahilinde çalı§malannın temini ve 
istihsalatın bu mağazalarda vatan
daşlara tevzii programı üzerinde 
alakalı Vekaletler çalışmaktadırlar. 
Takdir buyurursunuz ki, bu suretle 

Amerika havacılık mec· . • . • • • 

B 
. kil d kt B Ref'k S d yapılacak stok, ihtikarla mücadele-

aş\e o or • 1 ay am de büyük rol oynıyacaktır. 

muasına göre İngiltere· Bır gemı ~ İngılız esırınl 
nin 25 bin, n1ihverin naklederken kendisi 100 

d.i sistemin ilk kademelerinde llulu
nuyoruz. Henüz ne müstahsilin, ne 
müstehlikin, ne tüccarın ve ne de 
alıcının alıpnadığı bir devredeyiz. 
Sıkıntısı ve ıiklyeti -vardır ve ola-

Köylüden fazla mahsul 
istiyoruz 

Arkadaşlar, 
Gezerken Te tedkilcler yaparken, 
(Devamı 4 üncü ıabifede) 

B. Roosevelt 
Kongreden 

salahiyet 
istedi 

41 bin İtalyan ile esir düştü 
Vaşington 7 CA.A.) - Ametikad.a çı

kan cHavacılık• mecmuası neşrettiği 
bir makalede dlyor kl: cİngllterenln 
ellnde 25 bin harp ta.yyaresl bulundu
ğu tahmin edilmektedir. Mihverin ise 
41 bln tayyaresi vardır. Amerikanın 
ancak 6000 tayyaresi bulunmaktadır. 

Kahire 7 (A.A.) - (B.B.C.) Bardla
r.m muhasarası esnasındaki muhare
belerde Italyanlar bir çavuşla 7 in
glllz askeri esir etmişlerdir. ltalyan
lar bunlan Zingarella adında bir 
gemi ile Tobruka gönderiyorlardı. 

Yolda bir Avustralya torpido muhrlbl 
gemiye raslamış ve bir top atarak 
durmasını emretmiştir. 

Bir sene sonra. İngllterenln 45 bin 
mihverin 49 bin tayyaresi bulunacak
tır. Ancak 1942 haziranında İnglllzler 
hava müsavatıru temin etmiş buluna
caklardır. 

8 rn·gUız askeri top se nl lşltlnce 
kendilerine yardım geldiğin! nnlaya
ra.k güverteye çıkmışlar ve yuzu bulan 

Amy Johnson kayboldu mürettebatı ambarlarda hapsetmlş-
Londra 7 CA.A.) - Meşhur İngiliz lerdlr. Zingarella torpido muhirlbin!.n 

kadın tayyareclst Amy Johnson kay- himayesinde Sollum limanına sevk
bolmuştur. Amy Johnson 34 yaşında- edllmiş ve bu dc!a lçlndckl Itnlyanlar 
dır. Pazar günü Times halici üzerinde esir edUmiŞt!r. 

"Mütearrızlar tarafın· tayyareslndcn paraşütle atlamış, fıı- -...:: __ _ 
kat hava kuvvetleri motörii kendisini y,. d 

dan dikte edilecek hulamamışt.ır. Amy Johson mıı~yen ~ana ada tayyare 
tlpte tayyarelerin tecro?;a ve teslimi • k 

barış kabul lşlerile meşın.!.! yardımcı hizmetler ınşaab ço arttırıldı 

d
•J • k • t~~~:ıiımra pilottu. Pazar günü tay- • Londra 6 . ~AA.) - Eveninır 

e l mı yece tır;.; ya.resinin denize duştüğu görulmüş News cazetesının hava muhabiri ya-
Düsünmeli ki bugün Bardiada 

tnünhezim olan İtalya, Mısın al- Bardia kalesi kumaPdam iken esir düşen general Bergcnzoli 
ınaya gidiyordu. Harbe girişinin ve iki yaveri 

- tür. zıyor: 1941 senesinin ilk aylanndan 

1 ({ H~~-ı· t " d d'"" •• İ ·ı itibaren Kanada, İngiliz hava kuv-
~U& a ye ugrun a ogu· ngı tereye kar yag"' ıyor 1 
l 

vet erine her ay Kanadada inşa cdil-

tek sebebi de Akdenizden İngllte- 11s:-------=----
reyi kovarak büvük RC'ma impa- Berlı·n - Vichy l 
rRtorluğu kurmaktı. Hatta., yal· 

nız ingiltereye karşı değil, tngll- -:"--asebetı• 
tere ve Fransaya karşt galebe ITrJll"I 
~~lmayı güze almıştı. Bu kadar • 1 • 
geniş tecavüz hareketinde mu- gergınıefıyor 
azzam bir zaferi gözüne kestirmiş 
c.lan bir devletin bu der€ce kolay 
ve süratu inhizRmı kuru teselli
lerle örtülemez. Meydana çıkan 
hakikat şudur: Faşist zimamdar

Tamamen yeni bir 
vaziyet hadis olmasina 

ihtimal veriliyor 

ları, İtalyan milletini, maddl ve Bil 6 (A. A.) - Baaler 
manevl bakımdan asla muktedir Nachrichten gazateainin Berlin mu
olmadığı müthiş bir maceraya babirine ~öre,. Berli~ resmi mahfil: 
atmıc:lar hayal uğruna felA.kete leri, Berlın . ile .v~cby aruı~dakı 
•&~ ' • münuebetlenn gıttikçe gergınleı-

Slirüklemişlerdir. Yunanıstana mekte olduğunu ve pek muhtemel 
saldırmaya ne lfümm vardı? Mı- olarak ctarnamiyle yeni bir vaziye· 
sırı almak hevesine neden kapıl- te> vnrılacağını kabul etmektedir. 
dılar? Eğer Fransa çürük çıkma· . Londr~. 6 (A.A.) .-. Reuter'in 
saya İtal hAf zaman ne dıplomatık muhabırı yazıyor: 

l 
ı, yanın ı:ı. 1 O • • b . Vichy' den alınan haberler azdır ve 

o acağın a.. ·· k Roma u·· ı uşunme az çok birbirini tutmıyan mahiyette-
~Üklerinin uykusur.u kaçırır! dir. Baudouin'in devlet nazırlığın· 

Bu asırda fütuhat harbi, bele (Devamı 2 nci sahifede) 
ôenizaşırı emeller, büsbiitün baş
ka çapta milletlerin harcıdır. 

İtalya için fena günler başlı-
Yor. Necmeddin Sadak 

Dahiliye Vekili geldi 

AKŞAM 
Kurban bayramını 

karilerine tebrik eder 
Bayram münascbetile gaze

temiz çarşamba, perşembe ve 
cuma günleri intişar etmiye
cektir. 

Oahlllye Vekili B. Faik öztrak ile 
Atünakalnt veklll B. Cevdet Kerim in
:ecıayı dün akşamki ekspresle Anka
l a~an hareket etmişlerdir. Münakalat 
~ iU B. Cevdet Kerim Eskişehirde 
aa.~rnış, Dahlliye Vekllf B. Faik da bu] 

ah tehrlmlze ıelml.ftir. ••••••••••••., 

lng11tzler 
Tobruk'a 
ilerliyorlar 

ıen ere bütün kuvvetimizi Londra 7 (A.A.) - (B. B. C.): miı 360 tayyare gönderecektir. Se-
veriyoruz• Havar.ın müsaadesizliği yüzünden kiz büyük Kanada tayyare fabrikası 

V qİngton 6 ( A. A.) - Reisi
cümhur B. Roosevelt kongrenin 7 7 
İnci devresine hitap eden mesajını 
okumuıtur. Eski Reisicümhur Wil
sonun 191 7 de söylediği ve Ameri· 

Bardia'nin dü•mesile kanın harp ilan ettiğini bildiren nut-
• • ; • k:ında.1 beri en hararetle beklenen 

eıırler 65 hını geçtı bu nutuk münaaebetile bütün ıalon 
. hıncahınç dolmuotu. 

Kahire 6 (A.A.) - İnglllz umuml Reisicümbur B. Rooıevelt nutku-
)[ararg§.hınm teblltl: L1byada bir ta- na şöyle baılamııhr: 
ratt.an Bard.la harp sahasının temiz. K Am . ._ ib' d 
lenme ameliyatı devam ederken bir ~ ongreye, erııLa tar ın e em 
taraftan da ordumuzun ileri kıtaa.tı salı olmıyan bir dakikada hitap edi-
Tobnılt mıntaka.sma yaklaşmaktadır. 
Bardiada a.lınan esirlerin adedi 30 
blnl tecavüz etmlşt.ır. Bundan başka 

(Devamı 2 nci aahifede) 

bir çok tanklar, toplar, harp levazımı .. :1. k k a ~. e .. 1 
ve her nevi mühimmat ve iaşe mad- ------------
deleri de ıttlnam olunmuştur. Sudan 
ve Kenya. hududiannda. müfreze faa
llyetı devam etmektedir. 

Latile bertaral 
Kahire 6 (A.A.) - Reutertn bildir- ,.. ____ _ 

dlğlne göre, İtalyanlar Batdlanın u.nva öaiimiize dikiliyor 1 

müdafaasında, hatlarına hücum eden- - Voua de.il-ez? • • 
lere kar.şı projektör kullanmışlar on- Framazca kollUfll'Ak •temayenler 
lan ziya huzmeleri içine alarak 'obüs kızıyor; fransaca bilmiyenler eilen
yağmuruna tutmuşlardır. Fakat Avus- ceğe geldikleri bir yerde rnahçap 
tralya kıtaatı buna rağmen çok az diqüyor. 
400 - 500 kadar ölü ve yaralı vermiştir. Neym.İf? Bay, mütehaaau1D14. 

Esirler Halbuki bu zenaahn alfabeıi Tür-
İ.ondra 6 (A.A.) - Londradakl ka- kiyede müşteriye türkçe bitap et

naate göre, Bardla muzafferiyeti bu meldir! 
harbin en büyük menkıbelerinden Gerçi bu mevzua dair çok taka· 
birini tamamlamış bulunmaktad~r. Bu lar yapıldı. Art.ak latife bertaraf, ,u 
hususta mütalA.a serdeden bır zat mütehauas garsonlar türkçe öiren· 

şöy~~~~::u~dlr~arblnin lntlkamını meden kartllllWl çakanlmamalıdll'
fa;laslle almış bulunuyoruz. 65 000 den lar. Zenaabmn ilk zaruri kaidesin
fazla esir almış olmıı.klı~~ bunun den behreai& mütehua11 n•ede aö-
en muknl deWldlr. rülmiiftür? 

dün gece lngiltereye hava taarruzu hava nezaretinin ıipariıı ettiği 3800 
olmamıştır. Dün gece l114ıiltereye tayyareyi teslim etmek için gece 
çok mikdardd. kar yağmı§tır. ~ündüz çalışmaktadır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- Galiba Hava Kurumuna ~idiyorl".. · 
- Neden anladın? •• 
- Kurumundan! .. 

) 



Oc:Ulll 

DiiD Geceki ve Da Sabahki Haberler .J 
B. Roosevelt Kongre
den salahiyet istedi 

(Baştarafı 1 inci sahifede) 
yorum. cEmsalsin kelimesini kul
lanıyorum, zin bundan evvel Ame
rikanın emniyeti hiçbir zaman bu 
günkü lcadat tehdide maruz bulun
maır.ışhr. 

Arnavutlukta 
büyük bir harp 

hazırlığı 

Meclis, 10 marta ka. 
dar tatil kararı verdi' 

Londraya yeni 
bir taarruz 

yapıldı 

Bombalarin Jlaziıi yangin 
çlkarmadan söndürüldü 

Berlin -Viçhy müna-. 
sebeti gerginleşiyor 

( Baştarafı 1 inci sahifede) 

Derr.okrasinin mevcudiyeti bugün 
dört kıtada silahla kahramanca mü
dafaa edilmektedir. Bu müdafaa 
alim kaldığı takdirde Avrupanın 
Asya, Afrika ve Avustralyanın bü
tün nüfusı.; ve bütün kaynaklan fa
tihlerin hükme altına girecektir. Her 
kim olursa olsun, Amerikanın yalnız 
başına ve ellerini arkasına bağlaya
rak silahlı bir dünyaya karşı muka
vemet edebileceğini söylerse dik
kat.siz ve yanlış söz söylemiş olur. 
Davul ve çan seslerile bize yatıştır
m"l tavsiye edenlerden daima sakın

Muharebe Elbasan .. Pog .. 
radetz bölgesinde 

olacak 

1335 ve daha evvelki dofumlulann muvaz
zaflık müddetlerinin· birer sene uzatılması 

hakkındaki kanun kabul edildi 

dan istifası resmen teyid edilmiş o]
makk beraber, Havas ajansı, Dar· 
lan, Huntziger ve Flandinden mü· 
rekkep · bir üçler heyetinin teşkilini 
tekzip eylemiştir. 

Londra. G (A.A.) - Alınanlar, Lon- Maamafih Havas'ın tekzibini, Al-
dra nıahallelerlnden blrlni yakmak "f d · · ıh ı k 

NeT}'ork 6 (A.A.) - Tass ajansı bil
diriyor: Yugoslav - Arnavutluk hu
audundan alınan haberlere atfen 

Kabul olunan diğer kanunlar hususunda glr.lştlklerl teşebbüsü, pa- maAn .nu uzun an. mu em o ara 
Ear a.kşanıı tekrar etmlşler, fakat ye- telakkı etme~ Jcap eder. ~sasen 
nı tMkU edilen gece bekçileri servisini Darlan, Huntzıger ve Flandın rol· 
gafil avlıyamo.nuşlarchr. Jeri her ne olursa olsun, bu üç kişi-unıted Press'in Belgrad muhabirinin Ankara 8 CA.A.) - B. M. Mecll.s11 altında bulunan 1335 ve daha evvelki 

blldirdl~ne göre, Yunan kıtaları Te- bugün Dr. Mazhar Germen'ln b~kan- doğumlu muvazıaf hizmete tAbl er&
pedelen mıntakasında Gafratnr kasa· Jığında. toplanmıştır. tın da sınıflarına mabsu.'J muvazzaflık 
basına. girmişler ve beş mil ilerliyerek Celse açıldıktan sonra Alyonkara- müddetlerinin blret sene uzatılmasına. 
Kuta. köyüne kadar ,·amıış.lardır. Yu- hisar, Antalya, Bolu, Ça.nkm, D. Bakır ald kanun l~yihalan ve muamele ver
ı:anlılar bundan başka. Serapart da- vo Kars mebuslu'klarına seçilen Şev- gls1. kanunıı.na. ek kanun l~yihası ka
ğına doğru da 1lerliyerek Klissoura'nın ket Raşit Hatlpoğlu, Nui'ullah Esad bul olunmU1tur. 

Londranın dl§ mahallelerl.nln üçü- nin kabinede esaslı nezaretleri c!le
ne Alman tayyareleri dolu halinde rinde tuttukları ve otoritelerinin 
yangın bombalan atmışlardır. Gece Baudouin'in istifası ile kati surette 
bekçiler! derhal harekete geçmişler- ~ h kk k 
dlr. Bu mahallelerin blrlnde kadınla!', fazlalaşacagı mu a a tır. 

17 mil şimalinde kdln Hala köyünü Sümer, Celiil Said Siren, Avni Doğan, Meclis ylne bugünkü toplantısında 
j~gal etmişlerdir. Dr. Ahmed Şükrü Emet ve Etem İz- Hatay hükümetinden devrolunan mü-

:&lanastır 6 CA,,A.) - Reutcr'in Ar- zet Benice'nin intihap mazbatalan tekaid ve yetimlerin e.ylıklan, orta. 
navutluk hududundaki hususi muho.- tasvib edilml.§ ve and içmişlerdir. tahsil mekteplerinde yardımcı mual
biri bildiriyor: Pazar günü Elbasan - Ruznamede bulunan maddelerden llm çalıştırılması, hazinenin taksit 
Pogradetz muharebe mıntakasmda az D. D. Yollan ye limanları, Devlet De· ile sattığı bütün gayri menkullerin 
faallyet kaydedilmiş olmasına rağmen, nizyolları, Devlet Hava. yollan umum bedellerinin tahsil sureti ve Türkiye 
iki tarafın devamlı topçu ateşi, Yu- müdürlüklerine müteallik alelumum Cümhuriyet Merkez bankası kanunu
nanlılann ve İtalyanların bu bölgede vesait ve techizat ve malzemenin te- nun 51 ve muvakkat 8 inci maddelerl
büyük muharebeyi vermeğe hazırlan- mini ve bunlara aid hizmetlerin Hası nin tadiline aid kanun lA.ylhalannı 
makta bulunduğunu göstermekte 1d1. ıçin dört umum müdürlük arasında da alil.kadar vek.lllerin talebi üzerine 
Buraya. gelen raporlara. göre, Yunan İcra Vekilleri heyetince taksim edil- rüzn:ımeye alarak müstacellyet kara
kıtalarının maneviyatı mükemmeldir nıek üzere 16,000,000 liraya. kadar rlle müzakere ve tasvib etmlştır. 

hattl çocuklar b1l& bekçilere yardım Bu,.,.ünkü vaziyetin kati bir neti
etm.işlerdir. İki dalga halinde gelen ceye ;armak için tazyikte bulunmn
tayyareler tarafından atılan bomba- ğa müsaic. olmadığı da zımnen ka-
lar bu suretle hiç b1r yangın çıkarma- d"I k d ' B b k d 

malıyız. d ·· dürül" ·· daı.+ b k U bul e ı me ·te ır. u a ·ım an, 
an son UA~en sonra. e ç er H" 1 •· d.kk .. d h .. 

meşhur bir şarkıya. nazire olarak ıt er ın naz~rı ı atını a -~ m~s-Amerika bölgesi istilasının ilk 
ıafhas Birleşik AmP-rika ile Latin 
Amerikasmda icap eden sevkulceyş 
noktalarının gizli ajanlar ve onlara 
llet olanlar tarafından işgali ola

<ıDaha. 1sterizı> diye şarkı söylemeğe tacel ehemmıyette meseleler uzerın
ba•lamışlardır. de topladığı bu esnada, Vichy üze-
Bunların 1steğl kabul olunmuş ve rinde tazyik şimdilik azaltılmı~a 

bır :müddet sonra tayyareler yeni bir benzemektedir. 

caktır. 
dalga. halinde hücwn etmişlerse de t h d 
bunların attığı yangın bom.balan da- ıalyaya ava _yar ımı, bu daha 

Taarruz mütearrız memleketlerin 
elinde bulundukça hücumlarının za· 
man, mahal ve usullerini biz değil 
onla,. seçeceklerdir. Bunun içindir 
ki, bütür. Amerikan milletlerinin is
fikb,Ji bugün ciddi surette tehlike
cledir. Yine bunun içindir k.i hüku
met icra ~ubesinir. her uzvu ve kon
grenin her azası büyük mesuliyetler 
karşrsmd~dn ve verecek büyük he-. 

ve bu cephede muhakkak surette ya- · teahhütte bulunması hususunda. Mü- Bu müzakerelerin sonunda B. Ha.
kınlarde. vulrua gelecek muharebenin nakal!t Vekdletine seIA.hlyet veren san Saka. -Trabzon-, B. Hilmi Uran 
neticesi. ıtımadla. beklenmektedir. kanun IA.y1hası lle D. D. Yolları umum -Adana- tarafından ve Meclisin 1 

Skumbi vadisindeki çarpışmalar, müdürlüğü 1940 bütçesine ,,500,000 iklnclteşrln 1940 tarihinden bugüne 

ha. büyük bir süratle söndilrülm~tür. müstacel ehemmıy~tte meselelerden 
Çünkü bu sefer, blr sinemadan çıkan biridir. Diğer müh.ın:ı bir mesele de 
seyirciler de bekçilere yardım etmiş- Balkanlar meselesıdır ve bu saha
lerd!r. da Bulgar başvekili Filof üzerine 
Hava nezaretinin tebliği mutad Alman taktiği mucibince bir 

Londra 6 (A.A.) - Hava. ve dahlll tazyik icra edilmektedir. Romanya
eınniyet nezaretıerlnin bu akşamki da askeri tahşidat hakkındaki Al
tebllği: Münferld düşman tayyareleri man membalanndan çıkarılan şayi
bugün İnguterenin do~u-cenub ve do- alara ve sinir harbi ııiyasetinin di
ğu bölgelerinde ~it kaç defa uçm'll;Ş· ğer tezahürlerine rağm ne Filof un 

daha §lddetll olmuştur. lira munzam tab.sJsat verilmesi hak- kadar hükumetten gelen lft.yiha ve 

ıapları vudır.> 

Göricede hayat normal vaziyete kındakl kanun l~ylhası müzakere ve tefsirlerin mühlın ve müstacelleri 
dönmüştür. Muhtelif yiyerek maddesi kabul ed11m~t1r. intaç edU~ olduğundan müteakip 
dolu kamyonların şehre .rarışı halk İdare heyetinin riyaseti Cümhur ıctimaın 10 mart 1941 pazartesi gü
arasında çok büyük memnuniyeti 1941 bütçesi lle B. M. Meclisinin 1941 nüne talikini teklif eden takrir okun-
mucip olm~tur. bütçesinde değişiklik yapılmasına. ald m~ ve tasvip edilmiştir. lardır. Londra. bolgeslle Kent kontlu- ··c ' d 

~unun bJr yerine ve dolu kontlukla.- ~man nu uzuna, geçen ·~~bahar a 

Kongreden tahsisat ve 
salahiyet talebi 

yunan tebliğ: teklifi ve SUrt mebusu B. Şefik Özde- Bunun üzerine söz alarak kürsüye 
. · mlr'ln teşri! masuniyetinin kaldırıl- gelmlş olan Başvekil Dr. Refik Say-

• Atına G CA.~.) - Yunan Başkuman- masına aid talebin devre sonuna bı- cam memleketimizin itttsadJ durumu 
danlıfının dun akşa.n:ı neşredilen '71 rakılması hakkındaki mazbata tasvib ile iç ve dış politikamız etrafında sık 
numaralı resmt tebllği: Mahdud ma.- olunmuş, Türk parası kıymetini koru- sık ve sürek.ll alkışlarla. karşılanan 
hiyette mahalli hareUt olmuştur. 200 ma hakkındaki kanunun meriyet nutkunu söylemiş ve Meclis lçt1maına 
kadar eslr ve mebzul harp malzemesi müddetinin üç sene ve halen sllAh nihayet verllmlştir. 

rınm bir kaç yerine bombalar atıl- Hıtlerle buluşan kral Borıs den da
mıştır. İka.metg;\hlarla dilkk!nlarda ha ziyade muti bir vaziyet almasın
bir mlltdar hasar vukua gelm.l§ ve pek aan korkulması için hiç bir sebep 

R .. isicümhur, iki büyük parti ara
sında milli siyaset ha1':kmda hiçbir 
ihtilaf mevcut bulunmadığını ve her 
ta:aftalti Amerikalıların tehlikenin 
a~ikar olduğunu takdir ederek seri 
icraa istediklerinin aşikar olduğunu 
beyan etmiş. istihsalde ııimdiye ka
dar elde edilen terakkiden memnun 
ve mütmain olmadığını daha seri ve 
daha iyi neticelerin • elde edilmesi 
lüzumunu kaydederek şöyle devam 

az kimse ölmüş ve yaralanmıştır. mevcud değildir. 

er !emiştir: 
cTamamlanmış tayyare teslimatı 

hakkındaki programımızda gecikme 
vnrdır. Sayısız meseleleri hal ve ge
cikme~ i telafi etmek için gece gün· 
düz ça!ı~ıyoruz. Gemi inşası progra

aldık. 

Selanik 6 (A.A.) - SelAnlğe gelen 
son haberlere göre, Arnavutluk cep
hesinin şimal bölgesinde karların 
erimesi, Yunanlılara. muzafferane 
llerl hareketlerine devam fırsatını 
verml§ ve diler taraftan Yunan top
çusu düşman mevzllcrini müessir bir 
surette zayıfiatmağa muvaffak ol
muştur. 

Betonarme 
• • 

gemı ınşası 
mında daha ileri _geçmjş bulunmak- Canberra 6 (AA.) - Avustral
tayız, fakat daha ileri geçmek için ya Be.hriye Nazırı Hughes bugün 
çahsıyoruz. yaphğı bir beyanatta yabancı bir 

Tramvay seferleri 
Trablus 
taarruzu 

Salahiyettar bir zat: "Bütün arabaları Trab!us Jimanin~a biiyüli 
hır vapur babnldı 

sefere çıkarıyoruz,, diyor 
Son günlerde tramvay seferlerinin 

ihtiyacı karşılamadığı etrafında. ga
zetelerde hemen her gün bir şikayet 
çıkmaktadır. Bir muha.rrlrimiz bu 
neşriyat etrafında elektrik ve tram
vay idaresinde salahiyettar bir zatla 
görü.şmü.ştür. Bu ~t diyor ki: 

cTramvay, elektrik ve tünel işleri 
etrafındaki şikayetleri memnunlyetle 
karşılarız. Elimizde olan noksanlan 

düzeltmek vazlfemizdlı'. Ancak dün
ya vaziyeti, bize çok tesir ediyor. Ger
çi biz harp vaziyetinde de~Ulz, fakat 
paslt vaziyette bulunduğumuzu da 
unutmamak lazımdır. Arabalara lü
zumundan .fazla yolcu almaklığunız, 
bugünkü fevkalade vaziyetin doğur
ciuğu sebeplerden llert geliyor. Bu 
idari tedbirlerin noksanından değll
clir. (Devamı 4 üncü sahifede) 

Kahire 6 {A.A.) - Orta şark İngillJ 
hava Jruvvetıcrı umumi karargıl.hının 
dün akşamki tebliği: ı iklncikAnun 
günü Trablusgarp üzerinde yapılan 
bir keşif uçuşu bir gece evvelki hava 
akını esnasında limandaki gem.ilerin 
bombardımanı sırasında. Umanın tam 
crtasuıda demirli bulunan 10,000 ton
luk bir vapurun batınldı~ını meyda
na çıkarmıştır. Yeni şartlar durmadan yeni ihti- devletin Avustra)yaya vapur satmak 

yaçlar doğrurur. Kongreden geniş teklifinde bulunduğunu bildirmiştir. 
mikyasta artırılmış tahsisat ve baş- Bahriye Nazın bu teklifi Batvekil 11 tayyare dütürüldü 
ladığımız ·şeyi ileri götürmek için Menzies'ye arzetmiş olduğunu kay- B .. d d Kn 1 1 b• 
aalal.iyet istiyeceğim. dettikten sonra bunlann oldukça ug ay ve cav ar oy ·u·ye yenı ır Kabire 6 (A.A.) - Orta Şark 

Mütecaviz memleketlere karşı mod.!m fak.at pahalı şilepler oldu- • İngiliz hava kuvvetleri umumi k.a-
.mıci :,akikaten harp halinde bu- ğunu ilave etmiştir. beyannames•ı k 1 rargabının tebliği: Şarkt Trablusgarp 
lun2.n milletlere verilmek üzere muh- Keza B. Huglı.es, hükumetin çelik azanc. yo U üzerinde düşmanın h.ava faaliyeti 
tdif cinste muntazam harp malze- vapur inşasından başka betonarme ıutmııtır. Bu faaliyet esnasında İn· 
mesi ve ni'!.~1:..i.IJlmat i_m~I etm.eye ~e~ vapurlar inşaaı projelerini ve vapur- Ticaret Vekaleti müba~ 

21 
giliz avcı tayyareleri Üüpnan tayya-

tecek tahsisatın h~rrt ~~ılmesını j lara ai! muhteüf parç.aluın Avus- yaa edilecek mallar için vilayette el tezgahlari releri ile müteaddit defa muharebe-
kongreden talep ediyorum. ·?l1J.i.'~nın her tarafındaki fabrikalar- d S kurslari açilacak ye tututrnu~lardır. Meütır muhare-
• _En f~ydalı rolümüz ~u. ~i~letl~r da yapJe.r~ ~lam!'. mer~ez t~- yüz e 7 avans beler netioesinde t 1 Cfüpnan tayya· 
ıçın aynı zamanda kendımız ıçın bır gahlarında monte ~ ve acil verebilecek .ılnka.ra ıs (Telefonla) - KöylüınO.- i tahr" edil · • Diie:r l)ui 
imalathane olmaktır. Bu milletlerin ihtiyaçlar için ıilep mübayaa ~ ~-ı,. zün kendi gty1m eşyasını yapabilmesi- ~~ ıp llllf.tı_r· • 
insanca yardıma ihtiyaçlan yoktur. sisi pTOjelerini de tedkik etmekte ~~!:~~~2 .-:- Zahire ti- nl temin 1çln .İk.tlsa.d Ve~eti tarafın- i:lupnuı ~yyarelen de ciddt P.Jrette 
Fakat kıymeti milyarlar değerinde olduğunu bildirmiştir. <:a~ ~i~u1:~~U:ta~sillerde~ dan el tezgahları ve çıkrıklar yaptı- hasarr . ugramı~tır. 
siJa.ln ilıtiyaçlan muhakk.aktır. Sipa- ....................................... ~ ~:ı:eu~~ı:~ b:d~;k;;~.!:~:!tır. Bın1lar pek yaklll~ lslmlert ---------
rişlerin: pe~in ödeyemiyecek.leri za.- be .. ,.b. t tulnıa!__M ~edilmekte olan 21 vilayete teni Al 

. hazır olacakları zaman tarafımızdan darın yannameye ..... l u sı dll -·- Qll yil .. yetlerde el tezga~ manı"a ne 
m~ yaklaşmaktadır. . bir harb flill işlenilmesini beklemiye- hnkkındakt koordinasyon heyeti ka- e_ ec~KC'!": .g ~<), - • 'J 

Ihtı·ya"larl bulunduğunu blldl~i~lz h""k··ını ri md 1 l ı .. rı !çın kurslara~ }.t\kurslara 
" ır..ı.= rreklerdir Netekim Norve"in Belçika rannın u u e aıao. a yazıl v - d d k .. - ül r1m1z Alır., ~ '*:., ? 

ailiilıların bedellnl ~imdi ödeye~eU:iı:- " · " ' - lftyct ve kazalar hududları dahlllnde eva'.11 e ece ~oyl e ı:uaı ~ ~ k 
lerl i"ln teslim olmalarını keLdilerınc nın veya Hollandanın bir harb flill b ı mıntakalarm tam m t y:ı.Jarının dokuınalarını ö~renecekler -1.lrlnQÇ. (1 • 

... ~lemeSİlll beklememişlerdir. u unan a ına eş- dJ B tl k .. 1.. ·· h · · ı J~ _ 
söyllyemeyiz, söylemek istemiyoruz. Diktatörler görünüşünde blr istika- m!l edllmiştir. Bu vilayet ve kazalar r ... u sure e oy mnuı; em gıyım - -.....,.. ..,~ 

İtalyanın 
tayyare kayıbı 

ŞimCliye kadar 530 
tayyareyi buldu · 

Londrc 6 (AA) - Daily Tel· 
graph"ın yazdığına göre, ltalya har
be girdiğinden beri 5 30 tayyare 

kaybetmiştir. 

İngiliz donanmaslna yeni 
bir zırhlı daha girdi 

Loııdra 6 U\.AJ - İngiliz donanma
sı, 35 tonluk Duc de York zırhlısının 
hizmete girmesile bir kat daha km•· 
vetıenmiş bulunuyor. Bu zırhlı 35 bin 
tonluk cKlng George 5o sınıfından 
olan beşinci saff1harp zırhlısıdır. Bu 
smı! gemilerin her blrl yedi milyon 
İngiliz lirasına çıkmıştır. 

Sovyetlerin Belgrad 
elçisi Moskovaya 

hareket etti 
Belgrad 6 (A.A.) - (D.N.B.) s 

Sovyetler Birliğinin Belgrad elçi!i, 
B. Plotnikov, dün gece Moskovaya 
harek~ etmiştir. 

Japonyada 

Bu silahların bedellni ödemeleri için met tak.ib eden takat neticede bir şunlardır: Atyonkarahisar. Amasya, ~i duzelteceıc, hem de boş zamanla
ao!ar olarak iade edecekleri nakdt tP.Cavüz fiili sayılan yalnız b1r taraflı Ankara, Burdur, Çorum, Denizli, Di- r_mda yaptığı işi satışa arzetmekle 
Jkra?.a.tta bulunmayı tavsiye etmlyo- beynelmlle.r bir hukukla alakadardır.J1 :rarbakır, Eskişehir, Isparta, Kayseri, :para da kazanacaktır. 
rum. Fevkalade vaziyetin icab ettirdiği Kırşehir, Kütahya, .M.ardin, Niğde, 

Halk için sığınaklar 
yapılıyor 

J'imes gazetesinin aiplo· . 
matik muharririnin Tokyo ~ .(A.A.) - D. N. B. f 

Pasif müdafaa hus~sunda ilk mühim 
tedbir olmak üzere Tok:y~ belediye-

Siparişlerini kendi programımıza fedakarlıkların yapılma,.sı içln herke- S~vas, Urfa ve Yozgad. Bayram rnünasebetile 
fazla yolcu treni 

bir makalesi 
ithal ederek bu mlllctleri AmerUc.adan sin hazır olması liizımgeldiğini söyle- Bilecik vilayetinin Bozüyük kazası, 
lıar_b m::ı.lzemesi almaya devam edec~k yen B. Rooseveıt bütçe hakkında. ya- Çankırı vilayetinin merk.e-z kazası, 
vazıyete sokma.klıtmuzı tavs!ye edı- pacağı beyanatta müdafaa bütçesin- Tokad vilayetinin merkez kazasile Ankara 6 CA.A.) - Devlet Demir- Londra 6 (A.A) - Jim.n ga· 
yo~um. de taleb edilen tahsisatın şimdikinden 1'.rtuva, Erbaa ve Zile kaza.lan, Kon- yollı;ı.rı idaresinden aldığımız malfıma- zetesinin diplomatik muharriri. Al-
Icabında m_aızen:eıerinln hemen _he- caha genlş vergllerin alınmasile kar- yanın merkez .lcı.m.ille Aqehir, Bey- ta göre, bayram münasebetue 'l son- manların yeni sene projelerini §Öyle 

D:en . . hepsi öz mudafaarruza miifld şıJanmasmı tavsiye eclece~lni mıve et- şehir, Cihanbcyll, Çumra, Ereğll, n- kinun 9~1 salı günü saat 17 de Anka- bulUa etmektedir: 
o.abilır. Blnaenhalcyh harice malzeme miştlr. gır, Kadınban, Karanı.an, Karapmar, n.dan Ista.nbula ayn blr yolcu treni 

8 
.... ._ ff . _ .1 

1 töndcrelim, mu asamat bittikten son- B. Roosevelt sözlerin~ şöyle devanı Seydişehir kazaları. tahrik edilecektir. Yataklı va nu ne . '- uyu"' muza enyeuer e ııeç~ 
ra mak_uı bir vade Ue onlann da bize etmiştir-. Yine aynı kararnameye göre, ahl- · go ba KD.eden aonra Almanlar yem 
b t 1 h t benzeri malzeme ııe v lokanta. vagonunu havı olan bıı tren, . .. .. el 1 . 

o es ı a ı .. _ . eya •Bu programın tatbiki vesUeslle hiç ren 15 gün müddetle tcmdid edilmek çarşamba sabahı saat 7,45 de İstanbu- feneye yeru 'ovunm ez e, yenı CA• 
lbtiyacım.ıza. gore ~~m seçeceğimiz blr kimse zengin olmaya çalışmama- suretilc 35 güne ibliiğ olunan mezkür la varacaktır. trika.lula baılıyorJar ve garpte ba,.. 
ve bu memleketlerın ım~l veya istih- Ildır, hiç bir kimse zengin olmaya me- maddelerin rnübayaa müddeti, mev- lıca asleri hedefleri olan İuKilteıeye 
aal edeceği madde_lerle od~sinler. zun bulunmamalıdır. zuuba.b.is ı:n.ailru.' kıymeti en az yüzde B" k k b 1 d Ul'fl yapacakları hareketlerle iftihar 

Demokrasilere dıyoruz ~· - .. lstikbalde beşer için dört esaslı 75 nlsbetinde bir avans verilmek .şar- ır ayı u un u ediyorlu. 
Biz Amerikalılar girlştiğinlz bur- hürriyet. bahis mevzuudur: t!le Tlcaiet Vekaleti tarafından bir 

tiyet müdafaasile hayati bir surette 1 - Her tarafta söz hürriyeti, ay daha temdid olunabi1ir. Dijer c:ihetten Almanlar şa.rkta 
alakadarız. Dünya hürriyetini yeniden 2 _ Diledi~ şeklide Allahına ibadet - entri.italar çeviriyorlar ve İtalyaya 
~~.ve idame için hizmetinize~ ~ner- etmek serbesti ve hakkı Ücretten maaşa geçecek İçindeki üç babkçinin destek olmak, Yunanisbmı. tecricl ve 
Jımızı, menbalarnruzı, te§ki.lıit ve 3 - Zaruret korkusu'ndan kurtul- l Türkiyeyi tehdit etmek için Balkan-
kudretimizi veı·Jyoruz. nıak. memur ar bog"'ulduklan- sanılıyor 

Anka 6 {T ı - !ardak: nüfuzlarını takviye etmeğc Daima miktarını arttırarak size 4 _ Korku endişesinden kurtul- Ta e.eıonla) - Maliye v~-
gemUer, tayyareler, tanklar ve toplar malc.» kfiletJ. müsteşnn B. Cemal Yeşilin rl- İzmir 6 (Telefonla) _ Dikil1 sahil- uğraşıyorlar. 
gönderecetı.z. Bu bizim rayemizdlr. B. RooSevelt sözlerini şu suretin bi- yasetindeki komisyon ücretli memur- Hitler, 941 senesi içinde zaferi el-
Bize bunları vadediyoruz. tırm· ı·ştlr.· "' l:ırın maaşlı memuriyetlere geçmeleri lerinde yelkeni direğine sanh bir 

k tedkikl · ıi h tonluk, kırmızı boyalı bir balıkçı ka- de edeceğini Alınan milletine vadet-c Diktatör lerİn tehdidin- ıcBu millet, mukadderatını milyon- etra~ında ·i . eru a~": ilcrlet- yığı bulunmuştur. Ka"'". ıı-.n bir ka" B 
mı ,,t; .. Tedkiklcre devam edılınor ·''6 ' .,, mi .. tir. aşlıca ümid.iı strate1'1'sinin ilk 

d larca hür insanların eilerinc. fikrine ~- ., · ·· 1 D.kilid B d · 1 ı "" en korkmuyor~ız'> gun evve 1 . en a emU ıske esr noktası, Amerı"kanın yardımı artma-
.... · •·e kalbine, imanını da Allahın sevk ve f • d k.. •• 7 5 8 ne hareJı:et eden ve bir daha nerede 

Bu vazifeyi ifa ederken, hareketi- idare ettiği hürriyete tevdi etmiştir. zmır e omur ' • olduğu anla§ılamıyan Mehmed Kal- dan İngiliz istibsalatını baltalamak· 
~i beynelmilel k~un~ara bir teca- Hürriyet, beşer hukukunun her şeyin kuruş arasında! kan, Sabri Demircioğlu ve Mümin tır. Bunun için hayp makinesinin ve 
vuz ve kendi tecavuzlerınc muka;·e- üstünde olması demektir. Bu hakları İzmir 6 (Telefonla) - Fethiye is- BaJkanoğlu adlarında üç kişinin bin- harp istihsalatının büyük bir kısmı-
met etmcğe c~sarct e~enlerı:_ Yaptığı- 4stJhs:ıl veya. ld:ı.me etmek için müca.- kelesinden ve Manisa.dan şehrimize dikleri kayık olduğu ve bu balıkçıların ru temerküz ettiriyor. Fakat İngiltere 
mız y~r~ı. bı,~ harb fım tclakkı ede- dele edenler nerede olursa olsun on- kfi.fi mikdn.rda kömür gelmiş, bu su- bır kazaya kurban gittikleri tahmin ve Yunanistar tarafından İtalyaya 
e;ek. dıkta.oı l~ı ın ~ehd!dlnden . .ko~k- !ara. yardım edeceğiz.. reUe kömür buhranı hafiflemiştir. cıunmaktadır. Bilti.in araştırmalara . . . • 
n·1~_acağız. Boyle ~ır ya~dım ~m dı~- Kudretimiz gayemiz.in bir olmasın- Ş:ttıdiki h.2.lde kömür 7,5 - 8 kuruş rağmen kazazedelerin cesedleri bulu- ındınlen darbeler, cenubu şarkı cep-
t~tor tr.ı-a~~dr.ı: oy_Ie ılnn edılse bıle nadır. Ancak bu kanaat zafere ulaş-! ara.saıda sat.ıl.ınak.tadır. Fakat bu ı ramamışt.ır. Araştırmalara devam hesinin tehlikelerini meydana çıkar-
tıır ~arp __ fıılı cle.gHdır. . • tırır.ı flat da yüksektir; ediliyor. mı~tır. 

Dıktntorlcr bıze harb ıian etmE'a0 

si 'bu ay içinde dört parkda halk ~ilt 
bava taarruzlarına karşı dört büyült 
11ğına.k yapacaktır. Bu dört parkın 
yakınlarında bulunan demir yolları 
i&tuyonlarının iltisak noktalarında 
sığınaklar yapılacaktır. 

Bundan ba~a Tokyonun dar ao• 
kakları itfaiyenin geçerek yangın 
merkezle-rine sokulabilmesi ve bu 
aurctle at~in süratle genişlemesine 
mani olnı.ası. .için geıriş.letileccktir. 

!fasıl yazmalı? 

Arap hadlerinde majüskül ol
ma.clığı için eskiden l:ıazı mu
hanirler ismihasları parantez 
içine alırdı. Ayni ade!c hala de-

1 

vam edenler var. Halbuki latin 
harfleri buna ihtiyaç göstermi
yor. 

On sekizinci asrın sonunda 
(Napoleon) un ı:uhunı ..• 

diye yazmamalı; , 
On sekizinci asrın sonunda 

Napoleon'un zuhuru ..• 

diye yazmalı! 

,. 
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AKŞAMDAN AK.ŞAMA [ 

Anane ... ~zel~! ~~~$~~~~~~i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i~·~ 
... a:A::: :::~ :~=: Ticaret odası Hava denemesı· Peynir bol 

Sahife 3 

Kadın kabiliyetine 
itim;;,d meselesi,. 

- biraz da mistik tesirlere kapıla· 
rak - kendi kendimize dütümneJi.. h 

1 
ki b• Kadın diif-·-

1
·ll... ile m--Lur ... .__ • M __ L.1. Riyaset divani ve idare • Pı· ık alı ~· ~ l'-•-yız. ezhep '• e meırebimiz __ ... azır 1 ar·ı ıttı yasaya ç armayan- rup bir ilim adaını bundan on bet 

ia mail, yahut fazla liberal olsa da, heyeti seçildi lar hakinda takibat sene e\'Vel cenubt Amerikada kol> 
anane, gÜı:el ,eydir. Bizi mazİ7• o ff:r~ar :vCJ'iy~ Bir Y.olc:u ~ 
bağlıyor. Hayatnnm uzatıyor. T1caret odası meclls1 diln 1llt içti- yapılacak Y.~ ·~ Fakat tanar ba-

Bir şairimiz: maını yap~tır. İçtimada. İstanbul '11'..;.~f A t b h 1... .J valanınca A vrupah ıilinı ~ 
- Tarih okuyorum. •• Zira ömrü- Vali ve Belediye Reisi. Dr. B. Liitft Y KU)'rfl U U8U8fQ RQ%QIQrQ .Aıaıa.n rahatma oldutunda.ll fle.t ~a ~Llın,q: • b .. 

mü istikbale d~ az.atmak müm- Kırdal', Pa.rtl re1sl İzmir mebusu B. miiralcabe komlsyonn diln topla.nama- "--- tu -· - ı • d d tı B 1 dl . - 4"1UDUI ••• ıl.llC fehirde ilk :-~--. kün değil; geriye doğru uzahyo- R~ad Mlınaroğlu bulunmuş, vall k.ı· ~ ı- -..4- .. • .mış r. e e Ye Ista.nbuldaki bl12!:ı.ar.- Y.onda beni İnci. • • • -
nun •.• - demitti. - Aaırlann ma- sa bfr hitabe ile ceıseıı açmış. mu- &'U fJ;l'U!'& gon er l neleide bulunan peynir nılkdanıu v~ ew.w Y• ınnıa. Seyahate d .. 
___ , __ :..!-.le bayalen y•••vn--. vakka.t retsllte B. Murad Forton se- tesblt etm.\,t, !lat müraka.he bilz'osun'!\ : • .:... ecegını. İlk fır•tta inmeli 
~ .....,_ _,__ l ~ bll~hare rı t dl intiha. blldimüftlf. Tahtakale bm:baneslnde ~,-onını. 
Benden bin ıene evvel do~ ya- çınn yase vanı • Bu ay sonunda oehrimizde yapı- yacak şekilde yaya kal.dınma yana.- 7000 teneke, Cümhurlyet buzhane"'-- Tavv.aredekiler ....... -.._1__ A 

b
• • · 1 .. .. ar..ı::=-n bı yapılm.J§tır. l k h d · h-LL_ d k' k d l H l 1 ...... , ·--'- ttJ' • ,.,-.,-~._ ve ,.._ ı~ ll'mın nası omur 6 uuguı&U Riyaset divanı birinci reLsllğJne B. aca ava eneme& 11&A1n a ı ııara urur ar. ayvan ar çöııü • de 4749 teneke. ıtaraa~g,g buzhane~ r~ • ımı ilk istasyonda ~ 

bu sayede öğrenebiliyorum ve batı.- M1tat Nemli 11dnc1 teisllte B. İbra.- hazırlıklar tamamlanm11 ve bu hu- rek başlan arabaya bağlana. slnde 5743 teneke, Slrkect buzhane- ler. Tayvare .,0ıtaaanın emurl.n 
ralanm onunki ile kanpyor... him Kemal Baybora, blrtncl re1a ve- susta vilayetten ,kazalara apğıdaki B. Motörlü nakil vasıtalan ala.sa ~lıi~e880243t4 tekneke, muvakkat ellerde kendisine: mı 

Bu, saf şairane, hayalperest bir kllll~e B. Ahmed Kara, ildnc1 reL! talimat verilmi§tir: · ti1 b b · · d b l h-1 :ae 0 ene e peYJWi bulundu~ an- - Peki aJDln d . 1 
d 

ft~.ı 
1 

.,_,. A d l ıııare e era er ıçm o u unan ıu• ı~ır. d ~ ~ er. ,siz çok 
üşünce değildir. veltllll~ B. Nuri D_.,.e en .seçuu..&11 < y sonun a yapı acak hava de~ Jo en yakın bir umwnt a.ğmak y... Muhtelif buzhanelerdeld. peynir aha ~ara gıdecektiWz., Nedea 
Kendi şahsi hayatmızm batırala• h~bat müfettlşllğlne Zira.at bankasıt nem.esinde ~ şekilde hareket olu- rine götürerek bo--1tır. Cl.-'L:-den mikdannm ihtly•"·ta.n f~-•- oldum• sey:~atmıze dev~ etrrı-..ı!_!_? 

nnı d rtad kald Ç ukl mümessili B. Mehmed All, muamelA. naktır: ,.... ...-"' ~ ..._ ,... .M.WJı -=uuqz 
y • o an ll'lll: oc u- mütett~ı~o Sabri Tün, kongre mu- A harico çıkan vasıtalar l.arc.ketlerine nnlaı~. plyaşaya peynir ç,ıknrmak : 
ırunuzu. genç~ ve bütün men· ra.hhaslığma B. Said Ömer Dorumen, Husust ~hası 1 - Alarm; A: devam ederler. Hariçten da.hile ge- lstem1yenler hakkll'lJia kanunJ taklba.- .- ~ıralcınız Allah aşkına... de-
kıbelerinizi unutun... O andan iti· B. Hüseyin Hüsnü Arsan ayrılmıştır. Tayyare hucumu halka el ve elek.- }enler hareket etme3:ler. ta geçUmlştlr. Fiat mürakabe kom!s- ml.f, pılot ıkadındıt.. Ben :ha tın. 
haren bizzat yoksunuz! İdare heyetl lntlh:ıbında B. Nuri Ko- trilde müteharrik canavar düdükle- yonunun bıı.yrnmertesi toplantısında sokakta hulmadun ... Buradanya 

İyi düşünülürse (hayvan İçin de- zik:oğ'lu, B. Şerafeddin Alemdar, B. rile ve kısa fasılalarla verilecek ve C. Trenler alarm •nasındaı Gar- bu hususta bir karar verilecektir. kaKn baş~ tayyareniz ,yok mu? kal-
:niyorum; İnsan için) ölüm, cıcpro- Ziya Kılt9. D. Hilmi Nalll Barlan, bütün fabrika düdükleri alarma iş- da bulunan trenJez yolcu almazlar, o·· b lıkh endısıne fU cevah.ı .. -:.ı 
toplazmanın ataleti» değil· «hatır- Osman Kara ekseriyeti kazanmışlar- tirak edeceklerdir. Alarmla beraber halk umumi sığınaklara gider. Hare.. un a aneye 15 bin - Va.r, fakat .gece v- ... ""i"'er: 
lama ve hayal etme kud,reti• nin dır. -·-- nakil vasıtalar- ve insanlar §U şekil- kete hazır bulunan trenler hemen çift torik geldi A:vr~alı atim gece YY~ıL·; __ ıı __ _ 

d b k t d l gan terkederek "eh!r haricinde mü· 1 t ... _.. ~ 
&Önmesidir. Ş k b h .., e are e e er er~ " Zeytin ihracatı b:ı.şlamıı olduğun- yo cu ayyaresine binmiş.. İste~l°ğl 

.ş_yet mezara bu imkinlanmla e er U ram yapmaga Korunma teşekküllerinde vazife nasip bir yerde durarak yolculan 4an fıçılar bu işe tahsis edilmekte, :t~hre gelince tayYareden • . • 
1 

birlikte gömülsem kendimi ölmemif çalışanlar alanlar alarmla beraber vazife başı- bırakırlal'. Hariçte bulunan trenler balık sevkıy::ı.tına. fıçı bu1unn.mnmnk- - Oh d~jş sağ salim IDJJ)ış. 
ıayardli_ ' Son günlerde bazı mutavassıtlar na giderler. şehre giremezler. tadır. Bu yüzden Romıı.nyaya. yapılan ,gayet rnl at bir ;urett l ~ de 

Zaman hususunda olduğu aibi piyasaya. az ,şeker veriyorlar. Bu hu- B. Cadde, meydan ve sokaklarda D. Vapurlal' alarm esna11Ddaı be:!ık ihracatı durmuı gibidir. iDün Böyle sövlerken bir ; ge e dim .•• 
mekan cihetinden de böyle... susta şekec mhlsa.rı müdürlüğfu:den bulunanlar, telaşsız ve acele olarak. Rıhtım ve iskelelerde bulunanlar bal~~:°keya 16 

bln ~Ut torik gclmş!, kendisini getiren ik" e. :~ ld 
Bir ecnebi: bize şu malftnuıt verUmlştlr: evlerine giderler. İmkan bulamıyan- yolcu almazlar. yolcuları vantA boşal 1 eık g~!~~:~~ı::;,· İtalr:a pilotu d:J kaclm deiamcı ·7aYYıvenİ/:J 
- Sı•~1---or musunuz bu •ahir· cMntavassıtlar piyasa.ya. şeker çı- lar, polisin gösterecegwi ve ••aretli tırlar. Hareke<t halinde bulun. an va- devletlere yapılan lhracau-vebuz t:.eı: O g.ündeıı. sonra ~ı: .... mıbuı" d'v• -

n.uııu,. ,. karmamak suretile tla.tlerl yükselt- "Y ı ı ı km k-' """' - a ....... ıgı tay 
de? - diye sordu. mek istiyorlar. Bu sebeple inhisar bulunan umumt yerlere sığı.nırlar. pur ar yo cu artDı en ya • cr.ıeyo 'lrıntası çekildlğ1,nden b::ı.lıkçılar dün yaren:n pilohmWl 'Cinsiyetin eh 

- Hayırl -cevabmı verdim. - idaresi mutavassıtlara. şeker verme- C. Herhangi bir gaz tehlikesinde bırakırlal'. akşam balık nvın::ı çıkanlmamıştır. miyet vermemeğc başl e em. 
Gerçi büyük bir Avrupa ,ehrine meği kararlaştırmıştır. Şeker, doğru- maske takarlar, yoksa ya§ mendil- Tayyare tehlikesi bittiği loareti Talebenin mü k b • d Bu hadise .Pek yakın~na ka-
nazaran ŞUSU yok, busu yok, fakat dan doğruya satıcısına verilecek, IDU· }erle burunlannı kapahrJal'. fasılasız uzun düdüklerle verilir, ı•ı 

1 
ra a eSI, ar r ·~ekJenrı kadınJnra, onların 

beniı!1.için hi.tı_ı'alan var. Sadece t.a.vassıtıar ortadan kaldırılacaktır.> D. Tayyareleri görmek maksadile halk dışarıya çıkar, nakil vaeıtalan ve 1 er e temas hakkında kudretin~ •• kabiliyetine karşı ne ka· 
Ba~ıil. cadd~~den geçmek, göz- A k d dışarıya çıkmak, pencereden sark- hareket eder, normal hayat avdet bir toplantı yapılacak ~ar az ituna~ • c.-ttilı:lerini gösterir. 
le. mle ıeYl'.ettiğim sadaret alayla- S er ailelerine yar ım ınak yasaktır. Bina dahilinde kendi eder.> Şimdiye kadar yapılan teftiş neti- L~vvm edıı;ıız. ~ket{, heın de 
rmdan b~layınız, bütün bir metlek tahakkuku hakkındaki korunmalan için vazife alanlar der· Pasif korunma iıtlerinin muhtelif cesinde kahvelerde 97 talebe yakalan- ~:U-ası gayet ışlenmış, büyük bir 
mücadelemi hayalimde canlandu-ır. şikayetler hal if başına giderler. ekiplerinde çalışanlar aekb bin ki· mı.ştır. Bu lşi daha esaslı sı;ırette tan- ilun ac!aım bindiği tanlll'enin bir 
Su fınn sizin İçin kötü bir diikltin- Asket ailelerine yardım tahakkuku Tayyare tehlikesi işareti verildi~İ şiyi bulmuştur. Kanunusaninin 13 zlm ve ~da.re etmek Ü?.ere 14 k~nunu- kadın tarafından idare edild·~· • 
dar. Halbuki hen orada kandil si- etra.tında yapılan şlkAyetlerl tedklk esnada nakil vıuıtalan ;ıu ıekilde ünde vilayette bir toplantı daha ya,. sa.nide Ista.nbul kız lisesinde lise ve görünce: ıgım 
mitlerini görüyorum ••• Şu cami mi- etmek üzere dün vUA.yette vall mua- hareket edeceklerdirı pılara..lt hu a7 sonunda yapılaca~ ra mektep müdürlerinin iştiraklle - Am20 beni indirin!.. diye yay-
mar Sinan yapısıdır ••. Şu çepne vlni B. Ahmed Kınığın reisliği altın- A. Hayvan koşulu nakil vasıtala- umum\ denemenin teferruatı teebit ıtı~ ~:~!ı;apıl~~· ~u toplan- garayı kopanyor. 

tb1akkı~a Hamdullah Supbi anlat· da bir toplantı yapı~tır. İtirazlar, n, arabalar yol ağızlarını kapamı· edil~f!ktiı:. tem.as meselesl,:mtaleben ooln '""lvı;m111:~~~ Geçen gÜn gazetede bi.r yazıda 
ydı ki. tth mahiyetlerine göre tasnıt ed1lm1stfi. Y"' '" ,....... k 

.. ... o• Neticede bu itirazların tahakkuk· iş- Ü ;rı.nı temin etmek üzere ne gibi ted- aptan~. tayfaaı, çarkçısı, at~ 
lerindekt karara -"'Öre mütalA.a edil- K .. ÇOK HABERLER. ı birle!' alınması le::ıb etti~ görüşüle- tamamde kadın olan bir vapurdan 

Zaman mekan, ,ah. hususunda ~ K • J • 1 1 _.._...,_ hah l d .,.. mesi lçin bir !ormill bulunmuştur. arı erı m z n .... ~--. so onuyor u. 
olduğu kadar, uzak maziyi hatırla- ı · Yapılan tedkiklerde her • kazanm * Unlvers1tede yabancı dil kursuna . Kızılay balo•u . ,Em.ha adındaki bu v ... .,.... n_L..-.. 
manm bir millet, bir camia için de k di e.n1 d d kt 1 ~ il ........... ~u ._ en ayışına. göre hareket ettiği evam e en talebe, ileride devlet he- me U p arı e .. EJd. er. han. arasında i,.\1'yonnu..._ 
ıuymeti var. Kurban bayramı bizi g~rülm- t- B ı te hl b l1sa 

1
. Kızılayın senelik b l ikin "·-' ,.,.. ..-o U§ ur. un ar v d edllecek sa ına n mualllmllğl yapmaği a osu Ca.cı.• Suvansı Man... Brysgalina adın_._ 

yalnız nesiller ve nesillerce ötedeki ve bzalar ikaz e.dlleeektir. teahhüd ettiklerinden bunlara. muay- --- nunun 11 inci ~ü akşanu Tokatlı- b 0« 

Türk c:edlerimize bağlamakla kal· yen blr ücret verllmektedlr. Maaşlar- Sinemayi rahat yan salonlarında. verilecektir. Balonun genç ir ıklZIDJf. Y8'1 da ne "adar 
nııyor; Türk olmıyan mwwrumz Limanlar umum müdur·· u·· geç verildiğinden talebe istida lle muvaffakıyetl için büyük bir gayretle biliyor muwıwz: 25 ! .. 
birçok insanla da fU gÜn}er zarfın. Maarif Vek1Uetlne müracaat etmişler- seyredebilmek .İçin... çalışıı:nakt::ıdır. Balonun püyük rağ- Güverte zabiti Yevdokya Andri-
da ayni tebassüsi.1 duyacağız. Çöl dönüyor dlr. 1 bet goreceğt anlaşılmaktadır. yuhina adında bir fenç bz... y aşu 
bayatmın uzak bir mazisinde müp- Ankara.da bulunan Umanlar umum * XurtulU§ta oturan on lkl YS4ln- Sinema. ve tiyatro sırala.nmn 19 ... 
bem ve karanlık bir macerayı kim· müdürl1 B . .Rautı Manyaslı bugün nnda Necdet ve Bülenc-: 1slmlerlndeld l arka arka.ya. çapraz olarak konul- 7 lkl.DCI• ka" DUDdakt• Gemideki beps: kadın o1nn bütün 
bil

. 
1 

• An.karadan dönecektir. Umum müdür çocuklar oyun oynamaktalar iken malan zarureti vardır. Çünkü ba- m .. üteb tın • ..A .:'~- • ,_ ır gem .. , ~çm;. ka., milyar Ank k tm'"l zı sın· emalar bu usule riayet et- ur a en y .... 51 ·1KUicı çarı:ı:çı 
d 

.... eı-:- •• ..,. "' a.rada llınA.n tarifesi etrafında. ıı.vga e "1 er, Necdet Bülendl çakı t ei y · · 
a amla birlikte anane olarak tek· Vekl\Icte izahat vcrml.ştir. Münakalat ile elıemmlyetıı surette yaralamıştır. medlklerinden halkımız flllmlerln Pı•yango ce 1,1•11• ~ı·nde maHmaz d e~';>~va muş ••• Yaşı 27!. 
rarlıyacağız. Vekaleti Uman tariteslnl değlştlnneğe Hadiseye el koyan polis, yaralı ço- seyrinde milşkülU ,ekmekte ve A y 1 azer emuınn dalgalan,, fırbna· 

Yalnız bu kadar müthif bir kala- karar vermiş olduğımdan ya.kında cuğu Beyoğlu hastanesine kaldırmış, iyi görebilme klçln yan& doğru arı an:sında bütün mürettebah genç 
balığa ıkarışmu fikri insana h••- yenl tarifenin tatbikine geçllecektir. Necdet de yakalanarak Beyoğlu sulh eg'l.lmek mecburiyetinde kalmak- 5 o• 000 bk!1dınl,~~an ibard olan bir ~apura 
ırıetli ~ertj veriyor... """' ceza mahkemesine tevdi edilmşitir. tadır. Blrlblı1. arkasına. dilz ola- ınme~ı-.ı erkekJeriu kadın kudr~-

O%' B b lık * Dünkil ihracat; yekfuıu 468 bin rak konan sıralar yllzün<ien önde 1!e, kadın ku~t:!ine. kadm kabiliye-
U sene a yağı İstih- liradır. w· .nız bin liralık tiltün ih- .bulunan k.lm.ie perdeyi bazen ya.- tine ne kadar itim d t...:kl • • 

Bu bayr·-·- gu"zel ananelerı··. 1· J" nye. kadar kapamak.ta oldu~·-- Lı·rayı a e" erını gös-"" ._.... sa ı geçen aeneden az raç edilmiş, muhtell! memleketlere "''""' terir 
""a ~ban kesmek. fakir fdcaraya et iç fındık, balık, gravyer peyniri, ka- dan arkadaki zatın sinema sey- • 

v Sanayide kullanılan senelik balık rlndek.1 ıı:evlr.i tabii azalmalcta.dll'. .. Yüm .. i •ene evveline .nazaran .ba 
•gıtmak, QOCuğunu ı,giydirmek, va"" 1st1hsal!tımız bir milyon kiloyu yısı kw-usu, zeytin, tınık, halı, mavi Perde ..... ftft""'eleri iki otn"'" Yılba•ına nazaran ~ b 

.... L akr o1· 1§..L .... ft~ .... "gönd Umt-H.. .... ~ .... :ı:- gun uuuyuwı es yerinde kadın pı"-
~l abasım ziyaret ebnek, muh· bulmakta.dır. Bunun O.ç yüz bin kilosu ~* a,.. er 11

-· arasından eğilmeden rahatça sey- B lota, kadın doktoı:a. kadın a--'--
-.. an ıevindinnek. ve •aİre... dahUde sarf, yedi yüz bin kilosu ih- Ticaret od.asıauı varldo.tı artmış retmek ancak .sıralann çapraz et liralık -biletle değil, ta. b' k 1' v.__ 
• Fazla fantezi katmaksızın, yenilik rr.ç edilmekte 1di Dahildeki lstlhlAk olduğundan umuml kA.tibln ma!l.§1 600 olarak vazec.tllmelerılle mümkUn- 4 liralık bir 'bı"letle . . il' e ınrıe ile kadına erkekleria 
ilive etrnekaizin, ecdaddan aldığı- nrttığından ihracat lisansa tabi tutul- liradan 600 llrar;a çıkanllU§l, üç mü- dür. ıtimad• arttı. 
ırı muştur. Yeni sene mall.su.lü piyasaya düre de elliier lira. zam yapılmıştır. Halkın shblıa.t ve rahatı mev- kazanmanız Hikmet Feridun Es 

IZ'l torunlarnnı.za devretmek, bia· gelm.eğe ba~Jamış, yağın kilosu 60 Iru- Diğer memurlara. yeni zam yapılma- zuubahls olduğu her Jşde yard.mı-
'- için ayrı bir zevk olmalıdır. ruş olarak tesblt edilmiştir. mış, yeni bütçe tasdik edilmek üzere ! la. mükellef olan belediyemizin bu mümkündür. 

Cenıiı-etin böyle sabit noktaları Yunus \balığı tutanlar mazot ve Ankara:ra gönde~tlr. hususta. da l!zım gelen tedbirleri 
~.. • • ı..: :..ı,...t~- ve ter-'-'-=-=- * Dün, Şehzadecamlsl avlusunda. alması 1"1n dikkati celbetmenlzl Yılba ... Piyangosunda LaY•nma-' ıaa, ~ aıuwııu kapsül teda.rikln.de mti$.ülA.t çekti>k- .,.. ,,. &. ..... 

IW'ati df' onlara göte awıılsm •• lerl için bu senek! istlhsa.l geçen se- pejmürde kıyafetli b1r adamın bay- dilerim. E. K dınızmı '? Yüz bin lirayı mı kazan· 
Trenin yürüdüğü, kımıldanmak- nekl :rıı.lkdan bulama~ır. Mevcud (ın. e>larak yattı~ görülın\i4, keyfiyet- - ı mak istiyordunuz~ Fak.at belki de 

•ızın duran q.c:a bakınca • ..ı--t-. stok ancak dahilde sar:tolunaca.ktır. ten ıhaberdar olan zabıta, kendisini * Ma. H lsm!nd - b' biletinizde yarımdı. Onun için Yılba-
(v 
~N~) derhal Cerrahpa.fll. bast:ı.nesine kal- vruı.cı asan e ırl, 1 • d b" ··L ik . 

•• 3. - u dırmışsa da meçhul adam bir müddet Sirkeci nhtımınıı. b::ı.ğlı Sinop vapuru-ı ş pıyo.ngosu? a uyu_. rall)ıyeyi 
..................................... , Parti idare heyeti reisi sonra ölmü,ştür. Bu ada.mm üzerinde ıı:ı. m:ınd:ılina. b:ı.Iyelert yüklemekte kıı.z~nsanız bıle onun ancalc. yansını 

Erlerimize kı§lık hediye Ankaradan geldi bulunnn nüfus köğıdmda Karamür- iken vapurun sap:ı.nmın bozulmaslle yanı 50.000 lira alabilirdiniz. Fakat 

.
Edirne (Akşam) _Yurdumuzun selll Hasan isminde biri olduğu .anla- sandıklar lfa.'.'""lU vücudü "-rı·ne 

1 

bu 50.000 lirayı kazanmak dairwı 
Geçenlerde toplanan vll!yet kon- .,,, d .. t ·· ks J.i .,..., """" Ö azız bekçileri yig"it askerlerim.ize va- ll .. mış ve aynca or )-'.~ se en ra isabet etm}a, ağır surette yar:ı.Ianma- miimkündür. nünüzde bir fırsat da. 

ta h gresi .alımfında. raporunu wrmek üze- da pa.ra. bulunmuştur. Ollimün malı!- b lm t h 
nın er tarafında olduğu gibi ~dir- re .Ankara.ya giden Halk Pantisi İstan- yetlnl tesbit için cesed morg:ı. kaldın! - ::ı,~a se ep ~ 't:U-· Polis, yaralı I n var} 7 ikincikanundaki :üçüncü 

nemizde de k1"lık hediye toplanma~ bul ddare heyeti reisi B. Reşad ml- mıştır. tvnacı;rıt.ı. "rra • .._oo,oa. hatıtcı.neslne çekilişte büyük ikramiye 50 000 füa-1 
ıın d dil' ...... ft....ır.:ı hrlm dö ünf.tt,. :yn ırmış r. d I I · a ev.-ı.m e ı ıyor. .. ...... vı> u şe ıze nm 'lv~. * Moda vapuru, dün Kadı.köy va.- ır. - em bunu Yılbaşında olduğu 

Başta Maide Dirilt ve bayan M&- M"ll" . 1 •ki • JPur lskeleslnden hareket ederken on * ıKaragümrükte K.a.raba.f mahal- gibi 5 liralık biletle değil, 4 liral~ 
nire Nomer olmak Uzere duygulu 1 ı .pıyaııgonun 1 ncı- rutı yaşlarında. ıL1gor isminde biri de- lesinde oturıı.n bahçıvan Salihln kızı biletle kazanmanız mümkündür. 
Türk kadın ve kızlan Kıat!ayda ve kanun çekilişi ır.ı!ze d~üşse da etraftan yetişenler ~ıd~ka, ımn~traktaki ıkuyudru:ı su çe- Yani talii satın alırken bir lirada ek· 
kız ~nstitüsüode hararetle ,Ç&lJJmak- M1lll plya.:ıgonun dördüncl1 1ıert1p taratından kurtarılmıştır. C~~;en -~teY"'61 kayarak kuyuya düş- sik vermiı olacaksınız. 
tadır. üçüncil qekllifi bugün öğleden sonra * Tariabaşında Sabiha Lmı1nde bir m."il, .mu addid yerlerinden yaralı 

Haber aldığıma ı&e Edirne, ıae- sa.at 17,30 da Emlnönil HalkevlnlD .adının eVinde bulunduğu sırada, cılçlu~ ,halde kuyudan çıkarılarak .. Bun~a~ başka 'bu çekiliı dördün-
ten ay içinde büyük bir .. "baeltma kaı:ıtarawı anlonunda. yapılacağından oraya gelen Halll Jsmlbde birini ta- ll:ısek.l ha.'itaneslne yatırılmıştır. ı cu tertıbın sonunc:.ısu olduğu itin. 

.felaketi geçirmiı ol~ rafm• salon .saa.t .16 daD 1t1ba.ren Jıa.lka. .&çlk ba.nea ile ölatıren ıHnyreddlnin muha- orta büyüklükteki ikram.iyelerin mik-
k.ahranıan aakerleriınizi d. wwtma- bnlundurulaoaıı:t.u. Amı edenler çe- kemeslne cMln dtmım edilmiş, önce Oevairde bayram t t•ı· darı da çok fazlalaıtırılII1.1Jtır. Bayii-

lıill~ se11be.a surette takip edeblllrler. verilen bam .raporlar ve zabıt v:ır::ı.ka- 1 a 1 1 nizde b. lA ı .ı_.ı_ •• 
11111 ve ıimcliye kadar yQıı fanil&. İtftwntye .kazanan numaııLlan An- lan okuıı.m~tur. Da.va evrakının ted- Bayram miinasebelile bütün resm1 ı G n ır_ P an a ıp teuwı. edınız. 

Cemal Nadir Güler 
ve 

Vedat Günyol'un 
hazırladığı 

hattal · Çocuk Mec.muaaı 
bütür. çocuklara soruyor: 
«KİT AP MI? ŞEKER M1? 

OYUNCAK MJ? Hı).NGtslNI 
TıERci.H FJ>ERSINtz b 

Cevaplannızı ou adrese gön· 
deriniz: 
(Beyoğlu, Posta kutusu: 2053) 
• Eı:ı. çok rey toplayan ceva· 
ıba i~tirak .etmiı oanlar arasm-
dan (50) çocuğun i.imleri ilan 
edilecek ve hediyeler verile
.c.ektir. 
• Cevaplann kabulii 13/ 1/ 
941 akfanuna kadar uzatılnur-

Corap, kazak gibi efYadan (3427) kara radyOR akşam eervtslnde neş- -kik i~ nıüddeiumuınlllğe verUmeııl dal.reler :ra.rmdan itibaren t:ıtu a a-1 h eçen şekil~lere göre lk~amiyelerin 
J>arça hediye etmiştir. l'edecek:t.ir. ıltararile muhakeme .talik edllml.ştlr. 1 c:ık ve pazartesi sabahı 11 Y P 1 kem adotçe hem de mikdarca ne .... tı.r.•••llllllllll!ll•••••• 
ı: aç. acaktır. adar fazlala,tırıldığıru göreceksiniz. .il!' 

.... 
U - İçimde ciddi bir yazı okumak 1h-ı ... .6.lnma hnrp hn vadislerl 
Yacı var bay Amca... clddl, flk:ir yazısı! .. 

değil,1 ... Her gtiı.ı ınz L l '- ·t elden gcr"r'n l .. F.akat hangi ımcalı sütuna göz 1 ... Ya bir at::ı.lar özü ·:1.ı d b! 
s:;.hifeleri k:ı.nştu~ak mubdımdır ... : t•nm ikl s;:ı.tırlık başlangıçtan sonra! nt"kte' Artık vL~tife ~~r."; rı r ad:ayı B. A. -- Sakın ha dostum, bu h~:? 

. ,.,, b; . · ~ wıra . » .ye yılla.rmdll bertarnt edllmemesl ı~ 
~a u~tın .r N:ı.sreddın hoca :fıkrası ... bır Y~\71 yazayım dlyorunıı.. eden şeylerden biri de lltlledlrl. 



Başvekilin nutku 
(Bat Wafı 1 lnef ..ııtfede) ber türlü yardmu ııöreceklerine ıüp

heleri olmaması ll.zım gelen bu va
ifiirk köyl~d~. ~k, amma pek tandqlann daha makul bir yol tuta
tok mahaul mecliiimm hir dela da caklanndan iimidvanm. Yakın za
•Ierin lİAnmdan lfibnelerini no. manda \Jüyük eehirlerimizdeki itha
Jerim. l&t ladrlerini l>uraya çağuarak ken-

Görüyonunoz ki, bazan bir ..ı clilerincler. öirenıneğe uiraıacağım: 
afeti, yahut tam 191ihMle yakın bir Şıill7etlerirU dinliyeceğim, vazifele
zamanda fena bir ha•a yaziyeti, um· riniD yalnız kendi menfaatlerine in
duiumuz mahsulden hm mahrum hisar etmediiini, onun fevkinde 
ediyor. Hük6metin çok ek.im ta'#eİ• umumt menfeatin hakim olduğunu 
yeainin, normal zamankinden daha anlatmağn çalıtacağım. Olmadığı 
fazla, timdi kıymeti olduğunu Türk takdiıde, bundan evvel baıka bir 
köylüıü duymu~ ve yapmaktadır. vesile il... huzurunuzda arzettiğim 
Fakat, sizin salahiyetli liaanınızdan gibi, ithalatı yalnız devlete inhisar 
hir kere daha kendilerine duyurul· ettirmek teşebbüıüne geçeceğim. 
muına hükumetiniz büyük kıymet 
Yermektedir. Ne fiat düımek endi
ıeai, ne de satamamak korkusu var
dır. Gerek toprakta ve gerek Ana• 
yide fazla istihsalin, halde ve İltik
balde, bizim yegane desteğimiz ol
dcğunu. her vatandat bilmelidir. 

Türk ordusu 
Az.iz arkadaılarım. 
Dünyanın arzettiği fevkalade 

tartlar karşısında vatan müdafaa 
vazife.in· üzerine almış olan şanlı 
Türk ordusunun her gün daha kuv
vetli olrr.asına çalı§ıyoruz ve her 

Tek ekmek sistemi gün daha kuvvetli olduğunu gör-
.. . . . . mekle sevini) oruz. 

Bu arada, hukümetınızın büyük y kar da b · ·- · b · ·· 
h. 1 • · k k L • • u ı r erı arzettıgım ulun 

tc ır er ıçın, te e meıı; ıııtemme çalıcımala T" k t " d 
1_ •• w .,, r, ur va anının mu a-
a.arar vermek uzere oldugunu da ar- faa kab·ı· t" • "k k d l 

d . . . .• . . · ı ıye mı er yu se ecerec e 
ze erım. Bu ışın tabu netıccsı olan tutmak · · b' d'W• • "f 

f b 'k 1 1.. ıçıı ıze ver ıgınız \'azı e· 
u a rı a arının devlet kontro une nı'n 'ca 1 d B ·• d d ' k ' 
1 k 1 k 

w· ı P arı ır. u yon en ır ı, 
a ınması, ve çı arı acak e megm altında k lk l k h' b' .. 
yüzde muayyen nisbette çavdar unu kül ta n a ı ~":ıyaca ıç ır mu§-
Jle karıştırılmuı da göz önüne alın- Sız' .sav~~kr ekm~t>'.orudz. 

, .. ın vu se ı ıma ınıza ve va· 
mııtır. Bu suretle, ekmek fıatını du- tanı d" ~ k" · d b" " L M ı· 

.. w l _ n or. oıeıın en uyu-. ec ıse 
furmege ça ışacagız. ve onun hükumetine karşı gösterilen 
İhtikarla mücadele ıçın çok içten gelen bağlılığa dayanarak, 

• b" ) gösterdiğiniz yolda ıükunetle yürü-
yenı ır uıu k 'f . ld w b' k me vazı emız o ugunu ır ere 

lhıikarla mücadelede yeni bir 
usule müracaat ediyoruz: Fiat mü
rakabe teşkilatını merkeze bağlaya-

daha arzetmekle ıevinç duyarım. 

H1trİci siyasetimiz 
rak, sıkı ve c!aimi bir kontrolün Azi .. aıkadaşlarım, 
mümkün olacağını tahmin etmekte- Bütün dünyada görülen siyasi ve 
yiz. Görülecek lüzuma göre, verdi- aıkeri fadiyet' hükumetiniz azami 
iiniz salahiyetlerden istifade ede- teyaldcuzla takip ediyor ve bunla
rek, kontrol cihazını mükemmellq- rı.1 muhtemel inkişaflarını her an 
tirmek daima imUn dahilindedir. göz önünde bulundurmağa çalışı
Bu arad:ı: vatandaşlarımızın ~a. dev- yor. Harici siyasetimiz, bu faaliyet
let tcşkılatına yardım etmeıını ve ler devrinde de sizce malum olan 
~ilh a 100_ kuruştan fazla alıı ve-

1 

esaslar dairesinde yürüyor. Diyebi
rı§te fatura ıstemekte ısrar etmele· Ürim ki, milletin ve memleketin ıe· 
rini teşvik etmek lazımdır. Müeyyi- lameli için ittihaz etmiı olduğunuz 
deden mahrum ıikayetler karıısın- hattı hareketin isabeti, bu inki~f
da, cezaınz ~alan ~ücrimler.in, ~n: larla biı kere dah<> teeyyüd etmİ§ 
cak b~ yo~cıan !edıp o~unabılec~gını I ve bizim yegane gayemiz olan ma
herkeıın bılmesı, kendı menfaatı ik- suniyet umdesi , ittifaklarımıza ta
tizaııındandır. mamer tadık ve merbut siyaşeti-

Ticari ıahada: Ticareti tejvilt ve mizdel.:i ıuurhı istikrardan iyi neti· 
çerçevelemek suretile alınan tedbir- celer alınmasını intaç etmiştir. 
ler, sizleri memnun edecek ıekilde Muhtereır. arkadaşlarım tekrar 
devam etmektedir. Hükumt elindew temin etmek İtıterim ki, tuviplerine 
lı:i her vasıta ile buna yardım ediyor iktiran etmiş olan ve hiçbir mem
ve edecektir. İthala• ticaretinde g2S- leketi üzecek, endi~eye düşürecek 
rülen zorluldann, zamanla azalaca- anaım jhti'lıa et:miyen dürüst siya
imı limid ediyoru;. setimiz, ayni yoldan yürüyecek ve, 

Başvekil, ithalat tacirle
rinden şikayetçi 

Bu arada, ithalat tacirlerinden ıi
Uyetim olcıuğunu söylemeden bu 
bahsi kapatmıyacağım. Devletten 

ümid ederim ki, bugüne kadar oldu
ğu gibi, bundan sonra da, milleti
mizin hayrına velud netice vermek
te.1 hal· kalmıyacaktır. 

Arluıdaşlarım, 
· Hepinize sıhhat ve ne~e ile güzel 

seyahatle dilerim.> 

BAYRAM ŞEREFİNE 
Yarın matinelerden itibaren 

AZAK Sine, asında 
Fran11.z edebiyatının yıkılmaz inlalabı ... Hak ve hakikatin sönmez 

E Ml i: dünyz ~ô~i A 
BQrGk Yılclız PAUL MUNİ'aia kadretile ölmiyeıı bir eıaer oldu. 

DIKKATı Londradan tayyare ile gelen Türkçe sözlü lNclLtz . 
h'ALYAN Ye YUNAN - ITALYAN lıarbine ait en son harp jurnalı .. 

DİKKAT! YARIN: 

SAKARYA SiNEMASINDA 
in ' • birik .... .,,..._ CHARLES BOYER - IRENE 

DUNNE'tm ... ..w. .... illeri 

BUYUK AŞK 
Franea.zca tözlü filmiai 1r6ıtermeie baılıyor. 

Tramvay seferleri 
(Baştarafı 1 inci sahifede) I 

Elimizde bulunan butun arabaları 
aetere çıkarmaktayız. Sefere çıtarıl
mıyan arabalar da bandaj noksanın
dan, yedek aksamın azlığından depo
larda kalıyor. Bütün gayretimizi ge
rek elektrik, gerek tramvay, tünel 
ııervl.slerinln noksanını teıuı etmek 
üzere malseme tedarllı:lne hasredlyo
l \ Z V.tktllP ya!)t~~.mız s!µ:mşler. b!~ 
müddet sonra. fabrikalardan aldığımız 
cevab üzerine iptal edlldl MeselA. oto
büs için bir Ingili:ı; firmasile anlaş
mıştık. Fakat ollahare bu fabrika, 
milli müdafaa için butün faaliyetini 
hükumetin emrine t.ahsı" ettiğini bll- 1 
dlrerek: otobüs siparişini kabul ede- ı 
mlyeeetıni haber verdı 
Şimdiki halde yalnız Amerikanın j 

La7.ı flrmalarlle 1ş yapmak kabildir. 
Fa.kat bu siparişler! de buraya getlr
nıek mühim bir mesele teşkil ediyor. j 
Sipariş ettiğimiz malzemeyi muayyen 
tir yere teslim etmelerin! ve bizim 1 
de oradan buraya getirmemiz} istiyor- 1 

Bu akşam s u M E R Sinemasında 
Hariltul&de filmlerin en dehtctliai ... Tarihin kanlı bir dramı... Lon-
dranın eararı ... Bir aaltanahn sonu ... Atk ve kıskançlık sahnelerini 

tasvir eden 

LONDRA KALESİ 
MOSTF.SNA FllM BA.ŞUYOR. 

Dehoet saçan teşkilat ... Kral çocuk ve ailelerinin öldürülmesi ... Salta
nat, kin ve mücadeleleri ... Saltanat hırsları. · Velhasıl .eyircilerin 
tüylerini ürpertecek kanlı ihtiraslı sahneleri ihtiva eden bu emsalıiz 

pheıeri yaratan: 

BORIS KARLOFF 
E.n büyük ve en korkunç rolünü oynamaktadır. Bu akşam için yerleri

• ınizi evvelden ald11ınız. Tel: 42851 

Bugün son 
DEANNA DURBİN'in 

iLK AŞKI 
6,30 ve 6,30 da 

seanslar olarak: 
PlERRE BLANCHARD'an 
BiR KIŞ GECESİ 

2 ve 5 de 

lar. Maahazs biz butun bu şartları ~1•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••111" kabul edeceğiz. 
Tünelin kayışa ihtl~ ncı fazladır. 

T AKSiM sinemasında 
Bayram münasebetile Yarın matinelerden itibaren büyük ve muhteıem 

program. Milyonlar sarfile vücude getirilen bir şaheser. 

1 BEYAZ. ESf RE·N·(H~ıime) 
Firavunl1>.r devrinden ıonra M111r tarihinin en müthiı safhaları, Nilin 
kuruması, kıtlık ve açlık devri, Mısır saraylarında geçen maceralar, 
Aşk - Kıskançlık. Memluki orduları, binlerce uker, harp ve mücadele 

ıahneleri, Sa ray alemleri. 

Bayram riinleri MA TlN ELER saat 13 de BAŞLAR 
Bu film ayni zamanda 

B:ı kayışı da yapan ! rmnlar çok 
mahduddur. Evvelce Fran~ada bir 
fabrikaya sipariş 'erml tık Fransa
nın işgal altına g!rme~ı uzcrlne bu 
fabrika cevab bl!e vermedi Evvelce 
üç bin liraya satın alınacak bir ka
yış için şimdi 23 bin lira p:ırn lst!yoı -
Jar. Maamaflh biz bunn dn muvafa
kat ettik, takat bu ! ... brlkndan dn 
henuz cevab almadık Mnks:ıdımız 
ellmlzdekl nakli vasıtalnnnın müm
kün mertebe ömurlerlnl uzatmaktır. 
Şayed !darell harekt!t etmez, mesela 
Tünel sererlerlnl arttınrsnlı: dört nya 
tahr.mmül eden bugünkü kayışın öm
rünü 1k! aya 1ndlrlr ve iki ay sonıa 
da Tünel seferlerini tatile mecbur 
oluruz. Saatlerce tramvay beklendiği 
iddiası dotnı değildir. Köprüden her 1 
lld dakikada bir tramvay geçmekte-

aır. sererler ona gore tıın:ı:lm edil- 'ı ~-------------mlştlr 1 . 'd TAYYARE Sinemasında zmır e ~Öslerilecektir. 

Vatman ve biletçilere !"6•---------.. 
ikramiye 

'I'ramvay ldarcsı geçen t rde vatman 
·ye bl!etçllere senelik ikramiye ver
mişti. Ikramlye alan 189 klşldlr. Bu 
ikramiye tevzllnde bir sene içinde hiç 
ceza alnuyanlara 20, hafi! ceza alan
lara 10 llra. verilmiş, ağır ceza gören
lere hiç ikramiye verilmemiştir. Bine 
~akın mfistahdemlne göre ikramiye 
alanların mlkdarı gözönüne alınırsa 
cezaya çarptırılanlar. onda sekizden 
fazladır. 

Tramvaydan atlıyan 
bir çocuğun torJu ğu 

kesildi 
Vatman Ömerln ldarc<>!ndeki Ort:ı

köy - Aksaray tramvayı dün Çarşı· j 
kapıdan ıeçt>rken arka romorktan 
atlıyan altı yaşlannda Necatı ıa
mlnde bir çocuğun aya~ı tekerlek al
tına gltml§ ve topuğu kesilmiştir. 
Yaralı çocuk Cerrahpaşa hastane

sine kaldınlmıştır. 

Suların tazyiki mezarlık~ 
tl\n bir kadın iskeleti 

çıkardı 
lzınir 6 <Tele!onl:ı.) Menemenin 

Emlrl\lem nahiyesinde Kayıkbaşı mev-1 
kllnde Gediz nehri sularının sürükle-\ 
dlğ! başsız ve kolsuz bir insan iskeleti 
bulunmuştur. 35 yaşında bir kadına 1 
nld oldu~ yapılan tedkiklerden sonrn 

1 
nnl~ılan bu iskelet suların tazyiki ile 1 

bir köy mezarlığından çıkmıştır. 

Turan Tiyatrosu da 
Bayramda 4 gün 4 gtte: 
SİNEMA - TfY ATRO -

Vr\RYETE HOKKABAZ 

San'atki.r NAŞfT'in 
Bayramda her gün ayn ayn 
yeni komt'dilt'rini görecek
siniz. Tafsilat eJ ilinlannda 

TELEFON: 

Tepebatı dram kısmı 

gece saat 20, 30 da 

APTAL 

Yazan: Doatoyehk.i 

22127 

Lor drada casuslar... Esraren
giz biı cinayet, bu korkunç ve 

öldürüci.. ıırrı yalnız üç kişi 

biliyor... Bütün Londra polis 
teşkilatı, Mitral~·öz ve Zehirli 
Gazlrı ... Sokak muharebeleri... 

Bütün bunları 

Yarın Matinelerden 
itibaren 

Bayram fE"refine .•. 

AL KAZAR 
Sinemasında gösterilecek 

Bugünkü harbi karıımızda canlandıran... Emsalsiz. kahramanlıkları 
gözümüzde yaşatan ... 'Afk ve kıskançlık heyecanını kalblerimizdc: 

yaratan ... Dünya harbinin ilk büyük filmi. 

TÜRKÇE 

YUZEN KALELER 
CLiVE BROOK - · JOAN CLEMENT 

YARIN Matinelerden itibaren 

1
LALE sinemasında 

~ 1 Bayram haftaların<la daima EN GÜZEL FlLMİ'ni sunan 

rr~ MELEK Yarın matinelerden ba§lıyarak 

Canavar Kadın 
PETERE LORRE Mr. MOTO-

nun yen· ve en son taheserinde 
görecek ve alkıılayacaksınız. 

KÜÇÜK iLAN 
okuyuculanmız arasında 

EN SER/, 
ENEMIN 

EN UCUZ 
vasıtadaı. Alun. aabm, lri
ra itlerinde it n itçi Pçin İ9-
tifade ediniz. 

1 Milzik - Danı ve Güzellik Senfonisi 
Sineması NE.FlS vo ŞAHANE BlR ESER takdim edecekti 

BRODWAY MELODIE 1940 
Harikulade güzel bir mev zuu olan bu filmin yıldızları 

Elanur Powell - Fred lstaire 
llave olarak: En son fox dünya havadisleri 
Akdenizde harp gemile1'ile tayyareler arasın
da müthiı bir muharebe .. Suare için numaralı 
koltuklar bugünden satılmaktadır. Tel: 40868 

Bütftn Viyana, bq döndüriicil Valelarile, bu cuma matinelerde. 

SARK (Eski Ekler) sinemasında 
V ALSLAR KRAU YOHAN ŞTRAUS'ur• bayabm gösteren 

öLMEYEN VALSLAR 
filmile yemden canlanacakbr. ()ynıyanlar: 

PAUL HORBIGER -
MARJA ANDERGAST 

CRETEL THIMER 
Viyana lil&rmonlk ol'k•traaının iftirakile fevkalade bir film 

Bu akşam iPBK ve SARAT sinemalarında 
TÜRK FiLiMCiLiGiNiN ZAFER TACI 

Yarınki Çarıamba 
Matinelerden itibaren 

ASRi 
1 s eenedenberi memleketmmde 7apılan fllimlerin en snnı • En muhtetani 

KAHVECi GUZELI 
BAŞ 

HAZ 1 M 

MUNIR 

ROLLERDE: 

- BEHZAT 
ve 

NUREDDiN 
TALAT - NEZiHE - NEViN - PERiHAN - SABAHAT 

Hadi - Avni - Kani - Yatar - Necip Hakkı - Mümtaz 

sinemada 
Sinemanın en zengin, en müthit 

ve en büyük filmi 

BAY TEKiN 
Yeni Dünyalarda 

Bar Rolde:: Methur 

. BUSTER GRABBE 
· I 000 artist ve figüranın iştira
kile emsalsiz bir harika. 

30 KISIM TEKMİLi 
1 DEFADA Zengin ve muhteşem sahneler - Büyük Saz Heyeti • Yeni ıarkılar 

1'1tlzik: S.A.DETTIJI KA. YR AK Dört ha~ ram gününde seans! 
saat 1 1 de başlayacnktır. 

!'llumaralı koltuklann erkenden aldırılması rica olunur. Bu film ayni 
ainem .. ıındr da aösterilecektir. 

zamanda lzmir· d~ ELHAMRA , l "••••ll!l!l!IPJD9llBIEMll•~" 



SOZON GELiŞi __ _ 
Konuşmaya dair 

Konuşmanın da usulü Adabı olduğunu farkeden terbiyeciler, 
güzel konuşanların çoğalması arzusile, konuşurken nelere 

dikkat etmemiz lhungeldlğinl öğreten bir sürü kitap yazmışlardır. 
insan bu kitaplan okuduktan sonra hakikaten giml konuşmaya 
'3şlar mı bilmem· fakat her halde, pek nadir bile oba, bul kim· 
"' ' lıf'lerin güzel konuştuklan muha!<kaktır. 

Yalnı~, giizel konuşrnasile fÖhret bulmuş kimseye dikkati~~ 
O tek başına konuştuğu, yani etraftakiler lata kanşnıayıp kendı· 
aini dinledikleri zaman sanatinl icra edebilir. Sesinin kendine 
ınahsus tonu, bir su gibi şınltılarla akan cümlelerile söz ttstadJ, 
mükemmel bir musiki aletile lınrikulide nefis bir parça çalıyor, 
sanırsınız. Etraftan yapıJacak hrr müdahale. bu nefis parçayı 
bubad eder; ahengi bozar; karıştırır. Zaten konuşmak mükAle
meve döküldü mü artık güzel olması imkamm kaybetmiş demek· 
tir." Bununla beraber insanJann çoğu gmel kon~ adamı dinle
mektense karşılıklı konuşmayı, mükfilemeyi tercih eder. Bu ter
cihi.mirin sebebini, ismini şimdi hatırlayamadığım bir mütefekkir 
aşağı yukan ~öyle izah ediyor: 

ııMükaleme de bir nevi konserdir. Fakat çalgıcılar hemen 
daima biribirilc alakası olmıyan parçalardan gl'lfşigüzel kısımlar 
~a1arlar. Ne ölçü, ne ton, ne his biribirlne uyar. Herkes bir hava 
tutturmuştur ve her biri çaldığı parçayı yanlış çalmaktadır. Alet
ler <le kötüdür. İşte böyle bir konser nrmek - yani yalan yanlış 
konusmak - insanlann en büyük zevklerinden birini teşkil eder. •> 

Biz karşı karşıya geçtiğimiz zaman giizel konu mayı değil, 
nasıl olursa olsun konu mayı seviyoruz. 

Şevket Rado 

c=A=S=K=E=R=L=iK=B=A=H=iS=L=E=R=i '=') 
Şimali Afrika hare

kitının taf silitı 
/ngilizlerin bu müthiş darbeyi vuran 
kuvvetleri İtalyanlarınkinin yarısı 

kadar dahi değildir 

. AK 

';<1ret/e,.: 
e 1/.ılpın lvmmleri 
) /11,1;//z Av11vdlt-ri 

. 
DEN 1 Z 

Sidi Barrani mevziinin sukut ettirilmesini intaç eden harekabn ,eması 

Zaman geçtikçe gelen haberlerin ı Yazan 
hir~irine eklenmesi, şimali Afrika· • 
dakı lngiliz yıldmm harbinin tefer· ı M. Şevkı Yazman 
rüatını gözümüzün önüne koymak

KUS BAKl$1ı YUNAN No. 9 vesikalar Tarihi 
Tercüme eden: A. HİLALİ 

R oma Yunan sefiri. aradan bir Beyaz kitabı rafuıdan vaki olan talebe menfice· Amerikada uyurken 
hareket etmek 

hastallğı artmış ! 

gün geçtikten sonra hükume- vabına aiddir.> 
tine fU yeni telgrafı daha çekiyprdu: frnz;: Rangavi:. 

yordu: Harp patlayıncaya . ~unan hükumeti, kat.iyen kendi-
Ywıan Hariciye Nesaretine k d • ı· } •ı.nm abyhinde bulunmıyan bu , ...... 

hı bb k a ar gız ı tutu an '- · .. -t 3 temmuz tari i teşe üıe e - a.ı1Lalara lcarıı tamamile 18.kayd kdl-
aclins1nız tarahndan verilen ceva- ltaJyan fi'li tecavüzleri mı~ ve hariciye daimi mÜ!;teşaıı ım· 
hın cördüğü ni.sbi iyi kabule rai- zasıle, B.~rlin Yunan sefirine şu l.ma 

Amer.ikada somnambulisme, yani men müteaddid İtalyan teıebbüsle- cevabı gondermekle iktifa etmı'Jtİr: 
uyurken hareket etmek hutalığı çok rinde daha geoit ve ~aslı bir diplo- /talya, Yunanistanin Berlin Yunan sefaretine 
artmı~. Doktorlar bundan ~ndiıe matik teşebbüs için ·nabzımızı yok· t t • l h • 24 Temmuz 1940 
etmeğe br-tlamıılar, alınacak tedbir- lama1'. iıte-nildiii ıüphesini besliyo· pro es o no .. a arına ıç tF~ansız erkanı harbiyesinin 
leri ııörüımelr: ijzere bir kongre rum. bir cevap vermemi§tir n~rcdılen yeni vesikaları kendilik-
toplanacakmıı. Birçok yerlerden aldı~ım malu· _ ler_ınden, Yunanistanın hu kabil 
Som:ıambulienıe asabi bir haldir. mata göre Sovyet Rusyanın belirsiz milli renklerini taşıyordu. planlardan bihaber bulundu";unu 

Buna müptel& olan geceleyin ya- ıiyaseti yüzünden mihverin Balkan Yunanlılar, ftalyan tayyarecileri· kati ıurette Jabat ediyor.> 
tağından kalkar, gözleri açık, fakat politikası birkaç günden heri yeni ne ieabeden yardımı göstenniıler İmza: Mavrudis 
kendisi derin bir uykuda olduğu bir nizam kurmak gaye.sile faaliyette ve tayyarenin de fotografını çek· Bu müddet zarfında, İtalya, Yu-
b..ılde •·ü:ür. Bazan oturup yazı ya- bulunuyor. mişlerdir. Yunan milli renklerini nan bitaraflığını da ihlale haşla
zar, hazan nutuk söyler, hazan da }yi bir membadan öğrendiğime taşıyan bu lta1yan deniz tayyaresi- mıştı. Bu hadiseleri Yunan hariciye 
çok tehlikeli hareketler yapar. Me- göre kont Ciano'nun Berline haıe- nin fotografisi, ancak ltalyan _ Yu- müste§nnnın İmzalarını taşıyan şu 
sela yüksek ve dar bir duvarın Üze- keti, yukarıki hususat ile alakadar- nan harbi patladıktan ıonra Yunan resmt vesikalardan öğreniyoruz. 
rir.de cambaz gibi gezer, dama çı· dır. Bundan dolayı, yakında siyasi gazetelerinde neşredilmiş ve mesele Atina İtalyan sefaretine 
kar, buradr. dolaşır. Evin kapısını bir taarruz karşı~ında bulunmamız if~a edilmi~tir. 2 7 Temmuz 1940 
açarak sokağa çıkar, gecelik kıyafe- müstebad değildir. Hariciye Nazın Patras ltalyan konsolosu, ltalyan cAliıkadar askeri makamlardan 
tile sokakları gezer. ile yaptığım son mülakatlardan ta) yarecilerine gösterilen yardım relen haberlerden anlaşıldığına gö-

Bu ha! bir müddet de,·am eder, ed;ndiğim intiba, dudaklarının ve müzaheretten dolayı Ahaiya Yu- re 12 temmuzda saat 10,5 7 de ir 
sonra hasta tekrar yatağına döner ucunda: cArtık İngiliz garantisinin nan valisine şu tezkerr. ile teşekkür ltalyan tayy .. rcsi Giridde Re mo. 
ve yatıp uykusuna devam eder. Er- size ı:e lüzumu _vad~ sualinin bu- etmıştir: nun üzerinden 2,000 • 3,000 metre 
tesi günü bu hadiseleri hatırlamaz. lundugu merkezındedır.> • . Ahaiya valisine yükseklikte uçarak cenubu garbi e 
Somnambuliııme gençlere mahsus .. İm:za: Polıt~ ~ 15 Temmuz 1940 te\'eccüh etmiştir.> 

bir hastalıktır Fakat hazan orta 1 ltalya, bu muphem, esassız şıka- cKefalonvn !!ularında karaya :n- . İmza: Mavrudis 
yaşlılayda da görülür. Doktorlar 1 yet ve ithamla.r~an !IOnra 12. tem- meğe mecb~r kalan İtalyan deniz Atına İtalyan ıefaretinc 
bunrı tutulan hastaları, geceleyin 1 muz 19_~? tarıh~~de Yunar:ısta:ıa tayyaresine ibraz ettiğiniz alakadan \ .. 2 7 Temmuz 1940 
yanlarında bir bekçi bulundurmak karşı fı lı tecavuzleıe geçtı. '\ u- ve mürettebatını kurtarmak için <Dun 12•45 de Arnavutluktan 
suretile değil sinirlerini teda\ i ede· nan - ltalyan harbi patlayıncaya ka- . ah de t db' 1 . 1 kt .. t gelen ve 1 O bombardıman ta) yare-

• d ·v fk" . . . ıc·v• e. n .. e ır erı a ma .a gos er- inden mürekkc 1 b' 
re-k iyi etmeğt çalışırlar. ar, 1 unan e arı wnumıyesını ga- dıgınız suratten dolayı sıze hara- .. P .0 an ır grup, 

leyana getirmemek için gizli tutul- ti' t kk" 1 · . b'ld" kl f 3,000 mette yukseklıkte Drinos , a-Ame "kalı b' dokt 'dd" re ı eşe ur enmı ı ırmc e fere d' . . k'b ·v 
n ır orun 1 ıasına muş olan bu fi'li tecavüzü 12 tem- duyarım.> .ısını ta ·ı en ı unan toprağı uze-

göre fena rüyalar somnambulisme'in nıuz ı 940 tarı'hı'nde Yunan Harı·- · rınd t B 1 imza: S. Grantenilıo e uçmuş ur. u tayyare er, Del-
baş_lıca •. sebebidir. Bunun için bu ci.> e Nezareti tarafından Atina lıal- vina_ki hanına. Knlkpaki'ye te\ ecci.iı. 
gıbı ru'-'"lara r.1e'-·d k İkinci bir te~ekkür telgrafı, bizzat 1 "' 

J" • J an vermeme· yan sefirine verilmi!! olan şu nota- etmış er, omdan da şimali şarki is-
üzere ha:tayn ak:nmları hafif ye- dan nakledelim: İtalyan sefiri B. Graçi tarafından tikametini takip etmişlerdir. Bu 
mek ycdırmek, ~emek. ha~old~k- cKrallık Hariciye Nezareti bu sa- doğrudan doğruya Yunan hükume- tayyarelerden üçi.i Meçovo Üzerin-
tan sonra yatngına gırmesıne dık· bah saat 6 30 da üç İtalyan bom- tine gönderilm'ftir. de uçmuştur.> 
kat etm:~· a~·~i zama~da da ha~- bardıman t~yyaresinin fenerler ida- Vaziyet bu safhada iken, bir va- İmza: Mavrudis 
tanın sınırlerını teda,·ı etmt:k la- resi hizmetinde bulunan Oiron na· gon içinde Almanların eline düşen Yunan Hariciye Nezaretinin t~ 
zımdır d k k ilk d Fransız erkfını harbiyesinin gizli ... -. mın a i ra ı onanması muavin vali eden bu tecavüı:lcr hakkı da 

F k d k l b G dd K k f . evrakı mesele~i ortaya çıkmıştır. 1 
a at o tor nrın çoğu unun gemisine iri e isnmo ·ör ezı B l talyan sefaretine verdig"i üçünciı no-

er indek: Yunan sefiri B. Ran-kafi olmadığı kanaatindedir. Bu dahilindeki Grambuzi fenerine le- hının metni oıudur: 
d 1 gavir 23 temmuz 1940 tarihinde " oktorlara göre uyurken hareket et- vazım verdiği sırada bomba ada <Krallık Haricive Nezareti 12 

ı Yunan hükumetine çektiği bir tel- J 
mek hastalığı dünyanın bugünkü hücum ettiğini talya krallığı sefare- temmuz tarihinde verer~k ce'\ apsıı 

b b d B grafta bu me~eleyi ~öyle bildir-
vaziyetinin ir neticesidir. Avrupa tine bildirmekle şeref kes e er. u kalan notasile, üç ltıılvan tay•v rp.,1• mi tir: J J ~ 
harbi, dünya buhıam birçok kimse· tayyareler, Orion' un yardunına koş- tarafından Giridde Grambuzi" de 
ı d Y Yunan Hariciye Ne:ıaretine 
erin sinirlerini bozmuştur. Bunlar mak için emir a)mı~ olan Hi ra u- krallılc donanmasına mensup Orion 

geceleyin uyurken bile dünya hadi- nan torpido muhribine de hiicum 23 Temmuz 1940 muavin gemisile Hidra torpido 
~elerile mC§gu1 oluyorlar, bu meş· etmişlerdir. cBir Alman gazetesi, Alman U· muhribinin bombardımanını, hah aı-ı 
guliyet kendilerini yataktan kalkıp Yunan kral!ığı hükümeti, Yunan kerleri tarafından ele geç.irilmiş olan krallığı sefaretinin ıttılaına vazetmiş 
hareket etmeğe sevlcediyor. Binaen- ,kara sulan dahilinde krallık donan- Fransız erkanı harbiyesi evrakını, ve Yunan hakimiyetine bir tecavüz 
aleyh tedavinin esası hastaların, ması hirli.Jerine karşı yapılan bu bir başmakalede bahis mevzuu eJi teşkil eden bu hücumları protesto 
yatakta dünyıı hadi~elerini düşün- tecavüzleri prote~to etmek mccbu- yor; bu vesikalar arasında üç tane· ı etmi~ti. 
melcrin"' meydan vermemek olma· riyetini duyar ve ltalyan krallığı 5e- si 33, 34 ve 35 numaralıları Yunr.- Bununla beraber, dün saat 
lıdır. faretinden Yunan hakimiyetine bir nistana taalluk ediyor. 6,50 de Oniki adadan gelen n 

Bunun ıçın bir kısım doktorlar tecavüz teşkil eden bu gibi hadise- 1 - 33 numaralısı, ba~kuman- Korent körfezi üzerinde uçan bir 
şu gnrip tedavi usulünü tavsive edi- ~!erin ıekerriirünü menetmek ıçın dan Gamelinin, !\.1akedonyaya bir İtalyan tayyaresi, Nafpaktos !ima· 
yorlnr: • müstacell'."n icabeden teşebbüslerde kolordunun ihracı ihtimaline binaen nında demirli bulunan krallık do-l Hnstanın ) astığına, burnuna ya· bulunmasını rica eder.> harp malzemesi gönderılmcsi lüzu- nanın.asının Vasilefs Georgio• ve 
kın ::a ,emin esanslı bir mendil koy- Yunanistanın mutedil bir lisanla mu na dair general \Veygand tara- Vaııil.isa 01.ga torpido muhriplerıle 
malı, ayni zamanda gramofonu ku· yazılmıs olan bu protesto notnsına fındnn vaki olan ricaya cevabıdır. iki denizaltı gemimize bombalar at-
rar, k gayet yavaş ~urette neseli ha· 1 cevap \'crilmemiştir. Aradan üç gün 2 - 34 numaralısı, 1 5 mayıs :z: .• mı~tır. 
valıır çnlmalıdır. Hasta bu suretle geçtikte sonra S 79 tipinde bir İıal- rihli gizli bir emri yevmidir. Bu Yunan krallık hükümeti, ·karasu
gundüzkü dü~üncelcri unutur, tatlı yan tnyynıesile Cant 506 remi.di emirde Fransız baııkumandanile ge· !arı dahilinde krallık ,donanma,ı
bir uykuya dalar, güzel rÜ) alar gÖ· bir İtalyan deniz tayyaresi, makine- neral \Veygnnd arasındaki muhn· nın birliklerine kargı yapılan bu y.-
rür ve yataktan kalkarak yürii· lerinde' vukubulnn arızadan dola- ber:ıtta Yunanistan, Türkiye. Gi· ni tecavüzü ıiddetle protesto ct

yı. Yunanistanda melce' aramnğa rid. Selanik \'e sairenin isimle:i yeri· mele mecburiyetinde bulunmasın 
mecbur kalmışlardır. ltalyan dt:niz ne .Amerika devletleri isimlerinin dan teessür duyar ve lıalyan krnllı
tan ıuesi Kefalonya adasında yere kullanılmasına Hairdir. ğı sefaretinden bu kadar elim ha
inmiştir. Bu tayyare İngilizlerin ta- 3 - 35 numaralı v·esika, ge'leıRI diselere bir nihayet verilmesi için 
kibatından kurtulmak ve onları iğ- Gamelinin takviye kuvvetleri g()n- Acilen teşebbüsatı lazımede bulun
fal etmek için kuyruğunda Yunan derilme~ i~in general \Veygand ta· masını rica eder.> 

l
mezmiıı .. 

Bu tedı..vi tarzının ne derece mü
essir olacağını bilmiyoruz. Yalnız 
Amerikada somnambulisme·in art· 
ma•ı bir noktayı meydana çıkarını • 
tır ki o dn Avrupalıların sinirlerinin 
Amerikalılardan daha kuvvetli ol
duğudur. Avmpanın ekser memle-
ketleri fi'len harp ve birçok mah- ı .. .. . . . ı 
rumiyetler içinde bulunduğu halde Gunun Ansıklopedısı 
Avrup do somnıımbulisme artma- 1 
mıştır. Vefat eden büyük filozof 

Kurban satışı 
tadır. Cidden enteresan olan bu ha· l~rinin mümkün olduğ~ kadar ~eniş 
rekat tedkike değer. bır sahayı setretmek uzere 15-20 

lngiliz taarruzundan evvel ltalyan kilometre aralıldar bırakarak mevzie Ziraat Vekaleti emrine Henri Berason 
ordusunun durumu ve yığınaklarının Kirmi~ oldukları .. da .n~u~akkak. . ÜÇ milyon lira Verildi ~ Fazla f ıat isteyenler hakR.ında 

takibat yapılacak fÖyle olduğı anlaşılıyor: Sidi Barra- Bu aralıkları aglebı ıhtımal kendı Fransız filozofu Bcrgson dün vefat 
ni mevziiı.de üç tüm,.n, bunun 90 zırhlı birlikler ile veyad.~t:atej.~kl md~- runAmnknarkaa 6un(Tuelefonlbal) - ?-Ulllk kz?- ctm~Ur. Henrl Bergson asrımızın en 
kil . k. B b nialarla kapamayı uşunmu!I er ı. ' n mucı nce CC'rc • ı- . 1 bl 1 idi 18 9 d 

ometre garbınde ı ug ug mev· F k l .1. hl b' )"ki • ('b. raat Vekaletinin doğrudan do;;ru,·a buyı.ik filozof arından r . 5 a 
2iinde iki tümen, Libyanın ~ark .hu- a ba.t bngı ıkz z!.r ı }ır ıV"'erldı en ır av~ l J.şleteceğl araı>Jde kullanılmıık ger~k Parlst.e doğdu. Yüksek muamm mek
dudunu muhafaza eden Bardıa - ya ır uçu tume.n e • e .. Y P muhtrlif yardımlarda bulunabilmek tcbinden mezundur. Felsefeden agreje, 
Kapuzzu mevzilerinde iki tümen ki tıkla~ı esaslı .. keşıflere guvenerek için icab eden lstihsaı vasıtalarının edebiyattan doktor olmuş. sonra 
<:eman 7 tümen kademeli bir şekil- ve hıç tereddut et~~den bu aralık: ve ma17:.emeslnln milbayaası karşılığı muallimliğe glrrnlş,Collcge de Fran
de Mısıra lr.arşı mevzi almış bulu- !ara d~lıyorlar, muhım yerlCTd~. sa~ olmak uzere Ziraat Vetraletı emlme cr'da müderrislik etmiştir. Ahlaki ve 

nuyo··du. En "ılerı· mevzi Sidi Barra- ve sol.arını ayırdıkları ufak muf re- 3 milyon liralık. bir kredi tahsl-:i hak- siyasi ilimler akademisi ile Fransız 
• k:ınd ki k akademisinde tıza idi. 1927 de Nobe! 

nide idi. Bugbug' daki iki tümen bu- zelerle temin ettikten sonra Bugbug .. a - oordınnsyon heyeti kararı edebiyat mükafatını kazandı. Sorbon 
nun ihtiyatını teı1kil ediyordu. Amma mevziinin de arkasını tutuyorlar. bugunkl1; Resm~ Gazete lle ne~roluna- unlYersltesindekl dersleri çok ra"bet 

. ' . 1 1 O k" ld Ch h"ll rak merıyete gırmlstır " bu iki mevzı ara~ında 90 kılomet- şte anunucvve e urc 1 ' • görmüştü. Gayet vazıh konuşur. Fi-
re m~safe vardı. Avam kamarasında hayli kapalı be-

1 
ıe .... ,.,,.,,,!i!ffi,.,,,, ..... ,,,.,,,. J:irleriııl canlı misallerle anlatırdı. 

yanatını yaparhn vaziyet bu mer· k 1 . .Milletler Cf\miyetlndc beynelmilel fi-
ihtimal 1c· İtalyan başkumandanı k c! 'd' mınta a o an Beırdıa.ra kaçıp ıuğın· kir beraberliği bürosu reisi idi. 

İngiliz mevziinden (Marsa Matruh· ez ·- J ı . dılar. Bcrgson yeni bir felsefenin mumes-
ı f Şunu tebarüz ettirmek lazımdır ki F k t h dd" d b tan) Sidi Barraniye o an meııa enin I .

1
. d b k 8 ·a a ı zatın a u müstah- .sll! ol::ırak tanınır. :reısefes!nin uSlılü 

120 kilometre olduğunu düşünerek ngı ız or U!!~nun u ço ces.ur. Jlla: kem mıntakada 1 S kilometre uzun- 1 «lntultlona yani .. şuurumuzdan ge-
1 'h . .. 1 · · d'" d nevrasına raş:men İtalyan bırlıklerı lulı:ta ve ancak 7 S k'lo t J"k çenleri doğrudan do~nı'-'a sezmr.11 dlr ou 1 tıyat tumen erını uşman an d"I . . l b'I l d" b' • ı me re ı J • • 

evvel ileri mevziine yetiştirebilece- k~n ı erını . topar aya ı s_e e~ ı ır c' .inlikte dar bir ıaha idi. Etrafın- l's!koloj! lle fizyoloji arasındaki ra-
~ . h . . l 1 h t" d mıktar :ı.ayıatla ya mevzılerınde ve 

1 

daı\ dolaşılabildikten n b .t bılalarn dalma itiraz etmiştir. 
gını esap etmı!ltı fte ası a a a 'd . 1 . . so ra u çeşı BI k 1 d F 1 ! 1 bl b ~ · . İ T l ya bir parça gerı e vazıyet erını ıs- mevzilerin ne kada k . . )" d r ço eser var ır. e se es r 

uradan çıkmıştır. Zıra n~ı ız er 16h edebilirlerdi. Zira bu iki mevzi- tahkim ecİ·ı . r U\\.et ı .e çok tar. !dar bulmu<:tur. Fnknt çok 
:tırhlı ve bindirilmiş kuvvetlerıle bu . • .. 1 . .. . kar-1 _ 1 se~.er . ~ır lt.~ymctı haız çetin, gayet ince ve derin olan mcv-
120 kilometreyi bir gecede alarak dekı _azamhıl uç nglız _tu4me~ıned .. o~madıgı bugun ıçın hır mütearife- zularını anlamnk hayll gıiçtür. Berg-
hir yıldırım süratile Sidi Barrani şı, ~ır zır ·. v~ asgarı pıya e tu- 'I dır.• . . . "onculuk bir z~manlar bizde de modn 
onu·· d .... d"kl • k" ı·t l - mcnıne malıktıler. 1 Netekım İngılı:der tekriben bir olmuştu Hatta memlt'kt'tlmlze selen 

n e gorun u erı va ıt, a yan J 1 d d .. J'k . d k 'nb . f 1 b ad Ber" n' I. b . 'd k' 1 Bu olmadı ve talyan ar a e en tunıen ı pıya e uvvetile bu mev- l J ancı pı o esor er ur a .,,ııo -
rın u 90 kılometre gerı e ı ye· . . . w • •• b k w dan pek 1azln bahsedilmesine şaşar, 

dek tu"m 1 . . ·ı . .. k 'roka'" faıkıvetlerıne ragmen, mevzıe l- er- zıın cenu unu uşatır ve agır top· b k d ki 1 l bil en erını ı erı ııurme ı • ı · w k 1 l . 'hk. 1 d"' w onu u n ar msen n ı:ın ıya me-
nı k•I B d k' k 1 leşmi" bulunmalarına rngmen ço ar ' ıstı am arını ovmege başlar- sine ha•-'ret ederlerdı .. mamıştı. u tarz a ı yı ·ı ma "' k b' hl w d .. J • 

daha ilk ·· d . "b l 1 k v süratli lngiliz darbesi karşısında en en ır zır tugayı a mevzun gar- Bergso'nun eserlerinden bir kısmı 
gun en ıtı aren ta yan u b ld b" ·· dül" b ) ı 

Bayram münaeebetile ıehrimize 
getirilen kurbanlık koyunların ban 
çelepler tarafından çok pahalıya sa
tıldığı etrafında belediyeye fiklyet· 
!er yapılmı~tır. 

Ayakta hayvan satı~ı fiatleri ev
velce t~bit edilmişti. Bunun lıari· 

cinde fazla fie.t İıltiyenler h.akkmdıa 
fiddet]J talôl)aı Japılmaaı btlttllt 
kıqmakamlara b1dirilmiıtir. 

Buaün arife olduğundan 'bUtb 
,kaymakamlar ~inat 1turban •bt 
yerlerinde bu malcııadla tdti§ler ..,_ 
pacaklardır. 

~etlerinin I k tirme volu te•lim olmakta u u· ıne "ur er ve maya ge <"n yo • lls:ınımıza cevrllml.ştlr. Fa.kat bu ter-
• parça parça vuru masını ~ 1 l ·ı Ö 1 ld k' B d' 1 1 B. f ls !"""'-' h kkil ll'nkan d hT k }a ... lngilizJerir ilk ağızdn ve hemen arı .estı er. ) e o u ı, r ıanın cume er n ergson e e <;;;.uu :!. • e B" k } d b } 1 

t a 1 ıne oymuştu. 1 ki . • b b t 1. k d t' d . t'f d . ıttı~ı iddia edilemez ır öy lİ su a og"' u du 1 zmı·r ıı·manından bı·r ngT ) · d .. I . de tamameı. esir etti erı ışte u eş a m ·u re ın en ıs ı n e e eyım · 
~· . ı ı~ erın e şoy e hareket ettı- f" d' derkrn Graziani zaten a:aalmış olan R İz.mir 6 (T efonla) - Menemenin 1 k "h 
ri~ı. ..ıyoruz: Takri?en iki bindi- uml e~1."1· d dl Lib h or 'usundan bir kı mını daha kay- omanyada havalar Ö"":t:~kıı koyu h1lkından 12 yaşında ay 1 1 r catımız 

mış tumen (ve.> u hır tümenle bir ngı ız er urma ı ar. ya u- ~. b l k k b 1 • P cok f.ona Ah"'l"C E:ı.l r m a":.nd b r g ce b y-ı hmir 6 (Telefonla) - Birincik!l.nun 
tugv 8 ) b' d ·· 1 B betn <>ı l ere· u ettı. arçn '-· k d +~ 

• Y ır gece hareketile Sidi Bar- ut mevzıınt: çattı ar. unun cenup ,.ı· k . l d d d .. .. . r.;ır c C.\ .. r o., n k~ndi kendine ge- ayında ızuıir limanından d memle-
:aunvı mevzii önünde görünü} or Bu kısımları çab. u.k d. İİ!ltÜ \ e .b1.1 m~ zi: parr ırme 1 ra evam B k e~ 6 lA.A.) - Stefam: H .... - ı llr ..... u k:ı.nal geçidinden geçmek IE.te- ketlerc 1 !H!l 920 llrn kıy 9889 
.. vetler İtalyanların bu me\ ziler· de bulunan ık t menle Sıdı B rranı etti vnların fenalığı yüzünden 36 ı; t- n. ş ve her nası~o. .suda b ğulmıu tur. ton n \ htel r' m-hsul \ .. , l: y-
delc; ü.· tümenini te bit ecu.> or. Sidi H B , l ı ·dar , <' l..r ~udut ev- (

0
J3ardiaya ait m~teakip. har~· t tenb .. ri ccne~i m~ml~k~tlerlc tdı:- n H....:,"icn kurtuunu.~tur. B yramm c • 4 !) b "' hay , 1 • dll• 

ILrrnn · rr.evziindc.k: !tal) an tu:nen zi;n:r sol ynnınJaki m:.:stalıkem 
1 
ge!ceek ynzunızda ıuıh edilecekhr.) 1 muha\ erclerı kesılmışhr. bulunmuştur. rr. 

l 



Salııfe 6 

HER AKAM 
BİR HiKAYE Mayolu jokond 

-~--!l:h3illR·, .. .:..,.ı ~ ·~ ~. 

- -

Noel kupası 
Müzayede memuru ba!;ınyordu: 1 ca, yüz yıllarca evnl yaşamış. şlmcll I Onlar önümden yürüyorlar ve hara-
- Blr ad.cd yağlı boya tablo ... r..co- sen onun bir muşamba üzerine çlzl- retll hararetu blrşeyle.r konuşuyorlar- Dünkü maçta Şi~Ji ile Tefrika No. 4 Ynz:m: İ8KENDER F. SERTELLİ 

nard dö Vlnçl nam ressamın Jokond len yağlı boya. resimlerine gönül kap- dı. Arknlarından celdi~lm içln beni çelebi Mehmed yolda, Katamıınzn-
1smlndekl eserinin gayet sımatkArane tınyorsun. çocuk musun ynhu?• görmüyorlardı. Kendllerlne pek Ynk- Pera berabere kaldı denin Burmdan b.çtığıru duyunca: 
yapılmış bir kopyesl ... 17 Jlral. .. Yok o günü Şevki Şadi ile lylce nlay et- laştı~ım zaman kuln~ıma çalınan söz- t- onunla oonnı. heı:ablaşımn. 
mu arttıran? ... DUnyaca. meşhur bir tikten sonra evime döndum. Arkada.- Ierlnde.n de.h§etll kavg~ ettlklerinl_~- Şlmdillk daha acele tşlerl görellm.ı> 
§aheserin kopyası! ... Jokond namında- şımı geçen yazın ortnlıı.nna kadar bir ladım. U.kin Jokond öyle blr kü!ur Yaptıklan her knroılaoma büyük Dedl, ordusunun ı.stıkametfnl deR'iş-
kl bayanın bsvlri_. Bir :ı.dçd ya~lı bo- daha göremedim. Ulkln gayet sıcak edlyordu kl Meta utanmıştım. Ne eU bir alaka gören Şişti ile Pera klüp- tlrdl. Yolda, Mehmed beyin babasının 
ya tablo ... 17 llra!. blr ağustos günil Şevkl Şadi odama bayraklı, ne eli maşalı Jokonddu bul ... leri dün ortu münasebctile Şeref türbesine yaptığı hakareti duymuş ve 

Müzayede memuru gliZel sanatlar- l\detıı. cülle glbl girdi. Hayatımdn. bu O 1l~ht çehre sahlblnin böyle blr ruhu Y • 1 ğltı t 
dakl derin vkufunu göstermek içln iyi derece tel~Iı bir insan görmemiştim. olması şaşılacak oeydi doğnısu... He- stadında hususi hır maç yapmıı ar· a B:~ 1~uhatızı, gerçl, Kammanza
blr fırsat bulmuştu. Jokond hakkında Odanın tam ortasında. nynkta. dur- men yanlarından uzaklaştım. Bir dır. denin flrnnndo.n sonra, Yıldırımın 
bağıra bağım izahat veriyordu: m~ yalnız bir kellmeyl tekrarlayıp müddet soı.ırn. Şevki Ş:ıdlye ras gel- Noel kupası ismi verilen bu mü- kemiklerini toplatıp teltrd türbesine 

- Dünyanın en güzel gülüşlü kadı- duruyordu: dim. Salt :gözfinün ü.stü §lşti. sabaka havanın çok soğuk olmasına koymuş ve yıkıltuı yerleri hemen ta-
nı Jokondun resmi. .•. Tebessilmünün - Buldum!. .. Buldum! .•. diyordu. ..- Ne oldu? ... diye sordum. Boynunu rağmen atada büyük kalabalığın mlr etmtşse de, Çelebi sult:uı Mehmed 
esran yıllarca anlaşılamayan kadının Ne bulduğwıu sorunca cevap ver- buktu. Benden blrşcy saklamazdı. Bir 1 b 1 t Karamanoğlundan bunun acısını çı-
yn~lı boya bir resmı. .. Satılık Jokondl. dl: kellme ile cevap verdi: top anmasına se ep o m~ş. u. karmağa. and tçm!ştl. 
17 um ... Yok mu arttıran? - Jokondu buldum!... - Jokondl... Şazi Tezcanın hakemlığı altınd~ Çelebl Mehmed, yolda. giderken, ve-

Blrdenblrc kalabalık arasında blr Hiç yoktan ben! de teIAşlandırdı~ı Fnzla izahat vermedi. Esasen ben sahaya çıkan takımlar en kuvvetli zir ve k:umandanlcmna: 
ses yükseldi. Blrl: için o derecede kızmıştım ti, ona da de anlamıştım. Şevki Şadi e~~ndekl kadro! nnı muhafaza ediyorlardı. _ Ne yapıp yapmnlı, Mehmedin 

- 20 llrnl ... dlye bağırmıştı. Jokonduna da aklıma gelen herşeyl üç tabloyu Sandalbedesteiıine gonder- Saat 15 30 da Puanın akını ile bas- payıtahtı olan Konyayı znptetmell-
lil"' Jdmsenln tallb olmadı~ yaRlı söyllyecektlm. Fakat, kendime bfıklm ml.§tl. Evde canlı Jokond, cansız Jo- 1 '.. b k 'Ik 1 "'te-" ız 

.., · k dl tt l rasUe k ayan musa a anın ı an arı mu Y · boya tabloyu boyle blr kalemde üç ll- oldum. on an sa ınp on arın pa en- . . . d ş· 1• ı Diyordu. Yeni padlşnh orduslle Ay-
rn blrden.arttıranın kim olduğunu - Birader, dedim, sen günden güne dlslne yeni bir tuvalet yaptırmak Istı- vazın geçmııı ıse .. e.. 1~~ •• oyuncu

1
a- dın ve Mıınl$a. clhetlerlndekl 1.syanı 

herkes merak etmişti Ben de bu me- kaçırıyorsun? Evinde o kadının zaten yordu. n ~avaş .:ava! ~stunl~gu al~ış a_r bastırmak w.ere 0 tnrafa. doğru ller-
rnkWar arqsında ldlm. B~ımı çevirip üç tablosu var. Bir dördfincüsUnil bul- Zaman zamnn onu görüyorum. Ba- ve ılk rıolu 1 5 ıncı dnkıkada bır fri. llyordu. 
b:ı.ktım. Bu b!zlm Şevki Şadi idi. Yağ- du isen bu kndar teld§ edecek ne var na: _ kik atışından kazanmı~lardır. ••• 
lı boya tabloyu başko. arttıran olma.- ld? - Şu Leonard do Vinçl de ilham · c·· d b k 
d , 1 i t ı i J k d 2o ıı ya nrkn- Sevki Şad! "lrpınıyordu· alacak kanyı bulmuş birader!. .. dlye Peralılar bu sayıya mukabele ede- ı uney ey va ası ve 

ı ı ç n sn ı ı t o on ra ~ "' · b ·1 k · • b ·· c· .. 1 · · f İ • • • • d d dn ımın üzerinde kalmıştı... Aldığı - Tablo değll, resim değil." Artık Jokonddan şlkft.yct ediyor!... ı me ıçın ~ u~ ener11 erını sar - zmırın ıshr a ı 
t blonun p:ırasını verirken Şevki Şa- haklkt Jokondu buldum. C:ı.nlı bir Jo- Hikmet Feridun F.G etmek me~bu~ıyetındc kalmışl~r ve Aydında bulunan izmıroıı-1u Cüneyd 
dlnfn yanına yakl:ı.ştun: kond buldum ... Tasavvur et ... Bu ne bunun netıccsı olarak 22 nc.ı da- bey, Musa. Çelebi lle kn.rdeşlnl.n vuruş-
~ S n allb:ı. Jokonda _ Aşıksın·· fevknlnde bir hlldlsedlr? DilçUn blr ı ANKARA RAD y OSU ı kiknda beraberliği temin etmişler· m.alıı.nndan ıst\fade ederek İzmir, 

Cunku evinde Louvre muzcslndekl kere, senin gibi, benim gibl otunıp • . dir. Devrenin bu şekilde biteceği Alnşehlr ve Man!.sa tnraflarındn isYll.tl 
Jo • nddan kopyn edilmiş ikl ~ablo knlknn, yürüyen, konuşan, sigara içen, tahmin edilirken tam son dakikada etmiş, bu şehirleri ellne gec;lrmlştı. 
vnr ... Blr üçuncusilnü alınanın mana- tevlşen blr Jokond ... Canlı blr Jokond. '1 ikinci kfmun salı .ö le ve akşam yapılan yeni bir Şişü akınında Diran o civnrda. ~ulunan ve Cunı:yd bey-
tı nedir? Ylrmlncl asırda dipdiri ve modern bir 12,30 Prognım, 12,33 Tilrkçe p1Aklnr, k b" .. 1 k .kin . den tnzyl.k goren beylerden bırl Çele-

o ldü, şaka. ettı: Jokonddur ... Bak snnıı onu nasıl bul- 12,50 Haberler, 13,05 Turkçe pllıklar, sı 1 ır şut c ta ı~ı~ın. Jd cı sa2yı1- bl sulttın Mehmcde el altından bir 
- J ondlar lç~de bir lınrem ha- duğumu nnlntaynn ... Blr gün evimin 13,20 Knnşık program (Pl.), 18,03 Caz- sı~11. çık~rrnış. v~ ~ırmcı evre - haber göndererek: 

yatı geçıriyorum. cUç Jokond arasın- arka pençcreslnln önünde durmuş band (Pl.), 18,30 Konuşma (Çlfçlnln Şışh lehıne bıtmıştir. .:Aman blzl ancak sen kurtarırsın! 
da bir b k!ır ı> Güzel bir romnn 1sml dışarıyı giln"" altında boylu boyun~ saati), 19 Milzlk CPI.), 19,30 Ajans Jk· · d p 1 ı b'" "'k b"r Cüney~ ellndcn çektııtımızı hem Al-
d ·1 mi? ' "" rl ıl h tl 20 15 ıncı evreye era ı ar uyu ı e ı uzanmış iki kedlyt seyredlyorum. Blr haberle , 19,45 Fas eye , , . 1 b 1 1 d y kl lah görüyor, hem de kullar.• 

Şevk! Şadi clddileştı: nralık gözlerim karşıdaki kilçilk eve Radyo gnzetesı, 20,45 Koro - Klô.sik azım e ~ş ~mış a: .ır. . aptı. arı Sultan Mehmede yalva~ ve ken-
- Ne yapnyun, dedi, bu kadının re- llJştl. Amnn ynrabbl! ... Orada, karşık1 program, 21,30.. Konuşma, 21,45 Salon akınlarla Şışlı kalesını tehdıt edıyo~- dlslnden yardım istemlştl. Çelebi sul

ıılmlerine karşı hakikaten içimde blr- balkonda. Jokond! ... Evet haklld, c:ı.nlı orkestrası, 22,30 Ajnmı ve borsa ha- lar ve her an sııyı çıkması beklenı- tan Mehmcd bu haberi Bursa yolunda 
Y h1ss diyordum. llk defa yirmi ya- bir Jokondl ... Slgnra içiyordu. Onun berleri, 22,45 Salon orkestrası, 23 Dans yordu. Nihayet bu sayı 18 inci dl\· almıştı. 

(:ında Pariste talebe iken onu ~~vre karşısında klmblllr ne derece aptal- müziğl (Pl.) kiknda olmuş Filipin çektiği şüt Şiş- Cüneyd bey, Çelebi M~hmedln şeh-
muzeslnde o esrarlı güluşlle gorunco laşmıştım kl halime gülümsedi Aya- 8 ikinci kiinun çarpmba sabahı ı· k 1 · · · il · d k 1 d llıM zamanındanberi tanıd11'-1 k di k dl · + .. te d dl d"" ~ d · ı ıı ecısının e erı arasın an a eye zn e 6• b 

n~~ en f~ce ~~1~"9en' g~ef1imd~~~; B~k~n!ı~~yklec beeyç~~;:tışlortBuvnadr~nL 8 Program, 8,03 Haberler, 8,18 Hafit girerek takımları berabere vaziyete lnadcı blr adambdı. At~1;1 İzmlrlahav ,-
' .... ~ ... Program <PL}, 8,45 Ev kadını - Ye- · · · ıısıne c Yalnız en ......... m o yım ., 

Bu benimki belki de bir çocukluktu. sonra pencerenin önUnden nynlmnz mek llstesl. getırmıııtır. . d du Ona vaktııe Musa Çelebi 
Herkesin gençliğinde böyle o.caip ta- oldum. sıgara 1çln Jokondun kim ol- Bu sayıdan sonra her iki tarafın ~~r '::,~;let' varsa ba§ını ·en-cceksinl 
ratınn vardır. Fakat aradan yıllo.r duğunu öğrenmlştlm. Onunla ik.1 kız galibiyeti temin etmek için yaptığı : c b tehlik~dedlr., dlye haber 
geçtı~l hnlde lştc hfı.1 Jokond'un ca- ko.rdeşl blz.lm mahallenin yen! klro.- Kurban bayramında T. H. mücadele netice vermemi:t ve ta- ~~~~m~~e tedibine ~rlanm ken, 
r. besmde~ kurtuiama~ım. Bu~kü cılnn ldl. 'Üç kız knrdcşte da.ha ziya- K. na yapacağınız yMdımla la· kımlar ıahadarı 2-2 beraberlikle ay· Çelebi Mehmedln orduslle harbe tu-
mo.ıfem güzellik telil.kkilerlnl blr turlü de birer bnr nrtıstl hail vnrdı. Evlerin- biatin gazabına uğnyarak icara- t t ğ 1 1 0 

tarafa knda.r akama-
ımlıyamıyonım. Bence §imdik! gençle- den gürültü, gramofon sesi eksik ol- kıt ortasında yerıi:ı: yurbuz ka· rılmışlardır. uş tu u ç n, 
rln akıllanın başlarından alan en gü- muyordu. Onlnnn her akşam dıı.nset- lan vat nd~ara da elimizi uzat· Kupa ıahibinin belli olması için ~c~~bl Sultan Mehmed Anadoluyn 
zel slncma yıldızlan Jokond'un eline tlklertnl corüyordum. Hepsi bol bol ner iki takım arasında ilerde bir geçer geçmez Uk önce Aydın clhetln-
fiU dökemezler. Meseld güzellikten Ytı.- sigara içiyorlardı. Pek çok erkek ah- mıt olacağu. mtıç daha yapılacaktır. den yüriidü. zaten, en kuvvetll ha.sun 
nn Jokond'un bir çül~şüne bütün Ho1- b:ı.plan vardı. L!\kln benim sevgilimin, olan Cüneyd ve Mehmed beyleı1 tedi-
lh ud yıldızlarını değışmem... ynnı üç kız kardeşin en büyüklerlnln *Çocuk Esirgeme kurumu B~lktnş İsmail Hakkı Vefa giiret be karnr vennlştl. Ordusu çok kuvvet-

Arkada.şını Joko:1dun tablosunu nl- Jokonda bu derece benzemesi ŞruJıla- kazn kolundan: Beşlktaf Çocuk Esir- aJ• anı oldu llydl kumandanları kendine sadık ve 
dı. Kapıya blr otomobil getlrttı. Beni cak şeydi. Onlan blrknç kere takip et- geme kaza. kolu mcnfnaUne olarak cesu~ kimselerdi. 
de evine çağırmıştı. Tab!o lle beraber t~m \'t ak§::ım ilzerlert p1lıja gittikleri- Kurban b:ıyramının dördUne müsadlf E:,k: sporculardan Süleymaniyeli İzmiroğlu oralarda halkı da bezdlr-
otomoblle blndlk. Şevki Şa.dlnin evine nl öğrendim. Şimdi gene pltıjdalar. ll/1/D41 cumnrtesi günü saat (15) den Hikmet Barlanın istifası üzerine mlş parnlannı ve mnllannı yağma 
gittik. Dostum evlndekl lkl Jokond İstersen gel sen de hayattaki Jokon- (20) ye kad:ı.r de\•nm etmek üzere cdc~ek kendi adnmlanna dağıtm~tL 
tablosunun blrlnl misafir snlonuna, du gözlerinle gör. Bu kaçırılacak blr Be§lkta§ Akaretleıde C. Halkevi snlo- münha: bulunan oehrimiz güreı Knramanzndenin korkudnn Bursa.-
ötekini ~al şma odasına nsmı~t1. Yeni fırsat de~ildlr. Yıllnrdnnbcrt btittlıı nundn. bir çaylı dnns tcrttp edilmiş- ajanlığın~ lstımbul Güreş klübü ida- YJ terkedcrek Konynyn knçtığım du-
aldı~ı tabloyu dn yntnk odasına. kar- 1nsanlnnn hayranlıkla rcsmlnl scy- tlr. recilcrinden İsmail Hakkı Vefa ta- ~·an Izmlroğlu Cüneyd bey: 
yolasının ayak ucuna astı. Es.rnrenglz rettlklert bir kadının ~nlısını göre- Davetiyeler her gün Beşiktaş Hal- yin edilmiş ve Hazırlanan evrak tas- _ Benim .kimseden korkum yok. Biz, 
gilluslü kadını yattı •ı yerden görmek cckslıı ... Hem plAj kıynfetile ... Kıs:ı, ıs- kevlnden tedarik edlleblllr. Muhterem dik edilmek üzer" genel direktörlü- Çelebi Mehmed gibi çoklarını dağıttık. 
Ltıyordu. lak "e dar bir mayo 1ç!ndel.. halkımızın bu emrl hnyre iştirakleri ğe gönderilmiştir. Diyor ve adamlarını padişah üzeri-

Bundan sonra bana tabloları hnk- Arltad~a özür diledim Fnknt ne rlca olunur. ne yürümeğe teşvlk ve teşci ediyordu. 
kında fznhat verme:e b~ladı: dedi isem fayda ctmedl. Ben! hemen Çelebi Sultan Mehmed ilk hamlede 

- Çal~mn odamdnkl tablo Louvre hemen zorla. alıp sevcll!si cnnlı Jo- Tayyaresi, tayyarocisi bol ol- Kros müsabakası Mnnls:ıyı ele geçirerek: 
müzesindeki Jokondun eskl bir kopye- kondun gıttlği plaja götürdü ve dal-! mıyan milletlerin hayabnı er geç 12/ 1194 ı pazar günü Eminönü - Cüneyd nerede? Ben onunla gö-
mdlr. D:ı.ha o vnltltıer hnklk1 Jokond talar arasında lll.cıverd blr mayo ne rilşmeğe geldlm. 
ç lınm ... mış olduğu için bu resim s:ıhUe ~ıkan bir kadını göstererek: tehlike ısıırauktır. Tehlik yi ön· Halkevinin 3000 metre üzerinde Dcdl. Cüneyd bey, Çelebi Mehme<Un 
Leonard dö Vlnçlnln eserinin nslın- - işte, dedl, ba~ ne kadar Jokonda lemek İçin Hav~ Kurumuna yar- tertip ettiği müsabakaya çok atlet çok kuvvetli olduğunu gorünce, Manl-
dnn kop7a. edllml§tlr. Mlsnflr oda- benziyor!... dun ediniz. le iştirak eden takıma kupa, -bir· sa da~lanna ııtıca etmişti. Alo.şehir 
.s:ndaki tablo ise Felemenkli bir res- Şevki Şadlnin gösterdiği kadı:n ha- den altıncıya kadar madalye verile- zaten yolda ve gürültüsüzce zaptedll-
samın yaptığı kopyadır. Ah hakiki ha- hlkaten Lconard dö Vlnçlnln ynrattı~ cektir. Kayıt müddeti ayın 9 una mt.,tı. Burnlarda vnktlle - bir isyan 
yatta da canlı blr Jokonda ras gele- kadına çok benziyordu' Yalnız ~açlan Ç. E. ıt. Eminönü kar;:ısından: kad rdır. münasebetUe - Yıldırım Beyazıd da 
b l m! . gayet kötü bir surette kızıla boyan- Çocuk kütüphaneleri ve Çarşıkapı blr hayli kan dökmuştü. Çelebi Meh-

şe., . Şadi Jokond:ı n!d bir çok mıştl. Çocuk dispanseri menfaatine her sene l"led bu şehirleri üçllncll defa ft.sllerin 
eserler getirtml§. Bunları okumuştu. Şevkl Şadl ile canlı Jokond selı\m- mutad verilen mfuıamere, bu sene de Edirne parti kongresi elinden alıyordu. 
.Adeta blr Jokond mütehassısı olmuf- laştılnr. Biraz sonra genç kadın kum- mlsll bir yerde gôrlllmlyen zengin blr İzmlroğlu meydnnda yoktu. 
tu. Beni de kendisi kadar alakadar lara uzannuş sigara içiyordu. Şevki programı lle 21 1kinclkAnun 941 salı Edirne (Akıam) - Vilayetimiz Çelebi Mehmed ordusunun blr ıı:o-
{!deceğln! sandığı için res1melrinl sey- Şndt hayran hayran ona bakarak: akşamı Bcyc)ğlunda Fransız Tiyatro- Cumhuriyet halk partisi kongresi iki ıunu İzmlre çevtrdl Yolda giden as-
rcttlğim bu kadın hakkında. bana iza.- - Ne kadın! ... Ne kadın!.. diyordu, su binasında. verllecektlr. Hem ho§ günlük bir mesaiden sonra yeni idare kerler: 
hat veriyordu. ne gülüş!". Tıpkı Jokondun meşhur vakit geçirmek, hem de kurumumun heyetini seçerek dağıldı. «- Cüneyd'ln adamlan İzmlrden 

- J,okond Floransalı blr memurun tebes.süınil dcr.u mi? hayırlı blr yardım yapmak üzere §im- dd kaçıyor.> 
ıı> Kongrenin devam ettiği mü et-kansı idi. Kocası lı:end~nden evvel Yalnız bu canlı Jolı:ondu fevkalll.de diden blletlerlnlzl Ç. E. K. Eminönü Habcrlnl alınca, kollarını sallayarak 

iıç kere evlenmişti!... ftd!leştlren blrşey vardı. Ağzında, her kazasının Oivanyolundakl merkezin- çe Trakya umumi müfettişi, Parti izmlre girdiler ve bu güzel şehri de 
O bunlan an1atırken ben kendisinin güldüğü zaman göze çarpan altın dl.ş- den tedarik etrnenlzt dileriz. rnüfettioi bao mü~avir, Vali toplan· f'ı.sllerden kolayca lstJrC2ad ettiler. 

omuzunu tuttum: lerl ... Ho.ttA bunlar için ben onun adı- ... tılarda hazır bulunmuı ve Parti iı· Çeleb1 Mehm.ed. burada. bulduğu ıırt 
- Azlzlm, dedim, sen hemen blr nı altın dlşll Jokond koymU§tum. Beyoilu Balkevlııdcn: !eriyle halkın dilekleriyle yakından yüz kadar A.slyt sahilde blr yere topla.-

ruh doktoruna glt ... Zira hastasın... Aradan birko.ç hnrta. geçti. Ben Şev- Halkevlmlzin konferans listesinde alakndar olmu§lıırdır. eh: 
VakıA sinema yıldızlarına aşık olan k1 Şadlnin Jokondlıı. beraber yaşadığı- yazılı bulunan 9/1/941 perşembe -gli- Yeni idare heyetine seçilenler: «- Devletin ekmeğin! yersiniz. Ec
ff'nçlere ras geldim. Fakat onlıınn nı Işittlm. Artık o muradına ennlştl nü İzmlr mebmru Prof. Mahmud Esad Ferit Çardaklı. Feyzi Sengelli, Ah- dadımın kanı bahasına elde edilen 
aşkları seninkinden daha makul... mç Yıllnrdanberi resimlerine Aşık olduğu Bozkurd tarafından .:Atatürk lhtJlA.- met Fazıl Özkırmalı, Ahmet Uygun, topraklanmızda. ~oluk çocu~umwa 
değilse o resimler co.nlı, hıı.reketu." kadının canlısını bulm~ ve hnyatına. Unln nnl:ı.mıt mevzuunda verilecek ynşa.rsınız da neden rahat dnrnuız.sı-
Sonra yeryüzünde bu oynayan resim- BOkmU§tu. olan konfeıııns, konferanscının ma.- Dr. İsmail Hakkı Kıtkam, Rizn Ak- nız?ıı 
lerln s:ıhlp?erJ, cıınlılan cln. var ... Hal- Ukin blr gün Şevki Şadi ııe Jokon- zeretine binaen 31'11941 cuma gUnü ba~. Hilmi Atakan, Arif ve Hüsa· Diye sordu. Bu adamların hepsi de 
tuk.l senl.n A§ık olduğun kadın }'lllar- du blr meslre ye.rinde görmüştilm .saat 17,30 a tallk edllmlştlr. mcddindir. şu cev:ı.bı verml~l: 

«-Devletlim! Biz do evlerlmlzdll 
çoluk çocuğumuzln beraber yn§amar. 
bmrümiizU huzur 1çlnde ceçlnnek LY 
teriz. Fnkat, CUneyd bey bl.zl rahnt bt• 
rnkmıyor. snıuuı. s:mlmıyaeıı.k olur• 
sak, yurdun her köşesini düşman sn• 
rnc:ı.k, diyor. Blz de kime kul olaca~
mızı ş:ışırdık.> 

Çelebi Mehınedln bu adamlara ver
diği cevap çok h~ ve çok m~nalıydı. 
Mehmed, teslim olan lısUere: 

c- Herkes, evvel~ kcndlnln kulu• 
dur. Baıkasına kulluk edenler, anca): 
esirler ve yahud para Ue satın alınmlf 
kôlelerdlr. sız ne es1rslnlz, ne de kô-
ıe .• 

Deyince, Cüneydln adanılan Celebl 
Mehmcdin ayaklanna atıldılar: 

- Bizi ı..ftet, oevketllml Bwıdatl 
sonra kimsenin sözüne kapılıp da bal 
kaldıracak olursak, celll\da boynumu
zu vurdurun. 
Padlşnh hepslnl affetti. Ve her bi

rine gcmnlmden btrçok hediyeler da(,'1-
tarak, bunlnn şehir muhafızlan ara
sında kullandı. 

Cüneydln adaınln.n cidden merdllı 
gö termişler .,.e bundan sonra devlet 
kapısından a.yrılma.mağn ycnıln ede
rek, sndakatle çal~ışl rdı. 

Fakat, Qelebl !.tehmed, nman 
hasmı o'a.n Ciıneyd b Y1 blr turlu ele 
geçiremediği için hlddetlndcn ne yıv 
paca~nı bilmiyordu. Cüneyd lçlil 
muhtellf rivayetler vardı: 

«- o, Manisa dağlannda blr çoban 
kulübe inde kendini klm ye tanıt
madan ya§lyor.s 

Diyenler olduğu gibi, Çe!eb1nln M" 
kcrlert tarafmd:ı.n yaralanıp öldüğil
nü idd1a edenler de vımh. 

Herhalde Cüneyd sağ kalmış o}SŞ 
tıile, ndamlan t:ım m!ınaslle dajptıl
mıŞtı. lzmlroğlu bunCian sonra kola>' 
kolay baş kaldıramazdı. 

* Çelebi Mchmed Cüneyd bey lsyanınl 
bastırdıktan sonra, Konyaya. gitme
ğe hazırlanırken, Edlmeden cnn sıkıcl 
bir haber gellyor: 

e:Padt.,ah Anadolu seferinden çabuJ 
donmez.se, tabt ellnden gidcc kit 

Bu arada Rumellde bazı gaileler de 
ba§ gösterdiği iı;ln, Çelebi Mehme4 
orduslle Edlnıeye dönme~e mecbut 
oluyor. · 

••• 

Ertesi yıl, Çelebi Meh
med Karaman ilinde .• 

Çelebi Mehıncd Edlrnedekl lşlertoJ 
bitirdikten sekiz ay sonra, tekrar or
dusunu hnzırlayıp Anadoluya geçU. 

Karamanzade, Çelebi Mchmedl.J1 
Konynya geleceğin! ummuyor ve cPIY 
dtşnh, ordu:ıllc gelecek. dedlklerl za
mnn: 

- O, benim ülkeme adım atamaz. 
Diyordu. 
ÇelC!bl sultan Mehmedln AnadoluY' 

gcçtlğlııl duyan Karamanzade Mch
med bey - Çdebl Mehmedln ordust' 
Konyaya yakl~ıncaya kadar - bil 
habere inanmamıştı. 

Bir gün, Karnmanzadeye: 
- Çelebi Mehmed, çok kuvvetli blt 

ordu lle Karaman Uine girdi. Akşaınt 
snbnha Konyayı muhasara edecek . 

Dediler. Gerçekten, Çelebi Mehmcd 
de orduslle Konyayn yaklaşmıştı. 
Mehmed bey, tchllkeyj gorünce, :yanı
na blr miktar muhafız alarak - b!I 
gece karanlığında - kendi payıtahb 
olan Konyayı terkedcrek, kimseye ızı
ni beill etmeden da~larn kaçtL 
Şehir lçlnde herkes, Mehmcd beyiJS 

kendi sarayında oturduğunu sn:ruyot" 
du. Oysa. kl, Mehmed bey dağlard• 
glzll bir yerde çadır kurup saklanmıt" 
tı. Mehmed bey: 

- Çelebi Su!tnn Mehmed beni ara
yıp bulamayınca. çekilir gider. Ztııı. d 
buraya. beni yakalamak için gelm1t' 
tlr. 

Diyordu. Mehmed bey dağlnrda bJll 
Çelebl Mchmede meydan okuyordu. 

Çelebl Mehmed blr snbah crkend~ 
Konya önunde r;öründü. Şehri muııa
sara etti ve Konyfilılara: 

- Teslim olmazsanız. şehri yaka' 
rım. 

(Arkası var> 

Tefrika No. 38 Hepsinden lolaylıkln kurtuldu. kolunu tuttu. Ve bu temas, genç ka- parak, söz de bozuldu. diğini farkederek ı 
Helene, biitün bu hareketleri na· dına lsviçredeki saadetini hatırlath. - Öyleyse kimsiniz) - Umarım ki dilsiz değil.sin •.. 

zarlarile takip ediyordu. Böyle balolarda aenli benli ko- - Bulun bakalım... Dora nihayet iradesine hakim ol-
Nihayet, kendini tutamadı. Kal- nı.:ımal: adet olduğu için, erkek, Bunu ıöyledikten sonra, genç ka· muotu. Tanınmaz bir ıeale: 

bi heyecandan çarparak. yanına tatlı bir sesle: dm, çevik bir hareketle kalabalığın - Çok ıükür, hayır! - cevabıol 
yaklaıtı. - Bu suali orar sormaz ve ce· içine kanşb: gözden kayboldu. verdi. - Hatt& dahuı da v r: Klı'J 

Kadan1.n Zaferi 
Müellifi: P. de Coulevaln Tercüme eden: (Vl ~ Nft) 

Bir grup, erkeği durdurduğu için, vahım alınca niçin hemen yanımdan Kontun gözlerinde müztehzi bir olduğunuzu biliyorum. 
Son aekiz gün zarfında Hcl~ne Şqntmali, heyecanlanCiırmalt i!t- Helene'le Sant" Anna yanyana düı· ayrılıyorsun} Yoksa izdivaeım ıenl tebessüm parladı. - Yok canıml •.• 

•e Oora'nın zihinlerini irgal eden tedikleri sade bu erkekti. Etrafa tüler. üzüyor mu> - Sevdiğimi anladı ... Fena hal- - Evet .•• Gayet bafifmeorep oi' 
mC3ele yalnız ~ baloydu. Hayalle- ba'kıyorlardı. Onu görmek. seçmek l~o an bu andı Yoba fır&at - Beni mi} ..• Yok, ne münaH· de hiddetlendl duğunuzu, daldan dala konduğun1" 
tind~ bunu büyütmüşierdL Bununla istiyorlardı. Erkekler bu baloda kaybolacakb. bet) ••. Size karfl ne derece lakayd Dora uzaktan bu sahneyi ıeyredi- zu, Don Juanlık yaptığınızı öğrc'll' 
J:> .. .rabeı, kalabalık salonun ortasın- maskeli değillerdi. Fraklı idiler... Anıwn, genç lı:adın, cskl &ııiınm olduğumu bilseniz... yordu. Yanında kendiıile kona· dim ..• Ciddi bir his beıliyemezınif 
d"t yalnız kalınca ne yapacaklarını Ve iıte Sant' Anna ... Gördüler .•• koluna tuttu. Lclo, ilk andan itibaren kartl8ln- §anda,ı ayrılıverdi. Lelo"nun etra- siniz ... Buna rağmen, alakadar ~ 
ıaıırdılar. Pınl pınl bir aydınlığın altında.•• Ldo, merakla karıısındakine daki bu kadının bayan Ronald ol- fında dolaşmağa baıladı. duğunuz kadına, kendi.sini sevdiği' 

İ§te ıurada kendilerine oyun oy-- Bir locaya arkasını dayamıJ. •• Ya- balctı. Gözleri ışıldadı. duğun'.1 anlamıJtı. F evle ali.de bir mahcubiyet hlsae· .niz }lissini de verirmi§Siniz .•• 
nanaca'k ne kadar çok delikanlı kasında beyaz bir karanfil... Şu Bayan Ronald, Fransızca olarak, Müthiı bir fikir dima~nda do· diyordu. Etrafında dolqhit n - Azizim... Bu iddialar yao' 
vardı. Fııkat Amerikalı kadınlar hiç salonu dolduran bütün erkeklere ve mükemmelen ıahteleotirdiği bir iuverdi: birkaç lcere de yaklaştıfı halde ai- lıf ... Tamamil yanlq .• , bbat bO' 
bir §eye cesaret edemeksizin orta nazaran en fazla sükse'nin onda ıcsleı - Ukayd mı"> ••• Şqanm ••• Ve zmı açıp tek aö:ıı: aöyliyemedi. ederim ••. Ha7di gel, seninle fU 14' 
yerde duruyorlardı. olduğu anlaşılıyordu. Maskeli birçok - Evleneceğink sahi mi"> • 'diye katiycn inanmam ... Çünk.'1 benhn Erkebe ona tepeden tırnaia ık· cnya girelim... , 

Rabıtalı bir kadının kendi te.r- kadınlar et.rafını alnuolardı. Deü- ıordu. knn, daima qli ya.ratmlfh._ müştü. Matmazel Carrol, bayan Verga' 
bij.eııi hudutları dışına çıkabilmesi kc.nlı hepsinr ayn ayn komik laf - Off .•• Gene mi bu mal... Bıli- - Dalına değil. c- Ba. ı\lpheaiz matmazel nın tavsiyesini hntırlıyatak eik~ 
pek d:: kolay değildir. yeti tinnekle meşguldü. tım •• , Dcm.Jnden beri yirmidir ıo- - Daiına... Ergeç... Dabna. •• Canol olacakb diye dütündil. ten kurtulmak istedi, 

M k B.. l muhasara altında l:'uJ d ruyorla•. c --1• el• g-irm-X1 •"na Jack l..elo onun elini sunıııkı tuttu. as enin, cesaretlerini arttıraca· oy e " un u- .... .xn w .._ "'1§.. .... Vo yükıek aealeı b dl' 
gıv nı ummu...ııırdı. Halbuki ı·Q tersı"ne ğu için Amerikab kadınlar gecenin - Peki ne cevap verdiniz), Aıcott"u unu~~ aklıma k07· K l L • - Katiyen, ırakmam ..• Ken 

;ı• v b - 0 uma girmea. ister mism > • •• mi rnüdafu edeceg· im .•• Bir müttl' olmu •. tu. K"o"tü"ru"'mle..,..,.;• g"ıb"ıydı"- ille kısmında onun yanırta ilc:ı m- c:ayet '-arn taraf kabul ederse muştum... B' . • h "d" 
• v--:ır - ..,. .. ,,. '-'--'-- ıçımın OJUDla gı ıyor. lıimı'n huna baı_ı_ vardır. ı S bt b . ı .1_ '- laııamadılar • J I w - 1 HClene, eahto bir ltanJ(,ll.lla attı. G 1 •• - l h d-~ Lı .ıı;:,1;1 

er... a c ır ıes e lllonuşmaa. . • .. :r=nunıyet e razı o acagmn soy o- H hh b B l A rikah •• enç ~ iSy a eyeean a..7'" Mt Ve genç Amerikalı üzerinde Ad'' 
hani~... Gtrtlaklnnndan tek hece Nihaş-~t kalabalıga ka~. - n a .•• en o me tıtrıyordu. ın· . . b" . d kıı1°' 
çıkamıyordu. Bütün maskeli kndınlan ara~<h. Bu cümlenh:i tcatn1e, FI~Iene er· 1c.z mı aandın12) ... Eh öyley e ha- _ Bu l>unahıaı lcatabalıktan çi- ta ti.•

1 
ıbr. tesırı .Yakpntn 

1 
~a~~a ekcndt' 

B. · · b 1 k · -..ı:.::..: b ıı· d.i. h , b · ..ı ,__, b"~-r '-- . . ve e ır zemln a ıo~ .... Hı:..kikatte ise, her iki Amerikalı ınıu uma ıst~, e ıy keğin kolunu birdenbire bıraktı. .uti er Tereyun ı"' MVıa. ta lQ.I ıu.ı~ kalan .•• Kulvarlara KJdelim. •• Ora- • • " "ki d" K zı bir • kemlc1' 
İçin şu balonun en cazip meselesi Birçok kadınlar onu kendilerine adan geriledi. vetU olmıyan htr &tıkmıPınıa. sı daha .iyi... ısını auruK e di': d ı l 15 d .. n~ 
b a __ ~• 'A ~,_.,_. So d - _1: s.- •"-I oturttu. en c, aırb ıaa ona o ir tekti: Kont Sant• Anna... hasretmek an:uauna kapıldılu. Bu ıefor de Jtont ona 7aklqtı T• oa.m nna. fCILllldf ~ ,_., nr.. amnJDl taa; ıu .. ""'I eme- olarak oturdu. (Arkua var) 
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PERAPAJ,ASJN ARKASINDA - ŞİŞLİ APARTDIA!'J - Fi: 55 Bin. 
Tilrk lirası 

6.24 
132.20 

Londra uzerine 1 sterlin 
Nevyork üzerine 100 dolar 
Paris fizcrlne 100 frank 
Mlliino üzerine 100 liret. 
Cenevre üzerine 100 frank 
AUna uzerine 100 drahmi 
Sofya uzerine 100 leva 
Marid üzerine 100 pezata 
Budapeşte üzerine 100 pengo 
Bukreş uzerine 100 ley 
Belgrad uzerlne 100 dinar 
Yokohama üzerine 100 yen 
Stokholnı üzerine 100 kuron 

29.6875 
0.9975 
1.6225 

• 12.9375 

3.175 
31.1375 
31.005 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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BULMACAMIZ 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 

KOCOK İLANLAR 
Fevkalftde ahvalin devamı 

milddetınce gayri muayyen glln
lerde hllftada tkt veya üç defa 
neşredilecekUr. 

1 - lŞ ARIY ANLAR 
LİSE TAHSİLİ BULUNAN - Avu

kat yanında Uı\nat bürosunda. Uiin ta
kip işlerinde bulunmuş az dakt~lo bi
len faal blr Türk genel ehven ucretıe 
bütün gün çalışmak üzere iş arıyor 
Akşamda N. O. rümuzuna mektupla 
müracaat. 

BAYAN AŞÇI İŞ ARIYO~ - A~a
franga, alaturka yemek pışirmesıni 
fevkalftde bilen elinde bonservisi b:ı
Junan dışarıya. gider. İstenilen kefıll 
gösterebllir. Beyoğlu Taksim Tarlaba
şı Çiçekleyllik sokak 4 No. madam 

1 -1 Bela ya. 

HARİTA, PLA.lll, Şf:l\IA - Makta ve 
mnklne redmlerl çizen, takeometre, 
nlvelman, poligon hesapları yapan bir 
res.sa.m <Desinatör)' miihendls veya 
müt~nhhltler yanında çalışmak isti
yor. N. Aksop - Kalyoncu cad. 10~ 
Beyo~lu. -

ON BEŞ SENl:LİK MAKASTAR 
Ve bir muessesenln on senelik ko.dın 

Üç odalı ahşap bir ev 800 liraya satı- 14 daire; 5 er oda. Net ir: 3800 L. 
lıktır Denize nazırdır. Kayıd No. 296 Müracaat: Emlak ajanlı~ı Bahçe
Galntasaray lisesi karşısında 184 No. kapı T~han 26 - 27 No. Tel: 24724. 
Emlfıklş. Telefon: 49010 • - 2 Taksim Şehldmuht:ır No. 4. Tel: 4~8~ 

SİRKECİDE - Şa.hlnpaşa oteli 
civarında iki klirglr altışar odalı ev 
satılıktır. Satış bedeli 6000 liradır. 
Kayıd No. 303. Galatasaray lisesi kar
şısında 184 No. Emlfıklş. Telefon: 
49010 - 2 

SULTANAlll\IEDDE - Denize ta
mamen hakim ahşap on blr odalı ev 
ı;ooo liraya satılıktır. Kayıd No. 302. 
Galatasaray lisesi karşısında 184 No. 
Emlnklş. Telefon: 49010 - 2 

ı~AT1Il1'E - Sofular caddesinde 
Sofular çeşmesi yanındaki üç cephe
li. Bostan satılıktır. Ifraz dahi yapı
labilir. Galatasaray lisesi karşısında 
11!4 No. Emtakiş. Telefon: 49010 - 2 

TAKSİTLi~ - Küçtik Camlıcada 
Adalara nazır yağlı boyalı beş odalı 
üç buçuk ddnüm bahçesi olan koşk 
taksitle satılıktır. Kayıd No. 301. Ga
latasaray lisesi karşısında 184 No. 
EmUık:ış. Telefon: 49010 - 2 

ÇİFTJ::JI.\ l'l'ZLAR KÖ K - Fi: 10 
Bln L. 5 oda tam konförh.i. 

Muracnat.: Eml~k ajanlığı Bah~e~ 

kapı Tnşhan 26 - 27 No. Tel: 24724. 
Taksim Şehldmuhtar No. 4. Tel: 43486 
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(,'İFI"ı:tIA VUZLAR KÖ~K - Fi: 12 
Bin. Iki kat; 6 ar, 7 şer oda. 3 donüm 
ba~ ve ıneyvalık. 

:Muracnnt: l'~mliik ajanlıi;ı Bahçe-
kapı T~han 26 - 27 No. Tel: 24724. 
Tnkslm Şchidmuhtnr No. 4. Tel: 43486 

-1 

J,.ı\I.El,İ UI'AK AP.\R'l'JJ\lı\~ - Fi: 
8500 L. 2 daireli; 3 çer oda. denize 
nazır. Net Ir: 680 L . 

Muracaat: :hmlAI: ajanlığı Bahçe-
knpı 'faşhan 26 - 27 No. Tel: 24724. 
Taksim Ş hidmuht :: No. 4. Tel· 4'l466 

-1 

MÇK \ APARTl::\l \N - Fi· 30 Bin. 
JCASil\IPAŞADA _ Gilzeı bir mu- 'ı ·~ dair 11; 6 odalı, denize nazır. Net 

bitte vasi bahçeli donlze fevkalfıde Ir: 1250 L. 

\det l.iraıık Lıra 

1 2000 -
3 1000 - 3000.-
2 750 - 1500.-
4 500 -
8 250 - 2000.-

35 100 - 3500.-

80 50 - 4000.-
300 20 - 6000.-

J C di~I, atelye ve mtişterlsinl idare ·1....;.....;,_________ etmekte ve 34 yaşındayım. Bu işle 

nazır ve kırk Jır:ı kirası olan bir ev Muracaat: Emlak njanlığı Bahçe~ 
2500 liraya satılıktır. Kayıd No. 300 knpı Taşhan 26 - 27 No. Tel: 24724. 
Galatasaray ıısesi knrşısınd:ı 184 No. Tnks m Şehldmuhtar No. 4. Tel: 43486 
Eınli\klş. Telefon: 49010 - 2 - 1 

Soldan sa~a ve "ukamlan aşağı: meşgul bir müessesede aylık veya 
6 

" müşterek olarak çalışmak nrzusund~- J-iRUZAt'.;ADA- Senede 876 llra 1rn
oı olnn 3 kat bir :ıpartıman satılıktır. 
Sat.ış bedell 12000 liradır. Kayıd No. 
297. Galatasaray lisesi karşısında 184 
No. Emlakiş. Telefon: 49010 - 2 

Ttl:sı:L Cİ\'Am - Fi: 65 Bin. 10 
daire. Net İr: 3400 L. 1 _ Llbyada İngilizlerin eline düşen yım blr tecrübeden S_?nra anlnşabllı-

müstahkem blr mevki - Cefa. riz. Akşamda A. Y. rumuzuna ınek- Muraca.at: Emliik rjanlığı Bahçc
knpı Tn§han 26 - 27 No. Tel: 24724. 
1.':ıkslm Şehidmuht:ı.r No. 4. Tel: 43486 

-1 

2 _ Beyo.zlandırmak. tupla mürncaat. - 1 

3 - İstirahat ed?r. BAl'AN İŞ ARIYOR -Türkçe fran-
4 _ Tiyatroda tacın oyunu - Sıfat sızcayı almııncayı blllr ve daktilo ola-

tdatı - Not.'l. rak ya1.ıhancde ve yahut kasyerllk 
5 _ ittifakın başlangıcı - Mihnet. gibi bir lş arıyor. Galata Kuledibl C:ı-
6 _ Amellyat olmuş. e mekan sokak Papa apartıman 2 No. 

APARTll\lk~ - Taksimin lyi bir ye. 
rinde tnm konforlu 10 daire 3 dukkO.n 
Iradı net 5000 flati 90 bin. 

KADIKÖl' r.ıUnl'RDARDAKİ EV -
Pi: 12,500. 12 od:ı · Kagir. denize na
zır. ön ve arka nçık. Net Ir: 700 L. 

'1 _ Bir cins vahşi hayvanlar - -~-· _o_·---------::---:--1 
Ltıhza. PARl;UJ\IERİ tJZERİNDE İHTİSASI 

Müracaat: EmHik ajanlığı Bnhçe
Y.npı Taşhan 26 - 27 No. Tel: 24724. 
Taksim Şehldmuhtar No. 4. Tel: 43486 

-1 

Mur3ca:ıt: Emlak ajanlığı Bahçe
kapı Tnşhım 26 - 27 No. Tel: 24724 
Taksim Şehldmuhtnr No. 4. Tel: 4348e 

-1 

Ke~idelcr: 4 Şubat, 2 Ma

yıs, 1 Ağustos, 3 İkinelteş
rin tıırihlerinde yapılır 

Kumbaralı 'l'e kumbara<1n 
hcs:tpl:ırınd:ı en aı elli li

rası bulunanlar kurayıı 
dahil l'dilirler. 

s _Eklemenin başı - Kasabın sat- OLAN BİR BAYAN - İş arıyor. Taş-
tığı - Slkfm. raya gider. Elinde bonservis vardır. 

9 _ Bir az:ımız - Tersi öğle zama- Akşamda (Parfümeri) rümuzuna mek-
APARTDIA~ - Osmanbeyde cnd

r· tı GALA'J'ADı\ Tlt,\l\IVAY C.\D. -
dede beş daireli net iradı 2780 ıa Fi: 6500 L. Altında dükkan, iistünde nıdır. tupla müracaat. - 1 55 bin. 

10 - Emsaliniz. 2 _ iŞÇi ARIY ANLAR 
Geçen bulmacamızın halll 

Müracaat: Emlak nj:ı.nhğı Bahçe- odalar. Net ir: 450 L. A S J K • d 
kapı Taşhan 26 _ 27 No. Tel: 24724. Müracaat: Eıniak ajanıııı-~ Bahçe- Beykoz skeri atın A ma omısyonun an : 

Soldan saka ve yukarıdan aşafı: 

1 - Muhtariyet, 2 - Uğurlu, Eme, 
3 - Hurafat, Dr, 4 - TrahomUac, 
6 - Alton, Tarl, 8 - Ruam, Zlf, '1 -
Tttlzllk, 8 - Ye', Laflan, 9 - Endar, 
Irll, 10 - Terclhkıl. 

Eminönü Dalkevinden: 
MotörcUlük kursunun ameU kısmı 

her hııftn cumartesi günleri saat (14) 
\'C çarşambn. günleri saat (20) de 
Hnlkevinln arkasında Tasvir sokağın
da. Turan Garajında yapılmaktadır. 
Derslere devam etmiş kayıtlı talebe
ııln bu kurslara dc-vanıı mm olunur. 

AKŞAM 

Sen elit 
8 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Türkiye 

1400 turu§ 
750 :t 
400 • 
150 • 

Ecnebt 

2700 turuı 
1450 • 

800 • 

• 
Posta ıtUhadına dahll olmıyan 

ecnebi memleketltr: senellği: 
3600 altı ayh~ı 1900. ttç aylıtJ 

1000 kurwıtur. 

Taksim Şehidmuhtar No. 4. Tel: 43486 i'apı Tnşhan 26 - 27 No. Tel: 24724. 1 - 60 ton peksemedln imaliyesi 15 ı 941 çarşamba gunu saat 14 de 
BAYA.~ AŞÇI ARANIYOR - Blr ka- _ 1 Taksim Şehldmuhtar No. 4. Tel : 43466 paz~rlula Beykoz askeri satınalmn komisyonunca münakasaya konmuştur. 

rı kocanın alafranga alaturka yemek- - ı 2 - Takarrür eden fiyat üzerinden l"iı de ıs teminat alınacaktır. 
!erini pişirecek bir bayan aşcı aranı- BAN - Galatanın en mütena ye- 3 - Evsaf ve sernit her gün mezkur komisvonda görül blllr. 
yor. Akşamda A. Ş. r\ımuzuna mek· ı1nde tam konforlu net Iradı 8300 fi- 12800 l.İRAYA ACELE SATil.JK B k T S l K · d 
tupla müracat. - ı atı 125 bin. APARTJJ\IAN _ Kurtuluş çırte fırın ey oz ümen atına ma om1syonun an : 

Müracaat: Emlak ajanlığı Bahçe- Şahin sokak No. 18 tramvay istasyo- . Askeri ihtiyaç için 50 adet etıcr takımı 14 1/941 salı gunü '.lat 11 d 
VaBkıt!RmEuCkZtAedcı.1r Ab~rAle!'\c'!~~~;-i~~~~~ kapı Taşhnn 26 - 27 No. Tel: 24724. nu Çifte fırınların hemen yanında Selıır.i~edekl satın~lma komlsyonu!.1da paznrl~kla satın alınac:ıkt:r. P ... z r

'l'akslm Şehldmuht:ır No. 4. Tel: 43486 yeni en son sistem gömme banyoları 
1 

l.k neticesi tnkarnır edecek fiyat uzerlnden o 15 teminat alınacaktır 757 posta kutusuna yazı ile müracaa-
1 

(2) 
tı. - ı --------------- her türlü konforu havı üç katlı üçer 

VEZNE BAYANI - El yazısı düzgün APARTIJ\IAN - Beyoğlu trnm\'nya oda bir salon iradı ıoso llr:ı.. -- 3 Darphane ve damğa matbaası ntüdürlüğünden 
tecru .. bell "e lyl referanslı bir vezne yakın bir yerinde 7 daireli iki dükkCm ı - Muhammen bedeli 2360 ve ilk teminatı 177 lira ol:ı.n 2000 kilo 3u-

• 1 t 3 G fi ti 50 bi ACElıE SAl'II.11' - Kadılrnyde Cc-me bay 1 ti • z Taliplerin radı ne 2 5 a n. d 1 kl kl dan zamkı açık eksiltmeye konmuştur. 
muru an s J oru · Muracn.nt: EmHik ajanlığı Bahçe- vlzllkte mu~t~z::ım em r parma ı ka 2 _ Ihale 20 ı 941 pazartesi nunu saat 15 de ldare>mlzd kı komi J o. da bizzat müracaatı. Muhiddin Akçor kapı Taşh:ın 26 - 2i No Tel. 24724 çevrili lkl donum bahçe içinde 4 bolu ı kt "' 

Ford otomoblIIerl acentesi. · · · t ,. 
11 

d d 1 bl r. yapı nea ır 
Taksim Şehldmuhtar No. 4. Tel: 43486 apar ıman şer: n e 18 o a ı na, snı;- 3 _ ıs~klilerln kanunun t.nyln ettiği vesaik rn ll'k teminat makbuz 

İŞÇİ KIZ ARANIYOR - Isteyenle- - ı 'lam ve eski boyalıdır. Her npartımıın \e>y:ı mc'üuplarile blrllkt.e mezkür gün ve sna•tc idaremizde bulunma! n 
rin Mimar Vedat caddesi 26 No. ya -------------- dairesinde havagazı, elektrik terkos ve la . dı 'Şart nm Jer her gun idar den par SlZ :vcıU!r. 16!lı 
müracaat. - 1 IIA!'i - Galntanın iyi bir yerinde duşlu. kornalı hamamı vardır. Bahçe-ı zını r. n . 

İradı net 3600 flatl 55 bin. nln meyvalık kıs"!ındn kuyu ve tu- D J t r anları İsletme Umum Miidi.irlüğühd?n BAYA~ ÖÖRET~IEN ARANIYOR - Muracaat: EmHik ajanlığı Bahça- lumbası ve umumı bir de muntazam ev e ım · · . ~ . 
10 yaşında bir çocuğa akıamları 1 sa- kapı Taşhan 26 _ 27 No. Tel: 24724. çamaşırlığı var. A;da getirdiği kira Işletmemizde munhal ~60• şar Iıralık uç puantorhık lcln ı l 941 tarl-
at türkçc dersi vermeıc"isteyen bir ba- Taksim Şehidmuhtar No. 4. Tel: 43486 bedeli seksen liradır. Taşraya hareket hinde nıus:ıbakn imtllıaı_ıı icra kılınacaktı~. 
yan öğretmen aranıyor. Taksim Tar- _ 1 sebeblle müsald flatte satılacaktır. Taliplerin mezkflr gunde saat 13,30 iş.etmemiz memurin nıiidurll.4 une 
labaşı Eser Apt. No. 3 saat 19 ııe 20 Her gün saat 12-2 arr.sınd:ı 21614 e te- mümeııatlan. ı 9sı 
arasında müracaat. APARTll\IA'.'I - Bomontı tramvay lefon <'dilmesi. Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasından : 

- c-addesine yakın yedi dalrell 
6 şn.r o- Anka:rıda idare ınerkezlmlz ile Ankara şubemizde ıstlhdam ed!lın~ k \ c 3 - SATILIK EŞYA da net Jrıutı 18,00 fiatı 30 bin. SATILlK İKİ DÜKKAN - Küçük- . ita 

Muracaııt: Emlak ajanlığı Bahçe- mustnfap:ı.şa caddesinde iistünde bl- lOO llr:ıy:ı kadar ücret vertlmek sureUle ıuzumu dar fran ızca blllr dal:l -
i L .. tikl kapı Taşh"n 26 - 27 No. Tel·. 24724. · 1 ·kı d kk!\ lo alınncnktır. SATILIK OTO!\IOB L - aS er .. ıer oda, hela, arnıır;ı o nıı ı u ıı 11 i d ıı k ·· b k i lh i tlrnl 

·· Tak-'m ~"hldmuhtaı No. 4. Tel: 43486 11 kt T •·-• d tad 20/l 041 tar ı n e yap aca musa a a mt :ınına " t ctm k ı te-
ve motör çok yeni. Boya ve doşeme ~ Y'- _ 1 2000 liraya :ınt ı ır. a~m e 5 - ycıılnln 17/111941 tarihine kadar şubelerimize mürac:ır.t edeıek ıuzu!lllu 
güzel, pek az kullanılmış. Ekonomik, --------------- yom karşısında Ford bayll muhasebe- v~ka.lımnı tamamlnmalan mın olunur. <135) 
telefon: 41243 No. ya müracaat. - 2 APARTDIAS _ Nlşantaş aeklz d:ıt- _c_ıs_ı_F_u_a_d_'a_m_ii_ra_c_a_a_t_e_d_ıı_m_e_s_ı. __ _ 

reli ıradı net 2780 fiatl 50 bin. 4 - Kiralık • Sablık DEVJ!i:N SATIUK BAKKAJ,İYF. Harp Akademisi Satın Alma komisyonundan: 

TeJefonıamnız: Başmuharrir: 20565 E.'ILAKiŞ _ Arnavudköyünde rıh-
Yazı işleri: 20765 - idare 20681 tını üzerinde tramvay caddesinde 

Miirncaat: Emlak ajanlıl;ı Bahçe
k:ıı>ı Ta.şhan 26 - 27 No. Tel: 24724. 
'1'akslm Şehidmuhtar No. 4. Tel: 43486 
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DUKKAsı - İyl bir mevkide ve müş
terisi bol bakkaliye, tütün, telefonile 
beraber taşraya gldece~lnden acele 
satılıktır. Beşiktaş Şair Nedim cad
desi 98 No. yn 

Mecmuuna tahmin edllen bedel •253• lira •25a kuruş olan 47 kalem 
kohne eşyanın açık arttırma ile satışı l4 '.!. kanun 941 s:ılı günfı saat 14 de 
.Akademi satınalma komisyonunda yr.pılacaktır. Eşynlnı· her gun akademi 
clebboyunda görillebilir. Arttırma müzayedesine l.şt!.rlık e:!eceklerln muza. 
yededen evvel Bcşiktnş mal miidiirlüğüne yatırılmış 19 lir· 50 kunı"luk tf'-

Mfidür: 20497 c.partıman tarzı dört katlı kargir ev 
Zilhicce 9 _Kasım '1 satılıkur. Senede 960 lira iradı vardır. 

s. tm. Oü. öıt. İkl. Ak. Yat. s:ı~ bedcll 10,000 on bin liradır. Ka-
E. 12 44 2 31 7,24 S,47 12,00 ı,3 yıd No. 144. Galatasaray lisesi karşı-

1_.;,,v;;;.a·::..6;;.:.',40,;,.;....;8;.:;' ,:;.;,;6;.,1;..3.;.•1_9_1_5_.4_3_1_7.s_s _ı_9 ,a_
11 

sın da 184 N o. Eml!Udş. Tele! on: 4~ ı ~ 

İdarenane: Babı!ll elvan TAKSİ!\IDE _Talimhanede cephesi 
Acı.musluk sokak No. 13 <!okuz metre olan 234 M 2 arsa satı-

«AKŞAM» neıriyab 
ROMANLAR 

Küçük twılar 
Kıvırcık Pa,a 

va-Na 

Sermet Muhtar 
Deli Selami İzzet 
yalı Çaplam . 

Burhan Cahıt 
Bu perdenin arkasında 

z. 1. . 

Kuruı 

75 

75 
30 

30 

40 

Düğün gecesi Cah' 
Burhan ıt 100 

Sumer Kızı 
lskender Fahred.din 125 

Asyadan bir günet doğuyor 
lskcndcr Fahreddin 80 

Panbe ID841ahh Hanım 
Sermet Muhtar 70 

Bir kadm geçti 
Selami izzet 20 

D ... ·vler ka1dırımı 
Halit Fahri 75 

Atok Ell'tınıuı 
Muazzez Tahsin 50 

Tevzi yeri: 
AKŞAM matbaası 

«AKŞAM,, karilerine mahsus 
vi zde 20 tenzilat kuponu 

lıktır. Kayıd No. 87. Galatasaray lise
si knr~asmda 184 No. Emlô.ki.ş. Telefon: 
49010 - 2 

CİllANGİitDE - Denize mukeın
melen nazır beş kaUı yen! bir apartı
man saWıktır. Senede 1860 Ura iradı 
vardır. Satış bedeli 25,000 liradır. Ka
yıd No. 306. Galatasaray llscs1 karşı
sında 184 No. EmlAkiş. Telefon: 40010 

-2 

CAÖAl.OÖLUNDA - Kftrgir altı 
od&lı güzel bir ev satılıktır. Apartı
mana elverişlidir. Caddededir. 90 lira 
kiraya mütehammlld1r. Satış bedeli 
12,000 liradır. Kayıd No. 305. Galata
saray lisesi karşısında 184 No. Em
lAklş. Telefon: 49010 - 2 

DİVANYOLUNDA - Kılrglr bir dük
kan satılıktır. Üzerinde iki oda ve bir 
sofası :ırardır. Cephesi 5 nıetredlr. 
Derlnllğl 10,50 metredir. 32 lira lcan 
vardır. Satış bcdcll cooo llrndır. Ka
yıd No. 307. Galatasaray lisesi karşı
sında 184 No. Eınlfı.k~. Telefon: t9010 

-2 

BOMONTİDE - Tramvay caddesin
de ayda 155 lira lc:ı.n olan üç katlı 
kalorlferll küçük bir apartıman .s:ıtı-

1 IJktır. Kayıd No. 308. Galatasaray lise-
1 sı karşısında 184 No. Emlniş. Telc-

i ton: 49010 - 2 

1 KURTULUŞ CADDESİNDE - ~vay hattı üzerinde modern ve kuçuk 
blr apart.ıman satılıktır. 1449 lira se
r.elik saf iradı vardır. Satış bedeli 
24,000 liradır. Kayıd No. 304. Galata
saray lisesi karşı5lnda 184 No. Em
ll'lklş. Telefon: 49010 - 2 

APARTTJ\IAN - Şl§Jlde 11 daireli 
parke sıcak su kalorifer iradı net 4120 
fiatı 70 bin. 

Muracaat: Emlak ajanlı~ı Bnhçe
kapı Taşlıan 26 - 27 No. Tel: 24724. 
Taksim Şeh!dmuhtar No. 4. Tel: 43486 

-1 

APARTI:\I,lN - Beyoğlu caddeye 

mlnat makbuzile mezkur günde komisyonumuza müraca tları. < ı 13} 

SATILIK F.V - Beylerbe~·inde is-ı ı -
kelcye 2 d:ıklka 490 metre b:ıhçe için- Devlet Demiryolları ve Limanları t~letme 11 de yent inşa edilmiş bir knt üzerine "' 
kı\rgir 3 oda ı hamam 1 mutlak 1 he- Umum idaresi ilanları 
lfı hol kuyu sarnıç elektrik terkos te- ============================= 
sisalı, görmek için iskele karşısında 
berber Yunusa. - 1 Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan demir yolları nra.sıuda mer'i uç ta

raflı m\ısLerek eşya tarifesindeki Bulgar demir yollarına alt eş} a ücretlerine 
l/Şubat/1941 den itibaren % 10 um yapılmıştır. <1216 - 127) 

yakın 6 daire denize fevkaliide man- -------------
zarah iradı net 2205 flatı 45 bin. SATii.IK EV VEYA ARSA ARANI

Müracaat: Emlak ajanlığı Bahçe- YOR - Çitte havuzlardan Bostancıya • 
kapı Tnşhan 26 _ 27 No. Tel: 24724• kadar deniz kenarında ev veya arsa 
'l'nks!nı Şehidmuhtar No. 4. Tel: 43486 satın alınacnkbr. Akşam gazetesinde 

_ 1 rc.s.ı rümuzuna mektupla müraca-

••• 
Muh~,nımen bedeli (2500> lira olan 500 kilo kö~eıe l23 ı 941 ı perşembe 

giınu saat 01) on birde Hayda~da Gar binası dahll!ndekl komisyon 
tarafınd:m açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu l~e girmek isteyenlerin 087) lira <50) kuruşluk: muvnkknt teminat 
ve kanununun taytn ettiği vcsaikle birlikte ekı!Htme güııu saatine kadar 
komisyona müracaatları lizımdır. ArARTIMAN - Taksimin iyi yerin

de meydanlığa nezaretli sıcak su ban
yo kalorifer, parke net iradı 6000 fl
atı 115 bin. 

Müracaat: Eml~k ajanlıjp B::ıhçe
kapı Taşhan "26 - 27 No. Tel: 24724. 
Taksim Şehidmuhtar No. 4. Tel: 43486 

-1 

APARTIMAN - Aksaray Ulellde 
tramvaya yakın bir yerde 7 daire net 
iradı 1456 tiatı 17 bin. 

Müracal\t: Emlak ajanlı~ı Bahçe
l:apı Ta.şhan 26 - 27 No. Tel: 24724. 
Taksim Şehldmuhtar No. 4. Tel: 43485 

-1 

APARTIMAN - Aksaray Ilılellde 
tramvaya yakın 5 daireli net iradı 
2000 fiatı 23 bin. 

Mıiracaat: Emlak ajanlığı Bahçe
ı·.apı Taşhan 26 - 27 No. Tel: 24724. 
Taksım Şehlclmuhtar No. 4. Tel: 43486 

-1 

HANE - Şişli tramvay caddesi ka
loriferli üç kat üzerlnde :fiaU 20 bin. 

Miiracnat: Emlfik ajanlığı Bnhçe
kapı T:ı.şlıan 26 - 27 No. Tel: 24724. 
Taksim Şehidmuhtar No. 4. Tel: 43486 

-1 

at' - 2 

8 SIDl"E TAKSİTI,E - 3450 llraya 
satılık ev_. Fatihde Fevzlpa.ş:ı. cadde-

Bu işe nld şartnameler komisyondan parnsız olarak dağllılmnktadır. 
(52) 

sinde Emir Buharı sokağında 26 No. -====-================-=======-==== 
dadır. (Beş oda, mutfak. elektrik, tu-
lumbası \·ardır ve köşe b3i1dır). 1000 
lirası peşln, mütebakı.sı 8 senede öden
mek üzere bankaya borçtur. Ciro edi
lecektir. Içlndektlere müracıınL - 2 

SATILIK AP;\RTI~IAS - FaUh 
Fevzi pa§& caddesi S numara, 4 dalrell 
105 Ura Qda kira getirir. (12000> lira
ya satılıktır. Müracaat Sçlndekllere. 

K.İHALIK .KAT - Tünel clv:ı.rında 
Şahkuli mahallesinde . 20 No. lı evin 
birinci katı kiralıktır. Ikl oda bir sofa 
mutfak, çamaşırlık, havag:ızı, tcrltos 
ve elektrik me\•cuddur. IstıJenlcr 
Takslm Topçu caddesinde Uygun 
npartımanı (2) No. ya müracaat. - 5 

KİRALIK ODALAR - 131r Alınan 
munllimesi nezdtnde temiz ve mobil
yell iki oda birlikte veya tı.Yrı ayn ki
ralıktır. PAZAR GÜNÜNDEN maa
da hergün 15,30 - 19 n. kadar Bey
oğlu, Istlklitl caddesi, 133 numaralı 
Hasan Bey apartmıanı, iklncl merdi-
ven, birinci kat (numara 6J - s 1 

5 - MÜTEFERRiK 
FKAN~lZCA İNGİLiZCZ DE!tSLE

Rİ - Çok tecrübeli bir muallim ta
rafından her ders üzerlnde orta Ye li
se talebelerini 1Y1 bir met-Odl:ı yetlştl
rlr. Akş:ımda .ııa.van T. H.11 rumuzu
na mektupla mUnıcaat. - 2 

INGII..IZCE DERS - Bir Tlirk ba
yruu lise ve ort.a mektep talebelerine 
yahut İnglllzee (jğrenmek isteyenlere 
kısa blr zamnnda en iyi bir usulle ch
l'CD !iatta ders vermektedir. Arzu 
edenlerin ııAkşamıd:ı. T. B. rümuzu-
na mektupla murncaafüı.n. - 4 

J\IEK1'Ul'l.ARINIZI ALDIRUıilZ 
Gazetemiz 1darehnnesinl adres 

olarak gostermiş olan kartıer.
ınizdm 

lıunb11l asliye lkiıtci ticatt:t mah
kemesinden: 
İstanbul Sultanliamamında Havuz

lu Hanında. 18 numarada mukim tuc
cardan Mustafa Fahri tarafından 
imzalı 823 lira 31 kuruş ve 30'11 939 
udelJ bir kıta. emre muharrer senC;t 
Borsada müf!ls S:ılamon Moskon:ı. ta
rafından uyi edilmiş olduğundan bil· 
hassa müflis Salnmon Moskona iflfts 
idaresi ve.kül avukat Hilmi Rızn Gö· 
ner tarafından mahkemeye müraca. 
atla sözü geçen senedin iptali talip 
c.-cilmcklc mahkeme~ keyfiyetin < 45 l 
gün müddetle Hanına ve 1ş bu senet 
lliuı muddeti lçiııde mahkerneJe ib
raz edilmediği takdirde iptaline karar 
"erllece~i ticaret kanununun 638 incl 
maddesi muc1b1nce llfın olwıur. (3893) 

!ıL A. - l\I. T. - S. it.. - ll. A. Eminönü l~lkevindcn: 
T - K. !\1. - M. 1\. - A. V. -

!kinci amatör resim ve fotograf ser-
G. 1\1. - ~. S. K. g1si 8 111941 çarşamba günü Ev1ınlz 

namlarına gelen mektupları lda- sergi ycrınde açılacaktır. Sergi her 
rehanem!zden nldırmalan mer- ,.,ün saat 04, den t 2o> '-'e kadar açık-
ctıdur "' J '=============:!' 1 tır ve giriş .serbestlr. 

ır' 



BiR HAKiKAT Saym müşterilerimizin nazan dildu.tine: 

Pll'lantah ve elmaslı saat demek, bir kelime ile ıs ı N G E R SAAT i demektir. Çünkü: 
Pırlantalı ve elmaslı saatlerin bütün hakiki evsafı meşhuru ~lem olan SİNGER saatlerinde toplanmıştır. 

Bunun için: Saat alacağınız zaman, tereddütsüz SİNGER saati almalısınız. Ve saatln üzerindeki SİNGER mar
kasına, müessesemlzln adresine dikkat etmeniz lazımdır. 

Modayı takip eden her asri kadın için kıymetli tıışlarlle ve nefis lşlemesile haklkaten nazarı dikkati celbeden 
böyle bir harikulade SİNGER saatine sahlp olmak Meta bir saadettir. 

~ i G - R AT hoşa cidecek en makbul ve en rüzc• He "ye ·k ·r 
No. 82 - A 200 el.mas ve 11 pırli.otalı 500 lira EMSALLERİ Gt:t İS SENE CARANTİLlDlR. 

Dikkat: Slnger saatleri İstanbulda yalnız Eminönü merkezindeki mağazamızC::a satılır. İ.stanbulda şubemiz yoktur. 
Ad~: SİNGER SAAT Mağaıaları, lst:ınbul, Eminônü No. 8 

istafllokoklar mtıtt!ftlnı--
(ergonllk, kan çıbanı, koltuk altı 
çıban!.., &IJacık) ve bütün cllt hM· 
talıklanna lmrtı pek tesirli bir 
aşıdır. 

Dlvanyolu No. 113 

I stanbul Levazim 
arrirliği satin alma 
komisyonu ilanlari 

Muhtell! üç renkte 7499 lı:llo 372 
gram iplik satın alınacaktır. Pazar
lıkla elcslltmesl 20/1/ 941 pazartesi gü
nü saat H de Tophanede ist. Lv. 
AmırllA'i satın alına komisyonunda; 
yapılacaktır. Tulimfiı bedeli 25,291 u ... · 
ra. 63 kurut ilk temlnatı 1896 Ura 87 
kuruştur. Şattname ve nümunesi ko-
misyonda ıörülür. (786 - 123) 

••• 
Kilo 

1000 14/ S 
1000 14/4 

500 14/6 

2500 
Yukarıda yazılı kendir ipl!A'l pa

zarlıkla. satın alınacaktır. İhalesi 
15/1/941 çarşamba. günil saat 15,30 da. 
Tophanede Lv. Amlrllğl satın alma. 
komisyonunda. yapılacaktır. Tahmin 
bedell 9750 lira ilk teminatı 731 lira 
25 kuruştur. Nümune ve şartnamesi 
komisyonda görlilifr. (785 - 122) 

••• 
1450 kilo kadar hamur ve peksimet 

kınntısı ııatüacaktır. Pazarlıkla art
tırması 15/1/941 çarşamba günü saat 
15 de Tophanede Lv. AmlrliA'l satın 
alma. komisyonunda yapılacaktır. 
'l'ahmln bedeli 25 ll.rn. 38 kuruştur. Ta
liplerin belll vakitte komisyona gel-
meleri. C784 - 121) 

••• 
Beherine 275 kuruş tahmin edilen 

30,000 adet kromlu tüylü koyun derisi 
alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
14/1/941 salı günü saat 14 de Topha
nede İst. Lv. A.mirllği satınalm:ı. ko
misyonunda yapılacaktır. İlk teminatı 
5375 liradır. Nümunesl komisyonda 
görülür. İstekUlerin belll saatte ko-

seb'Ze ve hububat komprimesile 21. saatlik 
kalorinizi tenıin edebilirsiniz. 

Her biiyiik bakakliye mağaz.-ısında bulunur. 

Bu akşa ~ Taksim KRiSTAL salonunda misyona gelmeleri. 767 - 16 

1 
k k 1 

Beherlne 125 k~:ı:ş tahmin edilen ----- Satı 1 amyon ar 
Yüksek u L 

okuyucu ayan 2000 adet mamüI b~ cibinliği alın:ı- Et nakl'ıyatında kullanılan muhtelif tipte kamyo.n.larımız. aa.t.ıla .. ca-
caktır. Paznrlıkla eksiltmesi 13/1/941 H 1 S t1 
pazartesi günü s:ıat 14,30 da Topha- ğından görmek ve pazarlığını yapmnk üzer~ her. gun a ıç 0 uce-

Kemani SADİ ve Arkadaşları saz heyeti 
Halkımızın yuksck teveccüh ve alılkal:ın He muvnftakıyet!e devam ediyor. 

nede Lv. fımlrllğl satınalma komslyo- \~simn~dzeııi$~a·r~ki.mDmc~rİıi .IFllnliblirıliklİnİİslİınİılnİIİimlİiıiİ' rıiaicaiitı.iitiıııiieiidiiiı:iimiiıiesiiıiiıı. •••••••• 
nunda yapılacnktır. İlk teminatı 187 il 

SAZ HEYETİ OKUYUCU~ARJ 
llra 50 kuruştur. Nilmunesl komsiyon- --· A VRUPADAN DİPLOMALI lLK TÜRK KÜRKÇÜ 

~~,;:~ı:·.~~:;;.'· belli 1,;·_·i~· 1 6 O - 2 O O L i R A ' y a Kemani D E 1\1 İ R A L t Hanende : HAFIZ IBRA~IM 
Klarnet Ş V K R Ü HAFI~ CEL~L 
Cumbüş C E M A L Bayanlar : BELKIS, FAIKA CAN 
Kanun i S ;\I A i J, Bayanll\r Suzan, Nadire, Saadet 
B:ınco Ş A B A N L İ L İ S E K İ idaresinde 
Pivımist A Y S E f, POGANNİ Kadın ORKESTRASI 

HergÜn aaat 4 den 7 ye kadar HALK matineleri, 1 Konsümas· 
yon 13,S kuruı Bayramda büyük Sürprizler... Maaalnrınızı evvel
den k atınız. TELEFON : 40099 

KET' in ne is y me feri 
Her gün BUKEITE bulacağıntz yemeklerin listesi: 

/ şkembe ~;orbası -
- Balık dolması - Yaprak dolması -

-- Şatobriyan - V iner§iniçil -
ÇULLUK ve KEKLİK KIZARTMALARI 

Hcrgün öğle ve ruqam yemeklerinde BUKET'in bu Spesiyalite
lerini isteyiniz. 25 senedir Pari.ste bulunan meşhur aşçıbaşı (KOMİ· 
RİOS) un bu harikulade nefis yemeklerini bir defa tecrübe ediniz. 
BUKET LOKANTASI İstiklal caddesi 209. Telefon: 42160 

Evlere yemek gönC:erilir. Ziyafetler kabul olunur. 

Tornacı, Frezeci, Pulanyacı, Zımpara 
tezgahı işcisi ve 

tornacısı 

Ruvelver tezgahı 
alınacak 

Askeri Fabrikalar umum müdürlüğünden: 

-MUAMELE~ 
Vergisine 

Tabi müesseselerin 19 Jl den 
itibaren tutacaklan 

Nümune 

1 
2 

Numune 

3 

İMALAT 
D E F T E R J, E R j 

MUAMELE 
DEFTERf 

Ücret üzerinden muamele 
vergisine tabi sınai 

Nümune müesseselerin 

4 ~1UAMELE 

Nümnne 

5 

DEFTERİ 

EM T J A 
İTHALAT ve İHRAC.\'1 
DEFTERİ 

Nim mamul maddeleri imal 
efürcn miıesseselerln 

150 ton saman alınacaktır. Pazar
lıkla eksiltmesi 13/1/941 pazartesi gü- I 
nü saat 15 de Tophanede Lv. fi.mir
liği satın alma komisyonunda yapıla
caktır. Tahmin bedeli 6750 llrıı llk 
teminatı 506 llro 25 kuruştur. İstckll
lerin belli saatte komisyona gelmeleri. 

Beygir nalı 
Giyim 

100 Bir No. 
4-00 İki No. 
100 Üç No. 

(771 - 38) 
••• 

Yuknrıda No. lan yazılı 600 giyim 
nal alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
14/1/941 s:ıh günü snat 14,30 da Top
hanede Lv. Amirliği satın alma komis
yonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
480 lira kntl teminatı 72 liradır. İstek
lllcrln belll vakitte komisyona gelme
leri. (775) (96> 

••• 
Bir adet muhat makinesi satın alı

nacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 15/ 1/ 
941 çar11amba günü saat 14 de Topha
nede Lv. dmlrllğl satın nlma komis
yonunda yapılacaktır. İstckUlerln 
bclll saatte komisyona gelmeleri. 

(776) (88} 
••• 

122,100 ve ay.rıca 30,000 kllo kuru ot 
alınacaktır. Pazarlıkla. ekslltmesi 13/ 
1/ 941 pazartesi günü saat 16 da Top
hanede Lv. Amirliği satın alma komis
yonunda yapılacaktır. İstekUlerin te
mlnatıarile belll saatte komisyona 
gelmeleri. (775) (37) 

••• 

lsmarlama Kürk Manto, Kürklerinizi Şık, ek_?nomik ~e Sanatlı Y~P
tırmak veya tamir ettirmek isterseniz. Beyoglund ~ Karlman maga
zas. bitişiğinde 

SAADET MEBROKE 
Terzihanesine geliniz. Telefon : 41492 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü llanları 

İstanbul ve Beyoğlu Vakıflar !dar elerlnde açık (20) ve (15) Ura asll 
maaşlı memurlyetler lçln 16/1/941 perşembe günü saat 13,30 da Çcmberll
taş'da \!akıflar Başmüdürlüğünde tahriri müsabaka. imtihanı yapılacaktır. 
(20) liralık memuriyetler için en az liseden ve .<15> liralık memuriyetler için 
en az orta mektepten mezun olmak lazımdır. Isteklilerln memurin kanu
nunda aranılan evsafı hnlz olmaları, muvazzaf ·askerlik hizmetlerini yapıntı 
bulunmaları ve dnire doktorluğunca yapılnca.k muayenelerinde sıhhi ln
zaları olmamalan lfızımdır. Bu hususdakl dilekçeler aşa~ıdcı yazılı vesika
ların. birlikte 1511/ 941 akşamına kadar idaremize verilmiş bulunmalıdır. 

ı - Zabıtnca tasdikli hüsnühal vo.raka.sı. _ . 
2 _ Mahkümlyeti sabıkası bulunmadığına dair mudd~iumumillktcn tas-

dikli veslkcı. 
3 - Mektep şahadetnamesi veya. musnddak sureti. 
4 - Nüfus hüviyet cüzdanı veya. musaddak sureti. 
5 - 6 x 9 eb'ııdında dört fot-O~ra!. 
6 - Ewelce b:ışka bir yerde çalışmış olanların ayrılma sebeplerini gös-

terir yeslkn. (137) 

Cinsi * Mlktan l\1uhammen bedeli İlk teminat 

Rontgen filmi 4 kalem 1137 lira 50 Kr. 85 lira 31 Kr. 
150 düzine 

Oureba hasta.hanesindeki Tıp Fa.kültesi Radyoloji Enstitüsü için 
lüzumu olan yukarda cinsi ve miktarı yazılı Rontgen. filml açık ekslltmeye 
konulmuştur. !halesi 21/1/941 s:ılı günft saat 15 de ıstanbul Vakıflar bat
müdürlüğü binasmda toplanan komisyonda. yapılacaktır. 

Şartnamesi her gün Levazım kaleminde görüleblllr. (77) 
Ankara.da istihdam edilmek üzere yukarda yazılı sanatklrlar alınacak

tır. Askerliğini ynpmış olmak şarttır. Taliplerin umum müdürlüğe müra-
cantları. (12454) 

Nümune E M T l A 
6 iTDAL!T ve fHRACA 

DEFTERİ 

Nümune S A T 1 Ş 

Kilosuna 7,5 kuruş tahmin edilen 30 
ton kuru ot müteahhld nam ve he~- M d ı .., .. c·b ı· T"t" bına alınacaktır. Pazarlıkla eksiltme- İnhisarlar Umum Ü ür ügu 1 a 1 u un 
si 13/1/ 941 pazartesi günü saat 16 da Fabrikası Müdürlüğünden : 

B k"'I İ • ik .. d .. l" "'.. tt Tophanede Lv. tlmirllği satın alma Fabrikamızın memurin ve i""l lo .. A-tasını ıoıeten a..,.ının. mukavele müd-7 a~ve a et statıst umum mu ur ugu ar ırma, k mıs ... _ 1 kt ti ..,.. ~ı "'l .....-y 

T o yonunwa. yapı aca ır. Ka te- detl bitmiştir. Lokanta 21/11941 tarihine müsadlt salı günü saat 18 da. yeni 
eksiltme ve ihale komisyonundan: Detterlerimizln 25 - so - 100 ve mlnatı 337.5 liradır. isteklilerin belli talibine ihale olunacaktır. Bu ışe istekli olAnlann mevc?t şa:tnameyt gör-

DEFTERİ 

daha fazla sayfalılan mevcuttur. saatte komisyona ~;lmelerL <777-89) mek üzere yukarda bildirilen güne kadar fabrika. mildilrlüR-une müraca.U 
1. _ Açık pazarlıkla eksiltme ve. ihalesi yapılacak olan SO forma tahmin eylemeleri Ulln olunur. (102) 

olunan 938 - 939 maarif istatistik yıllığından 2000 nil.sha ba.atırılacaktıl'. Yubndald defterlerin nasıl kul- 59,720 kllo ha.ki pamuklu kırpıntı ve ::;=~::.:...::::...::=:.::.:..... __________________ _ 
2. - 18 sahifelik beher forması için 45 Ura fly&t tahmin ed.Uml§ttr. 'lr. lantlacatma dair İBZARNAME 140,280 kilo beyaz pamuklu kırpıntı d 

7.5 besabllo muvakkat teminat vesika.sı verilmesi l!zımdır. Fiatt 25 kunış. satılacnktır. Pazarlıkla eksiltmesi Beykoz Tümen Satın Alma Komisyonun an ı 
3. - İhale 941 senesi 1klncikA.ııun ayının 15. inci çarşamba günO. saat ._ ____________ .. 14111941 salı günü saat 15 de Topha- l. _ Askerl ihtlyaç için dOOOOO• kilo bu~y kepeği 16/1/1941 perşembe 

15 de umum müdürlük binasında 'toplanacalt olan komisyonda. yapılacaktır. Kazanç verglst kanununa gl>re nede İst. Lv. ti.mirliği satın alma ko- günil saat 11 de aeıı.mı:y.de ııatın alma komisyonunda. ~lıkl& satın alı• 
Nümune dairede görülür. Şattname komisyon Jc!tlpllğinden ısteneblllr. ı B T t YA. T AKÇE S ı ve misyonunda yapılacaktır. Tahmin be- t 

c9002• ..12466• .& M O R T t S M A N L .& B deli 30,028 llra kati teminatı 4504 lira. nacıt, ır. Pazarlık neticesi teka.rrür edecek fiyat üzerinden 9' 15 temlna.t &lıı-
İsmail otar 20 kuruştur. Taliplerin belli vakitte nacaktır. c99• 

komisyona gelmeleri. (778) (90) .::::=::::~------------------------
Mal iye Vekaletinden: Umunıı s:~ ;:rı:Krş. 30 ton klreç ~;~ağı alınacaktır. 

NK L 
Pazarlıkla eksiltmesi 15/11941 çar-

GümÜ§ yüz kuruılu idarin tedavülden ·ı ,. AP Kı'TAPEvı· şamba. günü saat 14,30 da Tophanede 
k ıd 1 h kki da .1,.. Lv. lmlrllğl .satın alma komisyonunda 

a ın maıı a n 1 an yapılacaktır. Tahmin bedeli 12,000 ııra 
Güm~ yüz kuruşluk.larm ye.tine gümüş blr liralıklar darp ve plyasıı.y& İstanbul • Ankara. Cad. No. 155 ilk teminatı 900 liradır. Taliplerin bel-

kftf1 mlktarda. çıkarılmış oldutundan gümüş yüz kuruşluklann 31/İldncl- ._ __ T_A_Ş_R_A--Sjp_A_R_İ_Ş_LER_t __ .. 11 vakitte komisyona. gelmeleri. (780-92 
kanun:941 tarihinden sonra tedavülden kaldınlması kar:ı.rlaştırılnııştır. ö 

Gfimüş yüz kul\Uşluklar 1/Şubat/1941 tnrihlııden itibaren artık tedavül SÜR'ATLE G NDERiLtR. OSMANLI BANKASINDAN 
etmiyecek ve ancak yalnız mal sandıklarlle Cumhuriyet merkez bankası şu- •••••••••••••• Kurban bayramı münaıebetile 
belerlnr.e kabul cdllebllecektir. Oımanlı bankasının Galata merke· 

Elinde gümüş yüz kuruşluk bulunanların bunlan mal s:ındıklarlle cum- zile Y enicami ve Beyoğlu şubeleri 
hurlyet merkez bankası şubelerine tebdil cttim1eleri lldn ol~;tô25) 

00216
) SATILIK 8/ 9/ JO ve 11 ikincikanun 941 

günleri kapalı bulunacaktır. 
d Gayet iyi cins ve modern stilde 

Maliye Vekaleti Milli Emlak Müdürlüğün en yeni yatak. ve yemek odası mo- * Çocuk Es!rgeıpe kurumu Kasım-
İstanbulda Kartal kazası dahilinde bulunan Dra~os tepesinin 10/1/941 bilyalan satılıktır. Hergün aaat paşa nahiye idare heyeti rcWiğlnden: 

cuma günü saat 15 de VekAlet satı.ş komisyonunda ihale edileceği 9/12/940, t 0-1 arasında Beyoğlunda Ka- Kolum.uzun yıllık liongresi 5/1/941 
13/12/940, 17/12/940 ve 23/121940 tarihlerinde i!An olunmuş ise de kurban ranfil sokağında 5 No. Küçük pazar 8~,!1 aaat 10 da. C. H. P. Kasım-
bayramma. tesadüf ' etmesi dolayısUe !halenin 2490 sayılı kanunun 13 üncü Tüne! hanının 4 No. sında gö- paşa naıliJYe kurağında. toplanaca~ın-
rnaddest mucibince bayramı takriben ilk iş günü aynı saatte yapılacağı Uin dan,. tetmn A.za.nın teo:fillert rica. olu-
olunur. c12427ı rebilirleır. nur. 

M. M. Vekaletinden: 
Kuleli, Maltepe, Bursa askeri liselerinin lier üç 

ainifına ta1ebe alıniyor 
1. - Kulell, Maltepe, Bursa askerl liseler1nln her iıo sınıfına 1/Man 

941 de başlayacak olan yeni ders devresi için maarif ll.3elerlnden nakli m
retlle talebe alınacaktır. 

2. - Alınacak talebenin , Türk ır kından olması, sıhht muayenede sal• 
lam çıkması ve istek.il adedi ihtiyaçtan fazla olduğu takdirde yapılacnt 
seçme sınavında kaz.anması ve kendi okullarında bu sene aldıklan ilk ka.
naat notlarının derecesi iyi olması şarttır. 

3, - Bir sene tahsili terk edenler, her ne sebeple olursa. olsun yaşını 
büyütmüş veya küçültmüş olanlnr, y~lan, boylan ve ağırlıkian askerl lise· 
le12 talimatında yazılı hadlere uygun olınayanlar knbul olunmazlar. 

4. - Bu şartları taşıyan isteklilerin bulundukları yerlerin askerlik şu
belerinden diğer kaydukabul şart!arlle müracant yollarını öğrenmeleri ve 
buna gôre de kaydukabul kA.ğıtlo.rını hazırlayarak 20/II. Klnun/941 den 
itibaren askerlik şubeleri yollle bu ktı.ğıtıarı girmek istedikleri okullara gön
dermeleri ve okulların bulundujtu yerlerde bulunan isteklilerin de yine 
20/ n KAnun/941 den itibaren dotruca okul müdürlüklerine müracaatıan 
1lln olunu.l'. c1679a t.12114• 


