
Zayıf çocuklar, prevantor
yom vazifesi görecek 

mekteplerde okutulacak 

Belediye, Yıldızda 12 dönüm 
arazide bir fidanlık tesisine 

karar verdi 
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Metaksasın 
cenaze 

merasimi çok 
hazin oldu 

ıV eni Yunan Bapekili 
heyecanlı bir nutuk 

söyledi 

fY anan milleti Metalıatain 
çiuliği ıerelli yolda 

nihayete kadar 
yürüyecektir 

Atina 1 (A.A.) - Atina ajansı B. wı·ııkı·e M·ıı- ş ,. tebliğ ediyor: 1 1 e ın lngı·ıtere . 
Kederini güçlükle saklayan, fakat n 1 n 

BU SABAHKi 
TEL&RAFLAR 
Agordat ve 

Barentu 
hattında harp 

başladı 

İki mevkide bulunan İtal
yan kuvvetleri araamdaki 

rabıta keaildi 

EaJılre 2 (A.A..) - (B. B. C.) l>tın 
gece geç vakit Şsrk! İtalyan Afrika· 
smdakl harelclta dair alınan en yeni 
haberler ıunıardır: !::~:;::~ ti::~e.:n~kn ";.:.·:: Amerikaya taziyeleri istilaya karşı 

fer babuı ve Yunan milli birliğini ~emin eden Jean Metauu"ın cenaze do•• n u•• yor h 1 v Erltre cepheainde İngiliz motörlii meraıimini takip etmi,tir. Bu mera• Reiıicümburumuzla azır ıgı kuvvetleri Agordat. Barentu yolunu 
ilime aid malumat radyo ile ne,re- Yunan Kralı, Baıvekilı·- kesm.l.şlerdlr. İnglllz kıtaatırun Uerl ~iJdiği için Yunan millet ve orduau hareketi iki mevkideki İtalyan tunet-
'A· • K Dün" Dou-ı .. .-L..:.: mizle de Y mıan Baıvekili· Ordu ve halk mukaL- Ier1n1 birbirinden a)'ll'UUftır. En'elce 
'"'tına atedralin'de manen h.llZIT bu· ••~ ~-- ue- lkt kaaabada da blrer İtalJan fırtaaı 

1epedelen 
havzasına 
Yunanlılar 

hakim 
Y una.n kuvvetleri yeni 
mevzıler ele geçirdiler 

lunabilmitlerdir. Dün ıaat t 5,30 da ziyaret etti arasında telgraflar leye tamamen hazırlandı vardı. Maamatlh bunların Unar&'· 
Kral Veliahd, prena ve preueeler. teati olundu dan gelen kuvvetlerle takt11e edll· Baıveldl, nazarlar, Sen -Sinod aza· mit olması muhtemeldir. ._ ___________ ~ 
lan, aakeri ve ıriyui yilltie'lc memur· 1>o11.w 1 CA.A.> - Amerllıada eon Londra t (A.A.) - Dail,- inguızHartmn.dan gelen haberlere -x.re Bir Yunan 

tahtelbahir inin 
muvallakiyeti 

:ı... b f ti 1t• ı . reımctlmhur lntlba•anda B. ~- Aabra 1 (AA.) - Yunan h"L". Sketcb ,azeteeinin verdiin malum'" a• to •"' ı ... , ya ancı ae are er er anı. mııa· 
1 
.... _ ..... 

1 
olan B Wlllkle diln In- . • ~u -e• PÇUSU Barentu'da faallvete 

liz orduları murahhu heyeti kiliseye ~:..::-cenubu Pz.tt aahnını ziya· m~t r~-!~eral Metakauan ölümü ta göre, ngiltere tayyare kumanda~ geçml§tlr. Agordat'ta inıWzıer' 11 
gelmiılerdir. Merasime Atina B..- ret etmlf n bu mtınuebetıe ne için ml ~~~oeUıe ReWcümhur l.met l~ğı gece bombardıman tayyarele- tankın Yardımlle 15 İtalJUl topunu 
piakopoau riyuet etmittir. Bu mera• Douver'a cCehennem lclifeab adının nonu ile Yanan Krah ikinci Jorj rmden hilyülc bir miktar hazarlamır tahrip etmete muvaffak olmUf}ardır. 
aim yapJırken mübaleguız bütün verllcllllnl anlamJltU'. arasında apğıdald telgraflar teati tar. Bu tayyarelerin muharebe kabi- Brltlsch Unlted Presa ajansa bu mu. 
~unaniatan ağlamakta idi. Kral, Bu seri gezlntlal esnasında B. wuı. olunmUfhlr: Üyeti geçen aylara nitbeten daha harebelerde Hind kuvvetlrlnkı oyna. 
prens ve prenff9ler Bayan Metak· kle Alman akıncılarına lcarşı kara Majeste ikinci Jorj yükeelctir. lnailterede tamamile tec· ~iklan mühim rolden bahaedlyor . 
... ve bü)"Ü)ı; ölünün ailesi efradı ve t~~~ar11:ı1!1 fk1 defa faallye~ geç- Etenler Kralı hiz edi1mit ve motörleıtirilmiı kıta· It.alyanlar ricat ettikleri yola mayn 
merasimde hazır bulunanlar diz çök· d:~~ ':ütür. ~ıı:llllcle, l'ranaa- Atina atın aayw 4 milyondur. ilk saftaki dizmektedlrler. Hlndlller bunlan top. 
müılerdi. . . . mesafede buı:.: no!~r ~!~:ı!! ... ~ii~~ devlet adamı Metakıasın aakerlerin miktan 700 bindir. Sivil luyorlar. Evvelki sabaha kadar bu 

. ~enazen~ geçtifj yoll~r boyu.nca şart kolu müntehaaında bulundu~u olumu ıle doıt ye müttefik kahra· muhafızlar biltün servislerde yetif- l§le meşgul olan Hlndlller nlhayet 
hınken Alin• balkı ebedıyete ııren bir sırada dllşmanm blr Domler tay· man Elen millerinin uiradıiı acı tirilmiı bulunmaktadırlar. lnıilte :~~a::::::~~- meşgul İtalyanlarla 

Brindizi açıklannda 1 l 
bin tonluk bir İtalyan 

vapurunu bahrdı 
Lüyük tefirı cenazeai geçerken yqlı ;vııreal llmah 1lzertnden uçmUlt\lr. yan en derin 1rir teeaaürle haber geçen eylUldeki Taziyetine nazar: 
ıııözlerl, aon ihtiram vazifesini ya~ B. Wlllkl&, DO.w:ı: tatosunu g aldım. Deri4 taziTelerimia ifad • · çok daha kunetlldlr. Loadranm G A&iaa 2 - <Radıo bu aabah aad 
1mtlardar. !'!_ ... ,..,,,,.. - -- • ·+•il _s .._... L..... aeneral w d dokuz)• Yunaa ••'-""- Mezare••-'-1~ • ) • AeDdillnt lllUltab QIHll'd'DJ Y1a mıileftnln.. eJteti it it - Pi...,_ - eywan ............ -Y"' ..uuu 

ÜrlDYeDID çe enp am1ra1 Ramsa7 ftfabtetDdtur Ye '-,. mQansektle dv:r ..... ~ ço unetll olarak iMi· b• tuk .. 1 d• ••=.....a .t~:;,t!!ll!S!!lf =:: 
Atilla J (A.A.) - Atina aj&llll metiea aonra B. wmtie. uiuı,; ~ oütiin Tark mmellnin lftirlk • te ~e hi)'le bir teteb1üün eq. Jr 00 SOY e J mmdald Yanan &aJIWblhlrt 21121 Jı&.. 

teblii .diyor: Tmk hükumeti. Me· bl1l ıeıteftlrilmlf oWı toplan 887nt. etmekte.~ itimad buyaral- reti ~ti)'ede akim buakılacajı h- D111uuanı 91ee.1 a-c1111 aoak1anndır. 
tak1U1D cenaze mera.imine iftirak mlfUr. Bu t.Oplann naıal lfledJlt Jcen- ...._. nca eclenm. Wti .iabar olaıunaktadtt. ~A.A.> - <B. B. C > il· harp semDertnln blmaJalnde .._ 

etmek üzere, husutl bir heyet gön· :.s::= ~=:ı~ Lmet ..... _!~Mail auet..ı tunlan YD· pnd fiil ~un:.=.::: ~bir~= 
Clennek arzusunu izhar etmiftir. Fa· (Deftmı z nd sahlfed ) (DeYanu ! Del lahilede) ta ı m1f. ll'ran•nın blrJJllnl ll&emlf " BabJ'e7l Nemretlnln •lf4m;.,tm 
kat vaktin müsaadeşizliği dolayıai)e e cB.,bca dltmanunız bizi milm· marepl wıaın•e lUmad ecl

1
1mNlnl Uttne göre batırılan dOtman sem':: 

Türk .hükdmetin: temsile ve Cüm· Şerellı• ,·,~erı•n kün olan bütiln fellketlerle tehmd talep etmlftlr. General Afrltuun ba· n1D 11 tonluk oıctutu ta7dedllmek· 

F d • bn kteclir 16 ZI lrMJmlınnda mJlll tefkllAtın enı tedlr. 
hurreiai ile hükumet namına çelenk ransa a yenı i d h. . ay evvel bu tebdid- lenmeainde btl7ilt adıml blkm- . 
vaz'ına Atinadaki Türkiye büyük bafarı'J.ığı C il.• • .kor~unçtu. Buna raimen dan bahaetmlf, propapn~ :.ı.ru.,; v 
elçiaini memur etmittir. bı·r fırka '"~ I' .az mil~ her zamandan daha tehdld ederek pylalara lnanılmama- 1 unan teb/iJtı.i 

D
•w t f y lav '-Jiv"'- metin ve .-uvvetli bulunmaktadır smı aöylemlftlr. 5 
ıırer ara tan ugoı o..., u.. b • J iyi · 

elçiai naip prenı Paul ve Bqvekil ır uevir .. bokaörler aibi birçok darbeler ---- Yeni mevziler za teclilcli 
Svetkoviç namlanna çelenkler koy- Pariıta kurulan bu fırka- yejik. Huır~anmaz da dalıa ke· Yeni İrak kabineai 270 • I p ' 
mu,tur. tam fnsiliz D--y • • i:gi)te:d'!e=e •arm11 ~~idi. Loaclra 2 (A.A.) _ (B.B.C.): eıır a ındı 

Kral. Velialıd, kral ailesi erkaru, nın pro'!"amı,I amen c--L--L~•ı•~ ekili memleket el dan ~haeclıldikçe Reuter muhabiri Baidattan bildiri- • ~unan 'Ve yabancı hükumetler tara· nazı eaaı annı uun:nu lD beyanab k li d rhel bu tehdıdlere daha yor: Yeni Irak Kabineai fU tekilde d ~-- 2 
(Radyo bu ..bab eaat 

fmdan gönderilen çelenklerden bar muhtevidir zı~ı::!ıak~dır ;te mukabeleye ha· tqekkiil etmiftir: C: h). - Ri:j~ Yunan tebliii: 
.ka çelenk kabul edilmemiftir. Mulı· ~ 1 (A.A.) - Bapekil B. 1 . . · Bqvekil. Hariciye. Müdafaa· P enm mu te ıf ~n~annda 
tt;lif tewekküller ve müeueaeler ve ı.-11ıa 2 (AA.) - Parla&e Bu....,. C!'ur~I. dün Soudwııpton•.a yap· -ld .bava kuman~~nı .~arepl Taha Elbqimi, Maliye ve Nafia; ::.=::ı ~uvaffak~!etlı m~ 
l>ir çok hususi ıahıalar çelenk yerine blement Natlonal Populalre na- ~ zıyaret eanuanda bir aralık •e fin ':"d>:oda aoy)edıgı ng. Seyid Ali Mümtaz. Dalriliy Ad·. re. ermde mühlm mevzii• 
Muhariplere yardım cemiyetine, mı aI-* )'eni bir at,ul pmt1 bardenbire halktan Birlefik Amerika :::!~• demifm ki: cKorkanm ki ya· ye: Ömer Nazmi lkt d ~-~ ~ptetnrifler, ve harp malzemeei ii
Harp yaralılan kurumuna. hava ta• ~ eWltD1 Alman resmi deyJetleri rew tenfine tezahürat 1 a Alman .mı halkı han akın- meLdi. Maar"f ~ B.. sa:. tinam eylemiflerdir. Duımaada. 
arr~annın sivil kurbanlan aileleri· •tuA ~91=·dı -::ı: yapalmwm iatemiftir. Halk. bu ta- uınclu daha ~k m~rip olacak- at · Jer Hamdi a.-._ uaam. a· aralara~da zabitler de olmak üzıera 
De mühim mebl'ilar teberrü etmit- ~ ~ mali, 1tu.dl tatttUnde le~ ~araretli alkiflarla mabhele :;. Moluhar~benin. ~IZ.e dotru gel- ııınıHHHn11üifiii1111111111111111Jl.~~.:!:&~~·1111101 ... ..._ 

.lenlir. .AJmaD. Pranm lıefrlld m-•et•• Af. etmiftir.. te dqunu bılıyoruz.:. 
Bu llU'etle 20 • 30 milyoa cliiıiamS raaıım • ı8'bıden blrWtte t1Mraı1e. B. Churchill. kenclWne refakat 

toplanm.,tar. Cenaz,, alayı, Atıina Pranaıs ırtınm ve Fran.m mllletlııtn eden B. Hopkiu' den babaederek A ''-a"ı Don ovan 
eohklanadan seçerken Yunaııitlan maneYI tufl1esldlr. fQlllan aöylemiftirı 10 ._, 
Ye yabanca memleketlerdeki Yunan Bunlara lftlrtlc edenlertn bafmda cB. Hopu-- d-o'- .. 
L!l•~ -ı _,_.ı bil •• A-- ti--'- Alman tarattarlallle~tanmmlf olan· h • ~ -- .-raauım ve ııuuae e~• • " . tün l"UDllVU ua IK nıdır. L&Yllln Lilııl bentis tant- üniyetia doatu olan bo,uk devlet 
cep.beaa nz.iacle lymler yapahmttır. ııntmımıP" da bu tetekttlliln lider- adama B. Rooeneltin b.....r mü· 

.... kilin nutku lJllDf derubde edecelf faJldlr. meaeili Ye yakın bir arbdapdır. 
Atin.. 1 ( A.A.) - Atiaa aj&n91 Llftlln doltlarmdan l'entne, Parla Amenbmn nUluı:lu kiJtlelerinin in· 

Ankaradan Mwr ve 
Filiatine gidecek 

leıblii ediyor: radJolmlda :yeni partlnlıı açılma töre- silten7e yarduia bmuaunda göster· 
Atmanın büyik •·• iJ" .. e Jean =~u:-:·:= ~ ~et.. •e yardam lebiüdeki kala~~ (Telefonla~. - Ameri· 

r.tetabaa için yapılan dİlll '7ia '°" tJa1b oldutunu 16ylemlf, V1cQ hükl· . Nketin ~u!emadb-en art1DU1 bi· dan . . ooovao . ~n l.tanb~ 
fıunda Bapekil Korizilıin aöylemit metlDJD bunu lltemedlllnden babaet- an ceearetimid takYiye e~tir.> ~~-•elmittir. Öirendiii
olduiu autkun J.flaca fıkralan mlfUr. R&dJo, mareta1 Ntabı'den &peki( Trabluaprp ve Arna- me ırore U1D11G& hükChnet ricalile te
planbr: bafka bDıln VlchJ htlk6metl ettlnı- vutluk bareUtlridan bahaederek rnu;r.~ bul~duktan aonra Mıaara 

.5nwi1i,.f. artık ah ve eninin yeri na Jalouaı etmlft.lr. Jlıı fleletll htl· fU aözleri aöylemiftİ!: Ye ilietiae &'ldec:ektir. 

'-- "d" V !!hL cmalaı' llarlclye Nasın ~·e cTrabl y . ·-----------01DUyan ,.e p ıyoraun. e ~ arp kil . , ~rp Te unaıuatan hl· 
lnflnle bGtfle Yunaniltanı ah T•.. M al p "'tai d.. d~e~en !ta17aClaij nqi • fafiat reji- .... ·-•• e ... 
içinde, keder içinde barab)'__.. &ref •• e D .un ~~ '~Ut olduiunu iabat et--
Sen. diler Batyekillerden 90IU'a ce- nutuk aoylemedi tqtir. Atina..•e ICMiie ÜHrİne mu- Kuynılılunrm lıu.yrıılılam 
len alellde bir Bqvekil olmadaim .......... 2 (A.A.) - (B.B.C.): zafferane.ru~ert >'•ele. fa. 
al>i. ıenden ıonr• gelecek olan Bat- D.N.B. Alman ajuw marepf Petai· P.tler. reJamlerinl idare edebilmek rPlJ ... -.ı1a 
~killer gibi bir Bqvekil değilsin. nin diia radyoda bir nutuk IÖ)'liye- ~ nazi!e~ea yardam istenuıkte •e • .;;:u•=.. ·~ .... = diıe 

B. Korizia, bundan eonra. gayel ceiini haber vermifti. Son dakika- ~ .ka;ıdile~ oiatanıa iclaro et- faierl.W. • . cep 
ba olarak. çok heyecaah lııir ifade ~ ......,.ı ye'!l'i te,ekkül eden par- m~~. bıle pze ~maktadarlar. ba ~ ":;-~~!'...!. l.iım-
de. genç Jean Metakamı 1912 Bal· tiden haberdar olunca nutkunu bar Butun bUn'lar bıze. önümüzdeki ,,. __ ,,._.._.... 
bn harbinden .f ajuatos 1936 ta· b bir zamana bırakmııbr. uzun ve çetin lildiaelere karp koya- • GeçeJD.,. ... ~ talai-
ribine kadar geçen müddet zarfın· .......,. 2 <A.A.) CB. B. C.> 1mç- bilmek için büyük bir cesaret ver· W. Nmedclia İlimli Wr milla'İJ9ı 
0aki ha)'&bndan babaetmİf ve ,öyle re ajana P'ranm Bahriye Nazın Dar· mektedir. Biz. büyük itler hatarma· •Cam ..._uu amma, üild da ala· 
demittir: Jan'm VJchy'd,en Parls'e hareket etti- ğa liyak olduiumuzu itbat edeceğiz. calmnt. demif. O da tikiyette bu-

8 d 
.. el . ğlnl blldlrmf4Ur. Ajans bunun dün N 1 ~ hmmat. Fot~L-- 11--'-eti ...tt 

c un .. •n .uç ay evv , ıe~ ça- VJchy'ye vasıl olan B. Bitlerin mare- .. e zaman ve nua yapacagunızı •• .. .. -~ -- ....-
luman uzerınc: bütün Yunanıstan, MI Peetaln'ln mektubuna cevablle eoylememekle beraber bu harpten rum .. YJ).nk .. ..,..._takibat.,.._ 
büyük bir ihliı, disiplin ve vatan· iıak:ıdar olduğunu aöylüyor. muzaffer çılcacaiamıza eminiz. O !anut. fakat ~anan kuyrukla. 
Hverlik göstererek düşmana kartı - güne kavu$unca lngiherenin uzun au da .ar: Mea- hay Nureddin de 
nıGttehid bir cephe aldı. Fakat al· l Şarki İtalyan Afrikaıın- tarih.inde en ıereru devreyi teşkil ~an ihtiıir için toplamıyor mu 
:rfan?'ıyalım ... -~u ihli~ ~.e va~anse-ı daki İtalyan kuVYellerİ ~den bir ~amanda yaşamakta old~ ..... ? • . . . 
\'eTlilc tezahuru, her gunu aenın ze: Kahire 2 (AA) _ fB.B.C.) Haber -gumu~ aoylemek hakkını kazanlUlf il~~ fen vicl•incle bİqeJ ihtira 
lcl~ın damgasını taflY&n. her saatı alındığına göre Şort! İtalyan Afrllca- olacagız. Filhakika bu devir, yazife- eclildiiine pek rulaauJoruaı likiD 
aenan 'İcraatının nifaneıini himil olan sındakl İtalyan kuvvettelinln mit- lemi hakkile yapaldıiı •• terefli it- ilatikir cledia mi iaıd İçinde iaıdl 

ı......,_ ___ uı.---.LJ-a......ı .. :ı.ı __ j dan..2M iM ta~ lerin .. . .............. WAla .... 

<Bir oocut korosu tetkU edWJor> - Oueteıerdm

- Koroda hangi f&l'kıyı söyllyecet!z? •• 
-T 
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•• un ecek· ve Sa ahki Dab re 

Harp tebliğleri 

İtalyan tebliği 

ita/yan 
imparatorluğu 

yıkı/(yor 

Milli Şefin taziyeleri 
(Bnş tarafı ı nd sahifede) 

Ekselans lamel İnönü 
Türlciye Reisicümhuru 

Ankara 

A.Li ile VELi 

Sallapati tercümeler ---
Şarki Afrikada İtalyan

lar mahsus derecede 
zayiata uğradılar 

Roma ı (A.A.l - Itnlyım ordulan

Tehlikenin başladıği 
İtalyanlar tarafından da 

te Jim olunuyor 

Mümtaz iş arkada§ım hükumet 
reisi Jean Metaltsasın oahsında :Yu
nanistanın uğradığı elim ziyn münn· 
ıcbetile muhabbetle dolu ıözleriniı.
den aon derece müteheyyiç olarak 
zah devletinize teşeH:ür ederim 
Büyük acımız.a zob devletinizle dost 
ve müttefik asil Türk milletinin cös
tenliği şiddetli alaka gerek beni, 
gerek millet~i derin mrette müte
hassis etmekte ve iki memleketimizi 
mkı sıhya birleşl'iren dostluğun kuv
vetini bir kere daha teyid eylemek• 
tedir. 

Ali - Tercüme bir takım 
eserler çıkıyor, Veli ... Okuyor, 
birşey anlayamıyorum... Hele, 
ecnebi dil de bildiğim için, knr
şılqtmyorum ki. maaz.aUah ... 

Veli - Ekserisi berbad şey- 1 

ler ... Ben de farkındayım. 
nın 239 numaralı tebliği: 

Yüksek harp mecli~i 
büyük bir toplanti yapfi. 

- Bunlar, Türk kaninin kita
ba karşı olan itimadını yok edi
yor .•• Ne yapmalı, ne tedbir al
malı acaba) 

Yunan cephesinde normnl devriye 
ve topçu tıuıllyeti olmuştur. Düşma.n 
ıecemmfilerl alçakta uçan tayyarele
rimiz tarafından küçük çapta bomba· 
J:ırla müessir surette bombardıman 
edilmiştir. Dün akşrunki radyo gazetesin- ~ 

Bingazlde: Zı.rhlı kıtalarınıı;e; Cebe- den: uİtalyanın vazly~tine dair ge- ~ 

- Sultan Hamid devrinde 
ne,redilen eserler üzerinde «Ma
arif nezareti cclilcainin ruhsatilc 
tabedilmiştir:> diye bir ibare 
vardı. İstibdad rejimi, ~üpheıjz, 
bunlarda siyasi mahzur olup ol
madığına bakıyordu. Bizse cede· 
bi ve ;Jmi cürüm var mı nokta
sından muayene etmeliyiz-. di
yeceğim geliyor. Bu kadar sal
lapati kitap neşriyatı insanı çile
den çıkarıyor ... 

Jln r.cnubundn düşman vasıtalarına 1 h be b"T" t im 
hücum etmişler ve aynı zamanda tay- en a ~ rler, u un 1 aiya _pa- Alman ve ttaıyan tayyareleri tarafından son günlerde sık ık 
y:ncıerlmlz tarafından bombardıman ratorlugunun yıkılmak tehlike- ziyaret edilen Maıtanın roerktzi I..n Vallette ehrinde bir cadde 

ikinci Jorj 

Baıvekille Yunan 
Başvekili arasında 

rc!ilcn dü~manı püskürtmüşlerdir. sinde olduğunu ve bunun artık 
Şarki Atrlknda : Şimal cephesindeki İtalyanlar tarafından da teslim 

muharebe devam etmektedir. Kıtala-
nmız o.nudnne muhn.rebelcr esnasında edildiğini bildirmektedir. Gazetta 
d~şmruın büyük zaylnt verdlrmi.şler- dl Popoloda çıkan bir yazı .da bu-
dır. Bizim zaylal.ımız da m.:ıhslls de- ö ,. 1 rak .. te ·ım kt eli 
reccdcdlr. Tayyarelerimiz bu müca- na mel\ o a gos n e e r. 
delcye yorulmaz bir hamle Ue mües- Bu gazetede çıkan makalede İtal
sır bir surette lştlr::ık etmektedirler. yan imparatorluğu İngilt.erenin 

Ege sularında: Torpidolarımızın ge- . . 
r.c c:cvelli.nlnrı esnasında bir torpido- eline geçse bıle bunun muvakkat 
mu~ dUşman muhareb~ gemileri .refa- olacağı, çünkü İngiltere mağl\lp 
kat.ındekl gemilere hucum dmlştlr. • . 
Asgari on bin lonluk bir vnpura ısa- olduktan sonra aldıgı yerlerın 
bet vaki olmuş ve derhal batmıştır. tekrar İtaJyaya geçeceği yazıl
Düşman gemilerinin şiddetli mukıı- maktadır. 
beleııtne rağmen torp!dolanmız sall- 1 
mr.n ü lertne dönmüşlerdir. Bu gazete, talyanın Almanyn-

ya bağlılığını bir kere daha teyi

Çeltik ekimi de lüzum görmüştür. 
İta1yanın bütün ümfdl Alman

yadır.» 

Osmaniyede de çeltik Romada yüksek harp meclisi-
• • • • nin büyük bir toplantı yaptığı ha-

ekıl mesı ıstenıyor ber alınmıştır. Mareşal Graziya-

• . • -. . . ninJn de Lıöyadan gelerek bu top-
Adana 31 - Vıtayetımız dahı- Jantıya işt.irfık ettiği ve hemen 

linde m~hte.liC l>?lgelerde yapıla- gene Libyaya döndüğü bildiril
cnk çeltık zıraatı hakkında vllft- mekt.edir.n 
yetçc tetkike memur edilen zira
at müdürü bay Nuri Avcı Osına
nivede yaptığı tet.kiklerini ikmal 

t-derek şehrlmlze dönmüştür. 
cJnümiizdckl mevsimde Osma

niyede çeltik ziraatı yapmak üze
re 2~ çeltik f'kicisinin müracaat
ta bulunduğu haber alınmıştır. 

Bu müracaatlar 3639 No: lı çeltik 
kanununa uygun olarak yapıl· 

mrunış oldu~rundan ziraat: mü
dürü müracaatların kanun çerçe
vesi dahilinde yapılmasını çeltik
çilPı c tcnbih <'Lmiştir. Müracaat 
sat>iplerinln ç<'ltik ekecekleri sa.
hnl:mn miktarları da muayyen 
olmamakla beraber gösterdikleıi 
hudutınr da muayyen değildir. 

Uilhnssa çeltik sahalaıına vere
crkleri suların kudret ve kabili
yetleri de bilinmemektedir. 

Her hangi bir yanlışlık ve gay· 
ri kanuni bir hale meydan veril
memesi için çok sıkı tedbirler 
alınmıştır. Sahnlruın zirat ve sıh· 
ht durumlannın lhlfı.l edilmeme• 
sine ve tamamen normal blr çel
tik ?Jraati yapılmasına, müraca
atlann mahnlli çeltik komisyon
Jannca da tetkik edilmesine lü
~mm ve ehemmiyet gösterilerek 
bu meseleler üzerinde dikkatle 
durulmaktadır. 

Cepheye giden 
/ta/yan 

Nazırları 

Times muhabirine göre 
iki mühim sebeble 

atfediliyor 

Londra 1 (A.A.) - İralyan hu· 
dudundaki Times muhabiri ~unları 
ya.unaktadır: 

lngiliz 
motörlüleri 
Bingaziye 
ilerliyor 

T obruktan hareket eden 
kuvvetler de Bingazi 
önlerinde birleşerek 
taarruza geçecek 

Dün akşamki 
den: 

Radyo gazetesin-

Demenin düşmesinden sonra sa· 
hil yollarını takib ederek Bingazi is· 
!'ikametinde ilerleyen ingiliz mo· 
törlü kuvvetlerinin Demenin 170 
kilometre garbinde Bertcı kasabası
nın önlerine kadar geldikleri ve 
burada lıalyan öncüleri ile muhare· 
beye giriştikleri bildirilmektedir. 

T obruktan hareket eden kuvvet· 
ler de ileri hareketlerine devam et
mektedirler. Şimal ve cenuptan ha
reket eden bu kuvvetlerin Bingazi 
önlerinde birlC§erek tararruza geç
meleri de çok muhtemeldir. 

Bingıızinin de Bardia, Tobruk ve 
Demenin alcibetine uğrayarak aza
mi 15 gün içinde lnGilizlerin eline 
düşmeıri galip bir ihtimııl dahilin
dedir. ftalyanların burada karadan 
ynpılncak taarruzlara karsı hiç bir 
müstahkem hattı mevcut dci:-ildir. 

Berta kasabası be:ı mühim şosenin 
telaki ettiği mühim bir mevkidir. 
Binga:ıJdcn gelen bir demiryolu dn 
bu k~abadan geçmektedir ve bu 
kasaba elde edilince Binguiye 
müteaddid yoldan yürümek daha 
kolayla~ml!! olncaktn. 

Londr:ı ı (A.A.) - Deme 1.ale.rl 
IJbyadnkl Ingfilz hareketinde müblm 
bir adımdır. Fakat İngiliz askeri mü
tehassıslan BJngnzlde İtalyanların 
elinde bulunan toprakların coğrafi 
vaziyeti dolayısilc Nil ordusunun bu
gune kadar elde ettI~'1 silraUI Heri 
hareketine müşabih bir ileri hareket 
beklememek lftzım geldll'rtnl kaydet
mektedirler. 

General 
de Gaulle'ün 

nutku 
Fransanın mukadderatı 

Akdenizdeki harbin 
neticesine bağlıdır 

Loııdra ı (A.A.J - Radyoda Fransız 
milletine hit.nben bir nutuk lrad eden 
general de Gnulle ezcümle şunları 
söylemiştir: 

cİtalyan impamtorlu~u. Fransız kı
talannın da yardımı Ue İnglllz müt
teflklcrlmlz ta.rafmd:ın lndirllen dar
beler altında yıkılmaktadır. Btrleşl'lt 
Amerika de-..rleUerı de muazzanı men
bafannı harekete cetlrmI,, bulunmak
tadır. J.i'rnnsa ve Frnnsız lmparator1u
ğu artık ycisden kurtulmuş bulunu
~orlar. Avrupada tsaret altına düşen 
bütün milletler yaptıkları hatnlan 
anlamışlardır. Düşmru1, zavablrc rağ
men kendine olan 1Umadı kaybetuıek
te ve bu emniyet yı:rlne büyük bir en
dişe kaim olmaktadır. Bununla bera
ber son ko7. henüz oynanmış değildir. 
Düşman ne b:ıhnsınn olursa olsun 
buviik bir ~vantaj erde etmek için 
çalışmaktadır. Akdenlzd"kt büyük 
muharebenin, bir barut deposuna ateş 
verilmcsl kabilinden hlrdenblre ge
nişllycceğlnl herkes anlanıL'J bulunu-
yor. Frnnsanın mukadderatı, doğru
dan doğruya Akdenlzdeki büyfık har
t;ln neticesine bağlıdır. E{tcr b:ı hnrb 
k:ıybedlleeek olursa Fransa, uzun ı:a
mımlnr için lstikliilinl knybedeceği 

gibi lmparntorluğa da veda etmek 
mecburiyetinde k:.ılacakt.Jr. 1"ak:.ıt bu 
harp kazanıldığı takdirde düşmanla
rın mukadderatı kati surette t:ı.ayyün 
etmiş olneaktır. Çünkfi Z."lfcr, Avrupa. 
ya ve I<"rnnsaya doğru luıvalannbll
mek için LüUn deni7.1nln mallk oldu
nu hareket fislerindcn lıitıf:ıde etmek 
zaruretindedir. Altdenl:: harbinde, hilr 
Prnnsız lmvvetlcrl de kendilerine dü-

Ablokada 
Amerikanın 
yardımı 

İngilizler, Amerikanin 
Almanyaya gideceğin

den §Üphelenilecek 
ihracah menetmeaini 

istiyor 

Ankara 1 (A.A.) - B. Metalt· 
sa.sın ölümü münaaebetile Baııvekil 
Dr. Refik Saydamla Yunan Başve
kili B. Korizis a§ağıdaki telgrafları 
teati etmi~lerdir: 

Ekselans B. Kori:ı~ 
Başvekil 

Atina 

Aliveli 
• 

B. Willkie Ame-
Dost ve müttefik asil Yunan mil·t rı'ka'VQ dönüvor 

ldinin acı yas haberi Cümhunyc J T 

tecilim etti. En samimi ve mütehey
hükUınetini ve heni fevkaJade mü- (Baş tarafı ı inci sahifede) 

yiç taziyelerimizin 1'abulünü ve tmrl üzerine oraya konulan ve Başve
kile ızateten Wlnnie adı verilen mun~ 

Kraliyet hükUınetine iblağını zatı zam top gösterilmiştir. 
' alinizden rica ederim. B. Wlllk.Ie şatoya giderken Alman 
Londra 1 tA.A) - Burada. şimdi Dr. Refik Saydam ta.yyarelerlnln attığı bomba.larm pli\J-

münakaşa edilen en mühim nokta, daki binalarda ve bllhassa Grand Ho-
artık kati surette temin edilmiş bu- Ekselans Dr. Relik Saydam telde yaptığı hasarları görmüştür. 
lunan Amerikan yardımı de~ldlr. Fa- Başvekil Şimdi bombaların tahrib etınş• olduğu 
ltnt Amerikanın mihvere karşı tatblk Ankara Orand Hotel geçen yaz İngiliz ve Ame-
edı1en ablokadn İngutcreye nasıl llti- rlkan gazetecllerlnln kararglhı idi. 
hat edt'ceğinl bilmek meselesidir. Büyük telinin şahsında Yunanis- B. Wlllkie sahlldekl askeri müdafaa 

New - Yort T.lmes, gn.zeteslnln ııs- tanın uğradığı muazzam ziya müna· mevzllerlnl gezerek zlyaretıne nihayet 
kerl muharriri binbaşı Fildlng Ellot, sebetile gerek şahsınız, gerek Cüm- vermlgtlr. 
yazdığı bir mnknlcde bomb:ı.rdıman huriyet hükilmeti namına vaki mu· Londra 1 (AA.) _ B. Wandel 
ve ablokanın Alman muhasarasına h b'- - kA 1 d d .. Willkı"cnı"n pazar gu"'nu·· o'"g~leden son
dahll unsurlardan bulunduğu ve bu- a ocl ar söz er en son erece mu· 
nun iç.in İngllterenln tn.yyare verece- teheyyiç olarak Elen miJletfoin uğ- ra Binningham ve Coventry' de 
ğfnl kaydetmekte, Alman silah fabrt- radığı son derece acı yasa dost ve bombardıman edilmiç mahalleri ge
kalannn karşı bombardımanların ar- müttefik asil Türk milletinin iştira· zeceği bildirilmektedir. 
rocağını ve Almaııyanm mağlubiyeti kinden dolayı en derin §iikranlan· Willkie Amerikaya 
gününe k.:ıdar Avrupa hnrlçlnde de- mı2Jn ifadesini kabul buyurmanızı d 
vam edecek olan tlcarl icı1crde !nglliz- ÖnÜyor " Kraliyet nülı.umcti ve kendi nnmımo. 
ı r1e Amerikalılar tara dan tatblkl LOndra t (A.A.) - B. Willkie 

ı zatı alinizden rica ederim. elzom 1şblrliğl plfınını mün:ı..ka§a et- Hariccye Nazın B. Hull' den bir 
mektedir. Londr:ınm nol:tnl naınnna Korizis telgiaf almıştır. Hariciye Nazırı bu 
göre bu hususta Amerikanın yapacağı Majeste kralın ltimadlle r:ı~nldı- l h d B w·ııı .• d 
şey Almanyayn scvkcdeceğlnden şüp- y "' le gra n a . l KIC en uyan 
he edece~ bir millete her tfirlü fhm- ğım ağır vazifeyi üze.rlmc alırken size ır.eclisi hariciye encümeni huzurun· 
cııtı reddetmektir. Bilhassa bazı ihrn- §unu temln etmek !sterim kl, Jnn Me- da lngiltereye yardım projesi hak· 

taksas'a· rehber olmuş olan yüksek 
catın katı surette meni Almnnyanın prensiplerden mülhem olmaktan fa- kındaki düşüncelerini izah etmesin'İ 
bunlardan istifadesini menedecek en r!ğ olmıy:ı.cağım. Ve iki memleketi- rica etmektedir. Bu sebeble B. 
emin gnmntıdlr. Uznk Ş>ı.rk plyasalnn mlzi sıkı sıkı blileştiren çözfilmez Willkie lskoçya ve lrlandaya yapa· 
tift nbloknya tflbi tutulacaktır. Bu- dostluğa aynı imanı besllyerek bütün cağı z.iyarctlerj İptal mecburiyetinde 
günkü Inglllı - Amerikan münasebet-
leri muharebe başındaki vaziyetlerine gayretlerimi onun eserinin ldamcslne kalacak ve Amerikaya dönecektir. 
göre baş döndürücü bir ileri ha.reketı hasredeceğlm. 
kaydetmekte ve Almanya için dünya 
Mklmlyetl salıasında. tam bir lnhitnt 
ifade etmektedir. Şimdi Almanya dün
yanın diğer k..ısunlnrınn nüfuz etmeğc 
çalışan etrafı dn1ma mahsur bir mıı
let halinde görülmektedır. 

.ı\. KoriıJ~ 

Hariciye Vekilimizle 
B. Korizis arasında 

Gece hava 
hücumlanna karşı 

§Cll hisseyi Fransanın 1stlhlttsı u~un- A 'k J 
da sarfetmektcdfrler. Askerlerlmlzln mert an ue• 
Tobr~k. Mel'"ltık ve Ka~la'dn gbster-

Ankara ı (A.A.) - Hariciye Vekili 
B. Şükrü Saracoğlu lle Yunan Başve
kill ve U:ıriclye Nazın B. Korlzls nş:ı
ğldnki telgraflan teati ctmlşlerdir: 

Ekselans B. Korirls 

İngilizler iyi bir usul 
bularak tatbike 

başladılar diklcrl kahramnnlıklarla Narval h:ırp • hl 
gemimizin muvnrrnkıyetll harçkatı ve nız tezga. arı . 
tayyarecllerlmlzln Trab1usgarp ve Hn-

Nevyorkta randımamn 
iki misline çıkarılması 

için tezgahlar 
genişletilecek 

beşistan .şimalinde gösterdikleri faa
liyet tarlhlmiie öyle şanlı sahifeler 
Ui'n·e etmiştir ki bunları tori.mlnnmız 
ileri.de iftiharla yadedeceklerdlr. Fa
kat şunu tebşir edeblllrlm ki bu men
klbelerl daha elıemmlyctll ve şumullü 
hareketler takib edecektir. Büyük bir 
disiplin. heyecan ve teşkilat gayreti 
rnyesinde bugün gcm1lere, nskcrl kl- . Nevyork t ~ ~·A:) .- New-y ~rk 
talara ve t.nyyare rnoıarına snhtp bu- Tımes gazetesının Jstıhbanna gore, 
lunuyoruz. Yakında bu kuvvetlerden Nevyork belediye reisi beyanatta 
l::ıhscdildiğlnl duyacaksınız. bulunarak, I;lahriye nezaretinin Nev-
Fransız Afrik:ı.sındakl general, su- york bahri in§aat tezgiıhlarıDJn ran-

bay ve er arkadaşlarım, dımanını iki misline çıkarmağı ta· 

Fransanın ve Fransız lmparnlorlu- savvur ettiğini söyJemifl'ir. Bu tez
ğunun mukadderatı silfi.hlarınızın ya- gahların genişletilmesi için 15 mil
nı başında. taayyün edeNen, siz silah yon dolar tahsis edilecektir. Y erü
elde fakat ümldsiz ve haysiyeti tını- den iki büyük tamirhane havuzu in
mış bir halde seyircl mı knlacakmnız? §a ediJ~ktir. Bunlar 45,000 tonluk 
Bir Laraftan cencrnl Cakoux'nun harp gemilerini istiap edecek hacim
ııskcrlerl Tobruk'a girer, diğer taraf- d ı akh 
tan Lrunılnnt'nm kuvvetlen Merzuk'u e 0 ac __ r_. ______ _ 
zaptederken, İtalyan Trablusunun 
fethlnl tamamlamanın s1YJu elinizde 
olduğunwı farkında değil misiniz? 
Fransaya hizmet etmek ve sllAhları
nuzın şerefini kurtnrmak için bizim 
yaptığımız gibi, siz de bu utandırıcı 
rıtalet zlncirlnl kınımaz mısuıı.z? Hep 
l:ıcrnber hareket edeUm ve harplerin 
en adlllnl, ynnt şeref ve hürriyet hnr
bint birlikte kazanalım.-. 

Fransada 
işsizlik 

ltaizlerin sayİai iki 
milyonu buldu . 

Ra.,-eki1 ve II:ırlclye Nazırı 
ATİNA 

General Met.aksa.sın ölümü ile dost 
ve müttefik asil Yunan milletinin uğ
radığı büyük kayıp haberi beni fev-
1:.a1Adc müteelllm e~Ur. Hususile 
kl büyük vatanperver ve devlet ada
mını temayüz ettiren yüksek vnsıfln
nnı müteaddid defalar şahsen takdir 
ı:tmek ve hayran kalmak fırsatını 
bulmuştum . 

Çok samimi t.ecssürlcrlmln ifadesine 
itımad buyurmanızı zatıalinizden rica 
ederim. 

Şükrü Sararollu 

Ek.\elans Şükrü Sanıcothı 
Hariciye Vekili 

Ottava ı (A.A.) - Yeni Zcla1•<'a. 
umumi valisi hava m:ıreş:ılJ Cyrfl va
zifesi başına gU.mek üzere bur:ıd&n 
geçerken deml§tlr kl: 

- Gece bombardıman tayyarelerine 
karşı muvaffakıyetle milcadele etmek 
imkanını veren bir usul bulunmuş gi
bidir. Daha şlmdlden kullandığımız 
usul Alman tayyarecllerlnln geceleyin 
memleketimiz üzerine yaptıkları ziya. 
rctıerde, keyiflerini kaçıracak bir ma
hiyet almış bulunuyor. 
Eğer Hitler bir ıstUO. tccrübeslnd" 

'bulunursa, geçen sene olduğu gibi bu 
sene de ma~!Up edilebilecektir. 

M"'KARA 
Büyük şefinin ~hsıncla Yunnnlsta- Bombaya 3000 İtalyan 

nın uğradığı büyiit ltnyıp dolayı.sile • • •• d "ld• 
ciost ve müttellk asil Türk mllletınln esırı gon erı ı 
de duygularına terceman olarak ı;ös- Bombay 1 {A.A.) - Bugün 
terdiğiniz muhabbet nişanesi benl İtalyan esirlerinden miirekkep 3000 
fevkalii.de mütehassis etmiştir . .Tan kişilik yeni bir kafile d hn Bombnya 
Metaksasın bütün kuvvetini hasr ve gelmiştir. Bunların arasında 4 ge
ta.hsfs ettiği a.ğır vazifeye nınjestc neraJ, J 200 subay vardır. 
tralm ltlmadile çağrıldığım şu anda, ,_ ____________ "" 
Türkiyeyi Yunanlsf.ana bağlayan çok 
ııtı dosUuk° hakkında aynı Imanı bes
liyerck onun c.serlnl idame ettirmek 
yolunda hiç bir gay.reU ihmal etnıi
yccel'rtml zat1allnlze temin etmek is
terim. 

A. Korizls 

lle demeli? 
Bir kariimiz yazıyor: 

cftalyan kabinesi azasından bir 
çok nazırların gönüllü olarak cephe
ye gİlmcleri'Roma diplomatik mah
fillerinde bir taraftan ordu ile fa. 
ptler arasındaki ciddi jhtiluflara, 
diğer taraftan da ltalynn milletinin 
Yunan harbinin son vaziyeti karşı
sında duyduğu acı inkisara atfectil· 
mektedir. 

ltalyan genel kurmayının Mussoli
niye Yunan harbinin tehlikcJerini 
izah ederek bu i~ girişmemesini tav· 
siye ettiği ifşa edilmektedir. halyan 
ordusunun Almanlar .. karşı bcsle
ıliği nefret büsbütün meydana çık
mı"tır. Bugünkü halde Almanların 
z:ıferine inanmamaktaclırla r. > 

Demede bol su vardır. Fakat bu li
mana ancak orta hacimdeki gemiler 
girebilir. 

Eritrede 

Dünya buğday istihsalatı 
New - l'ork ı CA.A.) - Ziraat neza

retinin tahminlerine göre dünya. buğ
day istilısalntı fazlası, geçen senenin 

Kahire ı (A.A.) - İngiliz umurnJ stoklan dD. dahil olduğu halde, 500 
knrarcfıhının teblJğl: milyon klledlr. Bu senenin fazlası 68 

Dün akşanıkl rndyo cazetcslnden: 

Sovyetler Birliği dahili 
emniyet umumi komiseri 

Fransada lş.slzlerin sayısının ikl mil- Moskova 1 (A.A.) _ Reuter: 
yonu bulduğu gelen haberlerden an- Dahiliye Komiseri Beriaya ne~redi-
ln§l.lmaktadır. Sanayi durmuştur. Ev- l b" • ·ı Dah"l' · 
velce 100,000 amele çalışırken şlmdi en 1~ cmır~am.c .~ e ı ı ~m~ıy.et 
ancak 45 bin amele ~ışmnktadır. umumı komıserı unvanı verılmıştır. 

cBaham altı batındanberi ls
tanbulJudur. Dilimizi pek iyi ko· 
nu~ur. Fesahat ve be1agntilc 
meşhurdur. Fakat, &lemden ay
kırı olarak (mehkeme) der. Bu, 
yanlış mıdır?:> 

Cevap: 
Yanlış değildir. Eski nesil Is- l I 

tanbu1tulnn nrasındn bu tarzda 
telaffuz edenler vardır. Şimdi 
kalmamıştır. Artık: 

Trablus'da Demenin gnrblnde düş- milyon kile olncaktır. İstihsal bllhas
manln temas idame edilmektedir. s..ı. Avustralya, Birleşik Amerika. ve 
Erltrcdc Ag~rdnt ve B::ı.ranto mınta-' Brezilyada çok fazla olmuştur. Şunu 
~alnnndnkl Italyan kuvvetlen tızerln- kaydetmek Jfizımdır ki bütün bunlar 
oe tazyikimiz şiddetlenmiştir. müttefik devletlerin emrindedir. Bl-
Diğer cephelerde vazl.)'ctte biç blı liikis Almanya başknlanndan nl::ı.bUe-

•leğişikllk yokt.ur. c91i Ue geçinmek mecburiyetindedir. 

Memleketin mühlnı kısmı işgal o.1- 1934 te ilıdas edilmiş olan bu 
tında bulundutunclan istihsal de nz- ünvan hir müddet evvel terkedil
oır. Kömürsüzlü~ deMelddi surcttç his- mişli.1imdi yeniden ıhdas cdilmek-
sedilmekiedlr. Çunku Fransnya Ingll- d" . . . . 1 
tere ve Almanyadan kömür geliyordu. te. ır. -~~ı. senedenberı Dnhıhye k?-

' cMehkeme> 

dememeli; 
c:Mahkeme:> 

demeli! Ş.mdl İnglltercden gelmiyor. Almanya m~~er.~ı~.nı yap.m~kta olan .. Benn 
lsc eskiden verdiğinin ancak yüzde Gurcudur. eskı bir gazctecıdır ve 
otuzunu verebllmcktedlr, Stalinin çok eski dostlanndandır. j ~-----------..-~ 



Bulutsuz geceler gökte bir takını 
yıldalatı daiına göriirüz. Mesela 
( ş~di isimlerine BOYOK AYI ve 
KÜÇÜK AYI mı diyorlar, bilmiyo
rum) Dübbü Ekber ve Dübbü ~
gar'm yedi.şer yıldızını bulmak her 
zaman mümkündür. Fakat bilbaas~ 
kuyruklular arasında öyle yıldızlar 
var ki bütün bir insanlık tarihi, belki 
de cibanımızın bütün varlığı müdde
tince bir kere, bir tek kere görünür, 
sonra kaybolurlar. 

Edebiyatımızda da böyle oadire
ler olduğunu söylersem acaba hatalı 
bir teşbih mi yapDUf sayılırım? 

Meseli Abdülhak Himidin meş· 
bur bir mensuresi varda: 

Endülüs hükümdarlarının hazine· 
leri içindesin, Tarık .•. Sen nereden 
gelip nerede durmuşsun~ Azime· 
tin ne tarafa~ . . . Sen ta Suriyeden 
gelip Tulaytılada durmuşsun ... Bir 
kulübeden çıkmı~. bir saray haZ'ine· 
eindesin. Bir mezara gireceksin ... 
Yarın sana bir fatih diyecekler. Bu
nunla beraber, ey serdan galip t Sen 
yalnız bir türbedarsın 1 Bu taçlan.o 
esbabı olan hükümdarana imtisal 
eylemci Onlar gafil ve mağrur imiş· 
ler. .• Zülcelalin kudretini, beşerin 
aczini, zamanın inkılabını düşünme• 
mişler ... Hep biribirlerinden intikam 
alarak gelip gitmişler... Sen olann 
sarayı saltanatmn girdin, hazinei 
servel:'İne malik oldun, definei esra· 
rını keşfettin ... ilh ilh ... > 

Bu men.sureyi, ailemin büyük er• 
kekleri. evimizde okurlardı. Ben de 
yedi sekiz YA4undayken kulaktan ka• 
pıp sonuna kadar ezberlemi4im. Be4 

yar: çar4afa bürünerek, bqırna kefiye 
gibi bir havlu sararak, sözde Tank 
ibni Ziyad lolıP.-ına girerdim. Bash• 
bacak bir melodram aktörü gibi 
gen.it kol bareketlerile okardmn: 

cEy nehir! T~riM nebanın hangi 
tufandıfl Kimbilir kaç bin inkılap 
görüp geçirdin} Bunca asırlardıı 
cereyan edip gelmişsin... Bir kere 
götürüp bıraktığın şeyler bir kere 
daha gelip geç~i ınl ~ > 

Belki Abdülhak Hi.midden nak· 
lettiğim bu satırlar arasında aslına 
U}-mayan ve atlanmış cümleler var• 
dır. Kitaptan kontrol edemedim. 
Otuz küsur sene evvel. · bahosm 
çocukken ezberlediğim için yarul· 
mıt olabilirim. Esasen sırf misal ola· 
rak gösterdim. Şüphesiz, kelimeleri 
itibarile de, tiyatro telakkisi nokta· 
ımdan da eskimit bir hitabe... Fa· 
kat ne derece mükemmel bir trajedi 
tanı. 

Diğer milletlerde bu tonda yazıl· 
mq piyesler, piyesler, piyesler var. 
Bunlar için koca tiyatro binaları ya• 
pılmıf; bininci temsilleri veriliyor: 
önlerinde otomobiJler kaldı:run aşm• 
dırıyor. Halbuki türkçeye, koskoca 
bir edeliyat cihanı nümanesi, biı 
tek defa görünmü, kuyruklu yıld12 
gibi belirmq ..• Trajedi tarzı da böy· 
lelikle dilimiz için zürriyetsiz kapan• 
mq, gitmq ... Halbuki nasd tekamül 
edebilir, cild cild eserlerle kütüpha
neler doldurabilirdi. 

Kezi, ş.u hece vezni tairlerinin 
- Orhan Seyfi, Yusuf Ziya. Faruk 
Nafiz ve arkadaşlarının - tarzı da 
öyle... Bununla ne operetler, haftt 
komediler yaratılabilirdi... Halbuki 
modası geçmiş .sayıldı ••. Muakıplan 
yok... Varsa bile meseli Necdet 
Rüştü, - vazı-. hünerine rağmen -
bazı manzum hikayeler ne~ediyor ... 
l,te o kadar •.• 

O kuyruklu yıldız da geçti, gitti... 
Yazık .•• 
Yazık oldu Süleyman efendiye! 

(Va - NU) 
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Hahcıhk 

İhracat imkanları arttı
ğından, daha ziyade 

inkişaf edecek 

İhracat imkAnlan gittikçe artmak· 
ta. olduğundan halıcılık yeni bir inki
şaf safhasına ginnektedir. Halıcılığı 
Gümrük vo İnhisarlar Vekaleti ile 
tnüştereken ikttsad vekti.letı de hima
ye edecektir. İkllsad Vekfı.leti imalı\t 
işlerine nezaret c edecek, Gümrük ''e 
İnhls.'lrlar Vekaleti ihracat imkAnla.
nnı kolaylaştıracaktır. 

Gümrük ve İnhisarlar Vekıileti h:ılı 
transit serbes mahalli kanunu proje-
2ini hazırlamıştır. Proje, kanun hali
ne girdikten sonra halıcılıkla. daha. 
esaslı şekilde meşgul olunacaktır. Ka
nun çıktıktan sonra Vekalet, İstan
buida bir halı meşheri açacaktır. Yur
dun her tarafındo.n ve İrandan geti
rilen halılar burada teşhir olunacak. 
halt almak isteyenler meşheri gez!)rek 
istedikleri malı alacaklardır. Beğeni
len halılar hakkında kanuni gümrük 
muamelesi yapılacak, halı ihracatına 
geçilecektir. 

12 dönüm erazide bir 
fidanlık tesis edilecelC 

~ ""' -- • 'A K ~ X M -----=~=-==~ ·~ 

Yeni bütce meclise tevdi 
' 

edilecek, vali gazetecilere 
izahat verdi 

Belediye, şehrin muhtelif semtlerin .. 
de caddelere ve bahçelere dlkllmek 
üzere her sene beı.ı bin liralık fidan 
satın almaktadır. Bu paradan tasat
ru! temin etmek ve Belediyenin muh· 
taç olduğu fidanları kolayca :emtn 
etmek üzere Yıldızda 12 dönllmlük bir 
arazi temin edilmiştir. Yeni sene büt
çeslle bu fidanlık tesis edilecek ve bu
rada Belediyenin muhtaç olduğu fi-
danlar yeUştlrllecektir. Umumt meclis yann vali ve be- bütçeye tahsisat konulmadığım, 

Yıldız fldanllğcuıda yetlştlrllecek Iedlye reisi B. Lütfi Kırdann bir yalnız imar plAnına. göre istlmJA
fldanlar, şehrin ihtiyacını karşıladık- . 
tan sonra, diğer vll~yet ve Belediye- nutklle açılacaktır. Bu sene mec- ke devam edileceğinl, yol progra-
ıere de satüacıı.ktır. Yıldız fidanlıltt, lis1n şubat içtima devresi, 1941 mının hazırlanan p1Anlara göre 
vllAyetin Büyükderedekl fidanlığı esas 1 b.:·tç _,_,_ te kikin 
ittihaz edilerek tesis edilecektir. senes u e.:wııu. t e hasre- yapılacağını, Şişlide, Zincirlilru-

.., dilmlştir. ~uznamede tetkiki ~e- yuda yapılacak bin yataklık has-
35 tramvay duragi sab~tın müzakeresi vardır. Dalıni tane için bu sene de bütçeye 400 

kaldırılacak encümen, vl!Ay~t bütçesini hazır- bin llrnlık tahsisat konulduğunu 
Tramvay ıı.rabalannın daha kısa lamıştır. Bu münasebetle vali ve . 

bir zamanda seferlerini yapmak üzere 1 belediye reisi B. Lfitfi Kırdar dün ~ununla bir ınllyon iki yüz bin 
Belediyede reis muavini B. Lflt!L Ak- t ll eliği 1 hatt liralık bir paranın banka. ya bloke 
soyun reisliği altında bir toplantı gaze ec ere ver za a rnec- . _ 
yapılmış ve tramvay durak yerlerin- ilsin pazartesi günü toplanacağı- edileceği~ ve müsait blr zaman 
den bir kısmının kaldıı:tlma.sı muva- :nı, yeni bütçenin meclise arzolu- lıtılıll edince derhal inşaata baş-
lık görülmüştü. Bunun üzerine tram- ""cağ nı üt zln b' b"t !anacağını söylemiştir. 
va idare.si bir liste hazırlamıştır. Bu ....,,. ı . m ava ır u çe 
ııst'roe mcvcud yüzden fazla istasyon- tanzim edildiğini, bu seneki büt- B. LOtli Kırdar geçenlerde ya-
dan otkutzdlbeşTinln kııldınlmasmı u~edkillu_r çede harpten mütevellit dünya pılan pasif koruma tecrübesi hak.-
edilme e r. ramva.y umum . - .. 
ıttg-ünün bu ııstest daimt encümene buhı·anı dolayısne t\dl masraf kındaki raporlann çarşamba gu-
ver!lmişt1r. Dalml encUmen muvafık bütçesindeki dalrnl hizmetlere ait nü tetkik edileceğini, deneme sı-
görürııe tevakkuf yerlerinden bir kıs- • .. .. 
mı kııldınlacaktır. masraf kısmının çok kabardıgı rasında gorulen noksanların ta-

Ziraat müsteşarı 
Ziraat VekA.letl müsteşarı B. Az1ze 

Haydarpaşa Nümune bastaneslnde 
mütehassıs hekimler tarafından ame
liyat yapılmıştır. Şifalar temenni ede
riz. 

Beyaz peynirler 

nı, tezyini mahiyette bir lş için mamlanacağını ilave etmiştir. 

•• 
Universite rektörünün ça.yları 

Kasaplarla toptancılarln 
ve komisyoncuların 

haksız oldukları anlaşıldı 

Kasap dükkı\nlannda satılan etle
rin, fla.t nıUr:ıkabe komisyonu tnrn
tmdan tt'sblt edilen fiat üzerinden 
satılmadığını yazmıştık. Komslyonun 
tesbit ettiği emsal cedvcıı .lmsapla.r 
tarafından tamamen anlaşılmıştır. 
Fakat kuzu etinin kllosu 120 kuruşa 
satılmakta, mezbahadn nz kıvırcık eti 
kesilirken kasap dükkftnlnnndıı kıvır
cık etini bulmnk kabil olmaktndır. 
Kasapların, topdancı kasaplar ve 

kasaplık ha~·van komisyoncuları ara
sında başlıynn lhtllfıf devam etmekte
dir. Flat mürakabe bürosu her Uç ta
ra!ı ayn ayn dinlemiş ve her iiç ta
rafın da haksız olduğunu tesblt et
miştir. Topdancı kasaplar etler! pa
halı aldıklarını Uerl sürmüşler, ka
saplar, topdancı ka,oıaplardan şlkavet 
etmiştir. Büronun tedkiklerlne göre 
topdancı kasaplar etleri yUksek llatle 
kasaplara devretmekte, kasaplar da bu 
flate in.~fsızca Ur 11&.ve etmektedir. 
.Bu suretle şehrin bir çok semtlerinde 
et fiatı fiat miirakabe kom!syonunun 
tesbit etti~! emsal cedvell üzerinden 
satılmamaktadır. 

Kasaplar hakkında fiat mllraknbe 
bürosu tarafından tnnzl.m edilen ra
por yarın flat mürakabe komisyonun
ca tedkik edilecektir. 

B. Metaksas için 
bugünkü ayin 

Bugün saat 11.5 da Yunan Başvekili 
müteveffa B. Met:ıksnsın l.stlrahall 
ruhu için Taksimde Rum ortodoks 
klllseslnde yapılacak ruhani l\ylnde 
Vali He vildyct erkfı.nı slllndlr ıı:ıpkn
lannı, askeri erki\n da büyük ünifor
malarını giyerek hazır bulunııcaklar
dır. 

Fiat murakabesi 
Ankaradan yedi kontrol 

memuru daha geldi 

Sahife 3 

Tefrika halinde çıkan bir romanın 
ı son parçası gözüme a~ti. Şu sala· 
ları okudum: 

«5İg&raaının dumanlarınt bava}"a 
doğru ü:Iedi. Bu yayılıp dnğıla:ı, 
uzayıp çekilen, genİ$leyip daralan 
kur,uni dumana bakarak sevdi;!i 
kadını düşünmeğc başl;ıdı.» 

Garip ıey !... Senelerdcnberi bi.r 
çok romanlarda afak. sev~ilisini he:> 
böyle düşür. ür. Bir sigara ya!ı:ar. 
Kurşuni dumanlar havaya yükselir 
ve aşık bunlara bakarak tatlı h::yal· 
lete dalar! Acabı. siga:-a dumıınbc:-ı
na bakmadan., ,u sevgili dcnibn 
mahJUk düşünülemez mi? Bu du
manlarda ne vardır bilrnem ki? ... 
Gayet basit gibi görünen bu ~ haki-
katen üzerinde durulacak ve zihin 
yorulacak bir meseledir. Acaba biz
deki roman kabamanlan neden hep 
ayni hareketleri yaparlar? 

Meseli ben kendi he:sabıtnıa sc" 
ıenelerde yanlan yüzlerce romandııı 
kahramanların fu hareketi yaplılda
rını görmiitümdür: 

Ekseriya romandaki afık son de
recede derdli olduiu zamanlarda 
yapeyalıın: bulunduğu odasının pc:ı
ceresine yaklaşır ve ateş gibi yana11 
alnını soğuk canıa dayar ..• Bu e$r.."l

da duıarda kuşbatı. kuş?,aşı kar 
yağmaktadır. 

1llanab artık bu sahneden! •.. At~ 
gibi yanan alnını cama dayaya•ı 
&şıktan! ... 

Roman kahramanlarının bu bas
makalıp, bu klişf' hareketleri bazan 
insanı çileden cıkarbyor. Bundan bir 
miiddet evvel bir edebiyat münek
kidi şöyle •İkiye., ediyordu: 

«Bizde rome.nlarm kahramanl~rı 
hiç değişmiyor. Hali romanlnrda 

burulan otuz ıene evvelki tipler ... 
Hayat değişiyor, dünya dönüyor, 
seneler geçiyor. fakat bizde rom"Ut 
kahramanlan ayni insanlar... Hi'.q 
değifiklik yok! .... 

Evet muhakkak ki roman ka!ı-

Piyasayı ucuzlatmak için 
tüccarları buzhaneler

deki peynirleri piyasaya 
çıkarmağa mecbur 

etmek lazım 
Ticaret Vekrlleti, şehrimizdeki rıat ı ramanları senderdenberi ayni insan· 

mürakabe biirosunu gittikçe takv.~ye lar ..• Fakat ha:-ekctlerinin de böyle 
ediyor. En son olarak Ankaradan Is- tıpatıp birbirlerinin ayni olması p~k 
tanbula gönderilen yedi kontrol me- tuhaftır. 
muru da çalışmaıta başlamış, piyasada Belediye ve borsa tarafından peynir 

imal ve satışları hakkında hazırla.nan 
raporlar fiat münkabe bürosuna tev
di edllmlştlr. Ticaret odası tarafından 
hazırlanan raporun da yann ikmal 
olunarak komlsyona gönderUmesl 
muhtemeldir. 

Belediye iktisad işleri müdürlüğü 
tarafından hazırlanan raporda pey
nJr fiatlerine tüccarın lehlne olarak 
bir mikdar zam yapılması Uert sürü
lüyorsa da piyasa lşlerlle meşgul olan 
al:\kadarlar bu nokta1 nazara iştirake 
taraftar görünmüyorlar. Mevslm bi
dayetinde peynir flatleri tesbıt edil
diği sırada tüccarlardan teahhüdna
me almak lı\zım gelirdi. Bu teabbüd
nanıenln alınmayışı peynir tüccarla
rını harekete getlrm~t!r. 

Halk, yavaş yavaş kaşar peynirine 
rağ'bet göstermekte, sofralarda beyaz 
peynir yerini kaşar peynirine bırak
maktadır. Trakyadıı. peynir rıatıert 

yükselmiş değildir. Buzhanelerde ve 
istihsal mıntakalannda hali bekleti
len peynir tlatıerine yeniden zam ya
pılmasına lüzum görülmemekle bera
ber Belediyenin zam teklifinde bulu
nu§U ~at mürak:ıbe komisyonunu bu 
işi bir kere daha tP.dklke mecbur bı
rn.kmıştır. 

Marlta yeni sene mahsulü piyasaya 
arz~dlleceğl için esk1 peynirlerin para 
etmiyece~i ve yeni sene mahsulünün 
bol mikdarda olduğu Heri sürülmüş
tü. Fakat. flnt miirakabe komlsyonu
nw1 kararlann~. itiraz etmekte devam 
eden peynir tücc:ırlan yenl sene mah
:ıuliinU do .srıkl:ı.yabllccek vıı.z.iyettedir. 
Buzhanc!~rdekl peynirlerin mıntaka 
ticaret mlidürıtiğü tarafından mec
buren piyasaya çıkarmak keyfiyeti 
to.hakkuk ettırilmedlkçe yeni sene 
mahsulünün ucuzinması lbtlmallerl 
azdır. Peynirine buzho.nelerde lllşll
medl~lnl gören tüccarlar, yeni sene 
mahsulünü. de ornda muhafaza ede
cekler ve piyasaya çıknmııyacaklardır. 

Valiler Halkevlerile 
alakadar olacaklar 

Dııhillye Vekaletinden vll~yete gelen 
bir teblJğde vaıuerln Halkevlerile ya
kından aldkadar ofınalan bildirilmiş
tir. Bu emre göre valiler, Halkevlerlnin 
gerek umumi, gerek muhtellt kolları
nın faallyetlerlle yakındn.n alAkadar 
olacaklardır. 

Radyo hırsızımn 
mahkiimiyeti 

Yılb:ışı gecesi Tahtakalede Hacının 
kahvesine giren Hiiseyln, bir müddet 
oturmuş, kahve kapanırken pencereyi 
aralık l;nrakarak çıkmıştır. Gece ya
rısından sonra aralık bıraktığı pen
cereden giren Hüseyin kahvenin rad
yosunu alını9 ve Yüksckkaldırımda 
elli liraya satmıştır. Sekizinci asliye 
ceza nınhkemesindekl duruşması sıra
sında sur;u sabit olan Hüseyin bir se
ne hapse mahkum olmuştur. 

tedkiklere gl~llm~!r. Halbuki roman kahramanının ev· 
Fiat mürakabe komisyonu tarafın- veli basmakalıp insan olmaması Ji. 

dan fızaml !!at k.onan eşyanu~. satış- zım. Hatti bunlar.an devka!bt:$e:• 
Jannda.ki kontrol büronun murakip- lmaJ el • 
Jert tarafından yapılıyor. Büronun ° arı, herkese benzemem en. 

Üniversite rektörü Cemil Bilsel, fstanbul üniversitesinin kuru
luşundanberi bir temaül haline soktuğu ve her sene fakültelerin son 
sınıf talebelerine verdiği çaylara bu sene de dünden itibaren başla
mıştır. Dün akşam ilk defa olarak Tıp fakültesinin son sınıf talebe
lerine çay vemtlştir. Bunu diğer fakültelerden bu sene mezun ola
cak talebelere verilecek çaylar takip edecektir 

müra.klp s:ı.yı.-:ı onu geçmedlllne göre berkesin başı.na ırelmiyen vakalarla 
dağınık İstanbul şehrinde gıda mad- ıcar.ıJqmalan lizımd1t deiiJ mi? 
delerinin, giyecek: t?Hasının fiat kon
trolu batı yapılabllmektedir. Vakıa tabii insanın, hayab en 

normal tartlar içinde geçen. ada.mm 
da romanı Y.zılır. 1..iV.At romanda 
bu «tabii bayab da orijinal bir 
tekilde yazdır. 

Rektör bu çaylarda talebe ile görüşecek, istek ve arzularını 
dinliyecektir. Şlmdjden rektöre yapılacak temenniler talebe ara
sında hazırlanmış bulunmaktadır. Bu temenniler arasında. üniver
sitenin kitap meselesi bulunduğu gibi bilhassa talebe yurtlan işi de 
mevcuttur. 

Belediye lktisad işleri müdürlüğü
nün kadrosu büronun taallyetlnl tak
viye edecek mahiyette değlldlr. Bu se
bepten flıı.t müraka.be komisyonunun 
kararları tamamen tatbik edilemiyor, 
kontrol işleri muntazam bir şekilde Romandaki kahramanlara ezber. 
yapılamıyor. lenilmiş gibi hep ayni hareketlen 

Ticaret VekdleU kontrol işlerinde yaptannak reva mıdır? 
halkın da bir vazife almasını, kendi-
sini aldatan esnafa rasladıkları sıra- BırakallDl 40 biçare in.sanlan. •• 
C:a derhal alll.kadnr memurlara b:ış Biraz da değqik bir ıurette hareket 
vurulmasını istiyor. Vekı\let, İst:mbul- . . 
dn.kl kontrol işlerinde kArı mlkdarda etsinler... Sıgara dumanlarına b~
bulunan ve ihtl.saa yapl\n memurlıı.n madan sevgililerini düşünsünler ... 
bir müddet sonra diğer vllAyetıere İkidebir alınlarını cama da 
göndermek arzusundadır. Bu balnm- . • . Y&masm-

Yukardakl resim dünkü ziyafette alınmıştır; 

Zayıf çocuklar Karilerimizin 
mektuplan 

dan kontrol memurlan şehrimizde lar ..• Bıru yenilik canımt... Biraa 
aynı zamanda bir de teftiş geçirmek- yenilik!. .. 
tedlr. 

Prevantoryom vazifesini 
görecek mekteplerde 

okutulacak 
Fuzulinin kabir taşı 

nasıl olabilir? 
Dünkü ihracat 

Maarif milfettlşlert yaptıkları son• Geçenlerde gazetenizde Fuzull-
blr içtimada zayıf b\iııyeH çocuklarla nln kabri hakkında bir temenni 

Piyasa canlandı, ihracat 
mallarına rağbet arttı 

sağır, kör, sakat çocukların tahsil ve izhar edllmlştl. Faıtt:_\t Fuzuli'yc 
terblyelcrl için yen! bazı kararlo.r hildlğimlz gibi bir kabir yapmak Dün muhteııc ınemlckctlere yüz bin 
vermlşlN ~lr. lmkAm yoktur. Zlra. şair ölece~i- Uralık ihracat yapılmıştır. Ticaret 

Bu vnt.yctLe bulwıan çocuklar için : ne yakın vasiyet etmiş ve tıı.bu~u Vekfiletinden gerek biz7.a.t mür:ıcant 
şehrin bazı mektepleri, sırt bu v~ı- ı - yüzü Hüscyinl!l meşhedin! ~ü- edilerek, gerek telgrafla alınan llsans 
yette bulunan çocuklara tahsis edile- tevecclh olarak- ayakta gomill- müsaadelerinin yekünu bu hafta bir 
cektır. Bu mektepler, aynı zamanda müştür. Kabir yapmak lAzım ge- hayll yekuna baliğ olmuştur. Lisans 
bir prevantoryom va:r.lyetlndc olacak- Urse uzun bir sütun dlkmek icap mü.saadelerlnln tedklklnden anlnşıldı-
tır. Bu müessesede talebe hem tedavi eder. - S. ğına göre şubat ayının ilk on beş günü 
edilecek. hem de tahsll edeceklerdir. 1 zarfında lhracat yekıinu epeyce ta.-
Bu itibarla bu tşe tahsis edilecek ,mek- baracaktır. Piyasada bir canlılık baş-
tepler, semt bakımından, prevantor- D" akttamki boks maç_J lamış, ihracat eşyasına rağbet nrtmı,,_ 
yom ıttıhaz edilecek evsafta olacak- un ~ nl tır. 21 milyon liralık nnıaşma esasına 
tır. larında kazana ar dayanarak Alınanyaya, İngUlz - 'l'ürk 

Bundan bn.şka mülhakatt:ıkl köy- İst bul boks ajanlığı tarafından kar~ ticaret anlaşması esaslannıı 
ıerde de e~ltmen kursları açılacaktır. an . ks üs b kalım dün göre Ingııtereye önilmüıdekl haft~!ar 
Bunlar, Silivri, Çatalca, Şile k.azala- tertlb edilen bo m a a zarfında. mühim mlkdarda mal gon-
nnda tesls ed.Uecettlr. gece Deyojtlu Halkcvl .salonunda bü- derllecektlr. 

Çavdar ekmeği çeşnisi 
Şeker hastalarına ötedenberl çav

dar ekmeği verllmektedlr. Ancak ~e
ker hastah~ı nıüpt.elAlarmdn.n neka
het deVl'Csine giren hastalara. verilen 
ekmekte çavdar nlsbetı azalmaktadır. 
Hekimler çavdar mlkdan azaltılan 
ekmek bulunamadığını Heri sürerek 
Sıhhiye Vek!let!ne müracaat etmiş
lerdi. Sıhhiye vekii.letl, bu ihtiyacı 
karşılıyarak yenl bir ekmek çeşnlsl 
hazırlanmasını istemiştir. Bunun üze
rine yüzde 15 - 20 ntsbetlnde çavdar, 
mütebııklsl buğday unundan olmak 
üzere ycnl bir ekmek çesnlsi hazırlan
mıştır. Belediyenin hazırlattığı bu 
ekmek 22 randmıanlıdır. Yeni ekmek 
nümunelerl Sıhhiye Vek~.letine gön-
derllecektlr. • 

yük bir luıJabalık önünde yapılmıştır. İtalya. ile olan ticaret anlaşması 
Alınan neticeler guniardır: müddetinin 1941 senesı ba.şuıda blt-

54 kilo: Denizden Şevki Alemdar- m1ş olduğwıu yazmışLık. Yeni bir an
dan Recebe sayı hesablle, 60 kllo: Be- laşma yapılm~ olmakla.. ~er~ber 
lkta tan Nihad, Gnlatasaraydnn Nus- İtalya .~Uccarlnnna borçlu görünuyo-

ş t 11ş b be 61 kilo· Denizden ruz. Hukumet, İtalyaya bazı madde-
re e era re, . · terin ihracını tPmln etmlş, müteaddid 
Sermed Alemdardan Sotirlye sayı he- llsans müsaadeleri verllmlşt.lr. 
sabile B~~ Hüseyin Galata 
Gençlerden Muza.ttere abandone ile 
66 kilo: Denizden Seyfl Güneşten 

Cevdetle ıberabere, 66 kilo: Galata.sa
raydan Semih Halkevinden Tanya, 
Alemdardan Şerif Ralkevlnden Beni
ye sayı hesablle, 68 kilo: Galntasa
raydan Aptl Güneşten Ha.sana sayı 
ile, 80 kilo: Galata Gençlerden HM\ld 
Galatasaraydan Nuriye abandone ile 
gaUb gclmlşlerdlr. 

Yakacıkta hırsızlık 
Yakacıkta fam henüz bulunamıyan 

bir hırsızlık vnkası olmuştur. Evvelki 
akşam Yakacıkta Ayazma mevkllnde
ki eskl gümrük müdürlerinden B. En
ver Koralın köşküne tavan arasından 
giren hırsızlar yükle hafif bahada 
ağır ne buldularsa alıp gitmişlerdir. 
Ev sahibinin müracaatı üzerine nraş
tırnıalara ge<;llmlşse de hırsızlar he
nüz y:ıkalanamamıştı.r. 

Hiltmct F cridun E.t 
, ................... _ ................... . 

Fatmanın katili 
Sabrinin muhakemesi 
Katil, cinayeti tab.anca~ 
sının kazaen patlamasına 

atfediyor 

K:ısımpa,,ada İplikçi karakolu knr
şısmdakl bir evde Fatmayı öldüren 
Sabri Gülteklnin duruşma.cıına dün 
snbab blrlncl ağır cl'za mıUıkemesln
de başlanmıştır. Suçlu sorgusu esna
sında şunlan söylemiştir: 

- Fatma ile iyi tanışırdım. Yat· 
murıu bir gecede Fo.tmanın eY1ne git
tim. Fa.tına yatmı§tı. Ba§ka kadın mi. 
safirler vardı. Yağmurdan ıslanan 
tabancamı kurulamağa başladım. Bu 
ara şaka olsun diye namlusunu Fat
manm tarafına çevirdim. Tabanca 
birdenbire ateş aldı. Evveıa ölmedi 
sandım. Fakat biraz dikkat edince 
kadının ölmüş olduğunu gördüm. 

Hakim bu esnada şöyle sordu: 
- Fatma ile alakanız ne derecede- • 

dlr? 

Fatma ile olan alakl\Sını bir türlil 
söylemeyen suçlu bir müddet sonra: 

- Herkesin lçlnde söyUyemem.a de.. 
ylnce Mkim: 

- Anla.şıldı. Bu kadarı da kllfi.a 
dedl. Fatmanm oğlu Muhiddin bir ı~
tlda ile salona glrerek lslldasını zabı' 
katibine verdi. Muhiddin lsUdnsmda 
anneslnln suçsuz oldu~nu ve Sabrl
nin hayvani armsuna {llet olmaktan 
çekindiği için öldürüldüglin ü söyledl. 
Vakit geç olmuştu. Duruşma başka 
güne bırakıldı. 
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Gördüklerim, duyduklarım 

Büyükadaya tebdil
havaya gidişimiz 

EVLENME 
İstanbul üniversitesi hukuk fa· 

kültesi mezunlarından NİMET 
KURAL ile yüksek mimar MU
HiDDiN GOVEN'in n'iküh mera· 
simleri 1 /2/941 cumnrtcııi günü 
Kadıköyü evlenme dairesinde ypıl
mıştır. Genç evlilere saadetler di
leriz. 

Harp silihları 
Taş atan sapanlardan sonra yapılan 

( NANETTE ) ~:T~:~t~~~::;.~:;lldı? -Tütekçilikteki terakki 
~rn~~~ s!~~.3~: nllltllllllllll rülmekte idi. Bunlar yüksek febefc . 

Gece sant 20.30 da ıı ıı-ı ~ym~~~m!~~e ·~~ ı;.;:tr:.Jı~v:~~e -F.,.'\IİI.İAGAJ.O'IT.İ Y""" .. 

kısmı gunduz saat 15.3C mutevakkıf aanat i !erini esirlere 
Istikl~ caddesi komedi 

111 
bırakmakt idiler. Mesela eski Yu-

cece saat 20.30 da nanlılar el sanatlarını hür bir ada-
KmALJK OD,\I,AR 111111111 ma yakıştıramazlardı. 

Maahazn daha ziyade el ile yagirip bakalım ki dolabın iç.inde bir 
pılmağa muhtaç olan muharebe 

kandil: çiçeklerle, tüllerle çerçeve-
lenmiş Meryem ann re3mi. aletleri ve bahusus t1imdiki harple-

c rin başlıca müessir silahı topçulu-
örüşecek, hall~ecek kimseler 

k ı L iun jptidai ıeldi olan muhaeara va-
B·· . .::ı, d --•-· b' · yo · derıı;.cs do.kuz öksüzle maaa-

U.ruaa anın -...ı ar reanu raya kapanmı, cihi. lstanbuldan aıtaları çok terakki etmiııti. 
Geçen yaz.ımda bahsettiğim gibi 45 lik ilci madamanl:.o çıkageldi. Ev ahbnp çağırıyoruz; yalvarıp yakarı- Bu vasıtalar ok yay prensipi ve 

o "il da enflüenza lstanbulu yakıp sahipleri ve K ... •anlı'nın kızlan imi,. ( k 0 d" k d esası üzerine yıı.pılmı~ muazzam c:-
" -w yoruz, pe ·ı 1• me İ i) diye 'av- hazlardı. Muhasara makineleri ile la vurmuş, içimizde en ziyade anne- Saçları maıı lı, )'Üzlcri düzgünlü, snLdıyorlar. Can ciğeı !erden, Nabi 

h 1 h l•r d" J d b b k 11 f" l b L ) şiddetle atılan büyük taıılar Ve k.Ü• mi rpa amı~. aya ı ener e ıp sırt arın a om e ·o u ıstan ar: gi i .ıı;;c anılı bir Vahide hanımımız 
çıkmıştı. k~kin k~kin lavanta kokuları ya-

1 

vardı. Bir de bir koi çengi Eda. tülı:ler kale kapılarını yıkmakta •e 
h ,_ d L f Sa k. .. 'd. ı hisarlan delmekte idi. Daha uzak-Devrin en mcş ur iıd o.,;toru yı ıyor. n ı suvarey.e gı ıyor ar. _ (K_ übera .. -.-". onaklannda ekdilik, 

E d k _ _ lara mermi atmak kudretim haiz Zambako pa~a ve Horasanciyan ve a ımımızı altı . aman ya- buyuk dugunlerdc soygunculuk 
f d k 1 bb• . J_ k c·· ,. d 1 d makinelerle mahsur kalelerin içine e t'n i esip nttı ar: rn ı ıçccc.- ıu yo • oç te a~ın a e en me,,hur Uzun Nefise hanımın 
- Hemen 8üyükada

0

yn götüre· elbette akıldan çıkar. Mntmazeller torunu)~ üçüncüsü de sultan Aziz paçavra ve yağ ile yapılmuı yangın 
-'-- ı· fed• b. •· h. ·L • d'I kundakları ve teaHün saçan mah-CCJUJinizl.. ut ıp ır sura ıcııı;; gehr ı er. çıraklarından, piyanist Saraylanını. 

B b 1_ fazalar takılmakta idi. - Aman daha mart jçindeyiz. um ulamı.:, ağıza konamaz. Haber ettik, geldiler. Dil ebesi · 
1 Y Jlk çağların muha.!am aletleri ay-stanbulun kışı yaza doğrudur! .. C'İ· nkacık suyunun damacana da· Vahide hanımın nutku tutuk. Ağzın-
bi cevaplara rağmen ısrardalar: macana bol olduğunu söylemişlerdi. dan türkü ekııilmiyen Eda' nın çanı· nen orta çağalra intikal etmiştir. 

} k Ad 1 k ld T k d Orta çağ milletleri yeni aletler icad - -latt:i müm ünsc yarın!.. anı. ar o~turu u. e • sucu a na ot tıkalı. Saraylı. piyanonun ka-
l..okman hekimler bunu dedik- katrcsı kRlmamı~. pa~~ını hir kere bile açmadı. edemeyip daha eski milletler;n 

k 1 d D · K b ı· d 'L0 
• h sanal eseri vasıtaları kullanmı•lar• ten sonra ıı ar su ar urur. eştı er c a. a gı ıyız: ııraret- tcdl'n heri Adaya bayılan, .. 

b hb b · K f k dır. Ancak top ve tüfeğin icadından Adayı iyi tanıyan ir a a a rı- len yanıyoruz. uyuya t~ne er ço , (yeryüzürıü cennetidir) diyen ha-
f '- b k b k h sonra eski muhasara illetleri istimal-ca edildi. Gidip döndü. En man· nut uru mu uru , aza ~ap. bam bile sus pus. 

ı.uralı, en havadar bir noktada, ıc· Bir:cik eczaneye başvuruldu. Vişi Nisan yağmurları, bardaklardan den yavaş yava~ sakit olmuştur. 

1200 senesinde kullanılan ·n taı alan sapanl r 

Annra kalesinde 1832 de kullanılan ağır havanlardan biri 

kiz od la, mob:lyalı, piyanosu bile maden suyuna dayandık. (Çitli, boşanırcasına başlamıştı. Ayvaz Orta çağlarda kale inşası sanatı 
içinde. matluba czhericihct muva- Karnhisnr, Kisarna gibiler o zaman- memnun mu memnun. 15, 20 gıız manc:nık gih-i eski muhasara ilet
fık bir köşk bulduğunu, fakat pa- Jar ne arıyor?) tenekesi peydahlamış, oluklara ya- lerine nazaran daha terakki eyledi
halıca olduğunu, sezonluk 100 al· I l lava poyrazlamış, tirtir titreme· naştmp yanaıtırıp duruyor. ğinden her biri mükemmel bir İstih
ıın istediklerini söyledi. iğe başlamıştık. Sofada sözüm ona Tahtalar uğuluyor, çamaşırlar )'1· kim olan şatoların zaptı o devirler· 

Fılvaki tuzlu nıma razı olmak- şömine var amma odun nerede? kanıyor; gene de kimsenin yüzü deki ordular için gayet güç bir i§ lceğini bildirirdi. barut serper ve uzun bir rn~leyi 
tan gayri çare yok. Erteııi gün peyi Tüttüreceği göster. Cüçbcla bir ııaç gülmüyor. Herkes şekvacı, her dil- olm!lştu. Ancak barut icad edilip Tüfek imali cayct ince bir sanat elinde hazır tutardı. Fitille ateş ve· 
yollandı. köşkü tuttuk. Hafta geç· mangal bulundu. Etrafına üşü~en de ayni nakarat: toplar ile atılan gayet iri taş gülle- olduğundan eanat loncalarının ha- rilmesini müteakip tüfekçi bnşı ve 
meden takım taklavat taıınıyoruz. üşüşene. Üç aydır öksürüp tıksıran annem lere ıatoların duvarları mukavemet l ıında bunlar gelirdi. Bu lonca muavinleri korunmak için uzakla-
Allnhtan olacak o gün hava gü- Altşam yemeğine oturduk. Öyle bir kere hapşırdı mı, Adadan. Ha· edememcğc başladıktan sonra de· mensuptan esnafın en alimi sayı· ıırlardı. 
ne,.Ji, müliıyim. Annem son derece yağlı bir et ld desturun lihını hın· minnemin kırk yıllık yarım ba~ ağ- rebeylerin de mukavemeti kırıLna- lırdı. Ayni zamanda zadegan gibi Bundan ötesi ne olacağını bir 
ıayıf, mecalsiz olduğu için kupaya, zır mıdır ne? Zira burası rayn ya- nsı mı tuttu, Adadan. Büyük leyz.c ğa yüz tutmuştur. Bundan zonra hür aayılırlardı. Harbe giden tüfek Allah bilirdi. Çünkü top müthiş bir 
başını dayıyacak yastık~ dizlerine tağı. Onunla pi§tİği için sebzeler de dört kere gcyirdi mi, Adadan. Esved kalelerin muhasaraları uzun sürme· ustaları kendilerine toahhüd ve tarraka ile patladıktnn sonra taş 
örtecek haııaııiye alındı. Ceride de tukaka. Burada balıijın alası var· bacının doğma büyüme romatiz- mı~l'ır. vadoJunan ücret ve mükafatları gülleyi dört yüz mesafe uzağa 
~v halkı, Şehzadebaşı'ndan yolu mış amma kim eve sokuyor? Dok.. ması mı tepti, Adadıın. Dadımın Barutun icadı hakkında garip bir alamadıkları zaman harbin en nazik dü~an kalesine tar yahut top 
tuttuk. tor Zambak o paşanın: (Balık kana azı di~inin zonklaması, Adadan. Ay-ı efsane vardır: cŞeytan barutla kul- bir devrinde bile haı p meydanını namlusu parçalanıp kendi etrafını 

Öğleüstü doğru Köpriiniin Ada- hararet verir, kurde§en yapar) vazın gaz tenekesi açarken parmak- )anılan bir harp aleti :icad ederek lerk etmekte serhcs idiler. tahrip ederdi. N mlu patlamaz ise 
lar iskelesi. O tarihte Adalara va- tembihi kulaklarda küpeydi. !arını kesmesi, Adııdnn. Ahretliğin 1 bunu lneihur kahraman ıövalye Barut icad edildikten sonra ilk topun ;kinci gülle atması İçin üç 
pur kıt; günde dört tane gidiyorsa Adapazarı tcreyağına, peynir ek- yatağını ıslatması, Adadan ... Baba- Korkmaz Ronald'a v~rmiştir. Şö- defa bu silah, üzerine tıl nlardan gün devam eden yukarıdaki ameli
o le.adan bile gclm;yor. Vakti evvel- 1 meğe yattık. Erkencecik yataklarımı· mın son vapura kalması da Adadan. valye bunu merdlik ile telif edil- .ziyade atanlar jçin tehlikeli olmuo· yat tekrar edilirdi. 
den öğrenildiği için islim üstündeki za girdik. Çolr: geçmeden so.kalı.ta Artık dad bir, feryad iki. Pılıyı mez ve korkaklara mahsus hain bir tur. Me,lıur ressam Lconardo de Sonralan sanal inki!5af ettigindcn 
6 numaralı (Herekc) , npuruna 

1 makamlı mak mlı, firaklı firaklı, pırtıyı toplamağa bnşladık. Annem eilah telakki cttiğiuden denize athr· Vinci bir araba üzerinde yedi nam· günde bir gülle tmağa iınkôn hasıl 
cümbür cemaat daldık. mınltılar. Zangoçlarmış meğerse. dinçleşmi.,; hnminncm de nqe, ley· mıştır. Neden sonra bir ıihirbaz lulu bir top tablosu yapmıştır. Bu· 

Bu gemi Nuh ncbiliktir. Ara se- Tepelerdeki mnnastırlardan inerek zenin ağzı kulaklarında; Vahide büyü ile silnhı denizden çıkartıp Al- nun muhayyel bir ıey olduğu 
ferlerine konmu~ Orta kat, alt kat her gece ortalığı tavaf ederlermi,. hanım bülbül: zirzop Eda manide; manların eline vcrmişrir.> zannediliyor. Şimdi lngiliz hücum 

!onunu falan arama. Kadınlara Büyük teyze~ haminnem, Esved uşak, ahçı, Ayvaz memleket türkü- Bu efsane ille def 4 ateşli silahın botlarının Alman tayyarelerine kar· 
mahsus yan kamarasına ıskarça gibi bacı kclimei ııehndctler, salavatlar ]erinde. Orta ve Yukarı (Ren) eyaletlerin- oı k.ullandıklıırı birçok namlulu 
dolduk. Tonton lrnlktı. getirmede. Denklerle beraber ;skeleyc in- de Almanlar arasında teammüm defi topunu ilk defa bu biiyük res-

Git git, Sarayburnu açıkları. Bir Yorgunluktan gev§emi~. uyl.:.uya dik. Ortalık mahşerdi. O gün meş~ etmiş olmasından çık.mı§ olmalıdır. sam diiJünmüş demektir. 
taraftan (Gelin havası) bayılıp dur· dalıyor gibiyiz. Dadım Hasbihal hur (Ayayorgi) panayırı imiş. So- Hakikaten Almanlar bu silahı çok 1200 senesinde muhasara aleti 
ıı;un , tınikunu sallanıyoruz. Bizimki-jkalfanın asağıdan feryadı çınladı: ran sorana, §aşan §nşana: tekamül ettirmişler ve Avrupanın olarak gayet iri taş otan manivela-
lcrin ellerinde limonlar, kolonya-, - Kurtlar boKuyorl... - Hıristoıı, Ayayorgi, Ayaniko- her tarafına yayılmasına sebep ol· lar kullanılırdı. Bunlara taı sapanı 
lar: dııdı, bacı çoktan dışarıya fırla- Hep fırladık. Bulaşıklar yıkanan la tepesine çıkmadan mı gidiyor- mu"'lardır. denilirdi. 
mışlar.. 1 kuyu suyunda canlı canlı kurtlar sunuz? Jptidai halde at~H silah yapan 1326 tarihinde vazoya barut ko· 

Fencrbahçe kulesi, Kınalı burnu, 1 kaynaıımada. Ertesi sabah kaı§l Kartala giden vapura kendimizi Alman ustaları merminin mahre· nularak mermi atılması ;çin ilk tec-
Burgaz. önü, yol bit'ip tükenir gibi 1 komşuda temiz bir sarnıç bulundu dar nttık. Biner binmez geniş bir ki evsafını, mermi hncminin tcsi· rübeler yapılmıııtır. Bundan aonra 
.!eğil ki. iki mi, iki buçuk saat mi da tenekesini ateş p hasına, iki ku- nefes: rini, remi ve defi kudretini ıııhhnt topçuluk tekamüle yüz tutmuştur. 
.onra çımacı! rın sesi imdada ye- ruşa mı, yüz paraya mı pey.iyebil- - Oooh, kurtulduk 1 üzere hesap etmiıılerdir. Modern On beşinci asırdaki topların mermi· 
ti ti: mi lcr... Kartal istasyonundan trene atla- mihaniki nazariyelerin başlangıcı bil leri kaba yontulmu~ tn~ güllelerdi. 

- Büyükndat... O gün de yepyeni bir hiulise. Alt yıp Cöztepeye iner inmez de: hesaplardır. Almanyada eşk; tü- Top namlusu da gayet .kalın m~e 
Herkcııte ekti surat, tıpkı ağıla kata ineen merdivenin başında - Yarabbi tükür, dünya varmı~I fekçi ustaları yaptıkları silahların kalasları üzerine yerleştiriliyordu. 

hcnziyen iskeleye kapağı attık. camelC::inlı bir bölme var, Bitİ§ikteki O gÜn Fenerbahçenin llidrellezi- barutunu da temin ederlerdi. Topun geri tepme!!İni önlemek 
Meydanın sasında gene gazino, için- küçük bölüğe çekilm!,ş olan ev sa- ni kaçırmndığımıza ne buyurulur? Avrupanın medeniyet ve tarih üzere iri kütükler ve kazıklar n m-
de küçiik sahne: sol yamaçta birkaç h-ipleri ikide bir yokluyorlar. Bir de\ Sermed Muhtar Alus seyrini değiıtiren bu sanat bidayet- )unun etrafına yerl~tiriliyordu. 
r.:ıek, iiç bq arnbn. Hepsi tenteli ve tc babadan oğula inti<al ederdi. Bir Namluya barut kürek ile doldurulu-
IJ«"pct; kapalısı ne gezer. B İ N G J O A N M İ S H A sanatkar ihtiyarlayıp oKluna sana· yordu. Bunun üzerine de gülle yer-

Çarnaçar bindik. Anne başını ~ • • il d. w b l"'"lİrmekte 01dı'. Mermı" 'ıle namlu tr C R Q S B y B L tını ley ı ettigi zaman ir va!!İyet- -.. 
yiin atkı ile sarıp sarmaladı, dizleri- O N D E L L A U E R name bırakırdı. Burada oğlunun ağzı anısındaki boşulğa dahi keten 
ne battaniyeyi örttü. Hıristos cad- f Bütün elem ve kederlerinw herşeyden evvel sarho§luktan ;çti· kırpıntısı üstüpü, balçık ve kum 
desinde Keşanlının köşküne yanaş- tıkaba•a doldurulurdu. 
bk. ! K •• •• k lVl l k nap eylemesini söylerdi. Tüfek de- " 

Seki:ı, on ba!lamak merdivenden• mirinin nasıl bulunacağını. na3ıl Bunlar kuruduktan sonra tüf ekçi 
eonrn taş bir !>Cd. )çeriye gir, geniş ucu e e kullanacağını, barutun iptidai mad- ba~ı her §eyİn hazır olduğunu &Öy-

hir sofa. Sokak üstünde sağlı sollu, • 

olmuştur. 1437 sen~inde (Meç) }; 
bir vakanüvis günde üç defa mermi 
atan bir top icad edildiğini. bunu 
büyük bir terakki eseri olıırak 
kayddmi~ti. 

Tüf ekçi ustaları işlerindeki mu· 
vaffakıyeti kendi sanatlarından ~ı
yade ayni zamanda kullandıklan 
sihirbazlığa borçlu zannederlerdi. 
Bunun için sık sık Roıııay giderek 
günahlarını Papaya çıkartırlardı. 

Topçuluk on beşinci mdaki bu 
İptidai halden be§ amd Şlmdiki 
hii.rika topçuluğuna ı.·. rmışur. Bu
günkü topçuluğun ne kadar hurikn 
olduğuna bir misal: Çok uzak me· 
ıafeye mahsus modern bir top 50 
derece huruç zaviyesinden attığı 
menniyj 40 kilometre irtifaa ve 120 
kilometre mesnfeye atmaktadır. 

Bu merminin namlu ağzındaki 
hareket kuvveti her biri 10,000 kilo 
sıkletinde 850 vagonu müstevi sa
tıhta saniyede altı metr~ süratle gi
derken durdurmnğa kiıfi gelir. Hal
buki yüz sene evvel (Anvers) k le
sinde kullanılan ağır havan topla
rında görüldüğü veçhile topçuluk 
bugünkü hr.linc nazaran çok geride 
idi. Topçuluk son asırda en büyük 
terakkiye mazlıar olmu,.tur. 

1 
delerini nasıl tnhlil ve terkip ede- !er ve duasını yaparak fitil deliğine 

arkada hakeza, nralnrında da birer- Framw:a aözlü pheserinde unutturacaklardır. -HnnrhıOu&iqiehiiıunıueuuıhuhlnnuulltıllıOllillilhnıhi1111ıilliuuıuuit1111ieluhnuinhj 
den altı oda. B S 1 k O 
H_ı_ik b '- u a ı a şamı S M ER Sinema•ında w;ı ·aten ku~ aşı.-ı manzaraya ~ DONY ANIN 8 İNCİ HARlKASl 

diyecek yok. Ada, deniz derya, kar· 
rı sahiller nyıık altında ... Evet, ev 8 A "' 
mobilyalı. (Zengin idin hnni senin ugün s R l Sinemada 
partalın, şişman idin hani senin R A S p U T l N E \ B E y O 
a:ırkanın) hesabı. Köhne bir piya- . A Z G L 

BRENT 

İnanılmıyacak derecede müthiş ve muazzam sahneler arasında en nefis bir 
AŞK MACERASI, FEDAKARLIK MÜCADELESi 

ND RUVA~D • o H 
no: perdelerin. kıınapelerin kumaş· Methur Fransa~ artiati ı Türkçe sözlü Arapça '81'kıla 
1 rı akmış: ayn,ı, konsollıınn yal- H A R R Y B A U R A B D O L V E H A P ve on binlerce figÜran 
dızları kararmış; Çin işi iki kocn Marcelle Cbantal • P. R. Wilm ' tara(ından büyiik A$k filmi • TÜRKÇE SÖZLO Nmhuı FRANSIZCA SÖZLÜ Nüshası 

Baş Rollerde: TYRONE POWER - MYRNA LOY - GEORGE 

vazo kmk; pirinç sehpalı petrol ~--•••••••••••••••••111111••••••••' •PEK • d MELEK • d ıambnsı yanpiri: duvarlardaki tah- AKIN Sı"nema·ında " 1 SlnemaSln a . Sinemasın a loların muşambaları delik deşik. Te- , ... ___ Pangalb ... ..,. ...._ 
pcdelenli Ali paşanın meşhur sev- ı Türkçe sözlü l S O N B E~T E ,. AYRICA: En ıon FOX dünya haberleri. Bugün aaat 11 de tenzilatlı matin_ 
gilisi Vasiliki'nin taş basmnsı resm'İI . GtJNADSIZ KATiLLER 
)el:eler içind€. SUvln Sydney. Hrnrl Fonda KATE DE NAGY 

Selamünaleyküm der demez, 40, lill•••• Gündüz gece 8,30 dn 2 Film birden 

BUGÜN 

, 3 BUYUK YILDIZ 
ROBERT TA YLOR ~e!r4::.ı:.~: 
NEFiS BiR 
ŞAHESER 
yarattılar. BENi HATIRLA 

TAKSiM 
sinemasında 

Bir Türke 6önül Yerdim 
TORKÇE SÖZLO - MÜZiKLi • DANSLI FİLM 

CöTÜIMemiş bir muvaffakiyetle devam ediyor. 
AYRICA: AFRiKA harbine ait en yeni Yalan Şark dünya haberleri • Türkçe: lngi!Wcrin SİDI -

BARRANl'yi qgallcri, İngiliz tayyaraerinin MUSA VV A'yı bombardımanlan, KAPUÇO kale1iııin su· 
kutu, BARDİA'nan kara, deniz ve havadan çevrilerek bombardunruu ve işgali. LlBY ADA alınan sayısız 

' esirler ve ~anaimiSeanslar: J 1 - J 2,45. • 2,.30 - ~. l S- 6 - 7,45 ve 9, 15 de · # 



b1Ei 
rr ~ P' [ j ~L il 1 Günün Anıiklopediai ı !ki ay kadar evvel L1>yada anw 
~~t~~-8~~~ 1 .... ____ _. :n ~rdirr~7Ba;;;;ry:.ng~l~~-~~g·:rd;; 
-~· - - : - ~- K U d UZ Sollumu istirdnd ve ltalyanların 81• 

rasile Bardia, T obruk ve Deme 

h t 1 
v müıtahkcm üslerini zaptettikten as a ıgı •onra ,imdi motörlü kuvvetleri ile 

İsveçte, iş ihtilAflarını halle memur yol vermiştir. Oımk, uzun muddet ~ Cyrenaique'te, eslc.i ismile Binga"'~ 
olan mahkeme, son günlerde gar.ip bir bulmakta. zorluk çektiği c1hetle, mah· l ... 

Fabrikada uzun saçiar tehııke: 

Şimali Afrika
da lngiliz 
taarruzu 

nasında Filistin seferi hakkında bir 
eser yazmıştır. General kuvvetli 
adamları se' er, zayıf tabintli adam-
lardan nefret eder. 

Bir gün general \~'avel ders verir
k.~n, .~!ebeden biri birkaç defa ök
ıu~muş, kendisi takrirıni kf.'sİp nez· 
lelı talebeye dönerek: 

dava Ue mE'.şgul olmuştur. Fabrika kemeye mllracıı.atıa patronu aleyhine aancağmda, talyanlann son ve en 
patronlarından blrl, henüz reşlt ya- dava. nçmış ı..~z kaldıftl günlerin y~- İstanbul Kuduz tedavi lıüyük üuü ve bu mıntakanın mer-
fln:ı. vamuı.mış olan bir işçisine uzun mlyeletlni 1.steml~. enıtitüıü müdürünün kezi olan Bingaz.i ~ehri üzerine yü .. 
anc;lannı kcsmeğl em.retınlş, 1şçl de Bu dava.yı rüyet eden mahkeme, çı- rünıektedir. 
saçl:ırını kesip kesmemek sırf şnhsma ratın tazminat talebini redde~ ve bir tavzihi İngilizlerin bu yıldın:ı taarruzundl\ 
tnallük eden bir mesele olduıtuzıu 11c- J§çl çocuçlkfarla dolu olan blr fabr~a elde ettiği neticeler, Mısırı J talyan 
rl süı·erek patronun emrlnl yerine ge- uzun sa ann blr tehlike teşkil e~we;•- · t'r hl'k · d k tlnnekt~n imtbıa etmiştir. İşçi çocu- nl ve patronun bu emri nrmekte hak- Gazetenizin 28/ f / 941 tarihli aalı ıs 1 11 

te 
1:.eaın. en _urtarmakla kal-

tun dn babası. oğlWlWl bu tikrlne iş- Iı bulundu~u esbabı mucibe olarak günkü nüshuında (Günün ansiklo- marn~'· . ~tmalı Afrıkada bulunan 
Urnk edince patron bu lnadcı çırağa zlkretm1ştır. pediai) baılığı altında (Kuduz has· Gr~~anı ordularının taarruz ka.bili-

ıalıiı) ndan bahaeden yazı yetını de kırmıştır. 
Mükafat kazanan mu""thı·, bı·r bog"a c:Jildr.attınW çekti. Binlerce va~:ıa:; .Şimali Afrikada İtalyanların 

tarahndan okunan bu yazıda evve- elinde h~unan yerler, Osmanlı im-

Son 2amanlarda KaUfomlyada açı- devi andınyor. Bota, m1it.Uat.ı almak la: Kuduzu en çok intikal ettiren p~ı:_ato~lugu .zam:ı.nında !:rablusg.arp 
lan llay\·an sergisinde Du clnsinden 1çkı hakem heyetinin huzuruna getl- hayvan kurd deiiJ, köpektir ve bun· vılayetılc Bı.~gazı ıa~cagı denilen 
Ye cinsinin en güzell sayılan müthlt rllcHli zaman "1rtında ıah1bin1n altı dan dolayı da bu hutaLğa e5 kiden Y~~lerkden murehkkep~ır. El>:ev~ in: 

.. kızını hlç sendelemeden ta.fiyordu. (Daülkelp) demiılerdir gı ız ıtaatmın arekalı, c.~kı Bmgazı 
t>lr ~aya birinci mukatat. verllmlştır. 10_19 ..,ft·,armdo. bulunan bı.ı mıar 1'-! . d h .. h. • '- ıancağı dahilinde inki•af etm•kte 
l3u bo~a e bi A -"· da •·rtıp •d! """" • ıuncı ve a a mu ım no~ta · ku- " .... • 

0 • c nıı meılAa "" ... - Ko\i>oY elbisesini giymtıJer, boğanın · . w, ' • • dir. Bingazi sancağı Akdenize bir 
}Pn gureslere gonderllen bolalan ye- aıttının 1kl ta.rafında, ilçer üçer otur- duz mıkrobu lı:an yolu ıle degil, sınır yanmada ib' u - . \ıştlrmek iç.in daml?.lık vazifesini gör- ın ... 1 .. rdı BAAanın h--t Te azameti yoluyla seyreder ve hastahk lc.albde ı·d Tg 

1 

wzayan yuk
5
ek hır - · .,. "''"'" • d "'l b · d k d yaya ır opragının ıa 1 v h 

mektrdir Boğamn manzarası lcor- binlerce halltın korku ile unşılı: hay- eaı eyın e ta arrur e er. Derin b'l b" · d . . v ~P !gı ase
kunçtur. · ct'ısse:oıl de buyüklükte bir ranlığını celbetmlştir. ve büyüle yaralarda emmek hiç bfr ıle ır or. u ıçın sagl.am ıstınad nok-

fayda vermez bel'-ı' cm•n · · ta an te~kıl eder. Bıngazi mmtaka-
• ıı. ... ıçın za- ''k k 

•• •• • rarı vardır. sının en yu !le tarafı Cebel' dir. 
Işı'< nıaskeleme yuzunden çıkan bır da va üçüncüsü ve en mühimmi heı ki- ltalyan is~i~isı?• karşı senelerce mu· 

tsvlçrede, bir apartımanm merdi- lannuo kendlsine hiçbir mesullyet te- fiyi ısıran kirn.teden bir taneıinin v~ffa~ıye~~. hır. muk~0met göater
'Yenlerinde vuku bulan blr .kazadan rettilp • edem.lyecetını iddia etm~lr. kuduza ya~alanıp diğerlerinin yaka- ~ış o ban dumkı şey~h mer Elmuh
mutcveJlld çok tuhaf bir dava görül- ~ partun hibe ı lanmıyacagıdır. Bu tamamen hatalı ar, ura a ararga ını kurmuştu. 
;nıüştür. Apaıtıman sahibi kadın. pıı.slf ~a:u ldd=~ ~ıı.ı'id =rı:mlş~ bir yazıdır. Bir intanı, kuduz olduğu j Bu taraflar~ is~an .~dil~iş olan İtal-

muhaltkak bir hayvan ısırd yan muhacırlerı, Sunusı muk.aveme-
mUd. raa tedbirlerine tevfikan dı~ Mahkem~_taranna1 --~~re1 ~~ ltko- tırmaladı \'e hatta çıpla'- bı.1r ,,.vee!a ti kmlıncıya kadar daimi bir endişe 
m"rdivendekl IŞlğı nıaskele~tl. Fa- runma maLUJı an ev ~P eu.ue ~ı - " .r nn- i inde a 1 Jard 1 ı ı Er' 
kat maskeleme o kadar çok yapılmış lan ma.'!kelemek için muhtelit tedbir- den yaladı mı o §&ht! kuduza yaka- ç .. Y '(kr . dı. ta ->'.~ ar ıt: 
Ye oyle kuçuk bir ampul takllmıştı ki ler tavsiye ediyorlar. Bu tedblrlerden !anır. Seri halinde bir grup insanlar red'm) ustedm te 'kelsın. en .. gı~·tırbp ~kkarı 

dl 1 
- t it b~.,,,_,.,ft~~da kuduz b .,.., t C d l a ı e ya e tı erı mus uman as cr-mer ven n us ve a _............,........ hangilerinin binalarına. en uygun gel- a., ·an ara ın an ısırı ırsa I .1 b h . d I 

gczgözü göremezdi. Bu ışıhızlık yü- diğlnl seçerek 1ttlbaz etmek m&J sa- ilk ı~ı~ılan belki dahi\ çok mikrop e~ı .e . u mu acı_r vata~ a§ arını S~-

İngilizler iki koldan 
Bingaziye yürüyor 

! aa.rruzu muvaffakıyetle 
ıda.re eden lngiliz kuman· 

danları kimlerdir? 
;;; 1 

c s· - ır sanatoryomda bulunmu-
yorum Öle .. · • .. suren ınsan, jyi asker ol-
maz.~ ao:derini söylenıi§tir. 

Cc_.neral Wavell, lngiliz İmpnra· 
torlugunun en büyük t k • 1 
rinde b' .d. e nısyen e-

.n . ırı ır, motörlcştırmıenin en 
ateşlı hır havarisidir, Jn,arıları ida
re etmek hu!lusunda b" 'k 1 . "h 

t h'b' . uyu >ır §o • 
re aa ı ıdır. Prensibi şudur: 

Tnarruı:, daima taarruz etmek 
Generale gön~ taarruza geçen bi; 
kumandan, <laiına ha~mına .. t"' d" L"b , us un
b ur. ı.ı ->:ll çöli.ındcki muharebeler, 

u noa.taı nazarda ne kada h kl 
)d w •• r D 1 

0 ııgunu gpsteımiştir. 

General sir 1 le.nry ~1aıtland \Vil
eon Mıaırdaki lngiliz ku" vetleri ku-
mandanı~ır. Bu İLıbarle ••~r ·· 
1 .. d '-' 1 c ' ., .. p ço
un e.ıo ngili:z ca, rrıuundcı. b" ''k 

b• I uyu 
ır ro oynamıııLır. Gcncrııl \Vilsun-

un kumandasındaki kuvvt:tlt:rdir ki 
ltalyanlara baskın tar Llndak· ı ıa.ır. 

ruzu yapmışlar ve onlan Mı'<ır top-
raklarından çıkarıp ntınışlcncl G 
neral Wilııon 58 ya .. ıııda<'ı '!"r'· h ~
ı· . E k ., 1 r. n 'IJ• 
ını ·ton ollejiııde } npmı" 1899 
1902 senelerinde cenuhi Af'r k • 
h b~1 • d , ı a mu-

are CJerın e Kraliçe \"t' Kral harp 
madalyalarını almıstır. General \Vil
son geçen umumi hıupt"' kend' d ok • ıı.ın-

en ~ · defalar bahsettirmİ!!, 1930 
scnesınde Cıımlwıle• "dek' 1: k. 
h b' . • " ' .r anı 

ar ıye mektebının ba öğretmeni ol-
muş ve 1933 enesinr kadar bu 
"f d k "a-z!~ e 1 almıştır. 1934. 193:; sene-zünden kiracılardan biri merdlvenden hiplerlne alttft Mahkeme bu esbabı alabılır, fakal diğer ı.sırılanlar mik- ~ (

1 akıd!arı~a ~arot h·ımaye ve mu
diişPrek ağır surt>ttc yaralandığından n;ucibe ile aparlıman sahibi kadıru. rop almamıJ sayılamaz. az veya çok a ~.a e. ıyor ~r 1

• 

nıahkcıneye muracaat t'dcrek ta.zm1- düşerek yaralanan kiracısına mühim onlar da kuduz mikrobu almı~lardır ~unusı feyh bu sarp yerlerde kur
ııat lı::t,,mi~tir. bir tazminat venne~e mahkOm etmiş ve cümlesinin vaktoinde tedaviye dugu karargahından sık !ık ltlayan· 
Aı>artıman sahibi k:ıdın, mahkeme ve apar~ıman merdlvenlerln! ldracıla- tabi olmaları kat'i olarak JAzımdır lata karşı cürelkarane ve muvaHa

lııızıırunda tnlim:ıt dairesinde hareket ra. tehlike t.eşk.Jl etmlyecelt en müna- Aksi takdirde feci akibet yakaların; kiyetii akınlar yapıyordu. Sü.nu
r-'ııılş olduğunu binaenaleyh kiracısı slp şekilde maskelemete meebur et- bırakmaz ve kudurarak ölürler. siler, her yerde hazır bulunuyorlar, 
diklcats.lzllğl yüzünde11 dilşerck yara- mJştlr. Dr. Zekai Muammer Tunçman fakat ele avuca. ııığmıyorlardı. Çöl 

sın e a tıncı piynde tugayına ku-
.. rı;andan t~yin edilmi~. 1935 scnt'· 

Yukarıda ıolda; Orta Şark İngılız: ırınde tuğgeneralliğe terfi eLmi , 
kundltl'I Başkunuındanı, ıeneral 1939 senesinde- MıA c.I k' J 
WaveU, salda Mısırdaki tnılliz kuT- k 1 . • k - ır •' 1 ngili7.. 
ntleri Jnımandanı reııeral Wil5on, ~v~et erı ·umandatılığına getiril-
aptıda ıolda; Garp çölünde taarruz mı~tır: . 

Uzun yaşamanın sırrı ne imiş? 
la.n, asırcHde lhtlyarın §imdiye kadar 
150,000 litre silt ve 14,000 somun ek
mek yediğin1 hesap etm~lerdir. 

"'etaksasın cenaze 
merasimi cok 

hazin oldu 

udim.ine ve yol yürümeğe fevkala-
de alışkın olan Sünusiler, ge<:eleyin 
ltalyan ordugahlarına aoku1arak 
dikenli telleri kesiyorlar, baskınlar 
yapıyorlar; çölde ise İtalyan müfre
zelerine pusular kuruyorlar, ıonra 
arkalarında hiçbir iz bırakmıyarak 
uçsuz bucaksız kum deryalan ara
sında kayboluyorlardı. 

eden İngilis kunetleri kumandanı lngılız hava kuvvetlt•d, Ub.> 11 ha
~~ne~l O'Conor; satda Orta Şarktaki rekatında Akdeni:z lııgiliz fılo u ka-
lııgifü: han kuvvetı~rl kumandanı dar mühim ve hayati bir rol oyna-

komodor Co1h"chaw mışlardır ve hala" d ı . a oynuı. or ar, 

ba§aran İngiliz kumandanları hak
kmda da okuyucularımızı tenvir et
mek isteriz: 

Llbyada harekat yapa:t lngiliz ha\ a 
kuvvetlerine. geçen umumi harbin 
kahranıanlarındAn biri olan ha"a 
komodoru Raymond Collischaw ku
manda edwor. 

Yugoslavyanm bir köyünde Jozet 
Koınra namında 152 yaşında bir ço
ba ıı ynşnmaktndır. İhtiyar Kozara 
ctinrt.lr, gurbtızdür, hiç bir hastalığı da 
yoktur. Koznrn bu uzun yaşamasının 
snnnı !'oranlara müddrtl hayatında 
ı;i.t Jle ekmekten başka blr~ey yeyip lç
~lni sörhıyor. tstatistık meraklı-

Kozaranın kızı da babasını taklld 
ederek süt ve ekmekten başka blı:oey 
yememektedlr. Koıaranın kızı da kaç 
yaşındadır bilir misiniz? 98: 

15,000 dolar mirasa konan üç kedi 

(Baş tarah 1 Jnci sahifede) 
dört senelilt büyük devre zarfında 
ihzar edilmiıti. Bu büyüle devrenin 
her dakika!ı, senin zekanın bir ni~
nesi olmu~tu. 

Demeden sonra Singa:ıi sahilleri 
yalçın ve uçurumludur. Buradan bi· 
ri •ahili, d·iğeri dahili takiben Bin
gazi fehrine giden iki yol vardır. 
Londradan gelen haberlere göre İn· 
giliz lutaatl bu iki yolu takiben Bin
gazi üzerine yürüyorlar. Graziani
nin dinde harbedebilecek bir kuv
vet kalmış ise. bu sarp erazidc lngi
Iiz kuvvetlerine mukavemet göster· 
meğe kalkışması ihtimali vardır. Fa
kat bu mukavemet de - ıayet vu
ku bulursa - süratle kırılacağına 
şüphe yoktur. 

Orta Şark lngoiliz ordusunun ba§· 
kumandanı general ait Arcbibald 
Wavell' dir. General 5 7 ya~ındadır. 
Ailesi birçok askerler yetiştirm~tir. 
General \Vavelrin de babası gene
ral idi Orta Şark İngiliz kuvvetleri 
ba§kumandanı general Wavell, as· 
keri tahsilini Sandhurst askeri aka
demİ!inde bitiTmiş, ilk defa olarak 
Cenubi Afrika harbine iştirak ede· 
rck, yararlığından dolayı nişan ile 
taltif edilm~. Umumi harpte 1914 
senesinden 1916 ıeneıine kadar 
frantız harp cephesindelti muhare
belere i§tirak ederek yaralanmıt ve 
aıkeri madalya almıştır. 

Komodor Collischaw 4 7 ya>;ında 
ve aslen Kar.adalıdır. Mesleğine Ka
nada bahriyesinde ba!>lamış, 191 S 
senesinde deniz tayyıneciliğine İnli· 
aap etmi~. umumi harpte F r ns.ıda 
bir çok bava filolarına kumandanlık 
etmiş, 60 düşman tayyaresi dü1iir
müş ve umumi harp esnasında • te· 
~eyyüz eden ingiliz imparatorluğu 
pılodarı arasında ikinciliiri kazıın
nuştır. 

Kalllorlııada ölen Geı'lrude Engel muharipler cemlyetinl vekil tayin et- S b' f 
n1'.nunda ihtiyar blr kadın, 15,000 do- miştir. Bu bahtiyar üç kedi öldükten en ı.ze za er yolunu açtm. Biz, 
lar tutan servetin!, çok sevdlltl üç ke- sonra mirastan kalacak para bu ce- ka~en eğilmekaizin ditlerimizi ı&kıı-
dıslne vaslyel ederek terketml.ştlr. mlyete 1ntlk.nl edecektir. ' rak ve göğüslerimizi gererek haya-

Engelin akrabaları vasiyetnamesi Bayan Engel, vasiyetnamesinde çok lin~n mü~tehası olan nolc.taya, ıenin 
açılıp da uzun zamandanberl bekle- sevdiği üç ked!slnln a.rkabalanndan nagmen ıle aallanan bayrağın altın
diklerl mirasın iıç kediye t.erkedildiği- ziyade vatanı bir cemiyetin elinde da- da, vasıl olmasına azmettik. Rahat 
nı görünce derin bir inkisarı hayale ha büyük bir ıtlna ııe batılacaRtndan uyu. Şerefli ordumuza bier hediyen 
uğıanuşlardır. Bayan Engel, vasiyet- emin olduğu cihetle, bu tekilde yazdı- olan toplarımızın düımana karı• 
ı:ame hükümlerinin tatbikine eski ğıru bildirmiştir. attığı mermiler aenin ,evgine ve re-

----------- fanta layık olan şeref selamlarını 

dd d• • b• k k Jd çın)ahrım, büyü" ask.er ••. 
Bir cese en ırı ır çocu çı arı 1 Cenabı HaHın iradei ezeliye!ile 

kalbi sekteye uRnya.rak bir kaç aaat earsılmaz olarak, iman ve tecaatle 
Macarlstnnda Hradlş şebrlndeltl 

htıstanedc biitün tababet alernlnl alıi.
lta.dıiT edecek bir hadlı;e olmuştur. 
Şehrin hastanesi dahlllye kovu.şuna 
actedlye memurlarından Franzlska 
Jruıoova ı ·mlndc ylrmt beş yaşında 
bJr kadın yntırılmı~tır. Hastanın hail 
aıtır idi. Çünkü hicabı hflclzl ağır su
rette hasara uğramıştı. 

Geııç kadmın aynı zamanda gebe 
olup d~ummk üzere bulunması teda
"i.slnl büsbütün güçleştirrnlştlr. Hasta., 

içlnde ölm~tür. kalblerimiz dolu olduğu halde şeref 
Cesedln detnl 1çln k&.ldırılma..sı lcab yolunda yürüyoruz... O yolu bize 

ediyordu. Fakat dahiliye şeti cesedin aen göıtermiıtin. 
ameliyat masa.sına götilrülmeslnl em- Şef, uyu... Bu yol Yunanistanı 
retmiştir. Burada kamı yanımıo ve zafere isal edecektir. Ta ki ondan 
ölil cesedden dipdiri bir çocuk çıkarıl- sonra senin eserinin mevludu olan 
mıştır. terefin gibi ebedi olsun. Nasıl ki se-

Ölli vilcud& yapılan müdahalenin nin adın, bütün müstalc.bel Yunan 
bu kadar muvatfaloyetll olması tıp nesillerinin hafızasında ve milletin 
§.leminde ziyadesile dikkati celbetmi§- tarihinde ebedi olarak kalacaktır.> 
tir. 

İRTİHAL 
Sanatkarane çanlar İnhisar umum müdüriyeti nakliyat 

üzerinde günlerce uA'ratırlar. Ham şubest müdürü B. Bedi Büktaş, bir 
maddesini kendileri dökerler. Kendi kalb sektesinden vefat etmiştir. ccna
ellerlle t:ııerler. zesl bugün saat 13 de Taksimde Fi-

Çan ve çıngırnk imali ince bir sa
ııa ttır. Fabrikalardan tıkan çan ve 
rıngırak!ar lyl ses çıkarmazlar. Al· 
maııyanın Hnı·z bavaHslnde fabrlka.
da:ı çıkan çıngıraklar hiç tullanıl
maz. Bu havalfdeld hayvan süriilerl
nın agıln dönerken ve çayıra çıkarken 
boyunlarındaki çıngıraklar gayet 
11lıenkdar ve keskin ses çıkardık.la
tllldıın fıdet:ı. bir oJ·kestra ahenglni 
yermektedir. 

Bunun .sebebl burada kullanılan çan 
n çıngırakların mütehassıs eski us
ta.Jarın c1lndcn çıkın~ olmasıdır. Bu 
aanatk~rlnr her bir çan ve çıngırak 

Sanat bit m olup babadan oğula r~apda Belediye Beyoğlu hastaııe
intlkal eder. Üç yüz aene<lenberi çın- sınden kaldınlarak Edirnekapısında.
gıralt sanatlle iştigal eden aileler var- ki şehldllkte ailesi ma.kbereslne def. 
dır. nedllecektlr. 
Almanyanın başka tarafında kırlara Bed.1 Bükt.aş, esbak maliye nazın 

şenlik veren hayVan sürüsü çantan- ve ayan rels1 merhum Rilat Mene-
meneioğlunun damadı, Anadolu Ajan 

mn kaba. se.s çıkarmasmt tstemlyen- sı umum müdürü B M tt k M -
ler de, Harz bavall.slnln Harzart ve mencioğlu ve harleİye u~u!ıı lt:~ı~~ 
Bad Suderode glbl oehlrlerlnde çalı- B. Numan Menemeneioğlunun enlşte
fall çıngırak ustaıanna milracaat lertydl. Muntazam mesaisi ve doğru
e<lerler. luğu 11e kendisini herkese sevdlrmi~tl. 

' . . . ,. 

-.... 
....... .. 

Bingazi sancağı, Şimali Afrikada 
İtalyanların elinde bulunan en zen
gin ve verimli topraiı teşkil ediyor. 
Burada muhtelif mahsuller yetiıir. 
Dernemn .ade yağı meşhurdur ve 
Halep sade yağından d&.ha lezzetli 
ve daha nefis kokuludur. Bingazide 
hayvan ve bilhMsa çok koyun yetiş
mektedir. 

Bingazi sa.r•cağındarı sonra t& 
Trablu~garp ıehrinin hemen yakını
na uzayan uçsuz bucaksız bir lrnm 
deryaııı vardll'. Bingaziyi kaybede
cek İtalyan ordusu, askeri ha.rekat 
lç;n dayanabilecek bütün istinad 
noktalarından mahrum kalacak, yi
yecek vo bilhassa ıu tedarikinde 
müthit zorluklara uirıyacaktır. 

İngiliz taarruz harekatı sa.hası hak
kında bu klllla malumatı verdikten 
aonra bu büyük zaferi hazırlıyan ve 

General Wavell, 1916 eenesinde 
Kafkaıyaya giderek Rus ordusu nez
dinde 19 1 7 seneS'İne kadar lngiliz 
ataşemiliterliği vazifesini görmüş, 
ııonra Mısırdaki lngiliz kuvvei sefe· 
riyeaine il~ihalc ederek 1920 ıenesi
ne kadar orada kalmıııtır. Sir Wa
vell 19 22 sent-sinden 1926 senesi
ne kadar lngiliz Harbiye Nezareti 
Genel kurmayında bulunmuş, 1930 
senesinde Alderschot'taki altıncı pi
yade tuğbaylığına tayin olunmll!. 
sonra ayni namdald tümenin komu
tanı olmuş, müteakiben de askeri 
01'.ulda motörlü birlikler kurslarını 
idare etmiş, 19 3 7 senesinde Filis
tindeki lngiliz kuvvetleri kuman
danlığına, 1939 senesinde Orta Şark 
İngiliz orduları ba,kumandanlığına 
getirilmi,tir. 

General Wavell Umumi harp es-

Hazineden ahnan 
gayrimenkuller 

Umumi harpten ııonra Mısırda, 
Jrakta, İngilıercrede hizmet etmı,., 
en nihayet tekrar Mısırda hiz.nıete 
tayin edilmi~tir. Geneıal \Vilson Mı
sırdak·i İngiliz kuvvetleri kumandanı 
ise de garp çölündeki harekatn işıi
rak eden f ngiliz L.-uv' etlerinin ku
mandanı da general O'Conordur. 

General O'Conor·un askeri mazı
si bir çok hizmetierlr. doludur. :u
~u da kaydetmek İcab ~der ki b 
lngiJ.iz generali, umumi harpt• b ~ 

•. 1 h" ' ıı gun a ey ıne harp \'t! mn\;lüp et t - • 
İtalyan ordusilc heraber harbet '.• 

1 

tir. mı~· 

General O~Conor umumi hıubin 
sonlarına dogtu A" usturyalılarn ~ 
d b · · d" k on .~r e~1ı ınb ım1e İçjin yedinci İngiliz 
tumenı e eraber talvan ccph . 

k 
. . • esme 

na ledılm~ş . \'c Lapadoli adasının 
zaptına ıştırak etmişt;r. General 
gösterdiği hüyük yararlıktan dolny; 
Lord Lavan ordusunun emriye, mi
sinde zikredilmiş, ltalynn kuman
danlığından da yiğitlik giimüs nskeri 
madalyasını almıştı. 

Evlenme 
Şehit miralay İbrahim Huliısi km 

MÜRÜVVET Y AMAKTEPE ite 
merhum Adliye mü&teşarı Ahmed 
Şükrü oğlu, Yayladağı Cümhuriytıt 
müddeiumumisi FEYZi BORAN'ın 
evlenme töreni 1/2/1941 cumartesi 

Hazı·n . t k •tı tt v • günü Kadıköy evlenme rnemurlu-
enın 8 Si e Sa lgI gayrımen- iunda icra edilmittir. Tarafeyne 

lruller bedelleri nasıl tahsil olunacak ?aaac1 -===e==tle==r ===dik=r·=·z.==== 

-- -- de edebilmek için alakadarlann 
Hazinenln taksitle sattığı bil- dan itibaren 1960 malt yılına ka- kanunun meıiyeti tal'ihinden iti, 

tün gayrimenkullerin satış bedel- dar 28/6/1938 taıih ve 3524 sayı- baren 3 ay zarfmda mahaıı· 1• lı k h "kü 1 · d 
1 

ma · !erinin tahsil sureti hakkındaki .. anun u rn erı aireslndc dah·eıerine müracaat; ederek borç-
3524 sayılı kanuna ek olarak bir musavi taksitlerle tahsil olunur. lanma ve tefcrruğ muamelesini 
kanun neşredilmiştir. 15/1/1941 2 - Birinci ma~dede ~adad edi- ikmal \'e intaç etmeleri şarttll'. 
tarihinden fübaren mcriyete gi- len zümrelere dahıl gayrı .menkul- 3 - 1 ve 2 nci maddede hüktim
ren bu kanunu aynen şöyledir: lerden, borc~ rnuaccelı:vet kes- lerinden istifade edenlerden işbu 

1 Bcd 
. . .. . betmesl sebebıle hazinece tefev-

- elı taksitle ödenmek .. . . kanunun meriyet tarihine kadar 
üzere hazinece 25/3/1931 tarihi- vuz edilmiş olup da henüz satıl- geçmiş müddet icin faiz araıı 

k d t 1 A) mamış veya bir cihetle tahsis kı- M ~1.1. • ınaz. 
ne a ar sa ı an: mes~~enlertn, lınınamıs bulunanı r . UV..uU\.at madde: Taksit rnüd-
B) Ziraata mahsus arazinin, C) si • . a ' borç baki- detıerl uzatılan gayrimenkullerin 
toprak mahsullerini hazırlıyan, ye 1 incı madde hükümlerine 1940 taksitleri bu kanunun merl-

imaJ ve tasfiye eden veya faaliyeti ta~l olmak v~ tefevvüz ve tamir ve yeti tarihirıc1en itibaren iki ay 
saıre dolayısıle hazinece yapıl- içinde tahsil olunur 

topr~ m~hsullerilc alakalı bulu- mış masraflarla birlikte 1940 tak- · 
nan ımal th r b 'k 4 - Bu kamın ne§ri tarihinden 

. . a. ane, a n a ve mü- siti defaten tesviye edilmek şarti- muteberdir. 

ttaıyanlann Libya çöllİnde ıut~arkeıı terkettikJeri toplar dağımk bir halde 
masılı gayn menkullerin; le sahiplerine iade olunur. 

Bakıye borçlan 1940 mali yılın- Bu madde hükmünden istifa-
5 - Bu kanun hükümleıini 1C· 

raya Maliye Vekili memurdur. 

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



utık ta.mamlle asri bir e.lle ol.ınaRa 1 - Misatlrlertn ya.nmdB. arm tı.rsız J 
karar vermişlerdi. Bilhassa evin genç şekerlere, pastalara saldmna.yınız. Sl
kızl Mualla bana şlddetle taraftardı. ze pasta, yahud ~eker "Verdiltimlz ım
Evdek.l genç gelinler de onun !lkrlnde man hlç blr va.kit e.teşek.l.dlr ederlııu, 
idiler. Mualla ilk olarak ortaya o:kabul yahud 4.Inersb demetı unutm.a.yınuL 
günü• meselesini atmı.ş~ı. Küçükken Blrlblrtnlzln elindekl pas~n kapma
lunalı, fakat şimdi manlkörlü olan i.şa- ğa. çalışmayınız ... üstünllzü başınızı 
ret parmıı.ğını, sanki içtlmat bir mese- kirletmeyiniz ... Dlye gayet sıkı blr su.
le hakkında blr nutuk söylüyormuş gi- rette tenbl~at verllmlştl. 
hl sallayarak: .. Alledekl ilç çocuğun elbisesl de bir 

_ Rica ederim, diyordu, niçin bizim or:ıektL Yakalar bahriyell blçlmlnde 
gibi asri bir nllenin kabul günü olma- idı ve beyaz keten boyunbağlan vardı. 
sııı? ..• Neden ... Baksanıza bütün tanı- Y~n ceplerinde bir kordona bağlı dü
dıklarımızıu birer kabul günü yok mu? dükleri vardı. 
Bizlm onlardan nemiz eksik? Saatler geçtık9c evin içindeki heye-

Genç kızın evde borlliiu pek fazla can' artıyordu. Adeta herkes ayakta., 
öterdi. Nihayet bütün aile kaı'ar ver- heskes tetikte, alışmadıkları elbls~~er 
dl. Onlar da. bir kabul günü yapacak- iç~de .. rahatsız bir vaziyette idiler. us
lıı.rdı. Bundan sonra, toplanan · aile telık oteyl bedyl dağıtmamak için de 
meclisinde «kabul günü• için hafta- gayret ediyorlardı. Hele biçare büyül(
nın hangi gününün mUnasip olduğv. annenin ıztırabına h!Q dlyeeek yoktu. 
meselsi görüşilldil. Mualla çarşamba. Evdeki gençlere: 
gününü istiyordu. H'albukl çarşamba- - Ne olur? Şu iskarpinleri çı.kara.
l:m en kibar tanıdık.l.a.rından Şahende yım... Kapı çalınır çalırunaı he!:1en 
hanımın kabul günü.idi. Genç kız: giyerim ... Diye bu hususa zorla. mu.sa-

- Ah keşkl çar.şambayı blz daha ev- ade almı.ştı. İs~rpinlerl çıkardıktan 
vel kapsaydık!... diye ortaya garib bir sonra: c.Oh ... Dünya Varnll§!..... dedi. 
mütalaa sürdü. Salı nasıldı? Salı? Bu- Fakat ayakkabılar kapı çalınır çalın

maz hemen giyilmek uzere yanıbaşın
da duruyardu. Muallıi lklde blr çocuk-na biıyük anne itiraz etti: 

- Aman salı uğursuzmuş! ... dedi. 
Mualla: 
- Canım böyle asri adetlerde, kabul 

günü lçln uğursuzluk mevzuu bahis 
olur mu? diye köpürdü. 

Büyükanne: 
- Het hafta başka bir günü ııkabtıl 

günün yapsak olmaz mı? Mesela b1r 
hafta cuma. gelecek hafta cumarteşi... 
İhtiyar kadının bu sözlerine hep bir

den gülüştüler. Aman yarabbi. bü.yük
anne de bu asrilik bahislerlni!e ne ka
dar da cahlldL. 

Nihayet mmn milnaka§alardan son
ra salı da karar kıldılar. Bundan so.n
ra her gittikleri yerde Mualla göğsünü 
gere gere: 

- Salı günleri bekleriz. Malüm ya 
salı bizim kabul günümüz ... diyordu. 

Memnundular. I.şte nlhayet onların 
da blr ııkabul günü:ıı vardı. Daha sa
lıdan birkaç gün evvel <faaliyete geçti
ler. Tahtalar gacur gucur silindi. Or
talıkta eski evlerdeki bayram tenüzliği 
gibi bir hazırlık başladı. Camlar uzun 
uzun slllndl, Mlsaf!r odasının yeri de
ğiştirildi. MuaUl evin içinde bir o:sa.
nay!lne!ise ve dekorasyon mül,ehassı
sı" gibi dolaşıyordu. Bir aralık misafir 
odasındaki koltuklar gözüne ilişti: 

- Bu koltuklarm hail nedir böyle? 
Hepsini duvar kenarlarına dlzm.i.şler ... 
Asri evlerde iskemleler koltuklar du
\'ar larm etrafına dizilmez!... 

Diyerek odanın içinde ne kadar 
koltuk, iskemle varsa hepsine darma
dağmık blr şekil verdi. 

Pazartesi gecesi saat on ikpere, bir
lere kadar ilk kabul gününün son ha
zırlıklarının tamamlanması için çalış
tılar. Salı sabalu sanki nı!safirler ka
ranlıkta geleceklermiş gibi erkenden 
kalkıldı. Beklenllcm misafirler arasın
da Muall!yı oğullarına lsteyeceği tah
min olunan blr alle de vardı. 'Bu bekar 
1<0ğ11I"un da pek asrilik merakllsı bir 
delikanlı olduğu söylenlr dururdu. 

Salı günü evde çocuklardan, Mual
lii.dan tutun da büyükanneye kadar 
herkes fevkalade bir sureLte glyinın~
ti. Hatta şa.~t ahretliğin önüne de be
yaz blr prostelA takılmış, nı1sa!lrlerln 
yaz bir prostala tRkılmış, misa!lrlerln 
sık sık burnunu çekmemesi, katı su
rette tembih edllnıişt1. 

Lii.kin asıl rahatı bozulan büyii.k
anne !dl. Zavallı kadıncağız her vakit 
evin içinde rahat rahat mestleri ile 
dolaşırd1. Halbuki son zamanlarda bu 
mestler pa.tladııtı için. kabul gunu 
kendisine gelinlerden birinin topuklu 
iskarpini zorla giydirilmişti. Büyük
anne kendisinin çocuk patiği biçimin
deki, üslli atkılı ve tek düğmen topuk
suz rugan lskarpinln\ giymek istemiş
ti. Fakat Mu:ılli\: 

- Olmaz ... Asri yaşlı kadınlar to
pukhı iskarpin giyerler!... diye ortaya 
gnrib bir felı;efe savuı·mu~. zavallıya 
topuklu iskarpinleri zorla giydirmişti. 
İhtiyar kadın evin içinde sanki ayak
Iannın altına. birer sınk çakılmış gibi 
apış apış yürüyor. düşmemek için gay
ret ediyordu. Kabul günü şerefine 
Mualla bir sürü p:ıst:ı ve biraz da şe
ker aldırtmıştı. Kendilerine bayram
lık elbise girdirilen çocuklara: 

lara: 
- Üstünüzü k1rletmeyintz!... diye 

sertıenlyordo. 
Küçükler misafirler gelsin de pasta

lar, şekerler yenilsin diye sabrrsızlanı
yorlardı. Fakat saatler ge-çti~i halde 
işte hıUA tek blr mlsaflr bile görün
müyordu. Snbırsızlık çocuklardan bil
yfiklere geçmı.:stl. Zaman zaman üç 
çoeuk pastaıarm ve şekerlerln durdu
ğu yandaki odaya. süzülüyorlardı. İşte 
bu vaziyette hemen onların arkasın
dan adam koşturuluyor, hareketleri 
tedklk ediliyordu. 

Ne çare kl büyüklerin blr dalgınlık 
zamanında past.a. ve şekerıerın bulun
duğu odaya giren çocuklar fırsattan 
adamakıllı istifade etmişlerdi. Onlan 
suç üstünde yakıılayan ş:ışı ahretlik 
Muallaya şu facia haberini vermişti: 

- Pastalann üzerindeki kaymak gl. 
bi şeyleri yemtşler ... Hele iki parçası 
çlkolatıı pastaların içlerini açıp kre
malannı pannak parmak yala~
lar !. .. 

Bunun üzerine çocuklar müthJ~ blr 
zılgıt yemişlerdi. Lfı.kin bu misafirler 
<le nerede kalmıştı? ... Saat üçtü. HB.li 
ortada. kimseler yoktu. 

Nihayet kapı «Zırrı:rr9 diye acı aeı 
çalındı. Herkesi müthiş bir telA.!j a.ldı. 
Işte nihayet bir misafir!. .. Ahretlik: 

- fı..füaflr mısaflrl... dJye bağırdı. 
Biiyükanne tehlş içinde şişmiş ayak

larını topuklu iskarpinlere sokmağa 
çalJşıyordu. 

Mualld hemen el çabukluğu ile gra
mo!on u kurmuş ilstilne de alafranga 
bir plak koymuştu. Alafranga mus1kl
den blrşey anlamazdı. Fakat bu plak 
kabul giınü şerefine alınmıştı. Eve ge
len misafirler onlılrı alafranga. muslk.I 
dinlerken bulacn.klar ve bu suretle 
zevklerl hakkında fikir edlnooeklerdl. 
Ortalıkla duran yastıklar fllA.n kaldı
nldı. Ortalı~ blr çekl düzen verildi. 
LA.kln biraz sonra ı . ., anlaşıldı. Gelen 
dilenci !dl. Mualla hiddetinden deli 
olacak raddelere geldi. Gramofonun 
üzerindeki alo.tranga plA.ğt kaldırdı. 
.Büyük.anne 1.skarplnlerini tekrar çt• 
kardı. 

Aradan bir müddet geçince gene ka
pı •cırrrrh etti. MunllA tekrar e.la.f
ranga plAğı koydu. Büyükanne iskar
pinleri giydi. 

Bu se!er de gelen çöpçü idi. 
Bundan sonra her kapı çalınışında 

ala.fr~nga p!il.k gramofona konuluyor, 
büyükanne lskarpinlerlnl giyiyor, ço
cuklann bunınlan Slliniyordu. Mualla 
sinema artisti gibi tavırlar tı.lıyordu. 

Fakat gelenlerin hiç biri de mi.safir 
de!rildL Nihayet akşam olmuştu. Fa.
kat gelen gidon olmamıştı. Evin içinde 
herkes Meta taş t:ı.ştmı§ glbi yorul
muştu. 

Çocuklar gire çıka pastaları tırtık
lıya tırtıklıya yüzlerini, gözlerini, bah
riyeli elbiselerlndekt beyaz kıravatlan 
dehşelll kirlel;mlşlerdl. 

Nihayet misafirden ümld keslldL 
Herkes eski elblselerln1 giydi, büyilk
anne patlak mestlerin! ayağına. geçlr
dt. Mualla pamuklan dışarıya fırı~ 
hırk:ısım sırLına aldı. Pastalar ve şe-

Tefrika No. 61 

Kadının. Zaferi 
Müellifi: P. de Coulevain T ercüm e eden: (Vl • Nft) 

--~~~--...... --------
Bununla onu fersah fersah geçiyor
lardı . Dora farkındaydı. 

Görümcesinin evine sık sık git
meğe mecbur olduğu için orada 
cSiyah alem> denen sosyetenin mü
messillerile tanışt1. Onlardan da bü
yük. bir nezaket gördü. Ona hüs
nüniyet gösterdiler. Komplimanlar 
yaptılar. Fakat genç kadın bunun 
sebebini 'anladı ve müdafaa haline 
geçti. 

Dora bu Romalı muhitinde ber 
ne kadar tabii davranmak i:ıtiyor· 
sa da kendini bir nevi tazyik 
altında hissediyordu. BiT hürriyet 
daüssılasına tutulmuş gibiydi. An
nesi yanında olduğu için mem
nundu. 

Bayan Carroll Amerikaya dön
memişti. İzdivacından evvel otur
dukları Quirinal otelindeki dairesini 
muhafaza ediyordu. Kızı onu her 
gün ziyarete geliyordu. Bu ziyacet 
sabah gezinl'ilerinin gayesini teşkil 

ediyordu. Öğleden sonra da arası
ra uğrar, orada birçok ihtiyaT Ame
rikalı k1z ve kadınlarına ra.slardı. 
Eskiden olsaydı, bunlar onu ka
çırtır !ardı. Halbuki §İmdi muhitle
rinden hoşlamyor; aralannda adeta 
dinleniyordu. 

Bayan Carroll'un damadile arası 
pek iyiydi. Ona daima ho§ sözler 
söylüyor; ala.ka gösteriyordu. Yeni 
evlilere mütemadiyen hediyeler ta
şıyordu. Dora ile ihtiyar kontes 
Sant' Anna arasında münasebet pek 
daha az samimiydi. Karşıl ıklı mü· 
naf eretleri her mevzu dolayısile ve 
b.iç bir sebep olmaksızın patlak ve
riyordu. Koca.sının aileıri, genç ka
dının yegane can sıkıcı şeyi jdi. Bu
na rağmen, evvelce de tasavvur et
tiği gibi kardinalin kalbini fethet
meğe muvaffak olmuştu. 

insan hayatlarının münasebet ve 
rabıtaları pasyans oyununa benzer. 

Dora'nın babası, gayet iyi bilar-
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maçlannda oymyamıyacak 
Boğaziçi 
lstanbul 

Vefayı, 

lisesini 
Haydarpaşa, 

mağlup etti 
Genel ktırmay başkanlığından be

den terpiyest dlrektörlUğüne tebliğ 
edilen yenl bir emlr mucibince bllu
mum ordu mensuplarının sıvıt klüp
lert temsllen müsabakalara. Iştlrakler1 
katı surette menedllmi:stlr. 

Bu emre nazaran muvazza! ve ye
dek subaylarla, yedek subay okulu ile 
a.skerl lise talebeleri ve muvazzaflık 
hizmetin! Jta. eden veya tallın ve ter
biye maksadlle silah altına. alınmış 
olan erler, askel" bulwıduklan müd
detçe sivil klUplerde her hangi blr 
müsabakaya. iştirak edemlyeceklerdlr. 

Bu emlr 1 şubattan itibaren tatbik. 
mevkilne kondugu cihetle bugün yapı
lacak ol.an lig maçlarına. klüp takım
ları çok değlşlk bit kadro ile ç1k.m.ak 
mecburiyetinde kalacaklardır. Yeni 
emlr şehrimizdeld biltlln klüplere dün 
tetgratlıı tebllğ edilm.I.ştir. 
Yaptığımız tedklkata göre bu ka

rardan sonra oynıyam.ıyacak olan tut
bolcüler şunlardır: 

Gala.tasa.ray: Gündüz - Arll - Cemil. 
Fenerbahçe: Esad - Orhan, Lebib • 

Faruk. 
Beşiktaş: İbrahim - Şeref. 
Vefa: Hakkı - Fikret - Sullıl - Nec

det. 
Beykoz: Kemal - Re!U - Cahid -

Ali. 
İ. Spor: Enver. 
B. Spor: Koço. Ma.rull. 
Süleyman iye: Şükrü - Semih. 

Mektep maçları 
İstanbul maarif müdürlüğü taralın

dan mektepler arasında tertlb edilen 
futbol maçlarına. dün Şerer stadında 
deva.m edilmiştir. Havanın bir bahar 
günü. g1'bl güzel oluşu stadda talebe
lerden mürekkep büyük bir kalabalı
ğın toplanmasına sebep olmuş ve bü
yük bir heyecanla taklb edilen kar
şılaşmaJa.rda Haydarpa§a - İstanbul 
lisesine 5 - 1, Boğazlçl - Vefaya 2 - O 
gallb gelrnl.ştlr. Maçların tafsilatını 
veriyoruz. 

Haydarpaşa 5 • 
İstanbul Liseli 1 

Günün Uk maçı Haydarpaşa ile İs
tanbul liseleri arasında . yap~tır 
Şazi Tezcanın hakemliil altında sa.
haya çıkan takımlar şu şeklide dizil
m~lerdlr: 
Haydarpaşa: Sabri - Nazmi, Kemal -

ismet, Tarık, Bülend - Ercüınenil, 
Silleyn:ıan, Süreyya, İbrahim, Haliil. 
İstanbul : Salahaddin - Necdet, Ah• 

med - Bürhan, Ddşim, Oğ-112 - Kan
ber, Yavoı:, Kadir, Ceıml, lteceb. 

Müsabaka Haydarpaşanın merkez
den yaptığı seri blr akınla başladı. 
İstanbul müdafaasında keslien bu 
akın derhal soldan mukabele gördü. 
Dakikalar ilerledikçe da.ha seri oynı
yan ve tek.nUı: oyunculara malik olan 
Haydarpaşalılarm rakib klübü teh
did ettiği görülüyordu. Neteklm üçün-
• • • •••• •••••••••••••••••••••••~••••••••• 

kerler de çocuklar ve büyükler arasın
da taksim edlldl. 

Gençlerin bu 1.şe canları sıkılmıştı 
amma. tabii vaziyetlerine dönü., her
keste rahatlık uyandırmıştı. 

cü dakikada bir korner atışından is
tifade ederek Tankın sıkı bir şütlle 
ilk gollerin! kazandılar. Tamamen 
Hayd!ı.rpa4a Mklmlyeti altına. giren 
müsabaka. İstanbul kalesl önünde de
vam ederken Süleyman lk1ncl, biraz 
sonra Ercümend üçüncü sayılan yap
tılar ve birinci devre 3 - O bitti. 

ikıncL devreye İstanbul lisesi çok 
canlı başladı. t.Tstüste ya.ptıkla.n sert 
akınlarla. Haydarpaşa. kalesini tehdid 
ediyorlardı. Bu hücumların birisinde 
kazandık.lan penaltıdan yegane gol
Ier1nl yaptılar. Oyun bundun sonra 
tekrar Haydarpaşa. Mklmlyetl ııltına 
girdi ve Ercilmend He Ifalld lki gol 
daha yaptıklarından müsabaka 5 - 1 
Haydarpaş.anın gallblyetUe nihayet
lendi. 

Boğaziçi 2 • 
Vefa Lisesi O 

Günün lklncl ve mühim maçı Bo
ğaziçi lle Vefa arasında yapıldı. Şa
zi Tezcanın idare ettl~i bu maça ta
kımlar şu şekilde çıktılar: 

Boğaziçi: TahJr - Aytekin, Celal -
Enis, Feridun, Tevfik - Turhan, Tesid, 
Said, İsmet, Ga:r.anfer. 

Vela: Nafiz - Rahmi, Bürhaneddin -
İbrahim, Nanın, Hayri - Necdet, İbra
him, :\l ümtaz. Zeki, Necatı. 

Oyuna Vefanın yaptığı seri bir 
akınla başlandı. Derhal Boğaziçi mü
da!llerl tarafından iade edilen bu akın 
merkezden mukabele gördü. Kuvvetle
rin mü.savı olması yüzünden oytm çok 
zevkli oluyor ve her iki kale zaman, 
zaman tehlike geçiriyordu. 10 uncu 
dakikada Boğaziçi soldan yapt1~ seri 
bir akında Gazanfer vasıtaslle ilk go
lünü kazandı. Müsabaka bundan son
ra sertleşmek lst1dadun gösterdi ve 
hakem Vefadan N!l.zımı çıkardı ve bl
rlnc1 devre ı - O nlhıı.yetlendl. 

VefaWar 10 kişi kalmalarına. rağ"
men lklnc1 devreye çok canlı başla
dılar. Yaptıkları seri akınlarla Bo
ğaziçi kalesini tehdid ediyorlardı. Fa
kat muhac1mleri fazla çalım yaptı
ğından netice alamadılar. On sekizin
ci dakikada Boğazlçinln yaptığı yenl 
bir akında Tesid takımının ikinci go
lünü çıkardı. Bu sırada Vefalılar blr 
penaltı kazandılarsa da lsLi!ade ede
mediler ve müsabaka 2 - o Boğazlçl
nln galebeslle nlbayetıendl. 
~---w~-~ 

Bugünkü rna çların .. 
programı 

ŞEREF STADI : 
Vefa. - İ. Spor Saat 12 

l Galatasaray - Kasımpaşa • 14 
Beşlk:taş - B. Spor • 16 

FENER STADI : 
Sfileymanlye - Beykoz • 14 

l Fenerbahçe - Topkapı • 16 

":::!~~-·~ti 
Sarıyer koşusu 

Sar1yer Halkevlnden: ı - MükUatlı 
Kır koşusu (mesafe 3 kilometre) 
2/2/941 pazar günü saat 11 de Evim.J.ı 
tara!mdan blr Kır koşusu tertip edil
m1ştlr. 2 - Evimiz spor şubesi, avcılık 
kolwıu açmaıta karar verm1ştlr. Muh
terem avcılarımızın Evimize mijra
caatlan. 

Işte tam bu su-ada evin önünde blr 
otomobil durdu. Bu sefer hakiki ınişa
!lr gelmLştl. Fakat onların her blrl es
kl elbiseler ve pamuklan dışanya. pırt
lamış hırkalarla bir köşeye büzilldüler. 
Muall~ a.hretllğe nurıldandı: 

- Kız kapıyı aç ... Gelenlere blzlm Eyüp İdman Yuvası 
için aevde yoklıı de... ııBugün kabul 
günleri idi amma. teyzelerl ağır hasta.- kongresi 
lanmış. Büyükdereye glttiler!ıı d~rsin... Eyüp idman yuvasından: 

I.şte heyecanla. bP.klenen ilk kabul Nizamnamenin 14 üncü maddesi 
günü: böyle geçti. Pastaların tadı ha- mucibince fevkalade olarak klübümüz 
la damaklarında. bulunan çocuklar kongresi yapılacaktır. Mukayyet aza
şlmdl !klncl kabul gününli büyük bir 

1 

nın 8/ 2{941 cumartesi güıni saat 15 de 
Jıeyecanla bekliyorlar. Eyüp Cüm.burlyet Halk Partısı salo-

lliknıet Feridun Es nuna teşrl!leri ilan olunur. 

} Tefrika No. 27 Yazan: İSKENDER F. SERTELLİ 
Arkada. kalan gemilerin. b{lyillt kıs- çük körfezler vardı. Bll.ha.ssa. (Aya An. 

mında top varsa. da, o tekneleri surat- drtya) bumW\un 1kl ~lık köşesinde o 
le yilrütmek kabil olamadığı için, Alı:- derece glzll kör1'ezler bulunurdu k1 bll 
gözlü şövalyenln kaçmağa muvaf!ak veya birkaç tekne yelkenlerlnl indir• 
olacağı tahmin edlllyordu, mek şa.rtile buralarda. mükemmel v. 

Korsnn şövalye şimdi kudurmuş blr kimseye görünmeden barına.blllrdl. 
kaplan gibi geminin güvertesinde sa.- Adanın yüksek ve genış dağlan da 
ğa sola koşuyor ve yelkencilere: vardL (Ollınp) dağlarının en yüksek 

- Hava çıkıyor... Yelk.enlert iyice noktası alan <Troodoııl tepesi ik.1 bin 
gerlnlz... metre l.rtlfıunda idi. 

Diyor, kürekçilere koşuyor: (Aya A.ndrlyaJ burnuna kadar uza.-
- Türkler1n elinden kurtulursak, nan diğer bir dağ sllsllesı dahi, en 

heplnlzi paraya. garked.eceğinı. yüksek noktası yedi yüz metre olmak 
Diye bağınyor ve kendisi dümen ba- üzere sahilde biterd.1. Bu lki sıra dağ

şından ayrılmıyordu. Korsan gallslnin Iarm arasında adıı.nm ortasında şark
kıçmdaki top çok işe yaramıştı. Eğer tan garbe doıtru geniş blr ova uzanırdı 
bu top olmasaydı, Türk yelkenlileri ki vaktile burası bir tek tarla hallnde 
gemiye yetişecekler, yolunu kesip har- ve tamamen ekilmiş bulunurdu, Ak· 
be tutuşacaklardı. O zamana kadar denlz:Ln erzak ambarlarını bu ova dol-
arJradakller de yetlşml~ olacaktı. dururdu. 

Den1z üstünde başlayan bu müt~ Olimbos dağlarının cenup etekleri 
döv~ çok hararet.ıenmlşt1. Eğer kav- aıtmda sahile doğru uzanan ovalar 
gaya. daha aydınlık ve daha müsaid o devirde çalılık ve ekilmemiş bir bal
bir saatte başlamu, olsalardı, Türk de- de idi. Buralara. Venediklen. diğer 
nl.zcllerl düşman gemlsinl ne yapıp ya- adalardan kaçmış olan bir takım hay
pacaklar çevlrmeh muvaffak olacak- dudlar sığınır ve iptidai b1r halde ya-
lardı. şarlardı. 

Ne yazık kJ. dakikalar geçtikçe gü- Kıbnsm en büyük nehri Olimbos 
neş batıyor ve denJ.zin üstünü bir çar- da~ınm şimal eteklerinden tnerek, 
şa! gibl saran karanlıklar bastırıyor- merkezi olan (Lefkoşa> şehrinden ge
du. çer ve büyük ovayı ikiye yaraT'.ak (Ma-

çalı bey arkadan yetl.şmek i~in ken- gosa>nın üstünden deni7.e dökül Urdu. 
d1 genılsintn 'bütün yelkenlerini şişir- Kıbrısın havası sıcaktı. Bilhassa. 
miş. bütün kürekçUeri faaliyete geçir- Ollmbos dağının cenubundakl yerler, 
miştl. lodosa ve Şam ve Mısırdan kopup ge-

- Akgözlü korsanı yakaladık de- len sıcak rüzgarlara maruz kald.ığın
mektlr. Onu el1mlzden kaçırın.adan ta- dan, ad.anın diğer semtlerinden daha. 
klp edelim. sıcak olurdu. 

Diye haykırı.yor ve diğer reislere de Her sene teşrlnlsaniden şubata ka-
~ek sesle emirler veriyordu. dar Kı.brısta yajfmur mevsim! hı.iklim 

Ondeki kılavuz gemilerine epeyce sürüyorsa da, bazen yatmurun az 
yak.laşmıı~lard.ı. yağması yüzünden kuraklık adaya. 
Sarıkoyunlu: musallat olurdu. Çalı beyin Kıbnsa 
- Ah, Çalı bey! diyordu - Bir kuş akın yaptığı yıl da adalılar ovalardan 

olup da şu Akgözlü korsanın gemisine hiç mahsul alamamışlarch; müthl~ bir 
uçuversem ... Onu yakından o kadar kuraklık hüküm sürüyor. hnlk açlık-
görmek istiyorum kl. tan biribirlnl yiyecek hnle geliyordu. 
Karanlık, denizi sararken, Türk Kıbnsın her türlü mahs:ulata lstida-

gemileri bütün fenerlerini söndürmü.ş- dı olduğu halde, adalıların birçoğu o 
terdi. devirde kaçakçllıkla vakit geçlrl1· ve bu 

Ak:gözlU korsan kaçıyordu. mahsuldar topraklardan lsilfade et-
Çalı bey dü.~man. gemisinin hangi mek yolunu tutmazdı. 

istikamete doğru gittiğini görüyordu. (Akgözlü şövalye)nin Klbrısı merkez 
önde giden ve korsan gemisinin ittihaz edlşinln sebeplerinden biri de 

toplar.ı.na maruz kalan dört yollu yel- b~~sınm ka~a~çı merkezi olmasıydı. 
kenliden birl zedelenmiş, düşmanın Butun Akdenı:ın en meşhur ka.çnkç1~ 
attığı gülleden blrlle adam akını ya- ları buraya u.,,ramadan blr yeıe git• 
ra1anmışsa da. yoluna devam ediyor- mezdt. 
du. Yelkenlinin yarası bereket versin O zaman Kıbns111 p:ımu~. üzliınil, 
kl su kesiminden yuka.rıdı>. Idl. zeytini, meyva ve sebzelerln envaı 

Akgözlü korsan Kıbrısın gizli kör- meşhurdu. Burada yetişen köklerden 
fezlerinden birine iltica edecekLI. Bu- boya imali de büyük bir ticaret te.;kU 
nu Çalı bey de t:ı.hmin etmlştl. eder. bütün adal:ır:ı buradan boya!:ı.r 

gönderlll rdl. 

Sarı.koyunlu donanma beyine koştu: 
- Akgöılil şövalyenin g!deceil yeri 

bulabilecek miyl..z? 
- Izlni kaybetmez.sek, elbette bula

cağız. Maamafih bu istika.mette onun 
Kıbrısın arka. körfezlerinden blrlne 
ııt;lca edeceği muhakkaktır. 

- O halde kovalamakta. devıı.m ede
llm. 

- Geride kalan ve bize yetl.şemeyen 
gemiler varsa, onlar blzl Ktbns önle
rinde beklesin. Dön~te bu.luşuruz. 

Çalı bey geride kalan yelkenltlere 
CMagosa> limanında toplanmalarını 
emretmişti. 

Kıbusın üzünıiı ve .şarabı daha eskt
denberi bütün dünyaca meşhurdu. Bu 
sebeple Kıbr.ısa uğrayan korsan gemi
leri buradan şarap almadan gitmezdl 
Bizansm şarabı da buralardan getiri
lirdi. 

mç şarab içmeyen denlzc!ler bura
ya uğrayınca şarap 1çmeğe alışırdl. 

YerUlerln beşte dördünli Rum, Ve• 
nedlkll ve diğer adalardan gelen hıris
tlyanlar teşkil ederdl. Beşte biri de 
müslünıandı. Adada o tarihte rumca, 
arapça, türkçe konuşulurdu . 

Ml.laddan önce Kıbrısın iki milyon
dan fazla ahallsl vardı. Ehil sallb mu
harebeleri esnasında da nüfusu blr 

Fakat, rıe yazık ki, takip ettikleri 'milyondan aşağı düşmemLşU. 
korsan gem1slnln izini kaybetmişler- Çelebi sultan Mehmedln Osmanlı 
~· ~ece Yarıs~.dan çok sonraya, hat- tahtına oturdUğu stralarda Kıbru 
ta bır kısmı guneş doğuncaya kadar adasında uç yüz binden fa~a nülus 
takipte sebat ettiği halde CAkgözlü şö- vardı. Bilhassa (Lefkoşa) ve sahilde 
valye)yi bulmak kabll olamadı. <Magosa> şehirleri çok kalabalıklı. 

Çalı bey, Akdenl:li ve bilhassa ada- Bunlardan başka iki üç kasabası ile 
lar hal.kını kasıp kavuran bu adamı birçok köyleri varsa da, onlar bu iki 
~·akalamadan Kıbns sahilinden dön- şehir kadar kalabalık değildi. 
miyecektl. K.ıbnsın, Olimbos d'.lğlannın eteğin-* de vaktUe Romalılar tarafındım i.şle-

0 devirde Kıbrıs çok kalabalık !dl. tilip yarım kalan altın madenleri de 
Akdenizin en büyük adalarından bi.ri göze çarpıyordu. 
olan Kıbrısı - birçok mühim deniz Türk donanması ilk deta Akden!ze 
vakalarınm bir kısnu burada geçtiği ç1ktı~ı zaman, Çalı beye: 
için - iyi tanınmamız l:izımdır. _Kıbrıs adasını bir de seçlrebll e-

Kıbrıs1n ş:ırkındn. uzun ve dar bir nlz ... Blrçok {ilkeler fethetınış g bl, 
şlblııcezire şekllııdc İskenderwı körfe- zenglı:ı olursunuz. Zira, oradaki altın 
zlne doğru uzanan kısmının ucunda macenleri işletilecek olursa, Osmanlı 
bulunan <Aya Andriyn) burnu ne ce- , devleti dünyanm en zengln devleUerl 
nup noktası olan (Gavat.t> burnunda sırasın:ı geçebilir ... demişlerdi. 
korsanlara güzel yntaklık edebilen kü- (.lıkası va:-) 

docu olduğu için, kızına da - kü- rruştı. Dora bir müddet onunla zedelere karşı bu adamın pek bü- böyle evlad sahibi etmek bile, kay
çücük elleri steka kullanacak dere- başbaşa kaldı. Bilyaları asabi asabi yük zaafı vardır. nanasile arasını düzeltmedi Genç 
ceyi bulunca, - bu oyunu öğret- yeşil çuhanın üzerine itti. Sonra, elini gelinılnin omzuna kadın, anneliği sebebile kendini 
mi~ti. Dora, bilardoyu öğrenmişti. Sonra, yanaklarında bir pembe- koydu: şimdi artık daha sağlam rnevkicla 
Bu bilgisi sayesinde, kard·inalin mu- Jikle: - Cenabı Hak sizi bu iyiliğiniz- hissederek kaynanasına daha kı-
habbetini büsbütün kazandı. Zira - Sizden bir ricada bulunaca- den dolayı mükafatlandının, kı- rıcı muameleler yaptı. Her sa.-
o da bilardo merakJısıydı. Genç ğıml - dedi. zı.m! ... - dedi. - Bu meseleler et- bah, sütnine, küçük Gmdo·yu 
Amerikalı kadında kendine layık bir Galebesıile neşelenm.i~ olan ihti- rafında daima hemfik~ olacağımızı Sant' Anna sarayına getiriyordu. 
rakip bulduğuna memnun kaldı Bir yar: görerek memnun oluyorum. İhtiyar kontes torununu da·ima öğle-
çok partiler yaptılar ve bu müddet - Buyurun, buyurun kız.tml Dora, Don Agostino'ya hayırper-. den sonra Pincio parkında görecek 
zarfında, din adamı, gelinini daha iyi _ İşte, efendim .. . Cenabı H ak- ver1ik projelerini anlattı. Papas, şek.ilde işleri tanzim ediyordu. Ço-
öğrenmelc ve takdir etmek imkanı-, kın bana verdiği nimetleri yalnız bunJan dinleyince derin bir hayre- cuk İngiliz hıfzıssıhha kaidelerine 
nı buldu. İhtiyar erkek, böylelikle, b~ına yemek ıçıme sinmiyor ... te düştü . Fakat düşününee bunda göre büyüLülüyordu. Bu da bü
ilk defa olarak, Amerikalı zeka.sile Mademki bu memlekette yaşıyo- esaslı bir iyiJ.ik fikri olduğunu kav- yük anneyi pek korkutuyordu: 
karşılaşıyordu. O zeka ki, elektrik rum, buranın fakirlerini de düşün- radı. Genç Amerikalı kadının siste- Başı çıplak. kolları ve hilcaklan 
ampulü gibi parlıyordu. Fakat ha- mellyim. Bana bazı aileler gösterin, mini benimsedi. serbeıı, açık havaya, yağmurda gü-
rareti olmıyan bir z.iya -idi. onları sefaletten kurtarayım·, kendi D h' tt•w · , l neşte çıkartılıyordu. Bu da Roma ora, ımaye e ıgı ınsan ara ikli . d 1 8 .... k b 

Kardinal, zahiren sogwuk ve ciddi kendilerine kifayet edebileceklerı' ka b .. ··k b' l"k ...... · d ın:ın e uyu anne, u tarzın rşı uyu ır a a a go".erıyor u. • .
1 

. w • • 

olmakla beraber, insan jztırapları- hale getireyim. Bu işe nefsimi mem- Rah'İp de hunun karşısında hayran- tam .manası e cınnet oldugu fıkrın-
na karşı büyük bir merhamet du- nun.iyetle hasredeceğim. Şu şartla lık duyuyordu. Hatta katolik ol- deydı 
yardı. Maiyetinde Don Agostino lci. ben.im onlara yaptıklanmt baş- mamasını hile hoş görüyordu. Her Annesinjn ricası üzerine, Lelo bu 
isimli alhn kalbJj bir köy papazı katarına aynen yapmalı: vaadinde tarafta medhinde bulunuyor, onun sistemde bazı tadilat yapmalarmı 
vardı ki, hayırperverlik işleri ıçm bulunsunlar ... Sadece kar?ılıklı yar- saadeti için safiyane dualar edi- kansına söyledi. Genç kadınsa ev• 
aağa sola başvururdu. Salvoni sa- dun ... Bu, benim sistemimdir... yordu. ]adını tam manasile Ameriblı U!!U• 

rayının bir tarafında otururdu. Ha- Kardinal gözlerini açtı. Bu tek- İzdivacltldan on ay sonra, genç Jile büyüteceğini, sa~lam adal~li 
yatını fakir fıkaraya yardımla geçi· lif onu gayet memnun etmişti belli. kontes kocaınna bir erkek evlad do- va hayata dayanır hır halde yetış-
rirdi. Gülüm.siyerek: ğurdu. Gayet güzel ve kuvvetli bir tireceğini katiyetle bildirdi. 

Lelo bütün bunları karısına an- _ Ala ... Ben size Don Agosti- çocuk. Bundan dolayı neşelenmi:- Torununun orijinaJ fikirlere kur-
latmı~tı. no•yu göndeı4irim ... Kendisine sis- ken İtalyanlarda babalık muhabbe- ban gideceğini düşünmek büyük an-

Bir akşam, hararetli bir bilardo teminizi anlatırsınız... Tatf>jkatını tinin pek kuvvetli ol<luğunu göre- neyi azaba sokuyordu. 
partisinden kardinal muzaffer çık- iyi kontrol e tmelisiniz. Zira felalt.et· l rek büsbütün sevindi. Fakat aileyi (Arkası var) 

-
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KOC OK i LANLAR 
Fevknlll.de ahvalin devamı 

müddetince gayri m uayyen gün
lerde haftada fki veya. iiç defa. 
nPşredllecektir. 

11\k sa.hası dahilinde çok güzel ~ir şım en gilzel mevkUude Sımens tram
a.partıman 17000 liraya satılıktır. Dk vay istasyonu Şahin sokak 18 No. ts
beş sene zarfında ıstıml~ke Ubl tu- tasyoncı. yanm dakika üçer odalı ve 
tulmıyacağı hakkında belediyen in ve- bir salon son sistem . banyolu geniş 
slkası vardır. Dosya. No. 365. Galata~ mutfaklar iradı ıoııo !ıat 12,000 - 3 
saray llse5l karŞ'.sında No. 184 Em- KİRAJ.IK ODALAR - Bir Alman 
laldş. Telefon: 49010. - 2 muallimesl nezdinde temiz ve mobll

DEVLET BORÇLARI 

CJ' 7,50 933 T ürk bo;rcu I. n m. 
• • 11138 lltramlyell 
, • 1933 İkramıyell Ergani 

L . K . 
19.95 
19.80 

A. B. C. 
t _ 1Ş ARIY ANLAR ŞİŞHANE K ARAKOLUNDA - Tmm- yeli iki oda birlikte veya ayrı ayn kl-

vay caddesinde 3000 lira iradı olan ralıktır. Pazar gününden maada her 
kargir bir ap3rtıman 35000 liraya sa- gün 15,30 - 19 n kadar Beyoğlu, is
t.ılıktır. Dosya No. 371. GaI31tasaray tlklal caddesi, 133 numaralı Hasan 
lisesi karşısında No. 184 Emlakiş. Te- Bey a.partımanı, ikinci merdiven, bl-

:a 7 1934 Sivas-Erzurum ı 
• > 1934 sıvas-Enurum 2-'1 

19.93 
19.40 
19.50 
60.50 
15.50 
29.50 
62.62 
42.
'1.40 
39.90 
ff.-

• 2 1932 Hazine bonolan 
, , 1934 • > 
• , 1935 • > 

'.l'l HAfo'll'ECİLERİN NAZARI DİK
KA'J'İNE - Gömlek, pijama, kravat 
ve eldiven imnllnde ihtisasım vardır. 
Müşterek ve yahud lşçi olarak çalışı
nın. Knrakoy Neeatıbey caddesi 190 
No Neratl Arseven. 

Jefon: 49010. - 2 rıncl knt <numara G>. - 1 
, 1938 • > 

A. Demiryolu tnhvUl I-Il 
ANKARA CADDESİNDE - VllAyet OKUL 8AKKALİYESI - Yüce ülkü , • m 

A\~RUPADA YÜKESK TAHSİL GÖR
AIUŞ, CJDDf. TECRÜBELİ - İnglliZ
ce :rransızca ve almanca llsanlarm:ı 
hakkile aşına her türlü «referansn ve
rebilecek bir bayan, i~haliit veya ih
r~cat yapan bir müessesede ç~şm.ak 
iı;ln her türlü anlaşma yapabilir. Is
Lınbtıldan başlta şehirlerde dahi çah
§abillr. Akşamda tİ.R.) rümuzuna 
mektupla müracaat. - 1 

konağına yakın bir mahalde yanrn lisesi bakkaliyesi klrnyn verilecektir. 
kfı.gir dokuz odalı bir ev 3000 lJraya İstlycnlerin şartlnrı bğrenmek üzere 
satılıktır. Dosya No. 363. Galatasaray okul muhnscbe5lne müracaatları. - ı 
lisesi karşısında No. 184 Emlakiş. T e-
lefon: 49010. - 2 5 - MÜTEFERRİK 

A. Demlryolu mümessil senet 
Haydarpaşa limanı 

H. llınanı mümessil senedi ~--

LiSAN BİLEN GENQ BAYAN -~ü
l:cmeml surcttr. turkçe, fransızca, ın
gllızce, biraz almanca bilen genç bir 
Türk bayanı ciddi müessest:lerde iş 
aramaktadır. N. T. rumuzu ıle Akşa
ma mürac.ant. - 2 

BiR BAKKALİYE TEZG!JITARI İŞ 
AHIYOR -A kerllkle ilişiği yok. Genç 
tecrübeli bekflr ve oıroma yazma bilen 
FnUh Hafızpaşa caddesi 55 numara 
Bakkal Mustafa. Kmııştnk. - 2 

2 _ 1ŞÇ1 ARIY ANLAR 
K ASADAlt T URK BA:iANI ARANl

J'Olt - Kem vt'rmelerl şarttır. Tallp
Jcrlıı b1r vesika fotoğrafile talısil de
recelerini kefillııin ve kendisinin ad
reslerini İ.st:ınbııl 176 posta kutusu A. 
M. rumuzuna mektupla bildirmeleri. 

-1 

ıuf1REBBİl'E ARANIYOR - Izmlr
de bir aile, yedi yaşında b!r erkek ç~
cuğa b:ıknc:ık oldukça genç ve tecru
bell bir bayan ıırnmaktadır. .ArzU 
edenlerin Akşam gazetesi vasıta.sile 
B.T. rümuzuna müracaat etmeleri. 

HASTABAKICI ARA~~OR - İs
tcklilcrln Nlşnnt.a.şında Güzelbahçe 
sokağında doktor Kenan Tevfik Ka
dın hastanesine müracaatları. - 2 

l\IAÖı\Zı\l\llZIN KASYERL~l>İ~"İ 
l'APAldLECl!:K Biıt BAYANA W 'l'l
YAÇ \'ARDIH. - Sultan hamam Mar
puçÇlılnr Q:ırşıh han No. 28 - 1 

3 ___. SATILIK EŞYA 

FATİHTE - Tramvay istasyonuna 
yakın bir yerde iki kat üzerine üçer 
odalı beton ltliçiik bir a.pal."tıman 
5000 liraya satılıktır. Dosya No. 362. 
Galatasaray lisesi karşısında No. 184 
EmHl.klş. Telefon: 40010. - - 2 

BEYAZIDDA - Çarşıkapıda tram
vaya nazır kagir on 1k.i odalı ev sa
tılıktır. Dosya No. 361. Galatasaray 
lisesi karşısında No. 184 Emlaldş. Te
lefon: 40010. - 2 

AKSARAYDA - İyi bir mevkide iki 
kat üzerine altı odalı kli.gir bir ev 
6500 liraya. s:ıtılıktır. Dosya No. 360. 
Galatasaray lisesi karşl.Slllda No. 184 
Emlô.klş. Tele!on: 4!l010. - 2 

KURTULUŞ - Glizel manzaralı, 
bol güneşli mükemmel bir apartıman 
ve dükkanlar satılıktır. Senede saf 
iradı 3756 liradır. Satış bedeli "15000 
Dradır. Dosya. No. 358. Galatasaray 
llsesi k:nşısında No. 184 Emlaki~. Te
lefon: 4!l010. - 2 

SATILIK APARTJl\IAN - Taksimde 
senevt dört bin beş yüz lira net geliri 
olan ve on iki daireli ve Talimhane 
meydanınm sayılı apartınıanları ara
sında bulunan konforu havi lüks bir 
apartıman <92,000) liraya sat1lıkt1r. 
Tak.Sim Abdülhak Hamid caddesi 
No. 23 Borkurtemlak. Telefon: 43532. 

SATILIK APARTl!\IAN - Şi~lide 
tramvaya 4 dakika mesafede seksen 
lira icara mütehammil üç kattan iba
ret 4 ve 3 odalı şirin ve hayatlar ve 
manzaralı blr apartıman satılıktır. 
Fiatl (12000) lira.dır. Taksim Abdül
hak Hamld co.ddesı No. 23 Bozkurt
emıak. 'l'eleton. 43532. 

SATILIK Vi LLA - Büyükadad:.ı. 
çaınlıkla muhat ve ayrıca gÜl bahçesi 
bulunan ve k~:ıa b:ıhçe içinde 2 odalı 
maa müşt.emil:it nyrı bir bölüğü ha
vi iki ctalrcll beton villll (12000) li
raya ı;tıtılıktır. Geliri yüzde 6 dır. 

Taksim Abdülhak Hamid cadd~i 
No. 23 Bozkurtemlak. Telefon: 43532. 

45 81.YGİC. KU\'\'ETİXDE DENİZ 
l'\!OTÖRU - Işler \·.ızlyctte genüden 
~>kanlan SKANDİA markalı çi!t. st
llndirll bütün alütı t.nmam makine ga
yet ucuz 1intle satıJıktır. Taliplerin 
Sirkecide Orhanlye caddesinde istas
yon ot ııne müracaat.lan Tel: 20708 
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SATILIK APAltTDIAN - Kurtuluş
ta Slnemköyde beş ve dört odalı 3 
kattruı ibare toıan seksen beş lira ica

JJALI _ Iyl cinsten İUA .. ~ b_alıları ra. mütehammil temiz yapılı ve m:ın
n!ınıyor. Posta kutusu 261 e muraca- zanılı şirin bir apartıman (12500) 11-
al. - 29 raya satılıktır. Takslın .l\bdiıfüak Ha-

SA'J'lı.IK DİZEJ, l\IOTÖRLERİ ve mld caddesi BorkurtemHik No. 23. Tc· 
.. 55 b . Jeton: 43532. 

(2) KA1U1·0N - Uç tanesi eygır-
Jlk, blr Lanesl (70) beygir:lik ka.r:ı ve S.A'J'ILIK DtlKK..\N - Beyoğlu Ba
drn!z vasıtalarında kullarulır mükem- Iıkpıızar :Ha.malb:ı.şı caddesinde el
ınru bir halde 4 adei Mersedes Bcnz yevm em lira kiraya mütelıammll bir 
marka DJ:ı:el motörlerl ve bir tanesi dükkan (7500) füaya satılıktır. Tak
Fordson bir tanesi 33 model Ford sinı Abdülhak Hô.mld caddesi Boz
marka knroserlll, fakat lastiksiz iki kurtemlii.k No. 23. Telefon: 43532. 
kamyon sntılıktır. Hergiin 20992 tele- SATILIK HANE - Tarlabaşı clvn
fonlıı. Hakkı öznk'a mfiracaat. - 7 rında otuz ıırıı lcara mütehammil kö-

AC'ELE SA1'1UK - Hordi ve Verdi şe başı dort odnlı M bir ~ane <325~) 11-
2 bas 80 mnrkAlı nz kullanılmt'\ Akor- raya satılıktır. Yuz ellı lira tamır ls-

1 ı ter . Takslm Abdülhak Hamid caddesi 
dlyonu gonııek \'C paz:ırlık e~ek. ç 

11 BozknrtemUlk. Telefon: 43532. 
Yuksekknldırımdn 90 No. 1ı dükkanda 
Jorj D: Papa Jorj!ü'y:ı veyahud .mı- SA'.flLIK HANE - Taksime beş da
bntaşta inhisarlar Levazım şubesınde dika mesafede elyevm ylrml beş lir:ı 
Samı Kutal'a müracaat. - 4 icarı olan beş odalı hamamlı hava-

dar bir hane (3600) liraya satılık-
SA'.fll.IK l\JOTOPOlUP ve SAÇ DE- tır. Taksim AbdUlhak Hamid caddesi 

ro - Slmcns m:ırkall gayet az kolla.- Bozkurtemfı.k. No. 23. Telefon: 43632. 
nılmış bir beygir kuvvetinde blr m~-
topomp Uc birer tonluk iki gıı.tvan:z Sı\1'1Lil< HANE - Taksime 2 d:ı
S."\Ç depo s:ıtılıktır. Akşamda. C. O. rti- kika mesafede elyevm otuz beş lira 
mııı:un:ı. ml'klupla miirac:.ı.at. - 2 ldraya mütehammil 8 oda ve dört 

Jr.atıı \e işlek bir cadde üzerinde bir 
SIK r.m ,\ LMAN PiYANOSU - Sa- hane (6500) liraya satılıktır. Alt kat 

tılıktır. Paztudan maada hergün Tak- dükkana ifrağ cdlllr:;e randıman 
sim Parmak kapı Imam sokak No. l6-l çoktur. Taksim Ab1ülhak Hamid 
dıı~na müracaat. - 4 caddesi Bozkurtemld.k No 23. Tele-

SATILIK TRAKTÜRÜ OLANLAR - ;...:fo;...n_:_-4_3_53_2_. - -------
.Markası ne ne yaktığını \'e hangi yıl 
m:ı.mulfı.tı olduğunu ve flatini Şişli Ebe 
tızı sokak No. ı de Fikri Tevfik kardeş 
otomobil okuluna. blldinnesl. Tele
fon: 80259 - 2 

ACl!LE SATILlK PİYA..~O - Çapraz 
tcuı Alman markalı bir piyanosu 250 
liraya acele satılıktır. Telefon 23035 
Ayasofya Ycrebatan caddesinde 43 No. 
da doktorn müracruıt. - 2 

SATILJK KELEPİR Y&~İ KAP PAT
ASTRAGA!'\ _ ve revkalade Arjante.
Te.ı. 21158 - 2 

4 - Kiralık .. Satılık 

SATILIK HA! "E - Sip:ıhi ocağı cl
varında tramvay gorür ve bir dakika 
mcs:ı.fcde elyem1 27 lira kirası bulu
nan 5 odalı bahçeli ahşap hane ar
sası fiatlne (2400) liraya satılıktır. 
Yüz elli lira. tamir lst.er. Taksim Ab
diilhak Hô.mld caddesi Bozkurtemlak 
No. 23. Telefon: 43532. 

ACELE SATILIK EV - Kumkapı 
Kadırga. ve Cinci meydanı civarında 
beş oda elektrik ve büyük bahçeli 
~arglr bir ev 2000 liraya satılıktır. Te
lefon 23035 Ayasofya Yercb:ıtan cad
desinde 43 No. da doktora müracaat. 
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l'tlOBILYAl,I APARTllUA..°" ARA.'"!· 

ALJUANCA DERSLERİ - Usulü 
trdrlsl mtıkemmcl olnn bir Alman Ba
yanı Alm:ınca dersleri vermektedir. 
Pazar gününden nıaade her gün 
15,30 - 10 a kndar. Beyoğlu İstikliıl 
caddesi 133 mımarah Hasan Bey apar
tımanı. lklncl merdiven. birinci kat 6. 

usı; PRt>I-'ESÖRÜ - İngilizce 
Fransızca dersleri verir. Mektep tale
belerinin derslerini izah eder. Her ye
re gider. Pnngaltı, CUmhuriyet cadde-

HİSSE SE.'l\JETLERİ 

T. O. Merkez bankası 
T. İş bankası nnma muharrer 
T. İş bankası (hamile alt) 
T. İş bankası nıümessll his. 
A. Demlryollan şirketi C3 60) 
A.. Demlryoll:ı.rı şirketi (% 100. 
Eskişehir çimento şirketi 
Şirketi Ha;Tlye 
Şirketi Hayriye temettü 

ECNl~nt TAHVİLLERİ 

110.-
9.95 

10.20 
103.-
22.75 
38.-
7.75 

28.-
21.-

si No. 217 3 ncu kat yahut Akşamda Kredi Fons1ye 1903 112.-
(Z.Z.) ardesine mektupla miirıı.ca- • • 191 ı 106.-
at. - 2 a ı Amorti 59.-

F RAN "" c İ • • Kupon 1.30 . ~•z ,A DF.R SJ,ER - Orta. --------------
okulda I<'nınsızca oı;rretmenll!H etmiş NUK U'r 
bl;retmen tarafından verlllr. Gösteri- -T-ü-rk_n_l_tı_n_ı --------2-3-.

5
-o 

~~"ni'e~ee:t~~r· ~~ş~md~ M. s. rümu- Külçe altın bir gramı 2.78 
• a r caa · Osmanlı bankusı <banknot) 2.40 

l\IEKTUPLARINIZI ALDmINız 
Gazetem.iz 1daı:el1anesinl a dres 

olarak &ostermlş olan ır:arllen
mfzden 

H. A. T. - M. 'J', - G. T. - l\lu'J.E. 
T. 8. - Ciddi - B. \.Ş. 

namlnnna gelen mektuplan lda
rehancmlzden aldırmaları mer
cudur 

K AMBh'O 

Londra üzerine 1 ı;terlln 
Nevyork üzerine 100 dolar 
Paris üzerine 100 frank 
Mfüıno üzerine 100 Uret 
Cenevre üzerine 100 frank 
Atina üzerine 100 drahmi 
So!ya üzerine ıoo leva 
Madrld üzerine 100 pezeta 

Türk lirası 

!i.2375 
132.20 

30.80 
0.9975 
1.6225 

12.9375 
Nazilli Asliye Hukuk Eudapeşte üzerine ıoo pengö 

Bükreş üzerine ı oo ley 
Mahkemesinden : Belgrad üzerine ıoo dlnar 3.175 

Nazilli basma rabrlkn.sı apartıman- Yokohama üzerine 100 yen 31.12251 
lannda oturan boyahane ustası sö- Stokholm üzerine 100 kuron 31.0050 
keli Mehmet o~ln Hnlli Sökün tara- il",--------·-----.... 
fmdan İzrnlrd!! Alsancak Şehitler ANKARA RADYOSU J 
mahallesinde Piyade sokaıtında 39/1 • · 
numaralı evde ölfi İmam Cemal kızı 
Bedriye aleyhine lkame olunan bo
sanma dovasındn. müddeln.leybln ika
metgahı meçhul bulunduğundan ga
zete ne m:ıhleeme gilnii duyurtılduittJ 
halde muallfık bulunan günde m:ıh
}:emeye gelmemiş olduğundan gıyap 
kararının gazete ile llfınma mahke
mece l:arnr verllmls ve muhakeme 
17 2 941 çarşıımb:ı saat ıı e talik edil
miş olmakla bu gfinde ya bizzat gel
mesl vevn blr vekil göndermesi aksi 
takdirde muhakemenin g!ynbında gö
nilcccğl giynp kararı mahiyetinde 
olmnk üzere llı'\n olunur. 

SATILIK 
Çok giizel cinq ve modern 

stilde yatak ve yemek odası 
ınobilyabrı satılıktır. Her gün 
ı;aal 3-7 arrısınd,ı Beyo~lunda 
ilk Belcdi:ı; c S. 5 No, Küçük 

Tünel hanının 4 No. sunda 
•••• görebilirler. 

2 Şubat Jlaznr giuıü Öğle ve akşam 
12,30 Program, 12,33 Benıber .şarkı 

ve türküler, 12.50 Ajans haberleri, 
13,05 Saz eserler! ve oyun havalan, 
13,25 Salon orkestrası. 18,03 caz or
kestrası, 18,50 Çifte !asıl, 19,30 Ajans 
haberleri, 10,45 Çıttc fasıl, 20,15 Rina 
Ket.ty pliıklan, 20,30 Maurlce Cheva
ller pHlklnrı, 20,45 Solo şarkılar ve 
taksfmler, 21,15 Konuşma, 21,SO Han
sel ve Gretc!l opernsındruı hülrısa (Pl.), 
22,30 Ajans haberleri ve spor ser\'lsl, 
22,50 Dans mfizl&I (Pi,). 

3 Subat p:u:ar tesi sabahı 
8 Program, 8,03 Ajans haberleri, 

8,18 Hafif parç:ıl:ır <Pi.), 8,45 Ev ka
dını. 

l'EN İ NEŞRİ l' ı\'l' -Okul ve Aile 
Ansiklopedisi 

Muallim Ahmet Halit kıtabevi 

J sf an bul Levazım 1 tarafından hazırlanan bu mü-
au~irliği satın alma lhim eser çıknuştır. Bu ansiklo-
komİsyonu ilanlari ped.i" okul ile aile arasında bir 

-----·--------- bağlılık vücuda getirmek rnak~-
Sirkecldcn İğne nd:ıya 80 ton yem dile tertip edilmiştir. Bir çocu

ve 60 ton ot nakil ettlrllecekUr. Pazar- ğ1l bütün derslere ve hayatta 
lıkla eksiltmesi 5/2/941 çarşamba gü- rasladığı şeylere dair aklına a..,e
nü $!\:tL 15 30 dn Tophanede Lv. amir-
liği satm almn komisyonunda. yapıla- len her sualin cevabı bu kitapta· 
cakt.11". Motörü olan lstckmenn kati verilmiştir. Eserin mühim bir ci
tem!nntınrile belli saatte komisyona lıeti de eski tabirlerl ve · t · 
gclmele.rı. (857 _ 732) c ~ nı enm-

•.. !erin yan yann konulmuş olması-
Behcr kilosuun •350 kuruş tahmin dır. Gayet nc.>iıs bit· cilt içerisin-

cdilen «15501> kilo kndar sarı vaketa d 500 f ak 
almacnktır. Pazarlıkla rksiltmesi c ''e snyı aya y, ın olan 
3/2/941 pazartesi gunü saat 13,45 de 1 eser 250 kuruştan ibarettir. 
To;>hanede levazım fımlrllgl satın al-
ma komisyonunda yapılacaktır. Istek
lılerln belli snntte komisyona gelmele-
r!. (858-736) 

AKŞAM 

Sene Ut 
8 Aylık 
s Aylık 
l Aylık 

Türkiye 

1400 kuruş 
750 • 
400 • 
150 • 

Ecoeb1 

2'100 ktUUŞ 
1450 • 
800 • 

> 

Doyce Ortent Bank 
• 

Dresdner Bank Şubesi -M:erkezlı Berlbı -TUrktyed9 Şubeleri ~ 

lstanbul (Galata) 
Deposu: T iitiin Gümrük 

Izmir · 

Sahife 7 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONlt.ı ŞİRKE.Ti 

TESiS TARiHi 1863 
Statüleri ve Türkiye C ümhuriyeti ile mlınakit mukavclcnameai 

2292 Numaralı 10/ 6 / 1933 tarihü kanunla tasdik cd"I · ti 
" :C24/.6/ 1933 tarihli 24.35 Numaralı Resmi Caze\:}11 r. 

Sennayeıi: 
ihtiyat akçesi: 

10.000.000 İngiliz Lirası 
ı .2so.ooo İngiliz Lirası 

Türkiyenin ba§{ıca Şehirlerinde 
PARlS, MAR.Sl!...YA ve NİS'de 

MISIR. 
LONDRA ve MANÇESTERDE 

KIBRIS, ~NANlST AN. İRAN, IRAK, FJLISTIN 
ve MAVERAYI ERDÜN'de 

Merkez ve Şubeleri 
Yugoıla'fYa, Rumanya, ~unanistan, Suriye, Lübnan 

F'ılyalleri n b6tün Dünyada AcenfA ve Muhabirleri vardD'. 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 
H esabi cari ve mevduat beıaplan lü§adL 
iTicad bed.Uer ve vcıaikli krt'diler küşadı. 
iTürkiye ve Ecnebi memlekctlt"r üzerine bıide ıencaat isliontosu 
Boraa emirleri. - · 
Esham ve tahvilat. altın ve emtaa üzerine avans. 
Senedat tahsilatı ve ıaire. ' 1 

En yüksek emniyet prtlannı haiz kiralık: 
Kasalar s~ıvis: vardır. 

Piyuamn en müsajı prt)arile (kumbaralı veya 
kumbaras'z l tuanııf hesapları açılır. 

CAFERF AHRI nin 
eserlerinden 

Kuru 

YENl HARFLERLE 
Savaı ve Polis köpeği 50 
Tavuk. haıtahklan 25 
Tavuklan çok yumurtlat• 
mak için ne yedirmeli?. 25 
Ne zaman civciv çıkarmalı~ 5 
T avukçulukta muvaHakı· 
yetin mn? 25. 
Tavukçuluktan Dastl para 
kazanılır) 2S 
Nasıl tavukçuluk yapılma-
bdır? 25 

ESKİ HARFLERLE 
Mufassal yeni tavukçuluk 100 
f:" eçi beslemek usulü 25 
Av ve aa.lon köp ekleri 25 

Sabf yeri: İKBAL Kitabevi 

«AKŞAM» neşriyati 
ROMANLAR 

Küçük hanlar 
Kıvırcık Pqa 

Vu-Nü 

Sermet Muhtar 
Deli Sclumi izzet 
Yalı Çapkını 

Burhan Cnbit 
Bu perdenin arkasında 

z. 1. 
Düğün gecesi 

Kuruş 

75 

75 
30 

30 

40 

Burhan Cahit 100 
Sumer Kızı 

lskender Fahreddin 125 
Aayadan bir gün~ doğuyor 

lskender Fahreddin 80 
Pembe mqhıbh Hanım 

Sermet Muhtar 70 
Bir kadın geçti 

Selami İzzet 20 
Dc:vler kaldırımı 

H alit Fahri 75 
~ fırtınası 

Muazzez Tahsin 50 
Tevzi yCTİ : 
AKŞAM matbaası 

«AKŞAMıt karilerine mahsus 
yl!.zde 20 tenzilat lnıı>oou 

Lokman Hekim 
(Dr. HAFIZ CF.MAL) 

Dahiliye mütehassisi 
Divımyola 104 

Muayene saatleri Pazar hariç 
her gü. 2,5 - 5 Tel: 22398 

Banka Komerçiyale 
İtalyana 

Sermayesi ve ihtiyat akçesi: 
H'l'.!96.198.95 İtalyan liretld.Jr. 

Merkezi idare: MlLA.NO 
İtalyanın ba~hca şehirlerinde 

SUBELERl 
İngULere, t Tic;re, Avusturya, r.t:ı
earlstan, Yuıosluya, Roman3·a, 
Buiıaristan. l\lısır, Amer ika Cc· 
mah1rl mütteb idesl, Brczllya, 
Şill, Uruguay, Arjantin , Peru 

Ekvatör ve Kolumblyada 
Afilyasyon1ar 

1.sTANBUL ŞUBE MERKEZİ 
Galata Vo)'Toda caddesi Kara
köy palas CTcL 4484.1 2/3/~5) 
Şehir dabilindtkl l\Centeler: 

İ.stanbulda. : Alalemclyan banın da 
Telef. 22900 / 3/ll/ 12/ 15 Beyot
lmıda: ist iklal caddesi Tel. 1104.G 

iZMİRDE ŞUBE 

Selanik Bankası 
Tesls tarihi : 1888 -İdare merkezi: 

İstanbul (Galata) -Türkiye şubeleri : 

labmbul, (Galata. Ycnieami) 
MERSİN 

ADANA Bürosu 
Yunanistan şubeleri : 
SELANİK. ATtNA -Her türlü Banka 
muamelatı 

Kiralık kasnlar. 

......... Doktor ........ ~ 

Bahaddin LOtfi 
Varnalt 

OPERATÖR ÜROLOG 

Böbrek, nıcsane, idrar ve 
tenasül yallan hastalıkları 

mütehassısı -Beyoğlu, İş Banl:ası karşı
sında. Emir Nevruz sokağı, 

Panaiya aprt. No. 2. 
Tel. 42203 

Dr. A. Aı1m Onur 

Ortaköy 
Şifa Yurdu 

Her t ürlü banka muamelatı 1 
....................... • ....................... lmlilliiı FINDIKLID _Tramvay caddesi- YOR _ Tnkslm, Ayazpaşa, Maçka Posta ıttıhacmıı. dahli olmıyan 

nln deniz cihetinde 300 M2 depo ola- semtlerinde lüks mobilyalı, konforlu ecnebi memleketler: Senellğl: 
rak kull 3600 altı aylıl!'l 1000, tlç aylı~ 

anılmnğa ve apart1man inşası- iki yatak odası, yemek odası ve sa· 
na elverışıı ar.sn satılıktır. Dosya No. ıondan ibaret, sofra ve yatak takını- , _____ ıo_o_o_t_uro __ şı_n_r_. - ---• 
369. Gnlntnsnray lisesi karşısmda No. ıannı, hizmetçi qdasını havi bir apar- Tclefonlıınmız: Başmuharrir: 2056 

Beykoz Askeri Sabn Alma Komisyonundan : 

Şehiı gürültüsünden uzak bir 
yede büyük bir parkın içinde 
ve çamların ortasında fevkala
de güzel manzaralı çok temiz 
ve iyi bakımlı, kadın, erkek 
her türlü hastalara açık hususi 
hastane. Sinirlerini ve yorgun
luğunu dinlendirmek n neka
hat devrini geçirmek istiyen· 
lere mahsus yegane müessese. 

Telefon~ 42221 

184 Emlnklş. Telefon: 40010 - 2 tunan aranıyor. Istanbul posta kutusu Yazı işlerJ: 20765 - idare 20681 
FENERRAllCEDE - Tramvay hattı 176 No. yn a:Apartımnn• rünıuzile ya- l\lüdür: 20497 

1izcrtndc 8 odalı bir vına satılıktır. Biı- zılması. -
3 

l\l uhnrrem s _ Kastm 87 
tün konforu haizdir. Satış bedell 10000 ME'l'RESİ 40 KURUŞA A~SA - t Q" öıı. ..._. Ak. y t 
ıl " ü r k 1 d rağ S. m. u. ı>· .uu. a · ı-ndır. Dosya No. 367. Galatasaray 11- Göztepcdo denizi gor r ev a a. e - 146 "02 o 43 12 oo 134 

ı d b E. 12,0'1 , ı, • , , 
ses knışısında No. J84 Eınl~kiş. Tele- beti arlan nczan•tll havıı nr ır mev~ !1 3 2S ı11 on 18 26 5 
f l kt "k k u Vo.. 6,30 8, l , u, " , 19, 8 on: 490111 ~ kide kumpanya suyu, e e rı , uyus 

KUTt'rt LrşT,\ _ Iy! bir mevkide ıncH•ud her ti.Jrlii ves.-ıite yakın arsa İdarehane: BabıAll civan 
95 M2 nrsn 1000 ııray:ı satılıktır. Dos- acel;. satılıktır. Toptan yüzde yirmi is- Acımusluk sokak No. 13 
yn No 360. Galata.sur y li.se~i k rııısın- konto cd lir. 17 den sonra Telefon 
da 'No. 184 E l k . T 1 . .;9010 ., 52,153 mürncant. 

1 

ı - 40 ton kuru ot 11/2/941 salı günü saat 14 de Beykozdn. askeri sn.tın 
alma komisyonunca mıinakasayn. konmuştur. ı..ı--••• Doktor 

2 - Tnkanür eden fiyat iızerindcn 3 de 15 teminat alınncn.ktır. 1 
~ - Evsaf ve §crntt her gün mezkiır komlsyond:ı ~öruleblllr. l722) \ Tevfik Akif Ayısık 

Oahili Hnstıılık1ar Mütehnssısı 
Be) o~lu Parmakkapı imam 

BeyRoz Askeri Satın Alnıa Komisyonundan : ı t>ok::1k nuıııarıı 2 s pazarrli'.\11 
ı - !:ıO ton saman 10/2/941 p:ı.zartesl günü s..-ı:ı.t H dt' Bcyıtoz asket·i sntm maada s:.ıat 14 18 11 kadar. 1 

alma komi .. yonuncn münaknsay:.ı. konmuştur. 1 Gt>ce munı<".ıntlaı ı da kabul 
2 -Takarrür eden !lnt üzerinden '1 de 15 teminat .llın caktır. edıl r feleJ' n · 41905 
3 - f:ysaf \'e şerait hergün mezkür komlsyond;.ı gımıleblllr. ı.723 ih•mamıC'CJ•mllill•ım•••• 



.. llablfe. AJtŞAll 

SU AKARKEN KOPONO ooı.oug Emlik n Eytam Benbemda• ı 
7~•rr<f~ ... ... ... Tcl'l SJ;ımlll 01D11 1,_... 'l'•r' b 

ım l'llllallımll'tlıl* ..... .U. &mne.111 
QoltıılıDI ı r111-. w JIBl , ıı- 1111. il.it"' 1.11 

un _....,, ..,_ ilah. Dalt&-
......... um clla-t hanlh 
............ ı lldltetN,... Blhoıtll ... 
Dl • pafta 111. lda '111. panel 1 -- ettll 111 Bil. • ... "-

ım ..,.. TM&m mab. '*' 
lhhtlır peni llaJıtar Sadettin 'Bahoell eYla 'l'llmlbla '* '*' ,.. ı uı ı . . •.- 111 1ıı., ,,.,,, • 11a 

1'111 BeJw1111 ~ matı. Ilı'· 
-. -- 8lt1 J8Df 811 taJ 1 • .......... ma 

1111 BefÖlla Taı&Tl& ~ flltl ,eni 
mahalle Jen1 tabur &lul aot. 
elti ı. '9ill 1-1 • 45.- Ara 45.JI llJ t.-

ırrı Kadıt6; caıer ala mah. Moda Ba.hoell e'f1n 
cad. e*1 15'1 ae.- '1/M illa. le.H llJ 87.20 

19'11 KadıUJ o.nan ata mah. ea1d 

~-~· 
çıkma11 ye 

Vahap beJ aobtlan estı M 
mflbrrer, JeD112-3 pafta 3, ada Klrglr eYID 
54, panel D 450.- l / t hla. HM2 90.-

ım Kadık6J Olmanala mah. eüi 
Qa'11fba4l Jalce'lesl yeni Nilzhet 
Et. aokat. elkl 22 yeni 28, taJ 28 1'88.- EY 8! M2 297.80 

UNll KadıköJ o.nan ala mah. MJak1 
anber IOtat uld 8 Jen1 5 taJ 5 Bahçeli ah-
pafta ı ad& 2, panel 38. 800.- l&P eT '10 M2 180.-

mı Bmlnöoll Aban)' yalı mah. 
KUIDl&l IObt utı ıoı mtıteı-m: 
J9D1 111, pafta 218, ada MO, 'PU· Ahfap nln 
•l 1'1 as.- 11'12 m.. 3'I Ja ıı.eo 

2'1U Zmln6nl AbaraJ Yalı mah. 
A1boJaealar mt. elltl 19 Jml 11. Bahçeli ahlaP 

2 Şubat 1941 

TAKSiM BELEDiYE GAZiNOSU 
C-+acn o ...._ _...._ c-la --- .... Wr 
lal BAHÇESiNE ..,,, 'sılr. s.w. t • • • ille ' ı •il 
................ , •• dıllrl - .... .......... 
,. uu W. ..,. 11lsınlaf • ı _.., Ç 1 C A N 
M O Z t K A S 1N1 •h'•J• ... ... ......... Balar•I .. *"' •• 'Nlht ......... nldt ae;iımek ....... ..... ...... ~. 

pafta -· ada m. panel 19 281.- nlıı 1/1 illa. il MI H.IO l/IA _____________________ , 

2'lM Bmlıı&ıtl Klvit &JUOfJa mah. 
Kad1rp. meJdam .at ..... 
mtlterrer ıent l'I, pafta 'IJ, ada Ahl&P barüamD 
HO, panel ıT 11'1.- ,80/ltıO B. llJ.IO MI IT.40 

ftl'1 llmln&ı8, k8olt AJUOf1& mah. 
~ me)'d&nJ Mü esti 45 

· müerrer Jenl 19-21 pafta '12, Harap evin 
ada 140, panel 28 12'1.- 780/ 1820 h1a. ta ıa 25.40 

SORGULARINA CEVABIMIZ ı mı BmJn&ıtl Mercan mah. Malı· 
matpqa cad. B6Jlt çorapçı 
ban 8*l 11, JeD1 'I pafta M, ada 

Otomatik bir amette hazırlaaaa CAPA.U.-lt..U 9orbabk komp
rfmelerinin temin ettiii kafa7J+. kazuclırdaiı nkti. api zamaacla ae
fueti ye kalori kuclretiai mW.terem ... taıad .. lara tanıtmak müeadile 2191 

klnaz ..adclıiı içindir. 

BQlk Bakkaliye maiazalanncla bulunur. 

Bir çift aayet beyu Ye nadide 
'l'llK '1' A' .ıBL&lft' .&. K'OPB 

28H 

2811 

8 Şamt t M t p 1111m• ... Mlll 14 de 5-d.I Weetı fıMI• 28S7 
------ Ma.,.ı, aaloat • • 11tabıldlllıcıc9kbrlldıır .. _____ _ 

TIMOFU __ .. , .. 
(Aw..t boaa) ..... ........................ . 

.......... eılilepd ••• ,.-........... ,ir ............... . 
U Wı•an tllrt .......... ca mııı.,• W. olar W Wr çcllr ... ._ 
........... ıal 111;8. 1'IMOFUJ ........ - WrW ---
•• s.w.ıt VcLAh:? • 7 aıd 1·1

1 
....... H• Ec11 ııle •11ı1A11mı• .............. 

111. panel il UOO.- Klrllr oda IO 112 240.-

Bmln&ıtl Dıarebatan mah. Kız
lar alul ban IA bt utt JeD1 
ıı ı>an. 1. ada a1. 120.- Klrl1r oda • M2 M.-

Bmlnöntı Çaqı mah. Rebia ba-
m alt kat eetı J'8nl H pafta 1 
ada 2'118, panel 2'1 

Befolla Kocatepe malı. Nizami
ye ciiCl-' n. taJ :ae. pafta •. 
ada m. panel ı 

BmJnönil Oedltpqa, Jbln SJ· 
nan mah. esti ttllbentçl yeni 
Ttllctl eobt eatı yeni 11 pafta 
ıı. ada nı. pal'lel s 
l!mln&ıl ,._ ,.ıı mab. 
Kmmal mblı: elld M, 'J9DI 12'1 
pafta ili, ada MO panel '18 

BQolla 1161eJin ala mah. Top.. 
m ı.we aot. eetı yeni ıt pat-

385.- Klrwtr oda il 112 .,., .-

Ahpp eY 
as.- Halen oda 18,00 lıQ 18.80 

Aralıll mOt-
temll hanenin 
1/ 2 h1a. kU11I 

llft.- mllfterettlr pt llJ 188.20 

AblaP nlD 
t/U 1dl. 111.-

11.- len aradır. M,IO 111 , .. 
ta 5, ada Mf panel ., 4805.- ltlrgtr n 13,IO M2 911.-

Be7otıu But6J Abdillellm 
Tatrlbeıı 

'l'tlrklJ'• CJtlala111'1J'•M 
ZiRAAT BANKASI 
Kma.lq ıulld: ma. - 81rmQlll: 100.000.000 Tllrt ürUL fabl ft 

aJUI ildeOl: -Zirai ft.................. . .. 111'1. 
Para blrlldlrenJere 18.IOI Ura lknnnlJe ••'> .. 

ZJraat Ban&aaınaa &umoaran Ye 1hbarm tuarntt bnaplannda en 
az &O ıırıw bulunanlara lellede t ctera oetılecek kur'a De &f&ltd&tl P1lu 
ttöre ikramiye dalıtılacattır: 
& lldel L• llıabll t.• Ura 
& • 500 • 2.808 • 
' ... . ı.• • .. . ı• . .. . 

111 ..... ...,.. ... Ura 
128 • ti • ., • • 
... • • • a.- • 

DtlmA'l'ı 811&plarmdül paralar bir .-e IOIDde IO llıadan ..... 
d8'm!ver.lere ıtramın oıttılı takdirde ., • feslılDe ftdleoedr 

Kar'lar llmlede & 11efa l .,ttl. l .............. l mart w 

ı lumlran tarlhlerlnde ~·· 

128'11 
malı. 8*1 Talan, Jenl talfa )'&
matı IDt. atı 20 

BY1n 511 
120.- Hla. 100 M2 ıt.- Selimiye Aakeri Saba Alma Komiayonandan : 

.l --

... ------ 1941 iKRAMiYELERi 

T. 18 BANKA 1 
1941 Küçük 

T wıal He.,,,,ı,,tri 

ikramiye Plim 

IMll& .. Urabk =--
1 • im • -=--. 
1 • ,.. • =I"'-. . . ... ., =-- . 
1 • - • =--- . 

• .. 111. =1111.-. .. . .. . _....,.__. 
- • il.. c:..._. 
Ketllılm: t 81111at. 1 ...,., 1 
.... 1 ......... .......... ,.,... 

Bmln&ıl, Alraar&J Jalı mah. 
tltlp Kuun boltanı aot. eatı 8 
pafta 110, ada M2 panel 22 3Hl.-

Boat.anm 
I0/'12hll.. 

L - Aatert lbtlfao IOla 100 ton l&llWl 311/Ml PU&rtea1 stlnl aM 
11 de 8ellm1Jedetı 1&tm alma ~unda ~ 1&tm aJmlCÜ'tll'. 

1111 M2 m.80 1.. - PUartıt nettcell tebrrlr edecek .ıvaı tzerlndm " c1e ıs ıem1nat 
Bmln&ıtl lfematpa1& mah. Tat 
ban d at t1t1 )'8ll1 rı parta 
ID.ad&IU~U 

2925 Bmtn&ıl. 8tırurl mah. MoUatatı 

100.-

alır.acaktır. <UC» 
Klrslr oda-
nın 1/2 BJI. IO 111 Selimi,. Sabn Alma Komisyomclan ı 
Klrglr dik· 

caddeat esti 12, yeni u. 11/1 
patıa a. ata s12, pataeI 9 2'10.-

dnm WMO 
Jlla. .... M2 

ı - Asterl lhtlJ&o ıotn 1JO ton odan 312/Hl paaneal llnl .ıo. da Sell 
ınlJedekl l&&uı alma ~anda puarhtJa ll&D ahn1Cttlar. 

H.- 2 - Puarbt neUcell tebırtlr edecek fi1at berlDdeD 1' 11 teminat aıı-

212'1 Bmhıönl 88leJDW111e mah. 
AJ11 bdlD )amamı aot. lltl 1, 
J8D1 '1-t pafta ıoı. ada m, par. Harap 
.ı f Sl88.- htmam 

!Wn*lr !aelrll tlftUll J9D1 11 

tt*fıdar .... Ali .. mah. 
eMl a.oı Jaıbr, J8Dl blJbtD 
dalc '*1 1-1 mllreftw JIDl 
M 

Df!ıkH.nm 

lt'l.- 1/10 illa. 

Tal"' ld
IOO.- reo ooall 

811,llM2 .... 

'l'abtlllD 
•.Mlıll •.• 

'l'atd*l 
ıı.1ı11 •.-

nacatm. ('711) 

Ustabaşı ve işçi alınacakbr 
lurlôye Demir ve Çelik famıllall,an 

MüessewNz için apiıd8. miktar ve ••t
lan ,...ıı mtallqa ve ifdler aluaacaktar. 


