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Hitlerin nutku 
1932 yılı sonunda .AlmallYada 

Yapılan mebus seçimi Nasyonal -
Sosyalist partisine büyük ekseri
yet temin etmişti. o zaman BB.Ş:
Vekil olan general von Schleicher 
Reichstagı feshettirmek istOOi, 
Reisictimhur Hindenburg buna 
raıı olmadı von Schleicher isti-

Bingazinin 

si muhtemeldir 
İngiliz motörlü kuvvetle .. 
ri İtalyanların bu mühim 
kalesine doğru ilerliyor 

' fasını verdi. 30 k!nunusani 1933 Dün akş:ı.mkl radyo ga.zetesinden ~iz 
de ihtfyar Hlndenburg iktidar «~.eı;:enln su:ı~:ı°1~~~e.~n~fh~~de 

k.. . t' d' motorlu kuvve .. "'hi 
ınev ııne Hitlerı ge ır ı. llerlenıcktecllrler. Onler1nde mu.t m İngilizlerin zaptettikleri Dcrneyi ve Mısır hududu ile Bingazi 

Hiç şüphe yok kJ B. Hitlerin kuv~~! u~ı~\::~dığ~~~f:nebll~~r~~ıc: arasındaki sahayı gösterir harita 
sekiz yıllık idaresi, Almanyanın, ~da Blngazl.nln de düşınesl çok = ================ ========== 
tarihinde bir mislini daha gör- muhtemeldir. Burada da mühim bir, 
ınediği yükselme ve kuvvetlen- İtalyan kuvveti olduğunu sanmıyo-

tne devresi olmuştur. Bundan ruz.• Bin gaziye doğru 
dolayı olacak ki Almanya Filh- Londrıt. 31 (A.AJ _ ı.ondmnın se
ren, her nutkunda, geçmiş za- lihivettar mahfıllt-ıinde Sudandaki 
tnanlara mutlaka bol yer ayır- ingÜlz ileri hareketinin şimalde de-

vam ettiği blldir!Jmeıctedir. Bundan 
ınayı, eskl idarelerle kendi zama- b ka Agorde.t ve narentu ilzerlerlne 

Albay 
B.Donovan 

Ankaraya gitti 

Bulgar mec
lisinde mühim 

bir ta ~ rir 
nı arasında mukayeseler yapma- y!f,ııan tazyik. hareketine tle .devnm 
"in c.ok seviyor. iktidara geldiği- edilmektedir. Ingıllz ıotıı.lan ItaJyan 
J• somallsi hududlcırt içinde bulunmak· 
nln sekizinci yıldönümü münase- tadır. Dü.şma.n bu mıntakacla fazla 
betile evvelki gün söylediği uzun mukavemet göstcrme!ctedir. 
nutkun da dörtte üçünü gene bu Londra 81 <A.A.> - DalJY Telegraph 

Dün hususi tayyare ile 
şehrimize geldi 

Hükumetin beş nok· 
tayı aydınlatması 

istenecek 
yazıyor: L1byadakl İngiliz ordusunun 

gecmiş zaman ve tarih işgal edl- hedefi, bu havallde düşman~ en mü
yor: Versay muahedesi, bu m ua- hlm kalesi olan Bingııztdlr. Inglliz kı
hedenin sulh yolu ile değiştiril- taııırı Demenin garbinde geniş bir 

· (Devamı 2 nci sahifede) 

Sofya 31 (A.A. ) - içlerinde 
tanınmış demokratlardan B. Steinof 
buhı~an 15 nafiz Bulgar mebuau ve rnesi teşebbüsleri, Milletler ceını-

yeti, terki teslihat konferansı, 
Nasyonal sosyalizmin içerde. ve 
dısarda başardığ'ı işler ve saıre. 
B. Hitlerin salfıhiyetli ağzından 
alman milletinin yüzlerce defa 
dinlediği bu tarihl büllsaya, bu 
defa demokrat İngiltereye ve 
alel~sul yalmdiliğe karşı şi~de:~ 
hücumlar da HA.ve edilmıs.tn · 
Dünyanın bütün felftketıerinden 
ve bütün harplerinden - 19.14 ~e 
olduğu gibi 1939 da - hep ıngıl
tere mesuJdür. fngiıtereııin mak
sadı Avrunada kuvvetli devlet 
bırakmamaktır, Almanya kU~
vetJendiğl lcin ingilitereni~ h~ı
cumunn uğramıştır. Fakat, Ingıl
tere, dlinyaya haklın muazzam 
bir imparatorluk olmakla bera
ber Avrupanın en geri ~.eı::ıle~e
tidir, icinden kokmuş, çurumuş
tür, adam olamaz, yıkılacaktır. 

Yunanhlar 
Avlonyaya 
yaklaştllar 

Harekat, Klisuranın ba
bsında da inkişaf e diyor 

1 ıol cenah mebuslar yakında hükU· 
mete sormak niyetinde bulunduk.
lan bir sual listesi hazırlamı~lardır. 
Sual listesinde aşağıdaki hususlar 
j hakkında bük-O.metten vaziyet sorul· 
maktadır: 

1 - Kral Boris'in Bercbtesgaden 
ziyareti ve B. Hitler ile yaptığı gÖ· 
rüşme. 

2 - Bulgari.tanın istiklal ve hür
riyetinin tehlikede olup olrnadlğı 
ve Bulgaristandan yabancı kıtaat 
geçirilmesini ve memleketin yaban· 

Diln akş:ı.mıu nü!yo gnzetestiıden: cı kUvVetler tarafından işgilini men 
İt.alyanlnr şlınnl cephesinde Yun:m İçin ne gı"bi tedbirler alındı:;... 

mevzilerine sık sık tnnm.ızlıırda. bu- .... 
ıunmnkta Isclcr de mevzilerine sım- 3 - B. Rooseveltin Avrupaya 
ı:ılo yapışmış olan Yunnn" askerlerini Mirawy Donovu l'eşilköydc gönderdiği hususi mümessil albay 
buradan :ı.tma(;a blr türlu muvaffak tayyareden indikten soura Dooavanla ne ııröriiştüğü. 
oıamamışlardır .. Bu Itnlynn taarruzla- 4 - Avrupanuı cenubu şarkisin-
nnın hedefi Itnlynn maneviyatını Ameriknlı miralay Donovn dün ôğ- de uzun sürecek bir harp çıkması 

.. kseltmek sıkışık blr vaziyette bu- leden sonra tayytırc llc Atln:ıdıın şeh- ve diğer Balkan memleketlerinin bu 
iunan 11 inci Itnlyan ordusunun yü- rlm.lze gelmiştir. Mlrıı.lay DOnove. Ye- harbe sürüklenmes' t blik . k 
künü ııafületmek olduğu anlaşılıyor. ıillköy tayyare ista.Syonundn Bakırkoy B 1 • t 1 

.e esme arp 
Yunanlılar cenupta Avlonya limn- kaymakamı Amcdknıı koıısoloshanesl u garas anın ne v~~et aldıi:1· •v • 

15 
kilometre kadar yana§~ erkanı ve gazeteciler tara!mdıın kar- 5 - Sovyet Harıcıye komıserl1g1 

nına. ı yayı hant toplarla. döveblle· şı.lanmıştır. Albay Donovo. gazett-cUere wnumi kih"bi B. Soblef'in Bulgaria-
ve Av on b tunmaktadır beyanatında demiştir ki: tam ziyareti. 
cek vaziyete gclnıiş u - crBu akşaın Ankaraya gidiyorum. Li d S 

1 
. •v• • 

ıa.Klr. is•·ıranın "imal batısında. tedricl Ankarada. devlet ı1callle tcma~larda ste 0
• ovyet et' BırJ.ıgının Av-

' .,. ı klH da. bulunduktan ııonııı Mısıra ve Flllstlne rupada uıtaraf kalan yegtlne büyük 
bir ~mrette inkişaf eden ınre gideceğim.• devlet olduğu Bulgariıtamn. sulhun 
Avlonyayı tehdld eden ha.rekattan az Albay Donov:ı., seyahatinin sebep ve muhafazası ve Bulgaristanla Balkan 
mühlm değHdlr. ı'talyanlann neticeleri hakkında. sorıllnn sn:ı.llere yarunadıuının yeniden bı·r harabeye 

Londrn 31 (A.AJ - n.b 1§ ı A.rna.vutıukt:ı. Tepedelen'i tahliye etd- de k11;aca şu cev ı verm t r: dönmemesi için Sovyet Birliğine 

tıklerlll. e daır hl" bir teyid mevcu cTemaslanm h:ıkkında !}imdiye ka- gu"veniJdi.;.; izah cdilmekt•d'r 
y dar gazetecilere h\ç bir şey söyleme- o• .. ı . 

olmamasına ro~en, It~yanların ~~ dlm. Bn prensiplml bozmak tsteınlyo- ':akında hükumetten yapılacak 
rlt dilmt.ş va.ztyete du~ınemek ç rum.• bu ıstizah, Sofyada büyük bir ıılaka 

e . t teşkil eden bu d .:ı_ 
cephenin bır çıkın : in dııha lhtl- Miralay Dono\'& dün nl~am ekspre- u.yan ınnıu.tadır. B. Steinof, bu is-
ınıntaıt:ı.sını terke men azan dik se bat!bnan hususl vagonla Ankaraya tin.hın çok ehemmiyeti olduğunu 

BU SABAHKi 
TELGRAFLAR 
Yunanlılar 

yeni mühim 
muvaffakiyet
ler kazandılar 

B. Churchill'in 
y eni bir nutku: 
Galip geleceğiz 

Halk B. Churchilli 
hararetli surette alkışlad.I 

Sout.ampton. 1 (AA.) - B.B.C. 
~:. Churchill, dün şehri ziyarcıt et• 
tJgı zaman halk tarafından pek ha
raretli surette alkı§lanmıştır. 

İngiliz ba!wekiH, Alınan ha 
hücumlarına bu kadar parlak b~ 

ı al 
. ~urette mukavemet ettiğinden dola 

t yanla rdan 150 esır hükumet namına halk.\ te<>ekk- 71 

1 dı 
. . . ,. ur et-

a ın ' tankJa rla taarruz mı,, kend~: refakat etmekte olao 
•• kü• t ••Jd"' B. Hoplciıuı alluşlamağıı davet pus r U U etmi§ ve demiştir lci: 

Atına 1 (Radyo bu sabah snnt do- ~- Llbya ve Yunani!Jtan hadise-
kuzda) - Kı~aatunız 1900 met.re ve le~~ İ~y~ hakkında .~ıı.şist ~e nıui 
daha yüksek daıtlık m.ınt.akalarda. yap- re1anlennın zaafını goatcrmışlerdir. 
tıklan muvaffakıyetli muharebeler Faşistler, Kahire ile Atinaya mu
netlcesinde düşmandan pek mühlm zafferane yürüyeceklerine naziler
mevziler zaptetmı~_tir. D~ndnn 150 den yardım ve kendilerini idare et• 
esir a~tır. Duşnıanın tnnklarla mel erini istemiflerdir Bu hal b ·z1 
yapmağa kalklştı~ bir taarruz daha beki.iyen U%Un 'Ve .. ~fn • t"h' ı 

1 

bidayette boğulmuştur ... ' ım ı an an 
Atina l (A.A.)- B.B:c.: Yunan rnd- karşıla:?ağa cesaret veriyor. Calip 

YOStl, yeni mukabil taarruzlar netice- gelccegız. Ne zaman ve nerede ıra· 
sinde İtayanlann yeni meV?Jlere 'l'lca.t lip geleceğimizi söyliyemem. Fakat 
e~melerl beklenmesi lbıın geldlğlnl göreceklerdir ki galip geleceğiz.> 
soylemiştir. 

Merkez cephesinde fena. havalar, 
Yunanlıların müşkülA.tını arttırmak
ta ise ve karanlık basınca Yunan et
radı Ue topçuları toplarını yeni mev
zilere yerleştlrmeıte muvaffak olmuş
lardıı'. 

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

Yeni bir Viyana 
koni eransı mı? 
Macar • Rumen ihtili.fla

r ile me§gul olacak 
Londra 1 CA.A.) - (B.B.C.) Bükreş

ten bildirildiğine göre Macaristan ile 
Romnnya anısındaki ihtlH\nan hnl ve 
taS!etmek için Vlynundıı. yenl blr kon
ferans toplanması ihtlmnll vardır. 

B. Hitlerin Mareşa l 
Pefain'e ceva bı 

Londra. 1 CA.A.) - (B.B.C.) öı:tre
nUdJğine göre Fransa. hükümetı ni.'z
dlndeki Alman setir! B. Abctz dUu 
Vlchy htikümeUnin parıs mümrsslll 

'.B. de Bıinon'a mareşal Pct.nln'1n Noel 
miinasebetile kendisine göııdermı.., ol
duğıı mesaja B. Bitlerin cevabını tevdi 
etmlştir. 

Gen eral de 
Gaulle'ün b ir 

hitabesi 

B. Hitler artık 
bekliyemez 
Lord Halifax•ın fikri 

bu merkezde 
Vaşin:ton 1 .CA.A.) - <B.B.C.) Loid 

Hnllfaks. dün lnglltercye bir lBtllrl te
şebbüsü ihtimalinden ba.hsetmlş v• 
demiştir ki: 

«Bitler artık bekllyımıez. Zira itaı
ye.da, Balkanlarda ve Almanyanın da
hilinde yazlyet, günden güne vehamt* 
kcsberuy~o~r~·~~~---~~-

Roma radyo
su ne diyor? 
İtalya, bütün ınÜstemle

kelerini kaybetse bile 
hatb hareketini 
değiştirmiyecek 

Lomlra. 1 (A.A.l - B.B.C: Roma 
radyosu Inglllz muznfferlyellcrlnl kü
etiltmeğe u~raşı~ ve aynen deınlşU.r 
ki: 

•Kuvvctlerintlz, evveldrn İtnya.n 
başkumadnnlığmc:ı. tesbit edllen plin 
nıuclbince Demeyi tııhllye ctmlşlcı-
dlr. Bu hareketin neticesi ynkmda gö
rünecektir .• 
Muteakıbeıı spiker. mareşal Grn:ı:tn

Bunları okuyunca insan, he
men tefessüh etıncTc üzere. inkı
raz halinde blr memleketle Hitle
rin nicin bu kadar meşgul oldu· 
ğuna ha rret ediyor, ve nah'll olup 
ta bu cürümüş gövdenin dina
mik, genç faşist İtaJyayı a1tetti
ğine, alman kudret ve azametini 
de tehlikeve sokmasına şaşıp ka
lıyor! Bahusus Hitler, bu harp 
esnasında bir kere Polonya gale-

yatlı b1r hareket olacağını n • hareket etmiştir. beyan etmiştir. 
kate almaları muhtemeldir. 

Londn ı CA.A.) - CB.B.C.) Dlln ak- nlnln garıl çölünde ve Llbynd:ı U(' fır
şam hür Fransız relsl general de Ga- ka feda ettiğini Ye bu surette It:ılynn
ulle şimali Afrikadakl Fransız ordusu- Iarın düşmana daha büyük bir t"l ıkA
na hit.np etmiş ve Ltbyıının işgG.llnl vemet göstcrmeğe muvarr k oldukltı

' tamala.m:ık için müce.deleye lşUrak et- nnı söylemiş ve Gazetta del Popolo 
mek üzere gayet mliheyylç bir hitabe- gazetesinden şu cümleyi nnklelm!ı;tlr: 
de bulunmuş,cFransanın lstlkbnll, Ak- cıltalya., bütün müst.emlekclıırlnl te.l'
~1enlz muharebesine balt'lıdtr• demiş- ketse bile hattı hareketini değişilrml-

b~sinden sonra, bir defa da Fran- 1 M t k 
sa hezimetini takibeden günlerde Genera e a sas Şimali ltalyada 

karısıklıklar 
ı:İun yecektlr.ıı lrıgiltcreye iki defa el uzattığım 

ve İngiltcrenin bu uzlaşma tek- • 1 d f d •ıd • 
liflerini reddettiğini söylüyor. merasım e e ne 1 1 
:Nerdeyse yıkılacak olan, içi f.esat 

• 

Milano valisinin vekalet 
emrine alınması bunu 

teyid ediyor 

dc!u bir devlete mütemadiyen 
anJac:ma eli uzatmaktaki ınecbu
livett de anlamak güçtür . 

. Nutkun · siyasi ve müspet klS

ını İngiltere ile Amerikayı tehdi
de ve italvayı korumaya ııasre
diimiştir. Hitıer, Jngiltereye, arn~ 
likan yardımile Avrupaya asker 
Çıkarıp harbi kabul etmesi için 

di or llıeydan okuduktan sonra Y 
ki: <fŞimdi Avrupa kıtasın~a. b~ 
hınuyoruz ve bizi, oldugum ' :s da Yerden kimse çıkaramaz. ura 
·· anı geUn-Usler inşa ettik ve zam 
ce kati darbeyi vurcağ'lZ. Bu 
efendiler bütün zamaı.ı.unızı bu . lıw na 
kati darbeyi indirme hazır gı 

.. ecek
ha~rettiğimizi bu sene gor 
l~r<iir.ıı 

•t beden nmer, Amerikaya Jn a 

Dün akşamlcl radyo gazet.e.s.lnden: 
Şlmall İtalya. şehirlerinde bir takım 
~ çı.ttı.tı hakkındaki ha
berler Itaıya tarafından tekzlb edil
mişti. Son haberler Mlllno valisinin 
vekalet emrtne alındıtı ve yerine 
Torino valisinin tayin edildiği bildlrll
mektedtr. 

Mlllno vallsi:ntn -vekalet emrine 
alınması bu şehirdt kanşıkhkla.n te
yid edet" ma.hlyette telt'\.kld odilmekte
dlr. 

Irak kabinesı 
istifa etti 

Londn 1 (A.A.) - (B.B.C.) Bağdat.
tan bildirildiğine göre Irak başvek.ill 
B. Reşid Ali dün kabinenin istlfwruu 
kral naibine vermi§ ve Jstlfnsı kabul 
cdllmlştlr. İstl!a, Irak mecllslnde hü
kümetın uğramış olduğu muhalefetten 
ileri g~lr. 

İngiltereye yardım getirecek her 
geminin torpilleneceğiııi söylü-

Yor. Al İstanbul vilayet binasının bayrağı Genera l Veygand 
Yu_nanistandak.i fngiliz hava kuvvet- Bone 31 (A.A.) - General 
len de yardımcı kuvvetler kuman· Weygand buraya gelmiı ve halk ta· 
danı .hazrr bulunmuıtur. • rafından hararetle karşılanmıştır. 

· ıyanın -İtalyaya gelince, Ita ak A . 31 (A A ) - General 
w nı umm üna · · 

tnanyadan ayrılac~f,:1 Idıığu Metaksas öğleden sonra Akropol 
boştur. itaıyada ihtııaııer ~ ·ıya-r karşısındaki medfenine gömülmüş
<ia yalandır. Almanyanın S cı · tür. Cenaze merasiminde Kral'.. yeni 

N 
... ddin Sadak !Başvekil. hükumet azası, yuksek 

ccın.- ı '- d' ı tik d evlet memur arı. ~or ıp oma , 

(Devamı 7 ad sahifede) 

Atina 31 (AA) - Buglin Atına Ahali, Fransa, mareşal Petajn ve 
sokaklarında, yolların iki tarafına general W eygand lehinde heyecanlı 

(Devamı 2 ncl sahifede). köıahürlerdc bulunmuıtuz. 

................................................................. ........ 

- iskarpinlerimi 35 li raya aldım, acaba nereye giyip ıritscm ) ••• 
Akhn varsa müıakabe komisyonuna git bayanf. .• 



·sahife 2 ·~KŞAM ı Şu15at 1941 

1 ve Ba. Haberler J , _________________________ __ Diin. Geceki Sabahki 

Harp tebliğleri 

İngiliz tebliği 

Tayyareler birçok 
İtalyan hedeflerini 

bombaladılar 

Kahire 31 <A.A.) - İngiliz hava 
hlvvetıeTI tebliği: 

Iııgillz hava kuvvetleri, bilhassa. 
Barce tayyare meydanını hedef ltti
h:ız etmiş ve ba tayyare meydanı, 
İngiliz bombardıman tayyareleri ta.-

Almanlar 
Fransada 

seferberlik mi 
yapacaklar? 

Havas ajanai bu hususta 
dolatan haberleri 

tekzib etti 

rnfındnn bir çok defa taarruza uğra- Viclıy 31 (A.A.) - H avas ajan~ 
mışLır. Derne ile Bingazl arasmdakl sı bildiriyor: Bazı uydurma haberle 
esas yolda bulunan bu tayyare mey- rin lcati: bir surette önüne geçmek 
danı etrafındaki binalara. tam isabet- ·· F d b l Al k 
ler kaydcdllmJşttr. Cr. 42 tipinde bir uzere. ransa a u unan mao uv· 
düşmnn tayyaresi, nvcılanmızdan bi- vetlerı başk.umandanı A1man ma• 
rfsi t.arafından alevler tçlnde dfi'1ürül- kamlanrun ı.şgal al tında h ulunan 
müışLür. topraklarda t 8 ile 45 yıış arasındaki 
Şarki Afrlkada, tayyarelerimiz Ne- kimselerin sil~h altına alınmasının 

ra - Negalli yolu üzerinde kfiln bir biç bir zaman tasavvur edilmediğini 
köprüye r,ılke _!lücu~u yapmış ve bom- bildirmiştir. 
bafarını bıı koprü uzer1ne atmışlardır. B E C · ' • 

Moyale mı.ntakasında diğer blr filo, ayan Ve urıe nın 

~taı~an topçu~ ve piyade mevzileri Amerikada konferanslari 
nzerını> pike hucumlar yapmış ve ln- Vi h 3 1 (A.A ) Ha · 
filiik ve yangın bombaları atmıştır. ~ ! . · - vas •1ıı:n-

Bir keııir uçuşu esnasında, diişma- sı bildirıyor: Matmazel .Eve Cwıe
nın Cr. 42 tipinde bir avcısının hücu- nin halen A merikada yapbğı mücıı.
muna uğrayan tayyarelerimlzden biri dele bütün Vichy mahfillerinde şid
bu düşman avcısını tardettiktcn son- detle takbih edilmektedir. Bayan 
ra tayyare meydanı üzerinde pike Eve Cut'İe Amerikadaki Fransız 
aeuşu yapnuş ve yerd~ du::ın d?rt muhacirleri birliği ile münasehattar 
Capnonl tayyaresini mıtralyoz :ı.teşıne 1 k A . ._ d · h li d k 
tutmuştur. o ara • meruta a serı a n e on-

'Bütün bu harekattan bir av tayya- feranslar vermekte ve bu konferans
re.ıniz mfuıtesna olmak üzere diğer larda «Fransay1 beslt-meJ 'niz:r> fik
bütun tayyareıerimi7. salimen dön- rini telkin etmektedir. 
mliştilr. 

A lman tebliği 

Bir İngiliz cephane de
posu infi!ak ettirilmiş 

General Met aksas 
(Baş taralı 1 nci sahifede) 

sıralanmış diz çöken halkın arasın
dan general Metaksasın tabutu, Yu
nan bayrağına sanh olarak geçer• 
ken, Yunan topları Arnavutluk dağ-

Bertin 3 J (AA) _ Alman or- larında müstevliye karşı ate' ve de
dnlan başkumandanlığmın tebliği: mir yağ<lırıyoıdu. 

Yunan Vcliabdinin zevcesi Klisuranın zaptını halkla 
birlikte tesid ediyor 

Romanyada 
tevkil/er 

Mevkuflarin mikdari 
2500 ü buldu 

lngiltere 
sarsılmamıştır 

Halk, B. Cliurchill'in 
sualine böyle cevap verdi 

Amerika 
lngiltereye 

çok geniş yar
dım edecek 

Eski Berlin sefiri Alınan
yaya derhal harp ilan 

edilmesini istiyor 

New - "'Eork 31 (A.A.) - Bir çok 
emareler, Amerikanın İnglltereye ya
pacağı yardımın geniş ve seri olaca
tını katı ve emin bit surette göstel'
mektedlr. 

Dün IDtler Amerikaya ve Amerlkan 
gemilerine kal'Şl. tehdidler savururken 
mümessiller mecllslnln hal1ctye encü
meni, B. Rooseveıt projesinin muad
del şeklini kabul etmiştir. 
Aynı ıamanda bazı yüksek Ameri

kan §ahslyetlert nazller aleyhinde 
sarahaten cephe almakta ve B. Roo
sevelt tarafından İngiltere büyük el
çisi lotd IDı.ll!aX'a. yapılan bir vaadin 
metni neşredilmektedir. Bu garanti, 
Bitlerin nutku üı"6rinde müessir ol
maı:nası için neşredilmemlştL B. Roo
seveltin söyledJgl sözler şunlardır: 

..Amerikanın gittikçe genL,teyen 
Bükreş 31 CA.A.l - D. N. B.: Sela- Londra 31 (A.A.) - (Reuter) : endüstri mi.ies.seselerlnden arkası ke-

blyettar mah:fillcrdcn blldlı1ldiğine B. Churchill, bu sabah Soutbamp- silmez dalgalar halinde çıkan cephane 
göre, Bükre~ tevkif edilen 106, taş- ton şehrini ziyaret etm•iştir. Başve- ve harp malzemeslnl İngiJt~renln enı
rada tevki! ed1len 392 kişiden maada kile, hu ziyaretinde bayan Churchill iine Amade bulundurmak suretlle 
polis Biikreş ve ta•rada 2,022 kişi da- yaptığ•~•~ Y" ,.dı"'"' gittik"e dal1" bu" 

v ile B. Ilopkins refakat eylemi«tir. ............ ..... ...... " Q -

hn. tevkif etmiştir. Bunlardan 269 l<lşi " ··k b1~ mikyast" devam edecer.1-•zi 
Şehirde ve doklarda bir gezinti ya- yu .u.ı ·•• 0 uu 1illen isyana. iştirak etmiş olmak zan- size bir kere daha temin etmek iste-

nı altmdadır. pıf mış ve Başvekilin şehirde bulun- rim. Amerlkanu1 yardımı sizin olduğu 
Diğer taraftan pollsten öğrenildiği- duğu haberi yayıldıkça fazlalaşan kadar bizim için de mukaddes olan 

ne göre, Lejyonerlerden profesör Can- halk tarafından misafirler şiddetle bir davanın kazanılmasmı temin ede
tacuzlno da. tevk1! edilmiş ve ~vinde ve iç.ten gelen heyecanla alk.ışlan- cektir.ıı 
asilere haber vermeğe mahsus bır tel-. t B"lh d k am ı · B Fühı-erln tehdidlcrine derhal ınuka-
slz ileti bult"n t mış ıT. 1 c.ssa o e esı. . 

"'muş ur. Ch hill' k b ı· b" h"' .. bele edenler arasında ayandan Carter urc e ço araret ı ır usnu 
Glıı.ss da bulıınmaktadır. Bu zat, Ya-

kabul göstermiştir. şin~ton'da. demlştır kJ: 
B. Churchill çok zinde ve S'ilihatli .. zannedersem bizim tçln yapılacak Egede 

kar lırtınası 

sa milli.katlar 

Çok çocuklu aileler 
cemiyeti 

Bay Ferid Tuğmen, altı ço
cuklu bil' aile babas1d.ır. Bir 
•Çok çocuklular cemiyetoi» kur
mak niyetinde olduğu için ken
disini ziyaret ederek sordum: 

- Cemiyetinizin esasları ne 
~lacak~ 

- Cemiyetimizin esas gayesi 
memlekette nüfusu artırmak, ço
cuk vefiyatının önüne geçmek, 
aileleri çok çocuk yapmağa 
teşvik etmekle beraber çok ço
cuklu aileler e yardım etmek tir. 
Çocuklarını tahsil ettirerek mü
fid olmalarına çalışmak. .. Peder 
ve validelerinin vefatları vuku
unda da çocukları cemiyet h~
mayesine alarak sefaletten kur
tannağı düşünüyoruz. Bundan 
başka b öyle ailelere mensup 
yavruları sanat sahibi etmek, 
icabında muhteüf sanayi atelye• 
leri açarak cemiyet mensupları 
arasındaki sanatkarları işsiz bı
rakmamak ... Ve istihsali ucuza 
mal ederek çok çocuklu ailelere 
sağlam ve ucuz mal temin et· 
mek ... 

Bu cemiyet merkezi lstanbul
da olmak üzere Türkiyenin her 
tarafında şubeler de açarak, bu 
r.ıevzu üzerinde konferanslar 
vererek gayesini yayarak bir İç· 
t.imat yardım cemiyetidir. 

- Teşekkül elli mi? 
- Nizamnameyi hazırlı.ıdık. 

Henüz vilayete vermedik. Bu ce
miyete matbuatın ve bütün ala
kadar makamların müzaheret 
ebnesitri, mensuplarına kanuni 
kolaylıklar gösterilmesini isti
yoruz. !\1esela tarik bedelinden, 
diğer bazı vergilerden istisna 

General Metaksasın milli cenaze Bir denizalh gemisi ceman 20 bin 
meraııimi muzaffer bİJ< askerin ceton lıık düşman ticaret gemilerini 

batırmıştır. nazc merasimi olmuştur. Bugün bü- Yollar 4 - 5 metre karla 
örtülü, bazı köylerle 

münakale kesildi 

gözüküyor ve o derece çevik bir en iyi Lş. bizzat torpil göndermcktir.11 
tarzda yürüyordu ki yanında bulu- Amerikanın eski Berlln sefiri James 
nan belediye yüksek memurları çok Gerard, ayan meclisinin hariciye en
d.efa kendisi ile ayni tempoda iler· cümeninde ruızllere karşı llilnıharp 
lemekte güçlük çekiyorlardı. edilmesi taraftan olduğun11 söylemlş-

B. ChurchiU, ba"ı açık belediye tir. Mukmiallke?h, müzakrtıerke yol!le sdulhln. Y. Ç. 
,.. >-arma m .. nınu1 a mevcu o - [ L _J 

hinasının merdivenlerinden halka maclığını ilave etmiş ve B. Roosevelt _____________ ,._ 

edilmeleri. 

Alınan harp tayyareleri dün de tün Yunanistan büyük ölüye ağla
b;rbirini takip eden dalgalar halin- maktadır. 
de Londracfa askeri ehemmiyelteki Meıasimde Kral, veliaht ve Na
bedcflere infilak ve yangın bomba· zırlardan baska büWn harp sınıfları-

' 
·ı h" t · ı d' nrn ve teşkilatların mümessilleri ve an c ucum e ınış er ır. K A • • • 

M •. f •t t 1 J kt ralın asken ve mülkı maıyet er-• un erı ayyare er a ça an uça- k• h h l 
k b k . t ·ı d anı anr u unmuştur. 

ra cenu u şar ı ngı tere e tayya- B" .. k B · A · d k' J • 
·ı d l h uyu rıtanyayı tına a ı e çı~ re ı e manevra mey an arına, ava . h . ._ fl · h" 

d f . ·ı · b"l k ll aı, mu ıırıp ıı;uvvet şe erı ve ır 
a ı mevzı erıne, otomo t ·o an- h ··r · ·ı d. d 

f b 'k. · d . ll ava mu rezesı temsı e ıyor u, 
na a rı a teıMmtma ve emıryo a- Lo d 3 1 (A A. ) _ B ·· 
nna cüretli taarruzlarda bulunmuş- n ra ·· · . ugun ge-
l d y d bul B · l Bl neral Metaksasın Atmada yapıl~ 
ar. ır. . _er e .. unan rı.sto en- makta olan milli cenaze merasimi 
heım hpınde duşman bombardıman d l ·ı L d d k' b" .. • 
tayyarelerine bombalarla tam İsa- do.aylısı eh on k.rla a 1 utun _resm~ 
L _ 1 1 L . . aıre er, ayra arını matem ıı:retı 
oeı er o mu,tur. ondranın .şımalı I k · _ı, • ı d' il 

k. · d b' d o aTa yarıya mwrmış er ır. g -
~ar ı~ın e ır manevra ıney anın- t d d l · 1 · d b k 
-' b ı h d . f·ı~ ._ ere e ev et reıs erın en aş ası 
ua u unan cep ane eposu ın ı ax. · · 'k' · d f 1 k 1 F 

· · d b h lm ıç-m ı ınc ı e ı- o ara · mareşa o-
ncrıcesın e er ava o uştur. eh' "l" .. d b ki 

C b "d •· k d S f d un o umun e ayra ar yanya 
anı rı ge ın şar ın a tor or · d' ·ı · t' 

N . h . 1 b m ırı mış ı. 
ve oliıng am cıvarına atı an om- o·· b•· .. .. b" 1 
balaı ban fobrikalann atölyelerini un utun resmı ına ar-
t;ıhrip etmiştir. da bayraklar yarıya 

Bir harp. tayyare<i _Dönegal ko- kadar çekildi 
y~uıı t~rı~en 400 -~ılome~e gar~ Ankara 3 l (A.A.) Büyük 
bmcle uç bm altı yuz yetmış yedı . , 
t 1 k A t d t

• t . . . Elen general Metaksasın mıJlı cena-
on u us var ıcarc gemısım ve . . . ld v h .. b .. 

Humber nehri ağzının cenubunda z_~ mTe:a~~ındın yapı_ 
1
1f?' 

1
uguyn, u-

L .. ··k b' · · b h ... tun UT.K:ıyc e re.snu cma ar, una-
a.uçu ır gemıyı a rmışur. . · · k · · b ak Al d .11. nıstanın yasına ıştira ıçın ayr -

man or usunu~ u~n menZ) 1 lannı matem alameti olarak yanya 
toplan cenubu şarkı fngılterecle bu- lan' I .ı, 
1 k • h . . I ~e ış enur. 
unan ve as erı e emmıyeti o an T'' k" . }"' 

hedeflerin bombardımanına devam u r ıyenın a akası 
etm:ştir. Yunanistanda heyecanla 
Düşman tayyareleri ne Alman k J d 

arazisine ne de işgal altında bulu- arşı an 1 

nan topraklara taarruz etmemiştir. A tioa 31 (A.A.) -Alina ajansı 
Alman harp tayyarelerj Dower bildiriyor: Elenlerin yası karşısında 

iizerine düşmanın be.~ sabit balonu- Türkiyen'İn gösterdiği tesanüt teza-
L d ·d hürlerini, Yunan efkarıumumiye;;i nu ve on ra üzerin e yedi halo~ 

nımu tahrip etmişlerdir. büyük heyecanla karşılamıştır. Bü-
Bir Alman tayyaresi üssüne dön- tün gazeteler, Anadolu ajansının 

Türkiyedeki tezahürlerin tafsilabnı memi:ıtir. 
--------- ve Türk basınının Yunanistan ve 

Jta/yan feb/i"'i Metaksas hakkındaki ya:olanrun 
5 gen.iş hulasala.nnı veren telgrafları-

nı ilk sahifelerinde tebarüz ettirerek 
italyada bir mahal 31 (A.A.) - İta!- neşretmketedir. 

yan orduJan ınnuınl Imrargahmm 238 -----
numaralı tebliği: Resmi dairelerin bir 

İzmir 31 (A.A.) - Ege mınta
kasıncla görülmemiş hir kar fırtınası 
hüküm sürm~ktedir. Denizlerden 
gelen haberler kar fırtınasının bu 
mıntakada köylerle münakalenin 
kesilmc:Jine sebebiyet verdiğini bil
dirmektedir. Dinarla Karakuyu ara
sında hrtma tipi ve kar şiddetle de
vam eylemektedir. 

Yollar iki metreden beş metreye 
kadar kar tabakalarile örtülmüştür. 
Demiryolu da dört metreye yakın 
karla örtülüdür. 

Baladızla, Keçiburlu arasında 
köylerle muvasala kesilmiştir. Kara
kuyudan beklenilmekte olan tren 
gelmemiştir. T emiz1eme ekipleri yo
lu açtıktan sonra yolda kalan tren 
dün akşam gelebilmiştir. 

Belediye memurları 
T alim ve manevraya 

çağırılanlann maaşlari 
tam verilecek 

Ankara 31 <Telefonla) - Talim ve 
manevra için askere çn~mlan Bele
dly& memur ve müstahdemlerinin üc
ret ve maaşln.rının tam olarak verll
meşl kararlaştı.rılm.ı~tır. 

Kadıköyünde açılacak 
yeni yol 

Ankara 31 (Teletonlıı.) - Kadıkö
yünde Altıyol ağzında rıhtıma mün
tehi yolun açılmasına. t.zln verilıniştir. 
Bu yola tesadüf eden ev, dükkan ve 
arsalar lsUnıJak olunacaktır. İstimlak 
hak.kında. menafii umum.iye karan 
verilmesi Dahiliye Vekfiletlııden isten
miştir. Keza Takslm su deposu civarı 
da lstlmlil.k olunacaktır. Yunan cephesinde topçu faaliyet! ik kı l. k 

olmuştur. Bombardıman ve av teşeıt- senel ymet ı evra 
tülleri köprülere, yollara n dil§man ihtiyaçları Romada masonluk 
bataryalarına karşı ~üe&alr ~cnvüz- Ankara :u (Telefonla) _ Maliye Bükreş 3 f (AA.) - (Stefaoi) : 
lerde Qkull unmJ1 kuşlJ?ard.küu.: "Ask kerı kıtalar Vekaleti bütün resmi dairelere bir ta-1 Neşredilen resmi bir tebliğde bildi~ 
ve nıa. ne o ar çu capta bom - ibti 1 ücli ~ · .. al A 
balarla bombardıman edilmi pek mim göndererek loymetll evrak _ 1 r gıne gore, gener ntonesco 
alçaktan makinen tüfek ate~ v:ltına yaçlannın bir seneUk mikdıırını stok tarafından verilen bir emir muci
alınmıştı.v.- Ta.yyarelerlml.7.den biri olarak bulundumuı.Iannı b1ldirmşitir. hince Romanyada masonlult aley-
dcmmrmlştJr. ....................................... hindeki harekete nınni olmak isti-

Blngazide yüksek kumandanlık, muhteliI muruuebeler esnasında düş- yenlerin eotrikalarının önüne geç-
Dernc mevzllerimi7.1n muhasara edil- man taarruzlıı.rı mahsus zayiatın. geri mek maksadile general Antonesco 
mcslne mani olmak mnksndi1e bu şeb- pi.iskürtülmüşlcrdir. Bombardınmn ve hükUnıet erkwu,ndan birinin evvelce 
rb1 tnhliycstnl emretmL~ ve kıta:ıtm av teşekküllerlmlz büyük bir faaliyet h • l ld u 

derhal garp ve cenup Lstlkametıerin- göstererek bataryaları, lalaları ve ma- veya a uen ~ason ° ~!1:111.u .veY_a 
de yerlerini değiştirmiştir. Burada kinell vesaiti bomb:udmıan etmişler- masonlugu hımaye ett.igını Jddta 
müfrezelerimiz makinell Avustralya dir. Glosıer tıplndo bir tayyare dü- edecek olanlar mahkemeye veıile-
kıtatarının bir taamızunu tardetmış- 4fuiilmüştür. celctir. 
!erdir .. mı.va teşekkülleri İngiliz ma- Diğer bir İngiliz tayyaresi hava Masonlar nezdinde bulunacak ev-
ldne_li v~~lUnl bombardımnn etmiş- nıeydanlarunızdan birine inme~e tc- rak hüsnüniyet sahibi Rumenlerin 
lerdır. Duşman tayyarelerl Bingaz.in1n bar edilmiş ve tayyaresinin mürette- general Antoneaco ile arkadqları-
baıı mahallerine akın ederek maddi batı esir alıUDUştır. l .. . •U• • • • 
hasnr husule getirmişler, üç kişinin Alman hava kuvvetlerine mensup nın rna.son ugu h unaye eltı~ın~ iddıa 
ôJmeslne, bir kal} kişinin de yaralan- tayyareler, Süveyş ve İsmaillyeyi eden propagandaeılann lı:imın he-
masına sebep oiınu.şlardır. müessir surette bomba.rdıman etmiş- sa'bma. çalı~tıklarını öğt"cnmclori için 

arlô Atrık:ı im ce hes.lnde lerdlr. neerecliJecektir. 

gür bir sesle şu suali sormuştur? projesi hakkında son k:ırarın veril-
- Sarsılmış bir halde miyiz? meslnde şiddetle israr etınJştlr. Ge-
Ve binlerce ağızdnn şu cevap .rard, şu noktaları tasrih etmiştir: 

çıkmıştır: ,Amerika, Alman zıma.mdarlarınm 
_ Hayır. bir harp ilanını haklı göstcxeet:?k de-

l. ngı"ltere Bahrı·ye recede bitara!lığa mugayir olan blr 
çok tertibat almıştır. Fakat Alman zl-

Nazırının nutku mamctarıarı harp ilanından kaçınmış-
lardır. Çünkü Amerikanın harbe gir-

Londra 31 (A.A.) - Bahriye mcsinln Alman millet.! üzerinde ne 
Nazm Lord Alex.ander bugün Pres- felaketli bir tesir yapacagını pekiila 
tonda ~ öylediği bir nutukta ezciimle bilmektcdirler.n 
demiştir ki: Mümessiller meclisinin hariciye en-

İleride daha ağır vameler ve ela- cümenı tarafından kanun ıuyilıasının 
ha acı imtihanlar bizi bekliyor. kabulü üzerine bu layiha pazartesi 

günü meclise sevkedllecektır. Meclisin 
Dünyanın şimdiye hdar asla gör- 4 haftaya kadar bu layihayı kabul 
mediği en büyük askeri teşkilatın etmesi kuvvetle muhtemeldir. 

Af uan lkt is ad Nazın 
şehri nı izde 

Birkaç. gün-
denberi Ankara• 
da bulunan Ef
ganistan lktısacl 
Nazırı B. Abdül
mecid Han dün 
şehrimize gel-

bütün ağırlığı ile lngiltereye saldıra- Parlamentoda elde edi-
cağı gün kati surette yaklaşacaktır. B. Abdülmecid 
Biz, bu hücuma tek bazımıza karııı len netice memnuniyetle Han 

miştir. Nazır bic 
kaç gün şehri

mizde kalacak
tır. 

koyacağız. Ya gaNp geleceğiz, ya· karşılandı ---------
hut mahvolacağız. Tarihimizin en Vaşİııgton 3 f (A.A.) _ !nzil-
büyük anı yaklaşıyor. Ona lii.y~ ola- tereye yardım kanunu hakkında dün 
cağız. B~güne ~adar başardıgımız elde edilen rey neticesi hükumet 
şeyler bıze galip gelmek fırsatını, için parlak bir muvaffakiyet teşkil 
temin etmiştir. Şimdi zaferi elde et• etmektedir. 
mek için bu fırsatı kollamalıyız. 

Bingazinin yakında 
düşmesi muhtemeldir 

lnönü Ansiklopedisi 
Y ardımci 20 komite 

daha te§kil edildi 

Yugoslav yada 
-Bazi Amerikalı gazeteci .. 

lere karşı tedbir alındı 

Bdgrad 31 (A.A.) - Stefani: 
T ol'mo, Verone ve Milfuıo" da kıuı· 
şıklıklar çıktığına dair son günlerde 
yalan haberler veren Amerikalı ga• 
zeteciler aleyhinde tedbirfer alın• 
mJ§hr. 

CBaş tarah 1 nci sahifede) 
mikyasta ilerlemlşlerdlr. Roma 1-aoyo
su ulasn. bir zaman lçln teşebbüs ka
biliyeti İngilizlerin ellnde bulundujiu 
için bir kaç mahallin daha dfü;mamn 
eline geçmesi mümkün olduğunu söy
liyeı·ek dinleyicilerini şimdiden yeni 
hezimetlere hazırlamaktadır.» 

... " CoJombia Radio Corporation"un 
Ankara 31 (Telefonla) - Inonu uh b' · N York T._..e ··n 

EritredekJ vaziyete geUnce; burası
nın yegane şimendifer hattı üzerinde 
bulunan Agordat her türlü tabU mü
dafaadan mahrumdur. Buxanm mü
dafaa tertibatı teıörgülü siperlerle 
mitralyöz mevzllerine inhisar etmek
tedir. 

m a uı ve ew- .... s ı 

ansikloped.ls1nln hazırlıklarına. devam muhabiri 7 gün müddetle telefon· 
eclllmektedir. B. Htlseyln CahJd Yal~ı- dan jstifade etmemeğe davet olun· 
nın relsllğlndekl komisyonun mesaisi- muşlardır. Amerika ile muhabere 
ne yardım etmek üzere 20 komite teş- için Belgrad radyosu istasyonundan 
kil edilmiştir. Bu komltelerde 200 ka- istifade eden Colombia Radio Cor• 
dar 1llm adamımız çalışacaktır. poratfon muhabirine bu istasyon· 

Agordat'ın zaptı, Musavva•nın su

Amerikada bozguncu 
kolu 

kutunı~ bir mukaddeme teşkil edecek- Nevyork 3 1 (A.A.) - Federal 
tir. Musavva, Ago~dat'm 125 l111;1 şar- tahkikat ve tedk.ikat bürosu müfet
kında Kızıldenlz üzerinde blr liman- • 

1 
. d 

dır.:o ti§ erm en B. Nieho1a b üronun A-

Kenya sahilinde mer.ikada teş1cilatlandmlm~ bir 
' Na.il'obi 31 (A.A.) - Nijteria kıta.lan bozguncu kolu keşfettiğini v e men· 
Keııyanın sahll mıntakasmdan İtal- ııuplan:nın hüviyetleri malOm oldu. 
yan somalisine girerek düşmanın fş- ., • • . • 
gal ettığl Ktambonl köyünü tahrib gunu hi1dirmış, bunların tahrıp uaul-
etmJşlerd.ir. lerin e al.ı§b.nldığı b ozguncu m-ekte.p· 
!{Jtalarımızm muv:ısaletinde-n evvel ı · al d b ı d ld 

bütün düşman askerleri köyden çe- erın nezaret tın a u un uru u-
ki!nıiştl. ğunu aöylemİ§tir. 

LondJ'a 31 CA.A.) - Orta ve Yakın 
Şarktaki askeri vaziyet; hakkında 
Londra. selahlyettar mahfillerinde 
bildirildiğine göre, Libyadaki İngiliz 
kıtalan, Derneden itibaren takriben 
60 kilometre ileride ApollonJa.'yn gi
den sahil yolu boyunca lleri hareket
lerine deva\P etmektedir. 

Mesken ücreti 
Ankara 31 (Telefonla. - Etibanka. 

batlı madenlerde va.zlfe gören me
murlaı·a mesken i.icretl verlllp verll
miyeceği MaUye VeUJeıtnce t edklk 
olunmaktadır. 

Norveç Kralı B. Roose
velt'in mümessilini 

kabul etti 
Londra 31 (A.A.) - Reuter'ln dlp

olmatik muhabirinin öğrendl~e gö
re, Non •eç kralı Haakon, B. Roosevel
tln hı\len Londre.da. bulunan ı!lahsi 
mümeS$lll Hopklns'l kabul etmiştir. 

Kral Haakon, Çekoslovakya re1si
cümhuru B. Benee'I de kabul etm.ıstıı•. 

dan Üç hafta istifade edemiyeceği 
bildirilmiştir. - - - - --

Temyiz mahkemesi 
azalığı 

Ankara 31 (Telefonla) - Açık bu
lunan temyiz mahkemesi balığı.na. 
Bursa. h8Jdm1 B. Mustafa Erdem, Bur
sa. hlUdınliğlne de Kırklareli hrudml 
Hasan Ertem tayin edllmlştlr. 

Ke demeli? 
Anadolu ajansınm bir tebJi .. 

ğinde: c: .. , Metaksasın Türk .. 
Yunan dostluğu için aarfettiği 
gayretleri yat etmektedirler> 
deniyor. 

Türkçede c:yat• diye bir ke
liıne yoktur. 

cYat etmek. 

dememeli; 
cYadetmeh 

canmak> 
yahut sadece 

demeli! 
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(---------------------------------------------------------~,ıi=============== AK~MMNAK~MA~~,_· __ ~~ ___ a __ i~ ___ n __ A __ ~----~~--i_Jl"~~ZÇU~LPU•datt Gramer okuyan Fransız .._, ~ _ 

Mlumn .. :.::~: ...... mm al· Hakemler dün Tramvay seferleri 1 Karaköy - r. ~~k~i~,; •ÜDdôye kadar hôç 

ın~ b!::~erleri «Gramer ıa- toplandılar tahdı·d edı•Jecek mı·?. Taksim ::::.'?a~.:::.·s:·d:ıa;.~: 
zım mı? değil mi?» diye ınün~afB duydw:1· «Zufu» gayet m~ud bir 
ediyorlar. Bu. «Sofrada tuz lamn Hava Clenemesinin Viyadüklü yol için plan- tailkonb?1s~la':° hepsine birden ve-
nıı ?» gibi birşeydir. d J. l h ) r en ır ısundır. Bugün A vnıpada 

Eslı:i mekteplerde: neticesi tedkik e i ıyor B •• k" f J d d"J" ar azır anıyor zul~ olmi:lk için can atan milyonlar. 
_ Tecvidsiz Kur'an, tuzsuz çor· UgUn U Se er ere evam e 1 lrSe cııı ınsan var. 

baya benzer 1 • diye talebeye hard Evvelki gün ve geee yapılan hava 4 t • ) • • k • Karı.ı.köyden ba.şhyarnk Yüksekkal- Zulu cenubi Afriknda 
barı! Arap telaffuzu öğretirlerdi. tecrübesinde hazır bulunan hakemler ay SOnfa ram vay JŞ tyemıyece mlŞ dınmın ark::ısından ve Firuzağa ve el- küçük bir kavmin imı"d·Y~a~an 

Y • k T"" k .. ocuğuna dun·· vtı<.yette toplnnmışlardır. Hakem- varındaki ynngın yerinden geçmclc zamanlarda A '·'- ı U'. on 
em me tep, ur ... ' .. üzere vlyaduklü bir cadde açılacaktı. de • h tı• dvrupaaıw.rı."1 Ynn me-

Türk lisan kaidelerini öğretmez lerin tecrübedeki müşahedelerine dair H k t d · • l 6 10 30 15 30 21 s·ı De'.ecliye im"r mu-du··rıuı<..'l bu yolun nı, a a a amakıllı vah"i İnsan-._, Iadıkları raporlar vll1'lyct maka- are e aıresı ya nız - . , . - ara n- .. ı,;.. 1 1 
"' 

olur mu? u.-ızır k d l • l • • · • tafsilat planlarını hazırlnmağa başla- arın yaşayış arına karşı ağıuannm 
. k . t" oranı· mına verllmlştir. Anca 45

_ raporun a tramvay arın IR emesını ıslıyor n'll<'tır. Yap.:lacak. ,·ıya dilkler beton suyu akıyor. Şunu tebarüz ettınne 15 ıy • birden tedkikl zamana mutevakk.ıf :$ ··~ 

*** Memurlar, serbes meslek mensu• 
hu münevverler bütün ali mektep 
rr.czunlnrı dahil, türkçeyi Y~~ı· 
mız arasında yüzde doksan beşı un· 
la ıve kaide hatasından yakayı sıyı
ramıyor. Hem de bir sah~ede kaç 
tane yanlı~ irtikap etmecesme.,. 

'f-*'1-

- Bu, gramersizlikten değildir ... 
İnsan lisanını tabü şekilde kuUanı.r. 

- Ve işte, o takdirde büdai na· 
bit bir türkçe hasıl olur... Hay1;u 
efendim. gramer bilmek zarur 
vardır... Kendi yazısını kontrol et
mek istiyen bir münevver, onu ka· 
vnid mihckkine vurur... YanlışslZ 
dil ancak bu sayede zuhur eder. 

olduğundan bu raporların seferberlik köprü şeklinde olac.ak.lır. Bunlar, üze- ~~çe~erd': biı &liın Avruparun 
müdürlüğünce hülisalannın yapılıp Tramvay biletlerindeki para lifi yapmak fikrindedir. Hareket rlnden en ~ğ~r nak.il vasıtalarının ge- bugunku per~an vaziyetinden kur-
çarş:ımba. günü saat 15 te yapılacak küsuratını kaldırmak ve aktar- dairesinin kanaatine göre şayed ~~ceği duşunulert?k lcab eden muka- tulma.ı için bir tek çare bulrn t 
içtimaa. verilmesi kararlaştınlmıştır. bil ri . d .. .. .. vemet ı;erllecektır. Yeni viyadük.lü Eskimolar gibi ak 1 u~ u: 
Bu 1 tiınada ekipler de hazır buluna- ma. etle ih as etmek uzere bugunku şekilde seferleri idare yol, Sıraservilere kadar uzanacaktır. man . b .. Yll$am :··· O za-
c ... kl:rdır. .. .. hazırlanan yeni tarifeyi Nafia etmekte devam edilirse döı"'- ay Bu yolun istikametinde geniş bir yıoe u autunda Eskımolar gibi 
"' " ı. yangın sahası bulunduğundan büyük yaşam~~ buıtünkü insanlara temdı 
Son tecrübede cana.var dudu~ert- VekA.letina tasdik ettirmek tir.ere sonra bütün seferleıin tatiline mikyasta bina ıstımHikl yn.pılmasınrı. edec. egı saadetlerden babsctmi"~:-nln şehrin knJabalık yerlerlle bilhas- .. .. .. ş di d ......... u 

sa Boğaziçlnden ıyıce duyulmadığı tramvay umum mudwıı B. Hulki lüzum görülecektir. lüzum görülmemektedir. ım e nıedeni inMtnlar Zulu~ 
anlaşılmıştır. Canıu·ar düdükleri ses- Eren ile Nafia komiseri B. Musta- Hareket dairesi sabahlan s:ı- I ~.!"° .hayanlatJarına gıpta ediyorlar. 
ıerlnin kuvvetlendirilmesi k!ı.r:ırlaştı- fa Ari! Ankara ·d , kl di • • • Beşiktaş Halkevinde ....,;e~ ~. ar ~ulular gibi yaşnrlar:ı 
rılınıştır. Bazı kimselerin de geceleyin . • ~~ gı ece e~. · at altıdan on buçuğa, öğ7~1en ... h ) bugunkü harbın doğurduğu İktisadi 
yapılan tecrübe sırasında .ve~~eı:. teh- N~fı~ Vekaleti. musteşan B. Rus- sonra da 15,30 dan 21 e k:ldar umumı eyet top antısı buhrddaclar: hayat pa.lıalılığı, zııruri 
ilke işaretlle ışıklarını söndurdukleri nunun şehri.mıze gelmesi bfıklen- t. • 

1 
ı·ı . . t 29 blrincikanun 941 çarşamba günü ma elerın kıtlığı onla~a ,. 

ve tehlık.enln zail olduğun::ı. dair tek- ·-· . ·~ .. ramvay ış e ı mesmı ve bu san - akşamı saat ıs den sonra Beşiktaş . 8 . Zul vız ge.ır-
nır düdükler çalınınca. ışıklarını ye- digınden tramvay umumi m14du- ler haricinde biitlin sr.ferlerin Halkevlnde umumi bir toplantı yapıl- ~1'· ır u ~adınıoıın hayatta el-

.. W ··şı.. rile naf·a komise · i A ' mı"tır. Evin bir senelik faally"tl ve bıse olarak hır hayvan postek·ıs~-niden canlandırdık.lan gor mu ~· 1 rın n mmraya tatil edilmesini un1um mildur" ıu·· - y ... d •·• 
rt tin b nameslne go · .. başardığı .işler hakkında izahat veril- en başka bl:şeyi o)DU!.zmlf. Bu 

Halbuki vll, ye eyıın .. ·· - gitmesıne luzum görülmemiştir. g-e tel<.ıı·r edecktı·r. Fakat 11mtım ' b "t ı ı " 1 r t 1 · · l · k re ışıkların sabaha kadar sonuk. kal- r .. te . .. . mı.ş, uııu mu en t: P uza ar tarn ından po& e uyı ev enır en ona kocası be-
l lazım geliyordu. Bu suretle Na ıa mus şan yem ucret tarı- müdür B .Mustafa Hulki Eren bir çok temenniler lzhnr edllmlş ve diye edermiş. Gene kızlığında ise 

~ı~~r:ını söndünneyenlcre ihtarlar f~sinl burada. ledkik edecek ve 
1 
bu teklifi kabul etmek fikrinde karar:.ı. b:ı't1nnmıştır. bunun yeri.ne bir takım kü .. k csk. 

yapılm~tır. ki ı ı1.n f ali- bilahare tarı.re Vekft.let tarafın- deiYildir Hareket dairesi mt'1au·r- E~in- daha ziybaJeh i_'.!_kişa!dı için çok deriler kullanırmış. Erkek.ç~:~dmır: 
~,*,.. Tecrube sırasında e p e :.ı. dik ct·ı kt" ..., · · ' sam~11 g~çen . u a=thnl en sonra rnüthiş bir kabahat.ın ··h- d . 

Yetlerinde görülen noksanlann. izalesi dan ta.." e ı ece ır. lüg-ü, geçen umumi harpte Al- muzik komıeesı gençleri tarafından _ Ver .• . go.~,ı> ~ · . 
Bu" hatıramı anlatayım. 1 t Eki - ril b' k postel ımı ncr1 -' _. 

M _, gı"t do kendilerine tebliğ edllm ş ır. P- Aktarına biletlerin muayyen manyada Berlinde, Dresdend ....... ,.e ve en lr enser de zevkle dlnlenıntş- . . . - ... ·••· ıuc:.u 
1 S22 senesinde O:»<ovaya • ıerde çalı:Janlaro. yakında. yelmasak . t . . d t b tlr. Bundan sonra Ha!kevı tnrufından mı? BıUi. Arhk kan koca ara ında-

m.iştinı. Henüz biç rusça bilmediğim 11 ktl bır saa ıçın e mu e er olabilme- Miinihtc bu suretle hrı re ket cdll- verilen aile çayı ylue Eve ald tatlı ki her türlü r:ı.bıta lurıJırmıtı. E !< ~ 
k elbise.' ver ece r. . . . b'l ti . .. . ı · 

için, oturduğum otelde omşum sı ıçın ı e erın uzerınde saat diğini misal olarak gösterm"!:- konuşmntar nr.:ısındıı geçm~ ve top- poste w!ri alıp onu başka bir kadma 
olan uzun boylu, siyah saçlı. yakı· •• h tı• k a""' r rakamlarını gösteren zımbalar tedir. Bu seyrüsefer tarifesi trı t- lanhya son verllmJştir. betliye edermitı, yani baş'~as·le ev· 

'ıkh bir Fransızla tanı~tun. Kol b l kt B tl lenirm~. 
d u unaca ır. . u .s~. -e e yo.ıcu- 1 bik edilclig~ i takdirde gece hav::ltı 

kola girer; sokal-Jarda, paAlar a _ Zu'ular atasında aynl<knlıı J_ .i-
ge:zCT; laf atardık. Kendi:ıi siyasi b~ nun tramvaya bındıgı saat, bılet- tamam.ile durabileceği gibi. gün- Karilerim izin len cendere mallım değilmiş. Lak il 

ıahsiyctmiş amma, muhaveremız Pazartesi günü 150 vaka çi tarafından bilete işaret edile- düzleri uzun zamanlarda da bu kara derili insanlar aya'·lnruı• 
daha ziyade &vare mevzular etra· . tedkik edilecek cektir. tramvay lmlunamıyacaktır. 'ı d Üşü n cel eri ~cyaz boya ile. tıpkı lcu.-r]u,.a ~·,: 
flnda Cereyan ederdi. En k b Be - 1 d Tti imde boyamnft.. en b·u·y·•ı. k' ._ 

evk.. . ço . ar. a a yog.un a " Yapılan tedkiklere göre - cu- ....,. Ul'i '' ~ 
Esasen ben dinleyici m un- •A•• 1 1 1 Ş li d 1 kl 1 K d" l . addederlenniş. Bnun da sarı, li.ır-

de11dim. 'Garplılar, dakikada 12~ Pazartesi günuk" -~~plana\;.UAk o ~n ne ı e ış arasın a ış eme - e- martesi ve pazar günleri miis- re ı mese esı mızı, yeşil reni. ku!]anırJarnw. A •a-
" dik. maki rıat müro.kabc on ...... yonuna, onus- dir. Bu hatta 75 motris, 90 rö- 1 . .. . ' ~ 

kelime kullanarak, bir · ış •• • yon bürosu tarafından 150 ihtikar .. .. tesna olarak - pazartesı gunkn, guı ü~erine tıpkı bit· iskaı-pi ·11 bn;;.-
nesi ittiradı ile konuşurlar. Bızun hadisesi se\"kedilecektir. Komisyon, mork araba vardır. Butun tram- ı haftanın diğer günlerinden f::ız.. Kredi meseleslne dair geçenler- ları, tokalan, düğmeJt'ri v.ibi ~ckiJ-
türkçe tuubıhalse, bir tilik yazı ze· 150 Ihtika~. hadisesine ald tahkllmt vay şebekesinde de 156 mütehar- la yolcu nakledilmektedir Me~ela de AKŞAMDAN AKŞAı."1A sütu- ler çizerlermiş .• 
rafetindedir: Fasdalı fasılalı, uzal.t: evrakını gozdcn geçirecek, suçluları rlk 90 gayri "t h 'k b · nundn bir yazı çıkmıştı. Bu mü- Gördünüz mü? Aya!~:rnbı ne'-
ma.lı, kısaltmah. Amma, sıurbet 1!1 Cümhurlyet milddelumumlı1ğlne sev- bul aktadı mu e anı . ara a geçen pazartesi günü İstanbul nasebetle knrilerimlzdcn bir zatın bumunu r.:.e rtı::-atik hir ;ıc:kJde h~'-·-
hu •.. Franoızı bulmuştum. Meşrebı" kedecektlr. Wlm r. Tramvay ıdaresi, tramvayları 233 538 yolcu nak- göndcrdiğl aşa.ğıdakl mektubu mişler? Şimdi bu şe:·ait iı;:n&e j

3
_ 

me cyg>Jn olsun olmasın, naçar. Dün de b~zı hadls0Ier tesblt edil- elinde tekerlek bandajı bulunma- letmlşlerdir Sal; ve şambl'l dcrcediyoruz: karpin fiaHeı·inin 25 • 30 l'raya 

or.G~. a .. a birinde odasına girdim. hiş fiatle pil sattığı, Beşlktaşta. bir . . . •Y• • ·• - günleri kadınlar evlerinde otur- kast gibi emliık üzcı·lne kredi ya- ="" ~ ~ · .... •-=-1 hbllpllk edl'yordum. mlştır. Beyoglunda bir mağazanın fa- dıgyından şun· dı'kl seyru··sefer t"rı· · çar Emıılyet Sandığı, Emlak ban- lyu··•.-- ::".lmesı· bı"r Zulu uz·· 
6

r•.n_: ....... •:--

u."'lun ,, · &· fırıncı piyasayrı. un çıkardığı, Kadı- fesı tatbik edıldıgı takdırde ı:;cle- ınag~ı teı·cı·h ett·ıklerm' den o "u··n- pan müesseselerin Istnnbul ida- Gir bırakabilir? ... 
- köyünde bir dukkdnın yüksek tiatıe cek nisanda l 1 ve eylt1lde de 36 ler vasati b" hesa la . i 1 . relerine hiç bir knrar ve teşebbüs ş e. zann ~ me 'r.:İ in ~ ::ı-Eım. ·-•e Cla,,de Auge nın ır gram.e- 0 ı t t ed · d 

ri. Okuyor. yiın sattığı :ı.nlnşı!mıştır. Kumkapıda r , . - ır · P yınll >ın hakkı bırakılmayıp bllaknydü şart nn, ou hayat o:ıhalılıgı içinde Zu 0 
, _ 

_ Ma~et için ders mi ver~ek- iki seyyar satıcı hnkkmda. da takibat a abayı daha seferden ?r:~~maga yolcu daha eksiktir. merkezin tallm:ıL!le harekete Jarm hayatında en fa:ln j n"c ·~-
siniz? yapılacaktır. mecbur olacaktır. Çiinh-u hf!r Otobüs için İnglltereye sipariş mccb~r tutulmaları hnlkn kola~- le:-i cihet de bu olacak .. Al ı.:- h-ç 

H Hafızamı tazeliyoru.'D. j • tramvay bandajının ancak beş yapılmıstı. Londra büyük elçi- !ık gostermek ıı:nkanını sclbedı- kutu boya ..• Ondan sonra ayaltka' ı. 
- ayır. • . Kahve geldı defa to d·ı b'l . .. k. .. yor. Meselı bu ıdnrelerln mu.ham- 'i.skar . d .. d" d'. .. ' n· Hayli zamnndır gözden geçırmemış- .. .rna e 1 e. 1 mesı mum un- miz B. Tevfik Rü~tü Arastan ge- mhılcrlnlıı 40-50 bin lıra kıymet ı _ pıo -r 1• u~~nn:e •••· :1' e~ 

tim de... dur. Bır bandajın altıncı defa len bir haberden Ingillz finuala- L::ı.kd!r ettlkleri bir miılk sahibi- ayagını sarı, bır scun sı;ıah. bı" "''"ıı 
d.. .. t dil . an d nin istlkr11z ettiği 5000 lir.mm bir kırmızı, bir ıı-ün ı,ahve renr;:İ!-e b!>-

«- Anlaşılan -diye uşon· oma e mesıne imk olma ı- nııın İstanbulun muhtaç Q!duğu sene sonra taksiti olan 1250 lirayı ya... Bu suretle her srün a~·rı a: n 
düın.- Tahsilsiz bir Fransız ... Vak· Gelen kahve şimdilik ğından artık o arabaya yeni bir otobüsü verebilecekleri anlaşıl- borçlu vcrenıczse borcun teciline iskarpin gİymis sayılırsın. 
· k ·· · Sonradan ek- ld b d · · k ı:t~ 1 kt tile me tep gomıemış. 1485 çuva ır an aJ geçırme i.Uü.m ge me e-, nnştır. Bunun üzerine tramvay ~lim:ı\ müsa!~~eğlldiri· Mflkıin Renk değişikliıHnden b;ıı;rn. şck:t 
aik;::a~ d:ld~r;:.r·:arfında Kıztl di:1"b H4aldbukif 6101 arabba 53 ddeffa, 63~ idaresi, yeniden İngiliz finnala- za;:ın~~~~v aıın'ı~n~~r~~r~~uıı ;1:': ~e de~t~~ebilirs~iz. ~g. giin aya-

4 .. •• b. itin oldu. o.. ü.klerde bekletilen kahvele!- aıa a e a, ara a e a, " i'ile temnsa başlamıştır. velce bu mülk için mcselı 10 bin .ırunzı uslu açıl, ıskarpın şeldi. .. u.!e 
meydanda b~yuk .. u m. ~ den u~ çuval gümrükten çekllmlştır. araba 2 defa torna edilmiştir. lira da borç o.la.bileceği düşünül- boyayınız. Bir ı;rün üstü luıı>eılı ..• 
Ben de acyrıne gıttım. Dır ,};_ .. ne Kahvelerin 400 çuvalı Istanbulda ala- Tr mez, yetişir ki, taksit müddeti Sonra Zulu kadınlan dn "iİs nı~-
göreyim? Benim komşu ILdsul·e konmuş 300 çuV1llı diğer vllfiyetıere . amvay umum müdürli.ığü B. Metaksas İçin yarın gelu__ılş olsun. Bahusus bu sene rruonda imişler ... Ulcin e~'c"k'eri:ı 
çıkmış. fpek toplarını bovar .a ır gönderllmlştir. Gümrüklerde daha Inglltereye 500 bandaj sipariş et- Taksimde Aya Triada emlak kıymeti % 75 artmış ve 'Ve kocaların 1 b'" .. k ~ 
miiş!eri önünde açan usta hır tile~· 800 cuval k.alw_e vardır. tır 

25 
bin miştir. Bu bandajlann geleceai geçen seneki ipotek edllcn mülk- d" 

1 
. 1? on ı:ra en uyu ·-

fr s sı· b lanuş ıo. kilı·sesı"nde ruh n"ı a"' yı·n lerln kı"metl blttnbl bu suretle ıyc erı kcndı ellerıle yonttuk! rı ve gahtar marifetile anslZc~ı~ .. Kahve 11tha1ıatLl baır·ş mlkdan· İstan- tarih henüz belli deg-ildir. Diğer J k d. il il k 
le halinde latif cümlelerim bır do- çuvallık s par ş en yapılacak fazla bir teml11:ıt teşkil etmiş ol- I ec 1 e er e ırrr:ızıya. veııilc boya-
küycr efendim, bir döküyo.r. Oz~ bul günıriiklerhıe getirllmlştir. Bun- taraftan Romanyaya da 800 han- masına r:ığmen İstanbul lctarele- dıkları bir talum u::un k~mikforde.:ı 
run· de .adir raslanır batıp lesu1 ıar 861 çuvaldan ibaret birinci ve 604 daj sipariş etmek mümkün ola- Yunan Başvekili B J:ın McLaksasın rinde salahiyet olmndığında.n ge- , ibaretm4 ••. Fevkuad.- günlerde t!r-

• uvaldan ibaret ikinci parti kahveler- _ . vefatlle Yunan mllletlnl kaplayan ne borçlular icraya verilmekte- 1 kekler bizzat yaptıklan bu bovalı 
yaptı. Me<:-er öyleymiş de... ç . retle nümrüklerde bulunıı.n cagı anlaşılmıştır. Tramvay ıdn- milli matem münasebctı!c mütever- d'r: k mil:.l • 

" b d şah dır. Bu su ., k 1 ca . 1 b d . ~ .1 d '. 1 1n ' • _ _ • e · eri ka:iınlara hediye ederin-Ancak o zaman u 8 amm • ceman 22as çuval kahve ç1 arım. resı ya ruz an nJ cleg1 , ıger ı fanın istirahat! ruhu ç 2 şubat 941 Mudurlerl, şeflerı şuphesiz ltl- m· Onlar d . 
1 

. d 
aiyeti ile alakadar old~~· Öğr~dim piyasada bir renıhlık ht.ssedllecektır. malzeme için de tedarik edilme<>! paza: gününde saat tam ~ı_,30 da nıada şny::ı.n olan bu miıesscse!e- ış. . 8 se.vınç erm en, saa-
ki benim yarenlik ettiğım delikanlı .. .. Taksım Ayn Trlnda ortoctoks kılısesln- re biraz dn salfı.h!yet verınl'k do~- dctlerındeo delı ol.ııocak dı?reftcrle 

k. d rk l) bilahare . . E 1 . de mumkun olan hcryere, bu aıacta de bir nylıı! ruhani yapılacnktır. 1 ru dc~il mi? Bahusus lstanbuld:ı COy!run2uk!ar gö .. krerek bunlnn k!l-
(o zaman 

1 
e 

1 

anı · kur Beşikt:ı.ş H::ıı lke11v1ındcnd.erslevrın'meız 3 Hindi!'lana bile müracaat etmiş- Bu fi.ylnl ruhanide Istanbui Yunan ı emlakin va2'Jyct!nl burndnkller bul ede.:lenniş. Erkekler yine kendi 
Fransada mebus olan~ parti . an Iacak olan ng zce b • k l il • l t 1 Jf 

. od ı b b yet açı• ,ft . un-u·· basla.na- tir Fakat Avı·up"nUl hı·ç bı'ı· ,.,._ a:1 onso osu e ttonso ' o memur arı daha iyi tııkd'r etmezler mi? e erile bur.!an zinet ma."amı a ka-ve :ıiyasi dedik & al'a se e 1 şub::ı.t 1941 paznrı...:SI g . · · '" " - hazır bulun:ıcaklardır. Istanbul Valisi F l k 

veren Dorı.->t ım~··· k c:ı.ğuı an .. rın en ı ıassa ray e arı m- Dr. Liıtfl n:ırdar, Vll1'lyr.tin yüksek mc- rn gelir: .. ı trınbul ~e Istnnbul hal- Bu suretle Zululu kad•n kendi ine 
• • • d k:ıydeclllcnlenn mezkür . d b'll t d "ki i l az a ol::ı.ra blt·§ey daha hatı- d:n!nrı.o burunlarına takarlarmış ... 

•• Düşünü.n: .• ~afttasmt • t~elıem0er- gUnde Halkevinc teşrifleri ve henuz kruu görülememistir. Ray an:::ak mtırlıı.r!le . beraber hnzır bulunmak kının mubrem lhtıyaçlnrını kar- il 
1 

.
1 

b k d 
ıçrn kendı dılmm grameruıı okuy kaydınl yaptırnııyanların da acele et- Amerikndan gelirtllccckt'r İt il- arzusunu ızhar buyıırmuşlnrdır. Yu- şılamak üzere merhum Mllhnt 111 yon ar verı se u a ar memr•• 
d M bur batipken ! mel eri. 1 ' 1 • 1 er nan teb~t\Sl.le dost ve müttefik Tur- paşnnuı te kıl eLL ğı Emniyet san- olmn:ınıış. .• 

u. e~ , ...................................... , tereden bir ınikdar elektıik teli kiye \•ataudaşlanndnn :ırı:u edenlerin dığma mutlaka bir idare meclisi Yer yüzünde bilh~3 A"·ruı::ıada 
'*'0 zalarunızt tazelemeliyiz. (Nezaket gelmiştir; tramvay havai teli ic_:in hazır bulunmaları rlca olunur. lnzım ise bu nı::-cllsln l tanbuld:ı hayat pahalılığından müte:s ir ol-

8 .d' tle- kaçınalım: b .. I ded' Yo'--a sa İstanbul Yunan Baskonsolosu tcşkUi hnt.uo. dtı.ha. mtil{ıyim ge- madan Y .. "amak peka·ıa· m::-•• kü·n ... 1 a " ı· d b"- olsun diye oy e ım. l'll • -, de sipariş yapılmıştır. Evvelce · _,. ..... 
H r gramer azun a • Ö J' . 1 d k • G. Cousta.<ı llyor. Ziraat banlmsı glbl maksadı Yalnız Zu!u s:-ibi hareket etmek =-•~r ıs,~a de«il olur mu? Bila-ı dece:. « ğreome ıyız .» eme ıcap yapılan bakır tel siparişi heniiz tesıs~ ve gayesi büsbülün başka · 

Zuname azım ,.. • · d a· ederdL) · · olan bir banka meclisi idaresine mümkün olsa ... 
iris yedisinden yebn.ısme ~a. ar gr De"'-"' ki mektep çocuklanmız! gelmemıştır. *Tüberküloz cemiyeti aylık toplan- Istanbul Emniyet Sandı.ıı.ının ı'da- Hikmet Fe~idun Es 

ilJ t bızlZ Do- gu tısını 5 şubat çarşamba günü saat :ı.ltı ı; 
~ere en muhtaç m. e d C.laude _ Amma, bani gramerimiz? - Tramvay idaresi hareket dcd- buçukta Cağaloğlu İstanbul etlbba :resini de vermek sandığın hem 
;'1ot'nun otuz yas c_ıv:uın a 1 direk- diyeceksiniz. resi müdürlüğü malzeme yoklu- odasında yapacaktır. tesis. maks:ıdına aykın, hem iş- * Bursada Sümerb:ı.nk Mednos fab-
J\uge'yi okuması gibı. gden~ • Henüz yapılamadı. ğundan dolayı tramvay seyrüse- * Galatasaray klübünün kongresi lcrlnl zorlaşllracak bir vnz!yet de- rlkasının acılışının ikinci y1ldoniimil 
lörümiizden mütebass15 0 ahto~~ Yolunda bulunuluyor... f ta .

1 
. d . b' t dil t k 1 bugün saat. 15 de klüp lokalinde top- ğll ml? 1 münasebetlle yann fabrikada mera-.... '- d ukatunızdan ın arrJrı· (Va • Nu) er n esın e yem ır a e • !anacaktır • .._ ______________ • sim yapılacaktır. 

- aa ar, av • • h fı ~ 
nıize kadar bepimlı:. hepımu a -
ı:::: 

Y . 1·1 1· boş gitmek B. A. - Bana 
enl ev ı ere e ı 1 ı nı alsak! 

1rn b . h d'ye alalım .. ta umı .. 
• az, şuradan ır e 1 

• 

Bay Amcaya göı-e ••• 

kain,. '" •ol•a \ - Olmaz, damat alınır! ... 

1 
B. A - O halde bir elektrikli 

süpürge alalım 1 .. 
- O da olmaz. hu aclcr gelin 

almul •• 

- En iyisi bir çift au bardağı D. A. - Porseılendeıı şaıırıın 1 .• 
alalım, amma cam bardak mı, yoksa htanbulda kullnnacaklarına cöre, su 
porselen bardak mı olsun'?.. içerken içini gönnczlcrl .• 
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1940 
en 

senesi içinde Amerikada 
çok rağbet gören artist 
Mickey Rooney' dir 

Mickey 12 aylık iken filim çevirmeğe başlamışbr, 1940 
da çevirdiği filimler 30 milyon dolar hasılat getirmiştir 

1940 ıenui zarfında Amerikada -
en çok rağbe~ gören erkek artist 
limdir bilir misiniz~ ... Ne Tyrone 
Power, ne Robert Taylor, ne Clark 
Gable, ne de Gary Cooper' dir. Bu 
• rtist henüz 19 yaşında olan Mickey 
Rooney' dir. Mickey"in çevirdiği 
filimler geçen sene diğer bütün ar· 
tistlerin çevirdikleri filimden ziya
de hasılat temin etmiştir. Bu hast~a
bn ~ ckünu 30 milyon dolardır. 

Mickey Rooner henüz 12 aylık 
ik~n filim çcvfrmeğe başlanuştır. 
Annesi mis Carter isminde genç bir 
&.adındı. Tiyatroya iptila derece
sinde meraklı olduğundan babasının 
evıni bırakarak sahneye çıkmış, kü
çuk rcıller yapmıştır. Bu rollerde 
büyuk bir muvaffakıyet kazanama
mışsa da kendisine bir koca bul
mu~tur. Kocaııı Jal Yule adında bir 
aktöıdü. 

Mickey yürüyecek yaşa gelince
ye kııdıtr kuliste yalar, anasile ba
ha~ının işlerini bitirmelerini bekler~ 
di. Henıi" bir yaşına girmemişken 
11nnt,.ile babası yarılmışlar. annesi 
Mickt'y'i alıp l lollivuta gitmiştir. • 

Aı.a oğul ~inema ;Jehrinde sefalet 
içinde ya"ıyorlardı . Bu aralık bir 
filim için küc;ük bi: c;ocuk arandı: 
~ından anne~i Mickey'j alıp götür
ınüıı ve çocuk bu filimde çok mu
-.affak olduğundan vakit vakit 
aranmağa başlanmıştır. 

Mickey bir taraftan mektebe gi
diyor, bir taraftan da arasıra filim 
çeviri) ordu. Annesine daima: cBi
rnz dişini !!ık, bir gün zengin olaca
iı:ı:, ı:;üzel bir cviıniz, otomobilim;z 
olac;-ık • derdi. 

~Hckey on iki yaşlarında iken 
çevirmf'ğc ba~ladığı bir seri filimle 
kendısine bir mevki yapmıştır. Bu 
filiınler 70 tane idi. Küçük artist 
her filim iç;n 200 dolar alıyordu. 
Mid:ey bundan sonra büyük• bir 
filim çevirmiştir. 170 bin dolara mal 
olan bu filim bir milyon hasılat 
r:etirdi~inden kendiııine verilen üc
ret arttırılmış. Mickey de Yule is
mini dcğiştirerelr. Mickey Rooney 
adını almıştır. 

Mickey bü:> üdükçe kazancı art
mı,, nihayet yıldızlar sırasına gir
mişlir. Fakat sanat sahasında mu
vaffak olurken aşk sahasında Hk 

Mick ey R ooney ve Judy G arland 

mağlı'.'ıbiyete uğramıştır. Artist kü- ni allalarak mücadeleyi kazanmağa minde geııç bir artistle flört yap
çük roller yapan Diana Lewis adın- muvaffuk olmuştur. maktadır. İkisi hep beraber geziyor, 
da 20 yaşında bir kızı sevmiştir. Mickt:y Rooney bu mağlubiyel'i Mickcy yılbaşı münasebetile Judy
F akat karsıstni:\ William Powcll g~bi izam etmemiş ve bilakis ne.,csini ye gijzel bir altın bilezik hediye et
kuvvetli bir rakip çıkmıştır. ikisi kaybetmediğini göstermek için bar- mi~tir. Bile:ciktc luymetli taşlar, bil
arasındaki düello altı hafta sürmüş- 1 larda, kibar lokantalarda, dansing- has~a iki yakut vardır. Judy de 
tür. Mickey henüz l 8 yaşında. şen, lerde gezmeğe başlamıştır. Bu ara- Mickey' e bir altın saat hediye et
ııt:vimli bir gençti. Powell ise 4 7 ya- da c;evirdiği (Cdisonun gençliği} miştir. Mickcy 20, Judy 21 yaşm
şındn. iki defa evlenıp boşanmı,, filminin büyük rağbet kazanması dadır. Aralarındaki dostluğun bir 
kendisine mühim bir me,,·ki yapmış kendisinin izzetinefsini okşamıştu. evlenme ile neticelenmesi şimdilik 
bir artistti. Tecrübeli Powell rakibi- Mickey şimdi Judy Garland isJ ümid edilmiyor. 

Tü~ke 6önül Verdim 1 ,. .. 
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TAKSiM Bir 
s jnemasında 

TÜRKÇE SÖZLÜ - MÜZİKLİ • DANSLI FİLM 
Gör:ilm-emiş bir muvaffakiyetle devam ediyor. 

AYRICA: AFRİKA harb\ne ait en yeni Yakın Şark dünya haberleri - Türkçe: İngilizlerin SlDl • 
BARRANİ'yi ~galleri, İngiliz layyare1erinin MUSA VV A'yı bombardımanları, KAPUÇO kalesinin su
lı.utu, BARDİA'nın kara. deniz ve havadan çevrilerek bombardımanı ve q gali, LİBYADA alman aayısl% 

\ıı - esirler ve ganaimi Seanslar: 12,45 - 2,30 - 4, 15 - 6 - 7, 45 ve 9, 15 de 1 , 
1 

DÜNYANIN 8 lNCl HARİKASI 
lnanılınıyacak derecede müthiş ve muazzam sahneler ara5ında en nefis bir 

ASK MACERASI, FEDAKARLIK MOCADELESI 

Hö .ND RUVASD 
Baş Rollerde: TYRONE POWER • MYRNA LOY - GEORGE BRENT 

ve on binlerce figüran 

' 1 

YENİ NEŞRfYı\1' 

ARK DA!j Istanbulda berberle
rin miktarı çoğalıyor 

• 

Fakat bunlar sakal tıraş etmiyorlar, 
kadın saçı kesiyorlar 

Cemal Nadir Giıler 'c Vrdad Gün
.rol tarafından hazırlanan bu hafta
lık Çocuk mecmuasının dördüncü sa
yısı çıkmıştır. Bu nüshada cocuklar 
için gayet faydalt ve eğlendlric l yazı
lar, resimler, karlkntürlcr vardır. Ro
manct Bürhan Cahid mektebe nasıl 
başladığını anlatıyor. Güzel sözler, 
neler okumalı, çocuk doktorunwı ta.v
.siyelert, ty.t ve fena. Robenson olabilir 
m1s!.n1z, Ezop'ıuı masa.ilan. spor ve 
sinema hnberıerı bu nüshanın zevkle lsta.nbukiaki berber dükkft.nla- Jilet satışı İstanbul piyasasın-
okunacalc yazıları ar::ı..'Ulldadır. Ayrı- gittik yaln t · · · · 
ca. .Ata Qeyikt ı.sımu büyük Türk mıı- nnın sayısı çe çog 'lak a, da kArJı bir ış haline gırdi. Harp. 
salı, ıArkadaşla. yolculuk•. cıMark.o berber olınak için Berberler ce- ten evvel en iyi jiletleri halk 
Polonun ~çük arkadaşı. tefrikaları miyetine her ay yenl müracaat- ucuzca temin edebild'vı· d k '· devam ediyor. ıg n en o-
tArkadaş• m bu nüshasında da me- lar yapılmaktadır. İstanbulda tü jiletlerin yüzüne kimse bak-

r~ı bllıneceler. oyunlar •. ccnıaı ~a- 1700 berber dükkanı ve 4000 mazdı. Harp çıktıktan sonra kö-
dlrin ıDede ile Torun• Isım.il karika.- berber mevcuttur Kadın işleri .. .. - .... 
türü vnrd1r. Kilçfık okuyuculara tnv-

1 

•tti.k y • •• • !u Jiletler de piyasaya suruluyor. 
siye edcrtz. ~ çe arttıgından berber dük- Adi jiletler piyasaya çıkarılmaya 

kanı~ yavaş yavaş kadın saçı ba§Jadıktan sonra erkeklerde yüz 
M E V L O D kesme.ge başlamıştır. 1:8-dın ber- hastalıkları aı-tmıştır. Erkeklerin 

Merhum Said Paşa zevcesi berle~·ı erkek berberlerınden da- kullanacakları jiletlere çok clik-
Hatice ikbal Rerker'in ruhu bdül~ .~~!ade çoğalmaktadır. Berber kat etmeleri lfı.zımdır. Bilhassa 
·için Teşvikiye camiinde 2 Şu- ~~arının kadın saçından jiletle yüzü ters tıraş ctrnemell-
bat Pazar günü öğle namazım I ettıgı ıs~ifade erkek saçından dir. Bu hal böyle devam ederse 
müteakip Hafız Yaıtar ve Nec- edilen tstıfadeden daha fazla ol- . .. . . 

1 
mi Rıza tarafından Mevlud 1 duğundan kadı !\açı ke ek erkeklerın yuzlerı bozulacak, cıld 
okunacağından arzu edenlerin 1 . n ' sm hastalıkları doktorlaruun müşte-
teşrifleri rica olunur. 1 karlı bır meslek haline girrnJştir. ril 1 ~ 1 akt 

Merhumenin evladlan Berber dükkanlarının erkek er çogn ac ır. 
müşterileri her sene bir miktar # 

,.. is tan bul -•ır.. azalıyorlar, erkekler yerlerini ka- BUGÜN İstanbul cihet.inin en 
dm müşterilere terkecliyorlar. güzel filmi. 

1 
Türk San'atımn Zafer 

günlerini yaşayor! 

Yüz binlerce halk 

Bu hususta Berbt'rler cemiyeti A Z A K 
1 
reisi B. Mustafa Turan şunlan Sinemasında 

söylemektedir: ou~Es PETROVNA 1 - Jiletler çoğaldıkça erkek 'I 

M.,, A 1 d d müşteıilerimizin sayısı azalıyor. (TOVARlÇ) 1 f ve em ar a Saç kestiren erkekler dükkanla- Sevimli yıldızlar 
nmıza pek seyrek uğrarlar. Bizinı CHARLES BOYER -

Türkiyenin en 
büyük filmi : 

KAHVECi 
G 
•• 
11 

z 
e 
ı -ı 

ni alkışlayor. 

Reji: Muhsin Ertuğrul 

g 
İzdihamclan dolayı seans

larda fazla bilet kesilemi

yeceği için kalabalık aile-. 

1erin tam seans saatlerin-

de gelmeleri r ica olunur. 1 

MARMARA 
Bayanlar haftası 

Devam ediyor. 

SALTANAT 
KURBANLARI 

(l.\Iayerling) 

Mümessili JON LODGE 
ve 

MADAM 
ve 

ŞOFöRU 
Mümessili 

KONSTANCE BENETr 

kB.nmız sakal tıraşlanndandır. CLAUDETIE COLBERT 
Sakal tıraşı yaptmmlar ise son ı Ayrıca: Türkçe sözlü 

YUNAN - İTAL YAN HARBİ 
senelerde gittikçe azalıyor. iiıl•••nmıııamZl!!BlllE•li ,, 

Dünyanın en meşhur ve en güzel Ç İ O AN Orkestrası 

ROD SANDÖR 
Çigan ruhunun bütün acıları, ask ve ihtirasları 

Mavi Tuna Şarkısı 
FRANSIZCA ORİJİNAi, NÜSHASI TtJRKtYEDE İf,K DEFA OLARAK 

~ladefeine Sologne - Jean Galland - l\larıruerltc Moreno 
Hnftn.nın büyük muvaffakıyetı BUGÜN 

SAKARYA da 
ilaveten: P O L İ S A V C 1 T A B U R U (Fevkaltı.dc blr hLc;si 

Robert .Levlngstone - June Tra.vis ıve gangster filmi 
Ye J\flKi MAUS 

8,30 da. POLİS AVCI TABURU 
Geceleri saat: 9.30 da. MAVİ TUNA SARKISI 

İstanbul gençliğine ... Taleb esine ••• Oniversitelilerine ..• Velhasıl b ütün 
aeven Ye sevişenerine ithaf edilen: 

Haftanın en güzel ve emsalsiz filmi olan 

ELVEDA 6ENÇL iK 
( GOODBY Mc. CHİPS) 

Şaheserini görmek ilz:ere bugün mutlaka 

SARAY Sinemasına 
koıunuz. Bütün genç İngiltere nefis bir filmde... Baı Rollerde: 

ROBERT DONAT ve GREER GARSON 
Bugün saat 12,30 d a tC'nZ'ilatlı matine. 

- Bugün SUMER Sinemasında 
Barların ve içkin.in baş döndürücü ihtiıaslan aaik.aşile aukut eden 

b.ir kadının haya.bnl tasvir eden 

SARIŞIN ŞEYTAN 
Emsalsiz Aşk ve ihtiras filmini görünü.ı. 

SEF ALETI'EN ... ASKA. .• n NİHAYET öLOME ... 
Bat Rollerde: MARLENE DIETRlCH 
JAMES STEW ART ve MISHA AUER 
tı.AVETEN: En ıon Şark:i Kadp harp haberleri. BARDIA'ımı 

sukutu, İngiliz hücumu, Mı.sırda zafer şenlikleri. 
Bugün saat l de tenzı1atlı matine. 

.............................. ._ ... r 
••••••Amerikamn en güzel sesli artisti •••••mııı11ıt. 

DICK POWEL 
Yeni dünyanın en tanınmış beş orkestrasının tştiraklle 

TÜRKÇE SÖZLÜ Nüshası FRA.NSlZCA SÖZLÜ Nüshası 

iPEK-~J!!~~o~F~~!!~~wı~~~~d.~~:~~smda, rK:iı~€!1~ERAn_. 
~BALALAYKA .. 

Bahriyeliler Şarkısı 
Şaheserini yarattı. 

MüNiR 
N U REDDiN 

Konseri 
4 Şubat Salı akşamı 

FRANSIZ TİYATROSlJNDA 
Bilet satışı başlamıştır. , __ 

Tel: 41819 _ _, 

ÇEMBEBLi'l'..A.Ş sinemasında 
Emsall görülmemiş muvafiakıyetle devam eden muazzam 

Programı. kaçırmayınız. 

SALOM:E • KIZ IL BA.KK.&SE 
Türkçe sözlü: ve şarkılı JACK HOLT'un en heyecanlı filmi 

ZA.F EBB U(JUŞ 
DİKKAT: İzdlham.n mahal vermemek l91n Seans .saa.tıerlnt blldlrl
yoruz. 13,30 - 14,55 - 16,25 - 17,50 - 19,20 suare 20,-t!i de • 

~--•••• 'Yarın seanslar saat 10,-t!i te ba§}ar. •••••" 

.A 

Bugün LALE sinemasında 
Aynca: En son dünya haberleri YENİ PARAMU~T JURNALda 1, NANETTE l 

'9 ~ .. B•u• gun• ·.· ... sa•n•t•l•d•e•tc•n•zil•·•a3tlıı:shalkBml:illlın3amtmin•e•sisı:a.::~~iilGl .. llllll!9l .. aıii 
Tepebaşı dro.nı kısmı 

Gece sn.at 20,so da 
EMİLİAGALO'ITİ 

İstl.klM caddesi. komedl 
kısmı gündilz saat 14 de 

Çocuk oyunu 
cece saat 20.30 da 

KİRALIK ODALAR 

ıınııııııu,~ 1 

~I 
~~;~!!:i A K ı N sınemasında0J 

GUNADSIZ KATİT,LER 1 s o N B E s T E 
Bllvla Sydney - IIenri Fonda. KATE DE NAGY 

••••• Gündüz ve gece 8,30 da 2 Fılm birden 
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llER AKŞAM 
BİR nt'KAYE 1 Bu adamın askı ... (H A F T A L ı K P i Y A S A) 1 ORDULARI DURDURAN KAOIN f 

. 
Reşide Amel'!n öğle yemeğini yedi-ısa. onunla bir muhavere zemlnl aça.- ithalat hareketleri -Tütün satışı ve Tefrika No. 26 

A'1 küçük lokantada birkaç alışkın cak. Herhangi bir şey sOyllyecek. Mtl-
miışterlden başka klmse yoktu. nasebet tesl~ etmek lçtn elinden gelen ı·hracat maddelerı·nı·n vazı·yetı• Şövalyenin saçları dimdik olmuştu. 

o da bur::ı.d::ı daima küçük bir masa.- herşeyl yapacak. . Vicdan azabı mı çekiyordu ... Zevk-
ya oturur; patronla. ahbaplık ederdi. Fuko.t erkek, o gün de, ertesi gün de Jerinl tatmin edememiş olnııı.lctan ınü-
Genç kıı.dın güzel olduğu için, patron gelmedi. . Bu haftanın piyasasında, ihracat başlamamışlardır. Tiftik için İsveç• tevellid blr ıztırap mı duyuyordu? 
ona husus! bir 1tlnıı gösterir. memnun Reşldenln lştlhnsı kesildi. Bı.rkaç işlerinden ziyada ithalat hareketleri ten de talepler devam etmektedir. Bunu anlamak mümkün dı.>ğlldl. 
kalmasını isterdi. Zira. Reşfdenin lo- gün müddetle hep: . birinci planda gelmekteydi. Ayl.ır- Hafta içinde eevked·ilen mallar Hakikat olan bir nokta vardı: Ak-
kantnsına devamını müessese ıçtn bir •-Acaba yarın gelir ml?• diye dü- d b" •·-~· . . B l arasında, portakal da mühim bir gözlü korsan çok hunhar, çok gaddar 
nevi rcklO.m t-;ayurdı. Lfı.kln gel gelelim, şü11dü. . en ue eumıze geçmıştır. u ma • bir adamdı. Ve ertesi giin vurguna 
genç kadın lokantanın müdavlıi:ılerl Her yemekte. gözilnU kapıdan ayır- beklenen mallar, toplu olarak bir- yekun tutmaktadrr. En ziyade ihra· çıkmak üzere maiyetindeki korsanlnra 
nrnsındıı kendin~ münasip blr kısmet mıyordu. den bire elimize geç.mi~tir. Bu mal- cat Bulgarİ!'tana yapılmaktadu. emir vermiştL Sabahleyin gilneşle be
bulunmadığ'ı 1çln uzülurdü. Arada sı- Şık adanı, kapının önünden blle ların arasında 1 7 bin teneke, pet· Halbuki geçen seneye kadar Bulga· raber uyanacaklar, yola çıkacaklardı. 
rada gozlerlnl müşterilerden muıuse- geçTmed~. • rol kumpanyalannın .ihtiyacına ay· ristan, Türkiye piyasasından bu de· Nereye gidecekleri, nerclcrlni vura
beciye, yahud mütekald ihtiyara doğ- Ne bu.y!lk nınteml Ah ne felaket kl rılmıştır. Bundan bir ny evvel ge- recede portakal almamıştı. Bulga- cakları da belli değlldl. Zaten Akgöz
ru çevlrlrdl. Fa.kat hayır! Onlarla llm- §Ud dun~ndda Osnddekblrb ltdek -ı mttt~vatık len 22 bin tenekenin mühim bir kı,;- ristana gönderilen mallar arasında, lü korsan en çok Cezayir kıvılnnndan, 
kanı yok. Sabretmek dahıı lyl olur a am var ı. a ny o u ı;• • k tuz1 b 1 k d b 1 k Arap köylülerinden esir toplar, bunla-

Ne yazık ki günler geçiyordu. Llst.e Acaba intihar mı etti? Gazetelerin ~ ~e~e petrol umpanyalarına. ve- u ve taze a ı a u unma ta- nn gençlerlni forsalar arasına, 1htı-
değlşlyordu. Genç kadın bunlarda be- vefat kısımlarım dikkatle gözden ge- r~lmıştı. P_etrol kumpanyalan, ıma- dır. Bu balıkların bir kısmı da, yarlarını kurbanlık koyun gibi ambara 
ğendlği yemekler! de buluyordu . .Ma.- çirdi. Faknt. hayır, bu yoldan bir iz lathanelennde, bu levha halinde te· Bulgaristan vasıtaırile ltalyaya gön· atardı. Bu arada ele geçireceği beş on 
sasının üzerine taze çiçekler koyuyor- bulamadı. Bir gün dikkatine §Öyle blr nekeleri petrol benzin lenekesi şek· deriliyor. Maamafih Yunanistan, ge· güzel kadını da limanlarda z~nglnle-
lardı. Iştc bu sebeple lokantadan ay- adi serlevha çarptı: line sokmakta, derhııl Anadoluda ne halık müşterilerimizden birincısı· re satarak çok para kaza.nırdı. 
rılamıyordu. .. . •Bir sa~~e~~r tevkif edildi.• ihtiyaç görülen yerlere sevkiyat a- ni teşkil etmektedir. Akgözlü korsanın gemlslnde blr tek 

Ammo. burada bir nıunasıp kısmete Knlbl huzunle çarptı. 1 k d r. .~ k . Y.. B d F'l" .. d k d t .. k genç kadın kalmı"tı. O da hasta yatı-
r:ıslamnk? İşte o ol:ı.mıyordu. Halbuki Oydu! Meğer bl11lcrce lira ::ı..şırmış ... P~.m.~ ... ~a ır. ıvunta. a tıc~ret mu- u ara a ı ıstım e ay em.. yordu. Bu, Tunuslu bir Arap kadınıy-
o fazla ince eleyip sık okıınıak taraflı- Uzun zamandır o.ra11maktaym1ş... Nl- durJugu de bu sevkıyatın sur~tle ya· l~ımdır. Filistinden en ziyade la- dı, ya§ı henüz on sekizin! bile bulma
sı d:ı.. değildi. Zamanın müşkülatı, ona hayet sığındığı bir pansiyon odo.smda pılmasına nezaret elmektedır. kc:da isten~lmektedir. Fındık talep- mıstı. Çok güzı.>ldl, çok şlrlnd1. Fakat, 
kanaatkarlık dersi vermişti. yakalanmış ... Onzetecller onu ala.ya al- Bu hafta içinde gelen mallat ara- len, Macarıstanla lsviçreye inhisar şövalyenin zulüm ve işkencesine ta-

~lardı: Şıklığa meraklı imiş ... Bavul- sında 14 bin adet de otomob-;J ' las- ı etmektedir. hammül edemiyerek hasl:llanmıştı. 
İlk defa bu erkeği fıı.rkedemedi. Üç larında yen! yeni on tane elbisesi var- t"~· b 1 kt d Lt fld . A d'J• Akgözlü korsan, sevdiği kadına da 

defadır geliyordu. Kendisinden biraz ınış! Çaldı~ı paralarla kendine ipek ıgı ~ unma a ır. . 115 ı er~ ~ 1 a- Yiyecek maddeleri işkence yapmaktan zevk duyardı. 
öteye oturuyor. yavas yav:ış karnını gömlekler yaptırmış... ne hır surette tevzı etmek ıçın de Onun bu vahşi zevklerini hiç bir ka-
doyuruyordu. Işte bu yabancı. muha- Sahifeyi çevirdi. Rcsınl de var... b~. ~?misy.~n ~.eşkiline !üzüm g~rü.1- Fiatleri mürnkabe bürosu. sa~e: dın tatmin edemezdi. Bu sebepledir kl, 
sebeciden de, mi.ıtekaldden de \'az!h Lolrnntndaki gibi dalgın ve mütees.- muştur. Çunku geçen sene lastik yağlar, pirinç, kuru fasulye fiatlermı VenedikU korsanın kendisine bütün 
~ekllde nynhyor. Halbuki ııynl yaşta- sir... tevziatı hakkında, birçok şikayetler ! tedkik etmis Ticaret Vekaletine bir kalbi >e bütUn sevgisi He baltlandı.{!;ı 
lnr. Amma kılıkları ayn. Bu adam, Blr an aklına şu bile geldi. olmuştu. Kimyevi maddelerin mü-/ rapor gönd.;rmişti. V ckalct, komis- bir tek kadın yoktu. 
ötekiler gibi siyahlara. biırilnmem4: Pollse gidecekti: him bir kısmı fngiltereden, diğerle- yonun raporunu tcdkik ederek, bu O, çok: garib huylu bir adamdı. EV.er 
açık renk ve dahn lyl tesir yapan kos- - Ben o adamın metreslydlml - dl- ri de Romanya, Yunanistandan maddelere Ciat koyacaklı. Fakat an- vurgunfardan nldı!,\ı para ve servetin 
tiım giyiyor. Herhalde tUccar filiın yecektl. 1 . bir kısmJnı maiyetindeki kmsanlarn 
olacak. --.meğlnl çiğnerken ge\1Ş ge- Tek onunln konuşabilsin... ge mıştir. dan üç hafta geçtiği halde, hala dağıtmamış olsn. ynnınfüı bir frrd kal-
tlrlylrmuş hissini veriyor. Çehresi son Fakat bu fikirden vnz geçtL. Basra. yolundan birçok mallar da fi.at listesi mıntaka ticaret müdürlil maz. hepsi kendisine isyan ederdi. 
derce" kederli. beklenmektedir. Bunların arasında ğüne gönderilmemi"ti:-. Bunun zahi- Halbı'ki o, yanındrkl denlzctlerl n.vln-

1 R ld Sadece h:wallnl dlma~ında yaşattı. 
Kmdlslnl farked nce., eş e mem- otomobil ve kamyon ı<:ibi vasıtalar re maddeleri piyasasındaki te.~iri mnsını ve kendisine brıl':l:lmaı;ını çok 

nurı oldu. Gayet tatlı b.r h.lssl11 kal- Sevdl!rl şık o.dam... da bulunm;ıktadır. Fakat Basra yolu şöyle olmuştur: iyi bilen, hunh~r oldu~ıı kadar dn zeki 
binde do~duğunu, duydu. Iyi, hatta NAkl 1 • n u 8.. ·ı · k' 1 1 1 T"" . . k f 1 ve kurnaz bir korsımdı. 
şık bir adamdı bu. Zaıif ipekU göm- C< en. a. ce ureyya ~-e ~ıcdarel ykal~an ımsehhe:: :>u vyo d u_clcar, pkırınç. k uf~u . askud~c, dsa~ Akgözlli korsan n gece ruhııtç:ı uyu-
lek giyiyordu. Boyunbağını her gün 1 

1 
uzerın e na ıyatın tee ure ugra- eyag ara onuca ı.ıtı ta ır e e-

de&rişt!rdiğtnl, saçlarım muntazam ANKARA RADYOSU ?ı~ın.?an şikayet ediyorla;. Netek:m j mediği için, Anado!uya sipariş yap: duSaba!-Jeyin erkenden kalklı. Gemi-
ke~tlrdlğlnl sezdi. Bu adamın çok pa- ikı gun evvel mıntnka tıcaret mü- mamaktadır Hatta oradan vakı dek! hasta Arap kızını cın karay::l çıka-
ra kazandığı da muhakkaktı. Fakat 1 ~ub:ıt cumartesi Öf le ve akcıam dürlüğünde bu maksndla bir top- 1 olan tal.eplere de menfi cevap veril- rarak. limandan demirini :ıldı ve Kıb-
blr sıklntısı vardı. .Meçhul, adam 13.30 Program, 13,33 Türkçe plılklar, lantı da yapılmıştır. Maamafih bü- mektedir. ns sahilinden ayrıldı. 
ncabda kendd

1
lslne .. nüllçl_!l hldç b

0
aimllyor. 13.50 Ajans haberleri. 14,o5 Türkçe tün bu şikayetlere rağmen Irak ta- I Bir :zahire tacirinin anlattığına gö- Venedikll korsanın mak.snd ve hede-

Bun an o ayı uz uyor u. nu ma- plaklar programı, 14,20 Rlyaset.cüm- · ı · · T" L· ·1 · k h .. d 1 d d v ·• · n Cez2yirdl... Orülarda vurgun yap-z da gördU Herhalde hayatının rea h b cır erınm urıçıye ı e ış yapma ar- re, u yuz en satış ar ur ugu gıoı, 

1~~r çağını ğeçirlyordur. K~~~n~~~ukn~ ~~~~:~ıe:o~~;;a~~!~ zusunda olduklarını, ticaret odası- Anadoludan piyasaya yeni mal gel- m~~da giderken: 
onun zamanını gözetllyerek lokan- rından naklen), 18,03 Caz orkestrası, na yazılan mektuplıırdan öğreniyo- memektedir. Bu maddelere aid fiat- - Ah, işe ynr:ımay:ın bir eslr kanı 

taya devnmn başladı. Adamın ne ka- 18,40 Mızraplı S!l.Zlardnn saz eserleri, ruz. Hatta bu mektuplardan birin- ler bir an evvel ilan edildiği takdir- nkıtsam da ıı.kl•m ba,şuna gı?lse ... 
d:ır da çok kosLiımil var. Renkleri bu- 19 Konuşmıı COtlnü!l meseleleri), 19.15 de Irak.ta kurulacak iplik fabrikala- de, zahire piyasası bu mütereddid Diye söyleniyordu. 
ranın abus manzarasını şenlendirlyor. Halk türküleri. 19,30 Ajans haberleri, n için Türkiyeden ipJ.i\ mütehassısı vaziyetten kurtulacaktır. u• 
Nlhayelt Reşide kararını verdi: 19,45 Fasıl heyeti, 20,15 Radyo gazete- bile istenmektedir. Q ?t T" ki 

Huyatmda beklediği erkek herhnlde si, 20,45 Karışık şnrkılo.r, 21,15 Konuş-
1
. b Hüseyin Avni « ne• • ••• Uf er 

buydu! ma, 21,30 Salon orkestrası, 22.30 Ajans racat maddelerimizin geliyor .. » 
Gerçi çok lLlnnlı kadındı; takat şah- ve borsa ho.berıerl, 22,50 Dııns müzl- vaziyeti B U L M A C A M 1 Z Düşmam !cinden r,örınek elbette cln-

sına ıtınasını bı.isbütUn arttırdı. Hoşa ğl (Pl.l ha Jyi olacaktı. Akgözlii korsnn vahı;1 
gitmek arzuslle daha çarpıcı elbisele- Ege tütün mıntakasındn, tütün ') 1 4 ~ f\ 7 R () 1 O 11:evklerini tııtmln edeb!lm~k için esir 
rlnl glydl, Fakııt beyhude. Erkek hlç satışları iyi bir devre geçirmekt;!r.lir. - kanı :ırayıp dururken. uz:ıktan gör\i-
blrseyle alô.kadar olmuyor. AKŞAM Ziraat bankasının piyasadan bol nen gölgelerin , u UstünCle ıruı.rtl göl-

Gayet dalgın bir hnlde. listeyi oku- mikdarda mal alması, fiat düşkün- gesi ol':ladığı anl:ı.sılıyordu. 
yor:. ha\lusunu kucağına koyuyor; lüğüne mani olmuıJtur. Bir tütün ta- Venedikli korsanlardan blrl: 
clddı ciddi yemeğini yiyor. Salonda ciri vaziyeti ı1u suretle izah ediyor: _ o ne?! ... Türkler geliyor ... 
kim var, kim yok diye etrafına bakın- ~E k d .. .. 4 Diye bağırmağa ba§lamıştı. Şövalye-
ca, Reşide. kalbinin şiddetle çarptığını ge mınta ~sın . a . tu~un p;yasa~ı ~ nin saçtan bird~nblre dimdik oldu. Ve 
du;•uyordu. Fakat erkek derhal ı:özle- Türkiye Ecnebl muvaffakıyetlı bır ımtıhan verdı. oturduğu yerden fırladı. glıverteye 
rlnl önüne e{;iyor, yemeğlle meş.,cru.1 S Sıra şimdi, Marmara havzasile Ka- 1- .-- çıktı... 
oluyordu. enelik 1400 kurllf 2700 kuruş radeniz mıntaka~ına geliyor. Ziraat - - - Etrafı gözden geçirdi. 
Yavaş yavaş kadının arzusu arttı. 8 Aylık 750 11 1450 11 bankası bu mıntakalardaki piyasa- - Şu uzakta uçuşan martllerl Türk 

Genç kaclın, erkeğin bu hareketindeki ~ ~~:! !~~ • 800 11 lann da imdadına yetİŞ'irse, bu se- f • gemisi sanan denizciyi sırt üstü yntı-
cebebl anlıyamıyordu. Acaba klymet- 11 

• nenin tütün piyasası, zürra lehine bir rın ... Ve beni boş yere heyecana dü-
tnr bir akrabasını mı kaybetmişti? Posta ıttlhati.ına dahll olmıyan netice vererek kapanacaktır.:. Mar- t •ı şü.rdüğü için, kıçına ylm\I beş kamçı 
!~~~naıı~~~~ ~W~~~:~ ~~ ~~~~Y~~~~ ;~~;bt 1 memleketler: BeneURt: mara havzası, Karadeniz mıntaka- ~ C 1 vu~~kler geliyor ... • diye bağıran kor-
kılıyordu. Bu erkeği, daha ziyade bir 11 ıı ayhtJ. lOOO. Uç aybll sının tülün .zürraı, bu iyi neticeyi san, seren cUreğlnln üstünde yalpıı.ln-
patron kasasının, bir direktör masası- lOOO kunıştur. beklemektedır. Soldan sağa ve yukarıdan aşnj!;ı: nan yelkenlere çnylnk gibi snrılmış-
nın arkasında tasavvur ediyordu. Ah Telefonlarım12: Başmnbarrlr: 2056 Bu hafta içinde lstanbul limanın- ı _ Tehlike işareti _ YcLer artık. tı. Yüksekten bağırdı: 
şuntmlıı. konuşsa, derdi neyse onu te- Yaıı işleri: 20?65 -· idare 20681 dan, muhtelif memleketlere tütu"ln 2 _Bir bayan. - Geliyorlar ... Geliyorlar ... Hem de 
selll else.- Miidür: 20f91 k d'J · · B 1 b d 3 _ Bir nevi içki şişesi. si.ırü llc. 

B 1 k 1 1 dl"'i ı1 sev e ı mıştır. un arın aşın a Te'-r bakı"tılar ... Gene blrşey go" -«- en m end s nl sev g mi nas Al 1 k d' F k k 4 - Tersi ya;ıı yazm,ldır - Seyrek .ıu"' ,,. 
oluyor da anlamıyor?. diye üzüJüyor· l\luharrcm 4- KaSUJl 86 d 

1
manyaalgle me tc ır. a at ııe,· e- değil. remediler. Denizciyi direkten indirip 

du S. İm. GÜ. Öğ. tkı. Ak Yat. i en m ar, geçen sene satın alı- t t A ti dövme"'e b.,.•fadılar. Fakat, bu bir ha-• 5 - A eş tu maya yarar - n aş- ı:; ....., 
Erkek blr gün pek geç kaldı. Masası- E. 12.DB 1.48 7,02 9,43 12,00 1.34 narak stok edilmiş mallardı. Ecnebi manın başlangıcı. !dkatti: o doğrusunu söylüyordu. Çün-

na başkası oturmuştu. Lokantanın Va.. 6,30 8,12 13.27 16,07 18,25 19,57 kumpanyaları, Ege ınıntakasından . ~. ö kü. Türk gemllerlnln gcldl!';lnl sezmiş-
patronu, onu, Reşidenin sofra.sının İdarehane: BabıAll civan yeni mal aldıkça, ellerindeki eski m!. - Blrıne karııı soı: so:;leme - de- t!. Korsan gemisinde uznğt gören bir 
tam ynnınn oturttu. Genç kadın. bu 11 d 1 k I Mln .o vardı. Onu da güvertede k:ımçılıyor-
hadlseyt multcdderat tnra!ından ha- Acımusluk sokak No. 13 ma arı ışa~ı~a sev •etme tecl~rler. 7 - Göı: ilstü•ıde bulunur - n- lardı. 
z1rlanmış bir mucize saydı. Bu hafta ıçınde Romıınyaya ya- rede okunur. Bereket versin ki, bu sırada bir baş-

F kut heyhat, erkek ondan. dalgın rım milyon liraya yakın pamuk 1 8 - U.ı.ssl !ptal eLme. ka gemici de - arkad:ışının sopalan-
blr halde, isteye isteye ancak ha.rdal 1 sevkedilmiştir. Malüındur ki. Ro- ı 9 - Gayet yavaş söyle - Nota. dığını görüne" - en yııksek seslle 
şişesini istedi: Yer değiştirecek manya ile yaptıKımız nnla~ma mu::i· . ıo - Bını;ıldak - Çok gfızel kokulu haykırdl: 

- Müsancle buyurur musunuz? hince, pamuk ve tiftik. petrol ve btr madde. - Geliyorlar ... t,t'!, ben de görGyo-
İşlc o kndnr. kiracılara tavsiye 1 lhenzin ile mübadele edilmektedir. Soldan sağa ve yuk:ırıd:m :lşağı: n m. Arko.enşımı boş yne dövilyorsn-
Ve sonra, Reşide, böyle güzel bir rır- ı l · d 200 b" ı· . nu.z! satı kaçırdıfp için kendi kendine kız- Akşam'ın KÜÇÜK 11.AN. 1 svıçreye e ın ırayı mtitc- ı - Hareketsiz, 2 - Aşlkfır. İle, 3 - Türk geınllerlnl bundrı.n sonra. blr-

dı. LARl'nı dikkati~ okursanız lcaviz tiftik gönderilmiştir. lngiliz ti- Rivayet, İv, 4 - Ekıd, Varkı:ı., 5 - kac klşt daha görmüştil. Korsan reis 
ıı- Belki ynrııı beni selll.ml:ır!ıı dl- kendinize en elveriııli yurdu 1 caret birliği tarafından da, piyaı; 1- Kay, Mineli, 6 - Erevlz. Ket, 7 - hiddetinden ç:ıtlıyor ve : 

ye diişündü. yarulmadan bulabilirsiniz. dan tiftik alınacnğından bahse<lil· Tnn. Cam, 8 - sı. Reknbet, 9 - İilk- J - Onların Türk gcmlsl o!du~unu 
Ve karnnnı verdi: Şayeti selamlar- m~ti. Henüz İngilizler tarafından leınell, ıo - Zcv:ııt. Tlb. nasıl anladınız? 

' 

Yazan: İSKENDER F. SERTELLİ 

Diyordu. 
Venedikll korsanlar, o sıradn Türk· 

lerln Akdenizde dolııştı~ıııı pekala bl
llyorlardı. 

f;!övalyenln ı·engl atmıştı. 
Ya Türkler geliyorsa? ... 
o zaman k.lçınakt:ın başkn ne yıı

pablUrdl? 
Korsanlardan blrl: 
- İste, s2,;"llablllyor ... B!r, iki, üç~. 

Beş ... Oıı- On beş ... Yirmi, yirmi blr ... 
Fıızla.suıı sa\•tı.nındı. Akgozlil şövalye 

birdenbire nerdeyse aklını oynatacak
tı. Gemileri sayan dr.nizclnln ağzına. 
bir tok.at vur:ımk, dümenciye, boğuk 
bir sesle şu emri verdi: 

- Batıya doğru dilmen .kır! ... 
Kıbrısın arkasına kaçıp saklanmak

tan başka kurtuluş yolu yolttu. Türk
ler çok kalabalıktı. Fakat. gemileri 
hızlı gidemediği için, korsan galim 
epeyce yol alıruştı. 

Türk denizcileri, çokto.nbcrt aradık
ları korsan gemlslnJn nihayet izini 
bulmuşlardı. Onu kolay kolay kaçırmı
yacaklardı. Donanma bliLün teknele
rini süratle sevkedemlyordu. L~kln 
bunların içindeo üç beş tancslnln 
tekneleri hafif olduğu için, donanma
dan ayrılarak korsan gemisinin pe~l
ne takılmışlardı. 

Deniz üstünde lkincl bir ciimbilf 
olacaktı. Ed.irneye gönderllen korsan 
CKaroza)dan sonrn. Türk donanması 
mühim blr muvaffakıyet elde etmlş 
değildi. 

Türkler Akgör.lü şövnlyeyl biran ev
vel yakalıımağa azmetmlşlerdl. Bu 
adamı Edimeye göndermeğe muvat
fak olurlarsa, Türkler Veucdlklllcre 
hemen hemen her lsteclll';!nl yapLırn.
bilecek bir mevkide bulunac:ıklnrdı. 
Zirıı. Akgözlü şövalyenin Venedlkle 
büyük n.üfuzu vardı. Akdeniz! haraca 
kesen o idi. 

Onsuz, Akdenlze kim çıkablllrdl? 
Korsanlar: 
o.- Türkler gellyor? ... ıı 
Sözünden fena hn.lde Orkınil.şlerdl. 
o güne kadar Akdenlzln gobeğinde 

böyle bir korku geçlnneden, lstedlklert 
gibi dolaşan ve istedikleri sah1Ueri ya
kıp yağma eden venedlk korsnnlnn 
şimdi sonsuz bir korku ve heyecan 
lçlnde blrlbirlerile derclleşlyorlardı: 

- Sinyor Karozayı yakalayan Tiirl:
ler, bizi kolay kolay ele ge~lremezler. 

- Neden biliyorsun? Şu gemilerin 
gelişine baksan a. Denizi başt.nn b'.lşa 
sarmışlar ... ü.ı:erimize gellyorlar. 

- Bizim kürekçilerlmlze hiç kimse 
yetişemez. 

- Yetişemez amma, hu herltler Ak
denizde bize rahat \'eımiyeceklcr glbl 
gôrüniiyor. 

- Kış gelince çek!l1p giderler. Akde
niz gene eskisi g!bl bize kalır... Sen 
merak etme! 

- Eskiden Akdenl2de hiç bir Türk 
gcm!sl yoktu. Nerden çıktı bunlar? 
Merkezleri Edlrnede. Aradan Blzansı 
çiğneyip nasıl geçiyorlar buralara. 

- Onların payıtahtı Edlmede am
ma ... Tersaneleri GellboluGla. Bu lşl.n 
Blzansla alakası yok. Zaten Bo~azlçln
de gemileri yatıyor. Anadolu sahiline 
tnmamlle Türkler hl\klm. Akdenl.s 
Anadolu kıyılarını da baştan başa iş
gal ve tahkim edecekler. Görüyorsun 
ya, her girdikleri yere bir sürll muha
fız bırakıyorlar. Maksadlan sndcce ts
tilil. değil. Ayrıt zamanda yerleşmek. 
Mcmurlarlle, erznklarlle. sllüh ve cep
ba.nelerlle blrllkte gellyorlar. 

- Yen! padişah çok akıllı bir adama 
benziyor. Babaları öldükten sonra 
Anadoluda birçok hadL~eler oldu am
ma, Çelebi Mebmed hepsini bastırdı. 
Şimdi de Bnlkanlara akıyormuş. 

- Aman bu çok hoşuma glttı. Bal
l:ıınlarla meşgul oladursunlar da_ 
Bu suretle blzl, yanı Akdcnlzi unuL
sunlnr. 

~·· 
Güneş batarken 
kavga başladı 

Önden koşan dört l'elkenll, Akgöı:lil 
şövalyenin gemisine yaklaşmıı.k üzcı·e 
idi. Türk yelkenlllerlnde top yoktu. 
Halbuki, korsan galislnde top vardı. 
Düsman gemisi top at:ı.rnk ltnçıyor
du. 

<Arkası var) 

Tefrika No. 60 mahkiim aşkın . anlattı. Kurtulmak, XXI X dine mümkür mertebe oturula bile- ' tokrat çeşnili olmamakla beraber. 
yükselmek h~tiyordu. cek ve şirin bir daire tertipledi. bütün Romanın gıptasını uyandıra-

Kadının Zaferi Rahip, ker.dinden a§k iblisini Yirmi ay geçti. Teşrinievvel ayında Lelo onu cak bir letafettcydi. 
uzaklaştırmak istiyen böyle bir in- Bu yirmi ay, Dora Sant' Anna'nın Sora sayfiyesinde oturan annesinin Bayan Veıga, sa~ruk hali.ne r~i-

l\Jüellili: P. de Coulevain TN·cüme eden: (Va • NO) ------.... --~--~ 
sana nadiren raslamıştı. Sözlerin haytında emsalııiz bir faaliyet za- yanına götürdü. Bu ziyarete gidcc~b me~, ~onden olabılme.k. haslctı?e 
nihayetinde, rahip, genç kadııım mamydı. lerini düşünmek genç kadına bir 1 sahıptı. Roma s~syetesını g~y~t. ı~l 
aradığı istinatgübı elinde bulacağını. Eırvela balayı seyahati. Sonra, kabus tesiri vermişti. Fakat aklına tanıyordu. Dora ya da bu bılgısının 

Papaı, gülümsemekten kendini ni hadiseleri takip eden yegane şah- söyledi. ltalyaya dönüş. Lelo' nun doğduğu da koymuşllı. Gaye< sevimli davra- sırları~u. h.s~dadı. Do~a. çok .~e-~me· 
ılamadı, siyetlerdi. Genç kadın, halasına, Ertesi gün merasim yapıldı. Frasceti sarayına yerleşiş. Genç ka- nacak, yeni ailesinin sempatisini ka- den .latif bır sosy~te ıçıne duştu. 

Heleno tahsil ettiği Assoption Dora'ya ve biraderine bu bahsi Mç . dm burada pek çok şeyler buldu: zanacaktı. Fakat karşı taraf pek B~r. ~talyanın hır ev~ dev~m et· 
manastırında katolik olmak utiyol'- açmamıştı. lskoçyaya uğradıktan Ancak merasımdcn sonra, genç Muhteşem bir ikametgah büyük soğuk davrandı. Dorc:ı onları se- mesı _ıçın ° evde scmpatık ve:_ ıkram-
du. Burasını ziyaret etti. Oradaki sonra 1 ağustosta Anlerikaya hare- kadın otele. dönünce hu haberi ko- ressamlar tarafından duv~rları tez· v"mli hareketile mağlup edemiyece- Cl bı:t hanım bulması lazımdır. 
tanıdıkları onun bu niyetine sevin- ket edecekti. Onun için merasimin ca.sına verdı. Kollarını boynunl~ do- yin edilmi, bir galeri, nadir mer- ğ;ni anladı. Genç Amerikalı kadın, bütü~ bu 
ci!er. Genç kadını en fazla heyeca-120 temmuzda yapılmasını istedi. lıyarak, gözleri parıldıya pan ıya: merlerden salonlar ... Fakat bunla- Lelo'nun annesi nazikti. Fakat hasletlere sahipti. Üstelik ınsaru 
na düşüren, günah çıkartmaktı. B. Rah_i~ müşkülat. göstermeksizin bu - Henril. .. - dedi. - Katolik ra mukabil pek a~ konfor ... OoğrJ- insanın cesaretini kıracak bir huşu- eğlendirirdi de. Güzel gözlerile ve 
de Rovel Onlln kalbini kemiren bir teklıh kabul etb. kilisesine kı::bul edildim. su, bu hal hoşuna gitmedi. netteydi. Görümcesi düşes Avelina zarafetile sevimliydi. 
gizli sır olduğunu anlıyordu. Bir sün evvel, günah çıkartma- Bay Ronald, sıçramaktan ve hoş- Dora'nın artistik kabiliyetleri çok ise, sinirine dokunac.ık bir hamilik Lelo'nun bütün arkadaşlım onu 

h b Ç nudsuzluğunu anlatmaktan kendini inkişaf etmemişti. Eski şeyleri h'!· j gökleTe çıkaTdılar. Erkekler arasın· 
Helene, din değiştirmek müiaa- nın o müt iş aza ile kacyılaştı. o- al d vaziyeti tak.ınmı,tı. lk andan iti- da rag~bet kazanmakla beraber, ka-

d · · k d ld w h kl ki d b · b t "'h ama t. ğenmiş, iddia edildiği gibi, ac11ba b h · d .•. · h h" · c.sını ocaınr. an n ıgı için er co u arın an en u ecru eye aren oşa gıtmc ıgını ve u ıssı dınlar arasındaki sükcsi az oldu. 
şeyi ona günü gününe anlatıyordu. tabi tutulmı}'anlar çok mü~külit - Amerikalı kadınlar için Avrıı- bir tereddi eseri miydi) Dora' ,fa mağlup edemiyeccğini anlıyarak Baska kusur bulamadıklan J"çı"n, onu 
B R ld b k 1 a· k d k"k H ·ı· parun zararlı olduğuna kanaat ge- mariperestlikten zerre yoktu. r..to- ·ı d k M d ı·v· · b "" b- . ay ona geniş ir müsaadekar- çe er er. ır aç a ı a, e ene cc- çı e en çı ·tı. o cm ıgım us u- la· u""balı'lı'kle, .,.;;ksek sesle '-onu•· 
l ki k k l ı 1 k d" B v k tirenlerin sınıfına ben de girece- dem olan her şeyi beğeniyordu. ·· "b ı· l b ·· · d" /... .. ır ı a arısına ato İ<ı: o ma iznini 1 vap vereme ı. ogazı tı anıyor; tun mu a agay a te aruz ettır ı. makla ve modern olmakla .itham 
verdiyse de sonradan bunun Nev- şakakları mengene ile sıkılryordu. ğiml - dedi. - Bazılarıgelip buta- Duvarları kaplıyım goblenler, Karakterinin en kötü tarafını gös- ediyorlardı. 
york muhitinde bırakacağı fena te- J ~u~un ~-zerine. rahip imdadına ye· da ma11asız izdiv~çlar yapıyorlar. kıymettar antika eşyalar, ltalyan ku· terdi. Ve bunları o derece muvnffa- Dora da, İtalyan kadınlarını hiç 
· · d"" .. d'" B b h" h ld k tıQtı Guııah rıknrması ~ç· ba Mahvoluyorlar. Obürleri de boşa- tuları ve sandıkları 011u lamamı"le k 1 k' b'" ·· ·ı L l ' sırı uşun u. u a ıs er açı ı - .. · " • ın ona - ıyet e yaptı ·ı, ulun aı e, e o - sempatik bulmadı. Onları lıiç anlı· 

ça surat asıyordu. Genç kadın da baca yardımdr bulundu. nıyor, yahut din değiştiriyorlar. lakayd bırakıyordıı. O, konforlu nun intihabından dolayı gün geçtik- yamıyordu. Doğuşlanndaki zarafet 
uyandırdığı nahoş te11iri farkederek Helene, gözlerini papazın elbise- Karcsının kollarını boynundan odcıları, türlü türlü ınalz(lmeyle dolu çe daha fazla yandı yakıldı. hallerindeki nazeninlik onu müphem 
mevzuu kapallı. sinden ayırmaksızın kalbini açh. çözerek: banyo da:irelerin" bütün bu yaldızlı Ailelerinin evinden alt kat kira- bir surette endişelendiriyordu. Ken-

Bay ve bıtyan de Keradieu, kont Bir hastalıktan doktora bahseder - Hulasa hcp11i de buraya saç- salonlara tercir ediyordu. cılannı çıkaramadıkları ıçın, yeni dini gerçi tahsilce ,.e seviyece yük· 
dr- Limeray ve A~somption ma- gibi, maddi ve manevi bütün izb· ma bir oey yapmnğa geliyor Birkaç gün müddetle çalştı. Şam- evliler, bir maliyednin fevkalade sek buluyordu; fakat ltalyan kadın-
na::tırının ba rahibe3i bütün bu di- l raplı.ıranı ve neticesiz kalm_ID>.r...::v..::a~ll~ahi~··~·~·-----------.ı..::::-...-~~ı.&a.......ı&:ı.YLMıa.ı....!o.iiiol.l!!\.ı.ııt.t.uL~-....u;.--..~.-...,,.,._.. .................... _...,,..... ..... ._..,....;...ı.J""""'u..u....._..u..,._. ...... ..._~ ........ --............. - -..___. 



bat 1941 
AKŞAM 

li)IAJMJ#if*l81ftl Hitlerin ~u~ku 
(Bnş tarafı 1 incı sahifede) 

ar1nki lig maçlar ya kuvvetler göndermesi, ltaıya
da ıuraya. buraya yerleşmeıt için 
değildir. İngiltereyi bulmak 1çJn-

Uç ü pakt 
ve Japonya 
~apon Hariciye Naziri 

sorulan suallere 
cevap verdi Mu"h'ım karallaQmalar Vefa - lstanbulspot, =~~~:1

:e~~~~:ı,~:i~.~ 
Y Y d 1 kf İtalyanın hezimetleri, İngiltere- Tolüo 31 (AA.) Stefani: 

B aı·ktaa BeyoOluspor arasın a o aca ır nın zaferine altunet sayılamaz. Üçlil paktın üçüncü maddesinin tat-ev y - tngiltcrenln aldığı yerler, yanı- biki meselesi, parlamentonun mali· 

1 1 na kAr katmıyncak, bütün hesap- ye encümeni ftzasında.n birinin ... Har!-r açtan üç l ilerde yapacak an maç ara nazaran N M k d b 
Eylii.ldc ba~layand ıııkmnihayetle- pek büyük bir avanblj .ayı]amıya· lar karış kanş harbin sonunda ciye. azın t uo ya .•or ug~ .11 

dah d vıun e ere .. '.. ' sualın mevzuunu t~kıl etmı~tir. 
lanfta a e J c.ak maçlar- cağı cihetle bu kargıla§ma milli kü- gorulecektir. Bu suretle Hitler, Mebus hu maddenin Büyük Okya-
necektir. Yarın yap da h klı· Jmeye girecek dördüncü İstanbul ta- 1 ' 

iki pazar a a mera k talyanın kaybettiği yerlerin har- nus' ta halihazırda beynelmilel va-
dan sonra _L -'- 1 b kar- kmıını kati suretle meydana çı ara- h k d aı· 
Lın stndlnra ÇCACC:CJL o anb' uafha- cnktır Her ilci tarafın hafta jçinde bin sonunda geri alınacağını ilan ziyetc olacak t~ri kın n m u-

1 ı k enteresan ır 1 
• 1 ederek Mussollniyl takviye ,.e mnt istemiştir. Bu mebusa göre ln-11 ıışma ar ço B b ft maçları tckTar bazı klüplcrdcn oyuncu a a- d J 

· mi~tir u & anın d b" · d 1 t ... te.c:elll ediyor giltcre ile Amc;rika arasın n apon· 
yn gır d 'd B koz Süleyma- cııkları yolun 8 ır §AYia 0 a: ıgm· . . · ya'}ı gittikçe tehdid eden bir işbir-
Fcnc:r etn ın a ey -k Şeref dan marın neticesi hakkında oimdi- in,,.;ı zlcr Avrupa '~tasına ka 

F b h Top apı "' d bul ~• çı - ligyi tercssüın etmektcd1r. ııiyc. ener a çeul- Vef'a Ga· den bir tahmin yapmak kabil e· 
.ı:ıdında İstanb spor .. B • yl "'ld. mazlar, Amerlkn yardım ederse Nazır, vNdiği cevapta mevzuu 
latnsaray - Knsımpqa, eyog u• gı ır. vapurları torptnenir, İtalyanın bahsolan maddenin bilhas.sa Okya· 
epor .. BeşiktaL klüpleri arasında ~y- G. Saray - Kasımpa§a mağlubiyetinden de zafer ümit nusta vaziyetin Japonya için tehli-

kt d l O hnıd kaJ ? keli olabilecek inki~ııflar göstermeıri ııanacn ır. . . G 1 e emez er. e ne ıyor. 
1
. d 

1 
k db" 

1 
• d · ı fer sene §ampiyon takım ıçın .~a- Şeref stadının ikinci maçı a ata· .. . ha ın e a ınaca te ır c:rı erpı' 

pılan tahminler, Beşiktaşın dıgc:r ııı.ıay ile Kıı.aımpaşa ara~~nda .ola: Balknnlara ait umıtıeri mi "ar? eylediğini söylcmiotir. 
klüpleri silindir gibi Keçen g~nç ekı: caktır. Klüplerin bugünku vazıyeü ırBurada da <;ok şey ummuyo- Çin ve Cenubi Okyanu' hakkın
b" ·ı ampiyonluğu garanti etmesı gözönündc tuhılumı Galatasarayın rum. zira muhakkak olnn bir şey da. Matsuoka. hübimetin diploma
ii~e;i~c bu sefer dördün~ü .. i~~ ·~- faikiyeti muhakkaktır. Bu. cihetle var: lngilterc nerede görünürse, tik bakımdan old~ğu .ka~ar. askeri 
nuncu klüp üzerine yurutulmegc maçın sankırmm takım lehıne ne· oraya taaITUZ cdeceğ1z, ve bunun h~k'.~dn:ı d.a vnzıyetı~ ınkı~ ... ~rı!1~nı 
ıL ı dı ti"cettnmeıi nomınldir. Kasımpaşa- i in d JA- l b··ı·· ta buyuk hır dıU.atle takıp ettıgını e-11aş an . ~ d'. ·· ı · ı · c c ı=ım ge en u un vası.. - yftn ctm.ı•tı·r. 1illi kümeye girecek ~or uncu lılar çok iyi baıladıklan . ıg erın so- ~ " 
l tanbul klübü olmak gayesıle hare- nunu ;yi getircmemişlerdır. lanmız vardır.n Hitler, bu cumle Japon seferberlik kanu-
let eden "e bu yolda yürüyen._Yef~. G-en hafta Süleymaniyeye mağ- ile, İngiltere Balkanlara gelmek '}"' d'I k 

wı ki len Y>r b . b" d ı· . t d•Y• t kd. d Al nuna 1 ave e l ece t ınnbulspor, Beyog ucpor up • - lühiyctleri bunun en anz ır e ı- ıs e ıgı a ır e manyanın ,. 
r.in mücadcles· cidden merak edıle- lidir. Mnnmafih birinci kümede ye- Balkanlara taarruz edeceğini ha- ahkam . 
cek bir safha')'8 girmiştir. ni oynamalarına :rağmen tuttukla~ı ber vermek istiyor, ve Romanva- Tokyo ~ 1 (A.A.) -.-. (Stefanı): 

Di\;er taraftan sonunculuk ~ev- d ece kı~etlidir Çok sayılı bir d ki h l kl 
1 

t d" ~ Yarın parlamentoda ınıllı Japon ı;e-
.. k t er ,,... · . . d h a azır ı ara şare c ıyor f 1 l'k k .1• d'l k ltiine düııerek ikinci ümey~. gı me· wl"b"yetc uğınmamak ıçın a a t . · · er 1er ı nnununn ı ave e ı ece 

rnek için çalışan Beykoz., .s~leyma- ~af u 
1

··dafaayı tercih etmeleri leh- ngı!Lercnln, bundan başka. olan ahk:imın müzakercııine başla-
11ive ve Topkııpı klüplennın lıer 1

8~ n m~caktır. diğer b:m memleketleri de harbe nacaktır. Bu yeni ahkam ile eski ka-

1 Günlük Borsa 1 
BSDAM ve TAU\'İLAT - KAl\IBİl'O 

n NUKUD FJA':l'LERI 
31 İkincikfmun 1941 

DEVi.ET BORÇLARI 

L. K. 
" 7,50 P33 Türle borcu I. n. m. 
> • 1938 ikramiyeli 
> • 1933 İkramlyell Erganl 

A. B. C. 
> 7 1934 Sl·rns-Erzurum ı 
> > 1934 Sivas-Erzurum 2-'1 
• 2 1932 Hazine bonol n 
• > 1934 > • 
> • 1935 • > 
• 1938 > > 

A. Demlryolu tnh\'lll I·ll 
• • m 

A. Dcmlryolu mUmessll unet 
Haydarpaşa 11.nınnı 

H. limanı mümessll senedl 

nissı: Sh"NETLERt 

T. c. Merkez banknsı 
T. İş bankası nama muharrer 
T. İ~ bankası (hamlle alt) 
T. İş bankası mümeMll hiş, 
A. Demlryolları şlrket.l ( % 60) 
A. Demlryollnn şlrket.l ( % 100 
Eskişehir çimento §lrkeU 
Şirketi Hayriye 
Şirketi Hayriye temett.11 

EC?\T.Bt TABliLLEBt 

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

Türk altını 
Kulc;e allm blr gramı 
Osmanlı b:ı.nknsı (banknot} 

KA!\IUİYO 

19.93 
19.40 
19.50 
G0.50 
15.50 
29.50 
62 62 
42.
'1.30 
39.90 
"4.-
42.-

110.-
9.95 

10.20 
103.-

22.'15 
ıa.

'l.'15 
20.
~1.-

112.
J06.50 
li9.
uo 

23.60 
2.78 
2.40 

" h t erme 
0 

} ··k·· 1 · h l'h d k" • l:arşıluşmıı 1 ayn bir eyecan aşı- sürüklemek ümitleri vardır: <Su- nunun ıu um en a ı nzır a ı sıya-
mnktndır. Şimdiki halde Beykoı.lu: Beşiktaf • Beyoğluspor mı temin ederim kf, Almanya, ta- si vaziyete göre uydurulmuş olncak- Londrn üzerine 1 sterlin 
Ja geçen haftaki Topkapı. galehcsı 1. l'd · B savvur cdll"bilecek her imkan" 

1 
tır. Nevyork üzerine 100 dolar 

Tilrk lirası 
6.24 

132.20 b 1 Bu Stadda .on maç ıg ı en c· " 'ı' . k d b k . k ile ı.-nziyetlerini tarsin etmış • u u.n· . l enı anun n, u nnuna nayet Parls üz~rlne 100 ıran 
maktadırlar. Fakat Suleymanıye ıle ~ıkta~ ile Beyoğlusp~r ~rasın:ü;ek: derpiş dml tir. Hnrbin sonunda, clmi}enler hakkındaki cezalar art- Milfıno üzerine 100 llrct 
Topknpı çeki mesi elıin devam et- caklır. ~en~ oyuncu fafr I~~ ti" - alman znferi olacaktır ... ıı Harbin tmlmnktadır. yeni knnunda ayni Cenel're üzerine 100 frank 

k d. kep ek.iplerıle muva a..., e 
1 

maç sonu ne zamnndır, Almanya ne 1 zamanda iktı~adi istihsalat ile iş pi- At!n:ı üzerine ıoo drnhml 
m;,:~~ki maçlar arnsında hilha'f par çıkaran Bc:şik:~~l~lar~ şa~p\:n: suretle bu 7,afert kazanacak kati yasasının de .. letçe kontrolü derpiş ~~:rr-idü~~;~~el~~Ol~~~eta. 
dördunculük için çnlı an Vefa ~. e luklan gadranhtı of urn Baen• "lusp~r darbe ne zaman ve nerede ~runı- edilmektedir. Eudapeşte iizerlne 100 pengö 
J b ı r knr ılaşmasını günun ~ılnşmn a a ıız n )~g •• -- - Bükreş uzcrlne 100 ley 
:.~~üh~!

0

oyunu olarak gösterebili- klübünü alakr..dnr v~e~ltetr. ~o~· lacak? Hitler bunlardan bahset- Türk Tarih kurumu ilmi Belgrnd üzerine 100 dinar 
ri.z. ikinci derecede mühim maç Be- düncülük yolunda 1 e b 1 \tb~ ~. · miyar. Yalnız, alman ordusunun toplantılar tertib edecek Yokohamn üzerine 100 yen 

80.80 
09975 
16225 

12 9375 

8.175 
81.1375 
81.0050 "k ·ı 13 oi:luspor arasında } a- spordan ııonra ge en u u umuz gitlik,..e kuvvcllendigvlni anlata- Aııl•"r" 31 <A ".) - "-"aber ", ldı~mı- Stokholm üzerine 100 kuron fi ita'!I ~ e ey temiz ve teknik bir futbol oyıınmak- :ı ... .. " u "' b' 

pı nca tır. • la iştihar ettig"inden karşılaşmanın rnk «ilkbaharda denizaltı harbi- za göre, Türle tarih kurumu. gerek ı . ., . tt• l , 
1 fı.zasınıı. 'c gerekse tarih, :ırkcoıoıı ve Mussolını nın ıt er e Beykoz • Sü eynıanıye zev~le t?kip cdi~eceği muha~~aktır: n~n ba§lıyacağmııı ... ve hava harbi- antropolojl ile meşr,ul mm mensup- b .k l f 

Liglcrı şnmpıyanlukla bıtırmcsı ıun devam edeceglni haber veri- ıanna yenı :ır:ı .. tırmnlarl:ı elde ettik-! te rı te gra ı 
Fener stadında gün.ün ilk m~ı;ı kati olnn Be~iktaşlılnr ayni znmanda yor ki !mrtltcrcye karşı kati dar- lerl ilmi n"tlcclerc d:ı.lr konuşma. fır-ı Berlin 31 (A.A.) - D.N.B. 

Bcvkoı ;ı(\ Stileymnnıye arasın a hiç mağlüp olmnmnğn da nzmet- 1 • • b satını vermelc mak :ıdilc nyd:ı bir de- ajansı bildiriyor: Üçüncü Rnyh'ın 
ya~ılncaktır. Her ik~ 1!akım.klg~çe~ tiklerinden Beyoğlusporun dördün· benın bu sureti" vurulacağı an- fa. llml toplantılar tertip €tmt'f,e kn.- tesisinin sekizinci yıldönü lü rnüna-
'-aft rakiplerini mag up eth erı cı- ctılu'·k gayA•' B,.,.ıktn .. lılnnn mag·lup laSJlıyor. rar ı; rtnl lr. b ·ı B 1\1 ı· · B H"tI b" 
il 1 k l d T k pı ...._ ..... .. Du topln.ntıl rd"" 1lkl Y"'..,nkl cu- sc c.tı c . uss .. o ını . t ı ere ır Letln •onuncu u yo un a op a .• l k "dd" k 1 h B tk ilk d .... ,... b ) ( d l 
il L .. d p o mama ı ıruıı arşı R!lmayı eye· .. u uzun nu ·un - gayesi a- mnrt si ... nnu ..... t 15 de a·u tarih ,.e te rık te cra 1 gon ercreı; ııarsı mı:.z 1 bırakmışlar ır. uan vazı- 1 b eki k d M b .. ti" .... ' h E k d yı > nız d h • · 1 can 1 ir .~ e :so _mnta ır. _üsa a- hlli politikadır. Hitler. her ıa- coğrnlya !:ıkült sının 347 num:ırnlı bağlılığını ve ni af 7.a ere a ar 
yeti itıhnrılekBa~~lko~u~e~.:a:i~~:lile; ka bu yuzden çelin gcçe1cektır. manki gibi bu s f r de harbin dershtulc lnd ynpılacnk ,e bu top- mücadele azmini teyid ._ e temin ey· 
ma ınn mu ın ~ k ŞAZ Tezcan • lnntıdn ycnl h m n tarihi do_çenUe- lemi,.tir. 
Top' apıyı ufak bir farkla _?cç.me - -- - devamından kendLi mcsul olma- rlnden B. Eıl\' r Zlyn Kar. l cü'çuncü B. Hitler verdiği cevapta, Alman· 
tcdirler. Sonunculuktan katı hır şe· Erkek mektepleri dığını, İngiltercnin cskldenberi Sellm'ln hatlnn me\"Zuu uzcrlnde bir yanın ltalyan milletinin }anı bnıımdn 
kilde kurtulmnk için } an,.n Beyk?- Almanyayı yıkmak istediğini an- kom r.na y:ıpnc klır. AUıknd:ır :evnt zafere kııdnr miıcndeleyc kuvvetle 

d K •etlenn voleybol maçları :t bu ~plnntıl~rn 1&tirnk cdcbllccckUr. . ld ... b't..J• "rt" z.u yenmeleri lazım ır. UV\ b ln.tıyor. Aynı 7,arnanda, ngilterc- azmetmış o usunu ı cmmı~.ır. 
müsavi olması ) üzünde,n maçın ~: Dün Eminönü Hnlkevinde fakck ufa hlç bir znfer ümidi olmadı- Seferihisarda zelzele Hamiyetli vatandaşlar 
rnbftrlıkle n·ıhııyctlenmcsi kuvvet 1 1 1 b 1 ·· b k ları w k ] h 1 • ., , (A A ) S ( "h. • mektep er= va e~ o .~~sn. a a - gmı, Almanyanın aç atma;: te - zmır ;;ı • • - e crı 1Sar- Bursa 31 (A.A.) - Evvelki gün 
bir ılıtimu' dahilindedir. na devam edildı. Gı:nun ılkd maçlı likesine maruz bulunmadığını da da orta şiddette iki saniye dveam burada yapılan bir toplantıdn Rifnt 

b h T Pkapl Vefa • 1"icaret ~iselerı nrnşın a o - eden bir zelzele olınıı~tur. l lasar p k. ·r·· k h k ı 000 Fener a çe .. o 15-2 Vefa kazan- aıılatarnk alman efkfmnı tatmin e iŞ ur nva urumuna • 
T k l la du. Oyllntı 15-t, etmek istiyor. yoktur. _ ~- Mehmed Sn bit Tfüünar, Mchmcd 

Ligin sonunda giden ,op apı 
1 

• dı j Erdu·· 
0 

Emirinin Tütüncü, Mehmed Huz.men, Mus-
nn Fcnerbnhçe kar§ısında ,fazla da- .T kımlar: Vda: l laldun, Naz.if, Hitlerin ikinci gayesl Amerika- tnfo Toptancı \ 'e Ferruh Eker be~cr 

~ t b··d·r Kasımpaşa Y Ed İ •ıt · t b 'ki yanamıyncns-ı n 
11 1 

• •• ·r h~dise Osman, Hamdi, Zeki, a.şar. ıp. nın vardım karan vereceğl bu ng1ı ereyı e rı yüz. Mustafa Ka"nla 400, KUzım 
maçında zuhur eden muessı aalnn Ticaret: Murnd, Snliıhaddın. Murad. günlerde amerikn. efldin üzerinde Londra 31 (A.A.) - İngilizler Koyuncu 300. Abdül Ti.iter 250, 

üzünden beş oyu~c~~nc~J:;: hi- Nurettin, Macid, Yusuf. tesir husule getinnektir. tarafından Trabluıg rhta kaz.anılan Arif Kurtoğlu, Must fa Akkoç iki· 
Topknpılıların yenı '- b·ı· t Günün ikinci kargılaşması Pertev- ·"'çu··ııcu·· gnıre it.alya' teseıı· muzuferiyctler üzerine Erdün emiri cer yüz. Hayriye Pcki1 yüz lira tc-. . k.. d- tutunacak Aa ı ıye d 1 u .J ,/l ı F E f k 1 ... 
rıncı umc ~ . Ge en hafta niyal ile Şi1}i Terakki ~rasın .~ .? · • . . Abdullah, ilistin ve tdün ev na- benü eylemişlerdir. 
göıterememektedır. ç · d M u cssüf bir hfı.dıse yuzun· etmek, itnlynn cfkanna bıraz de komiserine ı:.nğıdaki mesajı yol-
Beykoza karşı çıknrdıklan takı'? ~ı- du. ati\: alınamadan tatil edildi. kuvvet \"eımcktir. Fakat Bitler, lamı~tır: 

. •nvıf ekibi hissini vermıştır. en ne h dd. s·· • 
gın en ,,..,.,, 1 k · Takımlar: Cudi. Sala ~. ın. .u- Ita1yanın tutunacaf,rım, yahut Jngiliz hükumetine Trablusgarbta 
Bu takımdan netice bek eme. ım· le .. ·mnn, Niznm. Sıdkı, ı ızamettm, İtalyayn ,.ardım edilcceg-lnJ deg-il, kazanılan mtitevali z.afc.rlcrdcn do-
'-~n·ızdır. fenerlilerin galcbesı çok " T h. M mer .J l b ki Ali h d 
A- w Şi~ Terakki: a ır, Ö uam • kaybettiği yerlerin harp sonunda ayı te ri erimi ve n ın yar ımı 
tllyılı olacaktır. Şaban LUtfullnh, Nihad, mer. l b .... l _ 1 l .. I ek ile hemen nihai zaferin de kazanıl-

ı b 1 ' ş f tadında ıesa 1 goru cceg n soy em su- masını kalbim sevinç \'e iftihnrln do-
y efa • stan u spor CurnarlC6İ ıunu ere 5 retilc müttefikinin feci akıbetini lu olduğu halde tc~mcnni ettiğimi 

Sercf stadında gi.inün ilk maçı yaoalacak maçklar. 1 • f tb 1 ve vo- ~itndiJik kabul elmiş oluyor. iblağ etmen';zj rica ederim. 
Ve"'ra ·ııe l•tnnhulspor arasınd. a. ola .. • lstanbul me tep erı u o ud ---

w k kl le,·bol lig heyeti ha~kanlığından: Hitler, sekiz yıl evvel ikırı ara 
k D .. rdüncülük için bu 1 1 u· " t Ek-'- L Çinde a.iddetli en tır. 0 

• •• •• •• Haydarpaşn L. - st. r e& ~ ıa· geldikten biraz sonra, Nurcm- -s 

Hariciyede tayinler 
Ankar.ı. 31 (Telefonla) - Kopcn

hag elçllll';t tıçüncl\ kMlpllt;lne Hnm
burg başkonsolosluğu knnçll~rı B. 
Necmeddin Tunçel, Hnmburg muavln 
konsolo.<;Ju •una. Lnhey elçiliği lldncl 
Utibl B. Rıza Rlfnt Aktlmur tayin 
olunmuşlardır. 

İstanbul üçüncii icra memurluğun
dan: Bir nlacnğın temini tahslll zım
nında t:ıhtı hnclze alınan bir ndet 

Sahife 7 

Köy enstitüleri plan 
müsabakaları 

Ankara 31 - Seyhan-Hanmll köy 
cnstıtusu için yapılacak binalar hat
kında plan veren beıı. ressamdan yiit
sek mimar Recai Akçny'ın proJeler1 
birinci, yuksek mimar Bekir Ihsan 
final'ın projelC:r11klncl, yüksek mimar 
Tnhlr Tuy'un eseri üçUncu, yUkSek mi
mar M. Oürell'nln eser! dördüncü sc
çllm!~Ur. Köy enstitüler! mfı~abak:ıla
rına dev:ım edlllyor. 

ASKERLiK İŞLERİ 
Eminönü As. 6. den: 
YD. nakliye TOM. Avnl oğ. Hilmi 

329 (50906), .Emekll plyndo BNB. Va
sıf oğ. Şilkrü (322 - 345), YD. topçu 
ATOM. Hayrullah ot. En\s Cahlt 328 
C«~l. YD. 7. s. mnklnlst Snllh oğ. 
Rnst.em Hayrebolu 00187 - 18731). 
KayıUnn tetkik edilmek ilzere acele 

§Ubeye mnracantlnn. 
••• 

Eminönü A • 6. den: 
YD. LV. TOM. Mehmet Nebih o~. 

All Fuat 312 İstanbul (33133), YD 
7. B. tüfekçi ustası Balll oğ. Gunenli 
Al1 303 (312 - 27). YD. Pl)'ade TGM. 
İslam ot. Salt Kutay 314 (Eskf§ehlr 
(l6M()), 

Kayıtlan tctklk edilmek i.iıcre nccle 
§ubeye mUrncmı.tlan. 

••• * Fatih nskcrllk §nbeslnden: 
322 doğumlu marangoz er. Meh

met oğlu :tbrahlmln çok ncele §Ubeya 
müracaatı. 

I stanbul Levazım 
amirliği satın alma 
k"misyonu ilanları 

14,000 adet demir dört k~ halka 
ve 16,000 adet; 3.5 santımllk tek dUll 
toka mfiteahhld nam ve hesabına. 
pazarlıkla ekslltmeye konmuştur. iha
lesi 5/2/941 çarşamba giınil saat 14 de 
Tophanede Lv. !ı.m!rllı;i satınnlın::ı. ko
misyonunda yapılncnktır. Tnhmın be
deli 1500 llrn. Hk teminatı 112 Um 50 
kuruştur. Nümunelerl komi yonda ö
rülür. isteklllerin b lll vakitte kom -
ycma gelmeleri. (846J (640) 

••• 
150 ton bezelye kırm. sı nlır. ı-

tır. Pauı.rlıkln. ckslllme l 5 941 ç r
şamba. günu saat 14,30 d.ı Tophan de 
Ist. Lv. tunırıır;ı &'ltmn.lllUl komisyo
nunda ynpı1ncnktır. Tahmin b d 11 
36,000 lira llk teminatı 2700 llrndır. 
Numunesi komisyonda. goruhır. lstck
llterin bcm saatte komisyona. gelme
leri. <a45J (()39) 

••• 
1000 adet et satırı ve 5000 acı t et bı

çnP;ı müteahhid nam \e 
alınacaktır. Pazarlıkla 
10/2, 9~1 paz:ı.rte ı gtimı 
Tophanede Lv. fımlrl s ın 1 
.mlsyonund:ı. lapıl c ır •r ı b -
deli G500 1 r:ı Uk t mına•1 4 7 • r. • O 
kuruştur. Numunelrri k n 
corülur. İst klilrr l b lll k -
mi ;ona gelmcl rl. (8~6> <7 O 

• •• 
B her kilosuna 195 kuruş t:ıh n 

edilen on ton k:ıdar snht l n nlı la
cııktır. Pazarlıkl:ı eksJltmc l 10 2 941 
pazartesi gtıniı sant 14,30 d.l Tophn
nede ist. Lv. flmirllği s:ıtın nlma ko
misyonunda yapılacaktır. llk t mlna
tı 1462 lira 50 kuruştur. Nümunc ko
misyonda. görülur. I tC'klllcrln helll 
sn:ıte komisyona gelmeleri. (654-698) 

• •• 
Bcher1ne 22 Ura tahmin edilr.n 500 

adet katlanır demir karyola mut ilh
hld nam ve hcs:ı.bma nhnııcnkttr. Pa
zarlıkla ekslltmesl 10 2/941 p~z rtesl 
gUnü sant 14 de Topbıınede Lv. Amir
liği satın nlma komisyonunda yapıla.
caktır. Ilk teminatı C25 llradlr. Nil
munesı komisyonda. görülür. I tek
lllcrin belli vakitte komisyona g lme-
ıcrı. CG99) 

Bir Türk ailesi 

Dadı arıyor 
Bir ecnebi Liisanıno. vakıf 

bir dadı aranıyor. isteyenlerin 
Dadı rumuzilo lstanbul 176 
Poıta kutusu adres.ine mek· 
tupla müracaat etmeleri. 

bümüzün sarfettiği gayreh gozonun· t 13 30 ha'kem Ş. Tezcan, Bogaz· berg'de toplnnan Reichstag mcc- muharebeler 
d t k bu karşılaşma haftanın a • 14 '45 h k 

e tu arsa k s· t f ·1ç1• L. - Vefa L saat • a em !isinde bir nutuk söylemiş YC de- Şangbay 31 (A.A.) - (Reutcr) .. h. maçı olaca tır. ır ara -
en mu ıml I d'" taraftan lstnn· Ş. Tezcan. .. . .... H Ik • mişti ki: 11.Butün hareketimize Çinin şimali §arkisindc Hunan eya-

Singcr diki" makinesi ile s:ılr od::ı. il••••••••••••~ 
eşyası 1412/941 tnrlhlne mUsndlf cu-

tan Vefa 1 nr ıger .1 r t p tesi günu Emınonu a evı Jetinin cenubunda halıhaz.ırdn çok 
buı•porlulnr yeni tescı ta ıma n~- ıızard • ılacak marlar: baştan başa hfi.kim olan tek bır "dd ,. h bd 

~ r d d k uhtel1f salonun a ~ap ,. . L . .. JI etrı mu nre er cereyan et-
mesinden isti a e e ere m B "r.z..içi L - Şişli Terakki sa- direktif vardır: Sulhn karşı bu- mektedir. Japonlar bu mıntakada 
kl""plerden nldıklan oyuncularla ta- at 1~\akem S. Açıköney, Cümhu- yük ve snrsılmaz ::ışkı'!lllZ! » O bulunan 100,000 kiıilik bir Çin 
L. u 1 nnı takvive ettiklerinden kar· l 4 30 
-.ım a " ek · riyet L. • Kandilli L eaat • gündcnberi Almanyanın bu deıin kuvvetini sarmak için büyük bir ta-
,Uaşma çok sıkıl ~cç.ec dt.~:·düncülük S. Açıköney. ~kı ispata çalıstığl iddia oluna- arruz harckc~ne. ba~lamışlar~ır:w . 

Vefanın ene c!lı o "l"b" rnaz. Hitler nutuklarında Ver~av .. Şung • Kınc de zanne?ıldıgıne 
me"·kiini garanti edecek, ınag uk-iı· Zayi_ O~lcQk dcnlz tabrlk:ısından ' . · gore, bu mıntakada kanlı hır muha-
yc:ti ise lstanbulsporun bu mev .e aldıA"ını bonservisimi zayi cttl.nı:. Ye: haksızlığından sık sık bahscdıyor. rcbe olmaktadır. Çin memurlan rnu
daha fazla yaklaşmasına yaray~- ,_,_1 a.l&""~"'dan eskls!nln hülmıu Bunda haklıdır. Fakat bu haksız- harebe neticesinin henüz belli olma· -• etinde Vefa lehi- D....u• ._.,.... d 
caktır. P.u~n vaz.ıyfark bu iki klübün yoktur. Gıyasettın E en .. lıklar tamir edildikten sonra Av- dığını söylüyorlar. 
ne olan ıkı puan nl in te dl".,..f k -----

ma. günü saat ondnn ıt.ıb:ı.ren Knsım
p~da Çlvlcller 1çlnde KfiçUkhamnm 
caddes!nde 45 No. lu h:ıncnln önün
de açık arttırma ile satılnca tır; ve
rilen bedel muh:ıcclz eşyaya. takdir 
edilen l'..ıymeUerln yüzde yetmış be
şin.I bulm:ıdJCı takdirde 17/21941 ta
rihine mü.sndll p:u:artcst g{lnü unt 
ondan ıt1baren 1klnel nrttırma sure
tlle ayni maba.ldc ı;a.tılncntpndan ta
liplerin ycvmü mezkQr vo saatt mu
ayyenede mahallinde hazır buluna.
cak memurun& rnürac:ıa1Jnn llln 

Refik Fenmen'in 
)'ENi ESERLERi 

Madde ve ZJya, tabı il 60 K. 
Yonl Kuarta Fhi~l '.f 0 \; 
y en1 elektrl.kçtll.k ' olld 160 >; 
Elektroteknik, ' elld , .. Q t: 
TUıitiymm Eldttrlf !tO. [ 
Ordunun Mot8rle~motf JO t 

Nqlrlı AKBA Ankara 
olunur. iııı•••••••••••• 

" S Alma Komisyonundan : rupayı ç a şc ver gı.~ erv Otomobil ve kamyon 
Beykoz Askerı atın azılı bnJor levazımı 17/2/041 pozarte.!l dislnin hnyat sahası nnzariyesile lastikleri nasıl tevzi Cenubi Amerika Hava Postalan 

ı. - Aş:ı~da. cıns ve ~taJ1 ~tı nalına komL..yonunda paznrlıkla sa- İtalyanın lınparatorluk hülyala- edı'lecek? Her Perıcm~ RIO DE JANEIRO için Roma· 
nnn :.ant 1'l do Beykozda as e nnın beşerlyetc neye mal olduğu- d b k -.ı • 
ım aıınncnktır. • "-erinden .-. 15 temlnnt alınncnktır. em1 A t Emniyet müdurlüğünde emniyet nl- on are et ııcuer •e bütün Şnnalt n c.nU . 

2• _ Tcknrrllr eden tıyn ... ~ mezkilr. tomtsyonda Q"örüleblllr. _ a679ı nu hiç söyl yor. vus uryayı, tıncı şube mfidurO.nün tlyas tl alt.m- Amttika için CONDOR ve p AN • AMERIC 
3 _ Evs."lf ve şcnıJt her t;un Sildetıerl ilhak ederek bütün da teşekkül eden ot-Omobll lflstı~ı t{!v- AIRWAYS ıervialerile BREZ\LY 'd btiba 

1 
• 

"50 Ktıml'nnn ) milli emellerini tahakkuk ettir- :d komisyonu çnlışmıır:a. başlamıetır. .ara. 
50 Bnkrnç . Şimdiye kadar komisyona. ot-OmobU • °' 4 B. Jtnznn mek gibi pek nz millete ve nadır lllstlğl. almak üzere İBtnnbuldan üç Unce AIPt!!Pe Tramconitinenla\i İlalinne S 
70 

K. taznn devlet adamlarına nnsib olan bir yüze ynkın mürncnat vakt olmuştur. -~~~~~~~~~~~~~~~~~;,~~~~~~~rr" 
1 M k saadete erişen Almanyanın gü- Komslyon t:ıleptert tcdklk edecek, lb-

T .. k Hava Kurumu Gene er ez Çek 1 k ' tlkler vlllıyet kanatllc acenk:lerden 
ur .., d • nün blrfnde os ova yanın, tedarik olunacaktır. İstanbul 

· Başkan~ıgın t.~c~k 500 tane altın madalya sonra da Polonyanın işgalinde Komisyona. verilen habere göre' pi- • fil! 1 ın cm ura. aylık ttc-
ı - ş:ırtn:ı.mc ve nünıunesklneulmgorue.Juarp ı nasıl bir hak gördüğünü h1c izah yasaya çıkarılmak üzere acentelerin " madnı1Ll'1o ıı:nc~ı~on~!~bak; ıs 2 ·941 perşembt 

· ıcsutnıeye on ~~ · - ı d U b Beledi ·.rruır ınt~nb~ ~g,fJ~~n~nda ·ynpıJ.ırıı.kt.ır. tapalı ıar! usullleC: 11 150000, muvakkat teminatı 1125 liradır. k etmiyor. Bu noktalardır kl hürri .. emr n e ç in kadar otomobil 1~st1- t " ••lift ,.. .rrı .nn ı"~csc yn~ı ve reslrndcn yapılncnktır. 
Muh~mrııcn b e bat 941 p:ı.zartesl ıtıntı gaat 16 do. Ttlrk ha.va urwnu t ve lstikl~Iine bağlı mill ği mevcuddur. Lftstlklerden ka • ~o.snbn.ktı hcsnb, hCII c memurin knnunum:n memur olmak hakkındaki 
2 - lhalesl, 

17 ş~ yapılacaktır ye etleri lara. atd lastiklerin yü o .f~ AaJuırııı:ttnl 
1 
yıı.f~1~ blrcı· dil el ı;e He .Lst:ınbu1 Belediyesi Reislığiııe nıil-

f"nel merkez blnnlsınörul!:lür ve §artn~mesı parasız verlllr. 11 -~-4'1--- uzun sözlere artık tnandınnıyor otomobil 1 ·~J 0j1.;;1lcıık- ş:ırtııın ırnız 0 an · (713> 
3 _ Nfiınuncs G ~ 1 temln:ıt vesikalarını ııavl ıuı.ıın .ıoıu.uau.u.l • b ı ır;. .,,.. u ,., ıe 1acnatI:ırı ll n olunur. 
4 _ iste1t11rer1n ;~u:v;ellne k.adaı: toınisyona vermelerL .(080) Necnıeddin Sadak eş 

lh:ıle snnt111dcn bir s 
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SURLA~~ 
BiRADERLER 

fSTAN8UL •ANKARA· Z M t R 

~LAR GEÇTiKÇ 

1941 iKRAMiYELER/ 
ı ad t 2000 Llrnlık = 2000.-
3 .. 1000 .. = 3000.-

% .. 760 .. = 1500.-
4 .. 500 . , = 2000.-

T. iŞ BANKASI 
8 .. 250 .. = 2000.-

35 ,. 100 ,, = 3500.-1941 Küçük 
80 .. 50 .. = cooo.-

300 .. 20 .. = 6000.-
T at1arruf Hesapları 

.. .. 
• .. .. .. 
,, 

ikramiye Planı . Keşidckri : 4 Şubat, 2 Mayıs, l Atus
tocı, 3 İkinclteşrln ta rihinde yapılır 

Betinci tertip 

BiRiNCi ÇEKiliŞ 
7 Subat 1941 

İkramiye adedi İkramiye m.iktan ikramiye tutan 

4 10.000 40.000 

4 5.000 20.000 

6 2.000 12.000 

30 1.000 30.000 

60 500 30.000 

90 200 18.000 

300 100 30.000 

300 50 15.000 

3000 10 30.000 

60000 2 120.000 

430 Teselli mükifah 12.132 

64224 
Yarım Bilet T m Bilet 

1 

•ııııııııııııııııııııııııııııııııııı ı ııııııı ı ı ı t ı ıı ıaııııııııııı ıııı ıı ıı ı ııııııl 

' 

Deniz Levazım Satın Alma Komisyonu ilanları 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

20.000 Jdlo sfit 
10.000 kilo yoğurt 

Tahmln bcdell 
Lira Kr. 

3200 00 
2125 00 

5325 00 

İlk temlnntı 
Lira. Kr. 

309.38 

1 - Yukarda yazılı sUt re yoğurdun 17. Şubat. 941 pazartesi güniı sa.nt 
14 de kapıılı znrtla ekslJtmesı ynpıl::ıcak.tır. 

2 - işbu sut ve yoğurdun t.nhmln edilen bedelleri hlıniarınd:ı gösteril· 
mlş olup ilk temlna.tıan 399 Ura 38 kuruştur. 

3 - Şartnamesini g6rnıek \C almak isteyenlerin her gun ve eksiltmeye 
iştirak edeceklerin de tnmJm edecekleri kapal1 zarnannı belll gün ve 
saatten bir sant evveline kndar Kasımpaşada bulunan komisyon b!ışknnlığı-
na makbuz mukabilinde vermeler!. a683ıt 

PEK MUHiM .... -., 

l ' 

Bu pahalılıkta evinizde 3 7 buçuk kuruşla ancak bir mangal ya- ı 
kabiürsiniz. Lakin meşhur ABDULLAH EFENDi AiLE MATBAHI 1 
bu para ile evinize kadar bir günlük yemek gönderir. H arb iye 

•••••••Mektebi karıısında 295 numa ra. •••ı••mı• 

Selimiye Askeri Satın Alma Komisyonundan : 
1. - Askerl ihUyaç için 100 ton saman 3/ 2/941 paznrtesl günü san.t 

11 de Bellmlyedeld satın alma komlsyonunda pazarlıkla satın alınacaktır. 
2. - Pazarlık neticesi tckarrilr edecek fiyat üzerinden <;O de 15 teminat 

alutacaktır. (600) 

2 
Lir 

Türkiye Oiim.h riyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarthl: 1888. - Bennaye.sı: 100,000.000 ·rurk ıı.rası . Şubo n 

aJans adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevi bnnka muameJcltrL • 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye \'cn yor. 

ZJraat Bankasında kumbaralı ve ıhbarsız tasarruı besaplnn n da en 
az 50 Ur.ısı buluno.nlarn senede 4 defa çekilecek kur'a Ue nşağıdald pllna 
~öre ikramiye daltıtıtacaktır: 

4 adet 1,000 liralık 4.000 lira 100 adet 50 liralık 5.000 Ura 
4 • 500 • 2.000 • 120 • 40 • 4,800 • 
4 • 250 • 1,000 • 160 • 20 • 3,200 • 

40 » JOO » 4,000 • r~ 
DİKKAT: Hesapl:ırıııdakl paralar bir sene lçlnde 50 liradan ata~ 

cıümııver.ıere lkrnmtye <;ıkt1~1 takdirde o/o 20 fazlasile verllecekUr. 
Kur'lar senede 4 defa ı eyHll, 1 birincikanun, ı mnrt ve 

~----------------------·ıı~~D~=~~·~~ ıı~~~~~~!l!h!a!ri!n!n~~!n!·h!l!e!ri~n~de~ç!~!~!·~!c!e~~!~!.~~~~~ 
Yed.ıkule ·pl'ık Fabr·ıkası T. A. ~irketi ~====================== Beyog"' lu Vakıflar Direktörlüğü ilanları Y Muhammen bedcll 1'1000 lira olan 9 kalem ta.zylkı hnvı:ı. tllct.lerl 19.3.1941 

Fabrika teslimi iplik satış fiatleri : çarşamba günü snnt 15.30 da knp:ılı zarf usulü ne Ankara.da İdare bina
sında satın alınacaktır. 

Vater No. 12 Paketi 577,5 kuruş Bu ı~e girmek ısteycnlcrln 0275) ııraiık muvakkat temlnnt lle l:a· 
20 682 5 nunun ta~ ...ın ettiıw vesikaları ve tekllfierinl aynı gün saat 14.30 a kadar ko-

" " ,, ' " .,... ı;;• 
misyon :elsll~lne vermelcrl Uizımdır. 

" " 24 " 
732

•
5 

" Şartnameler parnsız ol::ımk Ankarnda Malzeme Dn.lreslnden, Hapdnrpa-
Tire ,, 20/ 2 ,, 752,5 ,, şada Tesellüm ve sevk Şertı~lnden dağıtılacaktır. C050) 

<IALATA 
PERŞEMBE PAZARI 

YOGURTÇU HAN 3 · · · 
Ve BANXALAR CAO 47 . 59 IS VIÇRE N '~ 

L ı 

•-•- Başlıc~ilayetlerde Acenta aranıyor 

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden : 
Mudürlyetlmlz slvU znbıtıı. memurları için 550 tnktm elbisenin alınması 

kapalı ı:ırr usullle eksıttmeyc konulmuştur. Bir tnkım elblsenhı muhammen 
bedeli 25 Ura. muvakkat teminatı 1031 lira 25 kuruştur. Eksııtme lS/ 2/ 041 
salı eünü saat 15 de müdürtyetlmlz binası içinde ynpılacn~tır. •.rckll! mek
tuplan eksiltme günü sant 14 e kadar kabul edilecektir. Istcklllerln mez
kür gün ve saatte koml'>)'onn, şartnameyi görmek 1çln de Ş. 3. rnudürlllğüne 
müracantlan. «528• 

Çamllca ve civan güzelleştirme 
Cemiyetinin : 

Senem~ nıut.ad kongresi 2/ 2 '-041 pazar günü saat 11 de Kısıklı Partl ••• ı binasında yııpılaca~ınl.1nn l\zalann teşrifleri rica olunur, idare Heyeti 

Muh:ınunen kıymeti 

~~ G:ıl:ı.tnda Sultıınbeyaz1d mnhalleslnln eskl Bülbül yeni serçe so
kağında 1:~kl ve yeni 41, 43. 45 sayılı dükkan ve üstünde odo..lan olnn d.lğer 
d ükkan ı:e e' 'ln y:ırım hlsscst. 

1450 Tophanede Kılıç Allpaşa mııhnlleslnin Mescld. soka~ında es'kl 1 
yenı ıo 10/ 1 snyılı kft.rglr ev ve allmdn. dükkAmn 29/ 36 hıssesl. 

1200 Kasunp~ada Sunıri mahalleslnln İncckaş sokağında eski 3 yenl 
7 savılı ahşap ev. 

Yukarda yaz.ılı gayrlmenkullerln miılktyetıerl peşin para lle satılmak 
üzere 15 giln müddetle açık :ırttınnııyn. çıkanlmıştır. 

İhaleleri 8/ 2f941 cumartesi günu saat on birdedir. isteklllcrln Alrornt, 
Mahlfılô.t kalemine münıcnntınn. (493) 

Devle t Deniz Yolları İşletme Umum 
Müdürlüğü ilanları 

Takribi mtktan iki ton kadar olup kilosunun muhammen bcdcll (25) 
kuru.ş olan mantar parça ve tozlan pazarlık suretlle satışa çıknnln:ıştır. 
Şartnamesi nınlzeme şubeslııdc gorüleblllr. İsteklllerln 22.50 llradan lba~ 
m1.<vakkat tenılnatlarlie 12/ 2/ 1941 çat'§nmba günil saat 14 de T{)phancdt 
u mum Müdürlük blnasındıı. alım satım komisyonuna mUracaatlıın. (555) 


