
AtatürkUn Bursayı 
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Şehir meclisi bugün 
Valinin bir nutkile 
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Almanya daha fazla 
bekliyemezse ve bu 
yıl mutlaka bir şey 

yapmaya mecbur ise ... 

Almanya Führert, bu yılın katı 
olacağını, ıızamanı gelince• İngil
tereye son darbenin indirileceğini 
söyledi. Fakat ilkbaharda deniz
altı harbine başlanacağını, hava 
hücumlarımn da devam edeceği
ni haber veren B. ıntıer, lngilte
reye kalı darbenin nasıl vurula
cağından bahsetmedi. 

.. 
-

Hiç şüphe yok ki Alman~
rerinden askeri planları açıga 
vuran lı~ kumandan tedbirsizliği 
beklenemez. B. Hitler: c<Filan ta
rihte, falan yerden İngiltereye 
şu şekilde taarruz cdeceğiını> di
yemezdi. Diğer taraftan, sonu 
meçhul, uzun ve çetin bir harbe 
giıişmiş, yıllardır sür~n. fed~r
lık ve mahrumiyetıennın bıtm~-

İngilizlerin eline geçen Tobrukta en mühim cadde: Piazza del Re 

. i sabırsızlıkla. bekleyen bır 
sın . b" t milletin şefi sıfatile: «Hıç ır e-
şebbüse girişmiyeceğiz, _b~ınızı 
soktuğum bu büyük belanın so
na ermesini tevekkül içinde bek
liyeceğiz ... >1 diye de konuşamaz
dı. Harbeden her kumandan 
gibi «Hazırlandık, düşroaıu m:ın
Vedeceğ'iz, zafer bizimdir11 dedi. 

Fakat tecrübe ile sabittir ki 
B. Hitlc; bir şeye karar vermedik
çe yüksekten atıp tutmayan, ya
pacağuU azçok evvelden ~aber 
veren, sözünü yerine getınnek 
için de mutlaka bir şeyler yap.an 
bir adamdır. Son nutkunda In
gil tereye karşı herhangi bir ha
rekete geçeceğini bu derece katl
yefae söyledikten sonra önümÜZ
deki aylarda eli kolu bağlı dur·· 
masına imkm yoktur. Zira, kar
şısında, harpten bı.kmı.:?_ olma~ 
tabii, sıkıntı içinde ezilen hır 
millet var. 

o halde ne y:ıpacak? Daha 
doğrusu, Almanyayı an1 bir f ela
kcte sürüklemeksizin, kazanç 
hesabında azçok emin olarak ne 
yapabillr? Unutronmahdı~ ki. B. 
Hi tıeıin başka bir mezıyetı de 
hes..'l.psız işlere iltifat etmemek 
- dostu Mussolini gibi - akıbe
tinden şüphe ettiği delice mace
ralara atılmamaktır. 

ingilizler 
Agordat'ı 
zaptettiler 

Yüzlerce esir ve birçok 
harp malzemesi ele 

geçirildi 

J tal yanlar Habeşistan tJe 

Somalide de ricat halin· 
de. Boyna malzeme 

bırakıyorlar · 

Kahire 2 (A.A.) - inglllz umumi 
karargAhının tebliği: llibyada, kuv
vetlerlmlzln taho.şşiidü, Dcrnenln gar
binde, muntazam surette devam et
mektedir. 

Erltrede, kıtalarımız dün sabah 
Agorda~ şehrini zaptetmlşler yüzlerce 
esır al~lar. bir çok top ve motörlü 
nakliye vasıtaları iğtinam etmi~erdlr. 
Bundan başka. altı orta sıklette ıtal
yan tankı, beş hafif t.ank ve 15 top 
tahrlb ett.ık. Düşman, Inglllz ve Hind 
ıotaıarı tararından yapılan nlhal hü
cum. esnasında bir çok kayıp kaydet
mişlerdir. İnglllz hava kuvvetleri, bu 

Sılırdan aşağı 

55 derece! 

lsveçte mülhit soğuk
lar hüküm sürüyor 

Stokholm 2 (A.A.) - Stefa
ni ajansından: Geçen ay 1814 
senesinden beri senenin en 
soğuk kinunu.sanlc;l olmuş

tur. Hararet derecesi, birçok 
yerlerde sıfır alhnda 55 dere
ceye inmişf.ir. 

Macaristanda kar 
Budapeşte 2 (A.A.) - Ste

fani ajansuıdan: Yirmi dört 
saat içinde Budapeşteye ve 
Macaristanın bir çok geniş 

arazisine fasılasız kar yağmış
tır. Münakalat, ciddi surette 
sekteye uğramıştır. Dün öğle
den sonra hararet derecesi, 
birdenbire yükselmi§ ve Tuna 
nehrinin sulan laşmağa. baş
lamıştır. 

harekata Jştırak eylemlştlr. ""'------------" 
Dün akşam güneş batarken ~uvvet- Macar meclisinde 

lerimlzln ııeri uusurlan, Keren e doğ- . 
ru geri çekilen düşmanı yeniden ya- Budapette 2 (A.A.) - Stefa?ı: 
kındrrn taklb etmekte ldl.. Barentu Dün bütün siyasi fırkaların aktettık· 
ınmtnknsında, baJ'ekft.t nıüsa.ld bir leri konferans neti$:esinde, Macaris
tar1dcı. inkişaf eylemekLedir. Daha. tamn üçüzlü misak ile Yugoslav -
cenupta, Blerundl şimdi elim.ize geç- Macar dostluk m'İsakının kabulüne 

l bulunmaktadır Daha evvel Um- k 1 ı· ın ş 1 k'ıı ıa olan İtalyan müteallik prolo o un par amentoca 
harar'dan ger çe m"l · 'ül d·ı..ı ·- · d h 

tl inden yeni esirler aldık. tastikıne teveaa e ı -;ı1g1 sıra a ~r 
kuvve er ·· l ·· ·· k ad v zgeçn ege 
Habeş vatanperverlerinln faallyeti}e tu~ u r·kmunka a§ a~I 'ta. ı 

ltalyanlar 
Tepedelen'i 
boşalttllar 

Yunanlılar cephede yeni
den mühim mevziler 

ele geçirdiler 

içinde subaylar da fıulu
nan 270 esir alındı 

Londra 2 (A.A.) -Henüz teyid 

1 

edilmiyen bir habere göre, İtalyan• 
lar Tepedeleni tahliye eylemİfler· 
dir. 

Atina 2 (A.A.) - Dün akşam 
neşredilen 98 numaralı Yunan teb
liği! Cephenin muhtelif nolctalann· 
da kuvvetlerimiz ınuvaffakiyetli 
mevzii muharebeler yapmıılar ve 
mühim mevziler iıgal eylemişlerdir. 
Birçok otomatik silah, havan topu 
ve her cins harp malzemesi iğtinam 
ettik. 2 70 esir aldık. Bunlar ara
sında subaylar da vardır. 

Cavallero'nun plani 
Atina 2 (A.A.) - Gazeteler, 

Yunan ordusunun yeni muzafferi
yetlerilc, general Metaksasın ölümü
nü istismar etmeğe çalışan düomana 
cevap verdiğini yazıyorlar. Gazete
ler diyorlar kiı « Y en.i İtalyan baş-
kumandanı Cava1lero' nun planı bize 
mevzi muharebesini kabul ettirmek 
istiyordu. Bu plan akamete uğramış
tır. Yunan ordusu ilerliyor ve iler· 
leyecektir.> 

(Dcvanu 2 nci sahifede) 
Führer, nutkunda, İngiltereye 

kati darbe indireceğini söylemek
le beraber ingiliz adalarım istiyla 
edeceği zannını uyandıracak bir 
kelime sarfetmemiştir. Esasen 
bütün dunya askerleri böyle bir 
harekete imkan olmadığında 
müttefiktirler. İngiltere sa.b.illeri 
müthiş bir kale gibi tahkim edil
miştir. Bu kaleyi üç milyon asker 
bekliyor. Almanyanın, bir iki 
milyonluk taarruz ordusunu, 

hemahcnk bir t.'lrzda ya~>llan ha~ltii- mutte ı an arar verı mış ır. 
turu.z neticesinde, Habeşıstarun şımall ıHHHJ1t•1111111H111111111111111111111111111111111111111111111•111111111111u 
garbi Kôlulcde Vnlkaıt :rnıntakasm
dau gerl çekilen İtalyan Jo~~· m~
tör1ü nakliye vasıtalarının buyük bır 
kısmını terketmek mecburiyetinde 
k::Umıştır. Bu lmvvet.ıer Mie.ı: _ dağ 
patıknları yollle şarka doğru yurume

toplarile, tanklarile ma~aıa:a, 
vapw·lara, tayyarelere yükletıp, 
ini,rilizlcrin tamamen haklın ol
dukları denizden adalara naklet
mesi _aksi sabit olmadıkça -
muazzam alman tekniğine rağ
men insana hakikaten masaldan 
da saçma bir efsane gibi geliyor. 

ğe çalışmaktadır. 
Habeşlst:ındn, Mctemına mıntaka.

ı:ıına yaptığımız tazyik neticesinde, 
düşman, Goodar - Metemma. yolu 
üzerinde de rlcat halindedir ve sey
yar Jcıtalnrınmı ta.rafından yakından 
taklb olunmıı.kta.dır. 

italynn somallsinde, Italyao. hudu
dunun ötesindeki bütün bölgelerde 
keşif kollarımızın tazyiki devam et
mektedir. Bunun neticesinde düşma
nın ileri unsurları umumi bir gert çe
kilme hareketi yapmaktadır. 

Di.kkatiie:rs 

Muhal değildir 

nöyle bir cüretin mağlı'.ib~yetle Pire itte, bit yiğitte bul'!1'~'· 
neticelenmesi harbin İngiltere Fakat bu, eıki zaman ahvalin.e g~re 
leh ine bilmesi elemektir. B. Hit- bir miwdir. Şimdi köpekte bilek!1ır~ 

d b.. le de- bwunmam.alı Nerede kBlımş ı yı-
l erin ırdarbl'ı1 planın a oy . b•t · 1 · iıde tahtakurusu, 
lice bir t ·şebbüse yer olmasa ge- ğittb~I ! ' . :v ~~:; 

. . t' e dik- fe ır erımız e . 
l"ektır. Nutkun mahı~e ~ G en devrin vezir vüzer~e 
kat edilirse, B. Hitler, Ingilte~eye alay ~iyoruz: Erenköyünde ~?1· 
gidebileceğini söylemekten zıya- lik altand.a. Yat•Yo~~annış ~ b~ 
de ingilizlerin Avrupa kıtasına gibi, sinumek mu~a~eles~e. gınJ 
ayak basamıyacağmd:ı ısrar edi- meın41~, o havalıyı temızliyeme--

. • b' !.1 drve. yor onlara biraz da safdil ır m~er ., • _ 
ka;gacı ü~lt1bu ile: <ıGelemez- 1941 lstanbulunun bırd sokktira..:n; 

D" da kış ortası vukuat ne eme . 
sini» diye meydan okuyor. ..o- Bir Türk evinde haşarattan uyuya-

vüşmek için muhasımının oldu~ marnağı havsala alml'.z ! B~ar ~rt.ık 
yere bizzat gitmeye karar vermış en geri Asya ve Afrik~ mu.hi~l':rmde 
bir insan ona «Buraya gelemez- kalmış arızalardır. Aılelerımızm ve 
sini» de~ez. belediyelerimizin elbirli~i ederek bu 

. İptldailikleri yok etmesı olmayacak 
Necmeddiıı Sadak şey mid~r? ~<Muhaldir!» diyene 1 

(Devamı 7 ad ıahifede) inanmak ıstemıyoru.z. 

(Yeni Frnnsız mutfağı) 

- Na.aıl, yeni aşçınızdan memnun musunuz Madam la Kontes} ... 
- Ooo, mükemmel bir aşçım var Mösyö lö Kont, yağsız çorbalar, 

şekersiz tatlılar yapıyor! ... Hele bir kar~a k~artmasiylo talçalı gazete 
kağıdı pişiriyor ki nğzınıza layıkl ... 

BU SABAHKi· 
TELORAFLAR 

Agordat 
kapılarında 

şiddetli 
muharebeler 
Barentuda'da 

ltalyanlar vahim 
bir vaziyette 

ltalyanlardan çok 
mikdarda esir alındı 

Kahire 3 (A.A.) - (B.B.C.) Öğrenll
di~ine göre İngiliz kıt.antı Agordat 
l}ehrlne girmezden evvel şehrin kapı
la.nnda fevkali'ı.de şlddetll blr muhare
be olmuştur. İnglllzler çok mlktard.:ı. 
esirler almışlardır. Şimdilik İnglllzle
rln elinden kurtulabilen İtalyanlar, 
Agordatın 80 kilometre şarkındn. kain 
olan ve Kızıldenlzde İtalyan limanı 
Ma.ssaoua'ya giden yol üzerinde bulu
nan Kerene rlcat ediyorlar. 

Agordat, Erltrenin merkezi olan As
ınarayı, Massaouo.'yn bağlayan şimen
difer hattının müntehasındadır. Agor
datın zaptı mühim bir askeri muvaf
fakıyettir. 

Dün askeri bir sCYlcü Barentu'da 
İtalyanların vaziyeti fevkalll.de vahim 
olduğunu söyleml.şUr. Ba.rentu garnL
zonu sahil yolu lle kaçamaz. Kendisi
ne ricat için açık kalan yegane yol 
şarka, dağlara giden yoldur. 

Romanyada sükOn 
Bükreşte 2800 kiti 

tevkif edildi 

Bü.kreş 3 (A.A.) - (BB.C.) General 
Antonesco ta.rafından neşredilen teb
liğe göre bütün memlekette sülc\in hü
küm sürüyor. General istikbalde her
hangi kıyama tahammül edemlyece
ğ!.ni söyliyerek Rumenleri, mihver mll
letlerlnln disiplin zihniyetini ömek it
tihaz etmcğe davet cylemckt.edr. 
Bükreş 3 < A.A.) - (B.B.C.) Son kı

yam esnasında. B!ikreı;t,o 2800 kl.şl tev
k.11 edilmiş 600 kl§L de nezaret altına. 
a lınnıı.ştır. 

ltalyanlar 
mukabil 

hücumlardan 
vazgeçtiler 

Yunanlılar İtalyanlan 
tepelerden çekilmeğe 

icbar ediyorlar 

Atina. 3 (A.A.) - (B.B.C,) Yunan 
ınatb?at nezaı:t:tinln tebllslnc göre 
dün ltalyaıılar bülün cephe boyunda 
hlç bir muk:ıbll t:n.nrruzda bulunma
mışlardır. Müteakıben tcbll~de son 
Yunan mu.vaf!alnyetıerlnden bnhsc
dHml.ş ve Italyanların Kllsuram öte 
tarafına pübkürtülmelerlnln ehenunt
yetı kaydedilmiştir. Sahll mmtnka.mı
da Yunan kıtaatı son günlerde zaptet
tlkleri mev:zlleri sağlamlaştırmakta ve 
düşmanı kıyılardan çekilmeğe lcbao 
eylemektedir. 

Son Yunan tebliği 
Atina 3 (Radyo bu sabah saat do

kuzda> - Muvaffakıyetli mevzii ho.re
kAt olmuş, düşmand.:ı.n eslrler alınmış
tır. 

Alman hava 
kuvvetleri 

lngilterenin istilası için 
ne kadar tayyare 

kullanılabilir? 

Londra. 3 (A.A.) - Almanyanın ha
va kuvvetleri hakkında. bitaraf kay
naklardan gelen haberleri mevzuu 
bahseden Sunday Timcs gazetcslnln 
havacılık muhablrl, neşredilen ıakam
lann çoğunun hayal ınıı.llsulü oldu~u
nu yazmakta. ve malum vakalıı.rı tahlU 
ettikten sonra şunları söylemektedir: 

«Almanyanm 40,000 tayynresl bulun
ması muhtemeldlr, Ancak bunlardan 
18,000 den nzı muharebe to.yyaresldU, 
ve ya.I:inz 9,000 ı tstcntıdlf;rf nnd& 
harp harekatında kullo.nılabWr. Al
manyanm ba_şka mecburlyUcrl olma
saydı hazır bulunan tnyynrclcrlnln 
lıepslni kullanmak şnrUle İnglltereye 
9,000 tayyare Ue hucum cdebUlrdi. Ba 
9,000 in ise ancak 4,500 zu bombardı
man tayyaresldlr. HnkJkattc, Alman
ya. böyle bir maksat için Polonya, İl..al
ya. ve Romanyada bulunan tayyarele
ri çekmek tchllkeslnl gözüne almıığa 
cesaret etmemektedir. 

İngiltereye karşı hücumuna başla~ 
mak için Almany:ı 6,000 tnyyarc top
lıyablllrse i!flusı var demekLlr. 

Almanyanm şimdiye kadar bir gün. 
de yaptığı harekat !.çın 2,500 Layyare .. 
den "fazlasını kullnndıtn vaki oıma.
nuştır. 

8. Metaksas için 
dün iyin yapıldı 

Ayinde Vali, parti reisi, Yunan sefiri, 
konsoloslar ve kalabalık halk bulundu 

Dün yapılan ruhani ayinden bir görünüş 

Dün Yunan Başveklll müteveffa haru bulunmuşlardır. Papa namına 
B. Jan Metaksasm istirahati ruhu içln da rahip B. Salaha. da dlnt ayinde 
sa.at on bir buçukta Taksimde Aya bulunmuştur. 
Trlada ortodoks klllseslnde bir ruhant Ayini ruhaniyi müteakip İstanbul 
ayin yapılmıştır. vatı.si, Yunan sefirine taz1yelerlnl bll-

Meraslmde Vall ve Belediye Rol.si d.l.nnlştir. 
Dr. Uıtrı Kırdar, Parti Başkanı lzmlr 
mebusu B. Reşad Mlmaroğlu, Ünlver- Y Unan gazetelerinin 
site rektörü B. Cemil Bllsel, umumi •• .. 
meclis birine! rels vckill B. Necib Ser- teşekkuru 
dengeçt~. ticaret odası rclsl B. Milat Atina 2 (A.A.> - Oa.zet~ler, Turlt-
Nemli, Istnnbul mebusu Dr. Taptas, ıerin Elen milletinin mat.emine 1.ştl
VUayet, Belediye erknnı, İngiltere, ı·ak.leri dolayıslle mlnnettıırlıklnrını 
Hollanda., Romanya, Mısır, İran, Bel- izhar eLmekted!ı-ler. aKat.!ıncrlnl ga
çika, Brezllyu, Bulgnr, Yugoslav, .is- zetesl, bllhassa şöyle yazıyor: 
viçre, l'vtacıır konsolosl:ırlle İngiltere • • 
sefareti at.o..şcmlUtcr ve ataşcnavalt (Devamı 7 ncı sahifede) 



Sahire 2 AKŞAM 3 Şubat 1941 

1 Diin Geceki ve Bu. Sabahki Haberler ] 
• e; **'* 

Harp tehi iğleri Fransada Yunanistanın 1 Kısa mülakatlar 

İngiliz hava tebliği neler oluyor? Roma 
radyosuna 

mukabelesi 
Kahire 2 ( A.A. ) - lng1liz hava 

kuv vetleri tebliği: Dün bütün orta 
ıarkta avcılc::rımızm taarruzi ke§İf 
uçuşlarına, bombardıman ve keşif 
hücumlarına devam olunmuştur. 

Arnavutlukta Avlonya limanına 
bombardıman tayyarelerimiz tata· 
fmdan yeniden hücum edilmiştir. 
Tayyarelerimiz. hedeflerine yalda
~ırken ,iddetli bir hava dari ateşine 
maruz kalmış, fakat huna rağmen 
alçaktan uçarak depolar. mühimmat 
ııoklarına ve bir odun deposuna iyi 
netic~lcrle bombalarını atmağa mu· 
vııffak olmuşlardır. 

Dün Malta üzerinde ı:çan bir mik
tar dü~man tavyaresine, avcılarımız 
hücum etmiştir. lld Fiat-42 tayyaresi 
tahrip olunmuştur. 

ltalyan tarki Afrilc<:f.ında, cenubi 
Afrika hava lrnvvetlerine mensup 
bombardıman tayyarelt-ri, Mage ve 
lavello' da motörlü nakliye vasıtala· 
rı tahaşşütlerine hücum etmi~tir. 
Otomobiller üzı-.rine tam isabetler 
kaydedilmiştir. Zula ve Gaena tay• 
yare meydanla•• bombalanm11 ve 
a lceri inşaata bir miktar tam isabet 
kaydolunmuştur. Assab·a da hücum 
edilmiş ve buradı depolara isabet
ler olrrıu~tur. 

Libyada normal avcı keşif uçuş
larına devam edilmiştir. 

Barod'da yerde hesarn uğramııj 
j\:j düşman tayyaresi görülmü~tür. 
Tayyarelerimizin hep!!İ bütün bu ha
rekattan kayıpsız dönmüştür. 

Alman tebliği 
Beri.in 2 (AA.) - Alman ordu· 

lan ba<kumandanlığının tebliği: 

Hava kuvvetleri, 1 ıjubat tarihinde 
de lngiltere üzerinde müsallih kqif 
uçuşlanna devam etm~tit. iki vaha. 
meydanına, çolc aşağıdan uçan tay
yareler tarafından hücum edilmiştir. 
Bir çok düşman tayyareleri tahrip 
edilmiş veya hasara uğratılmışhr. 
11.mgarlara ve a.ığına.klara da isabet
ler kaydolunmuştur. Şarki lngiltere
de, iki fabrika ve bi! liman da mü· 
cssir .surette bombardıman cdilmi~-
tir. 

Alman avcı tayyareleri, işgal al
hndaki arazi üzerinde uçan bir düı
man tayyaresini düşürmüştür. Uzun 
menzilli kara toplan, İngiltererrin 
cenubu şa.rlı.isinde a.skeri ehemmi· 
yette hedefleri bombardıman et-

B. Hitler'in niyeti ·~ 

Mareıal Petain'i istilaya!' 
mecbur ederek Fratllİ.z 

filoaunu ele geçirmekmif 1 Metaluaain İngiltereden 
dört fırka uker istediği 

aıılıızdır 
Londra 2 CA.A.} - .Müstakil Fran

sız ajansı bildiriyor: Observer gazete
sinin diploma.si muharriri, HiUerln 
Parl.s matbuatının Vlchy bükümet.lne 
karşı hücumlarını ne~ct.t.lrmek sııre
tile Fransız.tarın Petaln'e karşı husu
metıerint meydana çıkarmak. mare
şa.U istifaya mecbur et.met ve bu su
retle Almanyanm Fmnsa hiikümetln- Ct"phede ailelerine mektup yazan Yunan askerleri 

AIİDa 2 (A.A) - Atina ajan
nndan: ltalyan propacanduı Me
taktaem ölümü münuebetile yalan
larına n iftiralarına devam ediyor. 
Roma radyoıu seneral Metakaann 
Yunan hükGmeti Damına lnsiltere
den dört fırka uker cönderilmeaini 
iateclitinl. bunun reddedilme.inden 
ınüteeeeir olarak aldüiünG ipe et
mittir. 

den koparm.ıf olduğu Fransız fıloslla 
Blzerte'l ele geçirmek olduğunu yaz
maktaclır. Fakat mtıerln b~ vurmak 
Istedltl bu çarenln bofa çıltacatı tah-
min edllmektedlt. .. ._. 

İngilizler Mareşal 
Petain'in mukavemet 

lngilizlerin harp 
masraftan 

Almanlar tngilfereyi 
nasıl istila edecek? 

edeceği ümidinde 
Londra 2 (A.A.) - Müstakil Fransız 

ajansı blldlrlyor: Guetelere gö~. bir 

Günde 1 O milyon İngiliz İngiliz gazeteleri muhte· 

)'wıaniatan lngiltereden uker 
ıöndermeırini ula i9tanemittir. 
Böyle bir talepte bulunmanna lü
zum da yoktur. Çünkü lngilizlerin 
bava kuvvetlerinin müzaberetile 
lta}yanlan denize dökmek için ih
tiye.t efradnnrz Ufi, hattl fazladır. 

liraıinı buldu. Yeni lif tahminler ileri 
çok emareler, Fransız - Alman mil
nascbetlerindekl buhranın pek yatın- kredi istenecek sürüyorlar 
da aydınlanacatı veyahud nihayete 
erece~lnl gösterir gibidir. Bu emareler Londra 2 (A.A.) - Daily 
aramı da, Parla gazetelerlnln Vlcby'ye T elegraph ıazetuinin ıiyaıt muhar-
hücumlarırun fazlalaşması ve Laval'ln • . p k it A k 
dostlannın idare etmekte oldutu yeni nn yazıyor: e ya ında vam a-
parttnln kurulması, bllha.!l!ıa mA.nalı marasından, harp maaraflanna kar
göziitmektedlr. ıılı1c olmak üzere pek muheteml 

Gaxeteler, her halde IJU ciheti teba- olarak yeniden bir milyar İngiliz li
rüz ett.lnnettedlr ki, Fran.<;ıv; flloauııu ralık yeni bir kredi tasvib etmesi ta
ve Akdeniz Umanlarmı Almanlara leb olunacaktır. 
te&Jın et.memet lçln eUnde .sağlam Geçen haziran ayında harp mas· 
bir butuld esu teştll eyUyen mütare- fi .. d 7 5 ·ı ' b ı-v ı 
te ahtlmından inhiraf etmedıtçe ra arı gun e • mı yona a ıg o u· 
mareşal PMaln'e tarp İngl11.zlerln "~ yordu. Eylulde masraflar, günde 9 
miltteflklerln ıempatlsl devam eyle- milyonu bulmuştur. 
metUdlr. Maliye Nazm, Avam kamarasın-

dan yeni kredi taleb ettiği zaman 
pek muhtemel olarak yeni masraf 
rakamı~u bildirecektir Sanıldığına 
ıöre, bütün masraflar. günde on 
milyon İngiliz lirasına baliğ olmuş· 

Londra 2 (A.A.) - Müstakil J'ran- Diğer taraftan İtalyan propagan-
sız ajansı bl.ldlrlyor: dası B. Koriziain Başvekllete tayi· 

Gazeteler, Fransız - Alman buhranı ninin Yunan.iatanın İngiltereye ta· 
hakkında y(lrütmekte olduktan mQ- • 1 d L }d w 

talealardan başka. önihnüzdekl aylar, man:ıen. esır .0 muı ~e~ 0 ugu· 
hattl\ hattalar ıc;lııde İngilterenln ıs- nu ıddıa edıyorlar. fngıltC'l'e taıa
tuw W}ebbüsüne ald bir çok maka- f1ndan yapılan ve Yunanütanca ka· 
leler yazmaktadırlar. Düııma.nın elin- bul edilen müzaheret bir Teuyet 
de bulunabilecek olan TeSaitln ehem- §eklinde tefsir edileme7. Roma pro
mlyetlni küçük görmeyen gazeteler. pagandası bunu anlamıyona İtalya· 
tilonun müttehld tunetinln, sahil h ı .. .. ld'".. ·· b 
müdafaalarının, tayyarelerin ve or- nın csap an ıoru u&u cun unun 
dunun lstllA. pliınını akamete uğrata- farkına varacaktır. 
cağı kanaatinde bulunmaktadırlar. Metalcsasın ölümü dolayssile ba
Dü.şmanın tstıHl pllnı esa.s itibarile zı mütalaalar ıerdeden bir Mac;ar 
haya.ti tayyare mcrkezlerlnln tahrl- ııazeteıi Yunanistanın Yunan mille
binden sonra par~ütçülerfn ve tay- tinin ar~usu hilafına harbe ıürülden-
yarelerle getirilecek tıtaatın karaya • ld ., .dd. t Lt _ _ı. B 
çıkarılma.on tekllndedlr. mıt o ugunu ı ıa eme~ eoır. u 

Hitler yakında 
son kozunu 
oynayacak 

News of The World gazetesi, Alınan- gazete, bütün Yunan milletinin açık
lann lntlhnp edecekleri noktalara ça ve kati surette ıulhperverane 

tur. paraşütler ve tayyarecller ihraç et- olan azmine rağmen harbe ıürük-
Son bir hç ay içinde harp endüa- mek suret.Ue nakliyat Yuıta. ve Jolla.- lenmiş olduğunu unatuvor. Şayet bu 

hisinin bütün rekorları kırmıı oldu- nnı t ahribe teşebbüs edeceklerini tah- gazete 28 ilkteJrin ültimatomundan 

İngiltere İktisadi Harp 
Nazın böyle diyor 

.. h .. · ·ı k d. mln etmektedir. • • 
gu te aruz ettırı me tc ır. Her şeyden evvel düşman tayyare- eon~a :unanatan~n ç.arpı,m.ak. mee-

d 
lerlnln Ingl.llzlerln avcı tayyarelerinin bunyehnde olduguna yalnl% ıt ba-lta lya nl ar Tepe elen,,. bulunmakta olduklan yerlere saldıra- oında olan ricalin kuar vermiş ol-
caklan, bu teca"vU:Ierde gaz kullana.- duklan g;bi bir fikre zahip ise böyle 

b 1 1 
caklan, paraşutçulertn mlkdatının bir dü,ünce, çok nbim bir tarihi 

Londra 2 (A.A.) - İktisadi harb o~a ttı ar 15,000 1 geçmJyeceitl tahmin edilmek- . .. .. . 
nazın B. DaJton, Lelcester'de bir nu- y tedJr. Sahillere yapılacak asker ihracı hata tcşkıl eder. Çunku Yunanııtan, 
tuk töyllycrek tt.eümle d~tlr ki: demlryollannın, telgraf ve telefon Metaksa.eın cHayıu cevabını alkış· 

cMemletetlmlzde herkes pek yalan- (Bat t.ar:afı 1 nci sahifede) hatlannm ve tayyare meydanlannın lamak için te1c bir inan gibi ayak· 
da. daha çetin bir imtihandan geçe- tın derecede tahribinden sonra ya- Ianmııbr. 
bllecelU glbl §imdiye kadar maruz Yunan denizalhsınin pılacaktır. Bu tahribat yapıldıktan A . M t . • B 
taldıtı şahsi tehlikelerden daha bü- muvaffakıyeti scnra düşmanın kuvvayı külliyesi en .. ynı •• acar ıue esı. !enı •ıve-
yiiklerlle de UI'fllaşablllr. Fakat bu ziyade nakliyata. müsald olan nokta- lı:ıhn mumtaz mali muteba581etan 

mi~denizdc. Alman bombardıman JmLlhan ve tehlikeler! lftlhar hlsslnln Atma 2 (A.A.) - Öğrenildiğine lara çıkarılacaktır. başka bir ıey olmadığı, bunun ise 
11 ifadesi olan blr tebesrumie karfll.ıya- göre 28/29 kanunusani "'ecesi Brin· Gazete, bu planın suya düşeceğini .kafi olmıyaeaiı ıuretindelı:i iddia· tayyareleri, ~imali Afrika ıahi erin- ln .. 

cağunızdan l'9 düşman gayretler in dizi açıklarında Papanikoli. deniz- tahmin etmektedir. sında da alde.nayor. de İngilizlerin iaşe üsüne yarayan bir h pslnJ bo§ ıta tınd mlnJ.m. R ld N Alıruı.nl 
~ole limana büyült muvaffakıyetle N~ ~r de'!r:ye ~lyor:. e Çünkil altısı tarafından torpillelnen ltalyan zame;::a İn~~;eye 20,00~nnta;~~ . Yeni Yun} an Bqv~~lili, L tecrü&ble
lıücumlar yapmıştır. Bu hücmnlar yalanda B. Hitler nevınldane spekti- gemm batınldığı zaman talyan harp göndennelerlne ihtimal vermemekte- rı ve aaraı maz azmı ı e ~UTVeıt u
eanuında cem •an 14 bin tonilato lüyonunda son tozunu oynıyacak ve- gemilerinin himaye.inde bulunuyor- dlr. Tayyarelerin batttetıertnl orga- lan bir kültüre sahip bir devlet ada
lıacminde üç düşmarı rifebi batınl- Tol matlüblyetln muhakkak oldutunu du. Bahriye nezareti müıtqarı di- n.lze etmek hususundald müşküllt Ue mıdır. Şimdiki ahnl ve ıerait dahi-
m~. diğer Üç §İlep de ağır hasara kabul edecektlr.ıı yor ki· tayyarelerin bir arada 1daresl 'fe hep !inde ise matlup meziyetlerin bun-

Müteakiben lşçl parfülnln vazlye- • . . birlikte taarruza. geçmeleri bakımın- lar olduğunu herkes itiraf etse ge· 
uğratılmı~tır. tinden bahseden B. Dalton demI1- cDenızaltımızın bu ycnı kahra- ~ ~evcud olan zorluklar çok bü- relctir. Eaasen B. Korizis, ıimdiki ah· 

1. / b/ • • tir kl: manlığı ille muvaffakıyetleri ölçü- yuttur. Her halde tiltıe halinde taar- val ve --ait dahilinde evvelce va-f a ıyan fe ığı cİ$çl partisi son defa akdettiği se- ıündedir. Bu denizaltının kaptan, ruzlar yapılacak olursa. Ma.nş denl.zln- w:-·. . 1i 
itaı-.1 .. bir mahal 2 (A.A.) _ İt.al- nellJc lçtlıruıında hail hazır hüktimet.e subay ve mürettebatı vazifelerini deki deniz bataryalan, ııahll tayyare zıhan çwlmıı Te kısmen rea xe 

yan o~n nmumt tararglhının 240 tam bir yardım yapmalı ve mcmleke- Kral tarafından kendilerine verilen dati bataryalan ve a.veı t.ayyarelerl edilmit olan yolu takip edecektir. 
d tımlzin ve bize aziz olan şeylerin mü- • 1 h kk" 1 ı· ,_ '- h d geçen eyliilde görüldülil nçhlle pek num.-ıralı tebllğl: Yunan cephesıı: e, dalaası lçln lmkAn dahilinde olan nı~n ~ra a ıy e ıyaut uı e C: mileı:s!r surette harekete geçecekler-

leşl r hareketleri esna.sında, son gun- gayreti göstermeli ezici bir ekseriyetle cek bır ıurelte yapmıılardır. Kendı- dlr. Hülasa, sonunda zaferi kar.anacak 
Jerde matlfıb edllmlt bJr düşman mü!- tarar albn& alm••tır. O zamandan be- lerini ancak hararetle tebrik edebilir olan İngilizlerin maneviyatı ve techl-rezcsinden esirler •e bir çolı: terkedll- "'V 
mlş slliU1 aldık. Dü~anın hissedilir rt l.Kl partisinin vaziyetinde bir de- ve ayni fıreatın ve ayni mümtaziye· zatıdır. ________ _ 
derecede kayıplar kaydettı~l mü!}ahe- liflkllk olmam14tır. Bl.l!k1s o zaman· tin Yunan donanmasının müstaid d 
de edllml§tlr. Tonnoriza vadisinin Yal- ~beri harbi kazanmak hususundaki ve hbiliyetli bütün diğtt çocukları- Romanya a 
nuı bir bölgcslnde üı;il aubay olmak rade ~~m.lz artmJJtır. Harpten na müyesser olma11nı temenni ede· 

Alman tayyareleri 
Libya cephesinde 

Kısa boylu bir zatın 
hayattan şikayeti 

l\Iuhtel-if Etem izzetler olduğu 
maliimdur. Bunlardan bir tanesi 
uzun boyludur. Gazeteciydi : 
mebuı da oldu. Soyadı Benice. 
Diğeri de iktisad ve idarecilik 
iolerile uğarşır. Bilaki~ kısa boy
ludur; hayli tıkna7. ve neşelidir. 
So1adı Ursal. 

ikincisine raıladım: 
- Hayôltan memnun görü

nüyorsunuz) 
- Dostlan memnun görmek 

beni de sevindiriyor. 
- ) 

- Hala öteden beriden teb
rik mektupları alıyorum. Ada
ıımla beni, enimize, boyumuza 
rağmen birihirimize ltan~tınrlar 
da ••. «Mebus olmuşsun... Bize 
bir tavsiye mektubul> diye ya· 
kama yapı§an yapışana .•• Hel
bulı:i azizim, benim ne derdle
rim var. .. Kabil olsa da bir 
tavsiye mektubu bularak kendi 
bir çareme baksam . •. 

- Hayr olsun •.• Ne gibi) •.. 
- K11a boyluluk •. . - diye gÜ· 

lümsedi .• Ah azizim, gözüm 
yüksek makamların koltuğunda 
değil, alelade sandalyelerde .. . 

- Anlayamıyorum? 
- Rümuzlu söz söy !emiyo-

rum; gayet baırit konu,uyorum ... 
Biz ima boyluları dünyada kim
ıe düşünmez... Otururuz: ba
caklanmız yerden c!ört parmak 
havada kalır . .. Harcı alem mo· 
bilyeleri, umumi yerlerdeki ıı· 
ralan yaparken cŞ•ı beni beşer 
aruında kışalar vardır! Onları 
da gözetmeli!> diyen olmaz . . . 
Kezi, mesela bir lavabo karşı
sına geçerim ... Of, ne yükıek .•. 
Rahatsız olurum ... Aynada yü-
riimü göremem . .. işte, derdle-
rim bunlar . . . Hülasa azizim ben, 
alelade .iakemlede rahat etmek. 
ntiyorum. siyasi koltuktan evvel 
bunu düıünilyorull' ... 

Ve zayıflık asabiyetine uğra
mayanlara has, latif bir tebes· 
aümle güldü. 

Yürük Çelebi 

lngiliz hava 
akınları 

lıgal alhndaki mıntaka
lara hücumlar rapıldı 
Londra 2 (A.A.) - İngiliz Hava 

nezaretinin tebliği: Dün gece sahil 
te~ilahna mensup tayyarelerden 
mürekkep ufak bir hava kuvveti 
Bre.t' de doklara hücum etmiJtir. 
Cumartesi günü fena hava prtlanna 
rağmen devriye ve ke2ıf uçuıları ya· 
pılmıştır. Bu harekata İ§tirak eden 
tayyarelerimizden ikisi üssüne dön-
memi§tir. 

Londra 2 (A.A.) - Burada öğ
renildiğine göre, İngiliz hava kuv· 
vetlerine memmp ufak bir t~ekkül. 
bugün §afaktan biraz evvel Boulog
ne ve üstende doklarına hücum et
mişlerdir. Tayyarelerimizin hepsi üs
lerine dönmüştür. _;;_ ___ _ 

lzere iki yüz ölü sayılmıştır. ~nn. dan. olı: de, Lstemesek de, -eski rim.> •dd ti• 
Düşman tayyareleri Avlonyada. has- Oııya ç batta yeni bir dunya y . d . ·ı h şı e 1 Bunların İtalyanlara Atatürkün Bursayı son 

taneler mmtakasmı bombardıman et- tunılac.aktl?'.• unanııtan a ııvı al· fazla bir yardım ziyar~i habraaı anıldı 
:miş, hasar ve telefatı muclb olmuştur. r ·ıı kın uğradığı zarar tedbı•rıer I Barsa 2 (A.A.) - Ebedi Şef 
On ölü ve bir kaç yaralı vardır. .1~ngı ere1ve . A yapacağı •anı mıyor d f B 

Blngazlde kayde deler hiç bir ye- J Atına 2 (A.A.) - Umumı em- Atatürkün son e a ureayı ıeref· 
nlllk yokt~r. Hava teıetkWlerlmtz _J • • niyet nezareti tarafından dün e.k~am lıendirdikleri günün büyült hatırası 
dft§manın motörlü crupıannı bombar- yaTalm pTOJeSl ne~redilen tebliğ: Memleket dahi- İhtarlari dinlemiyenlerin Loadra 2 (A.A.) - Rcuretin dün giindüz yapılan m~raaimi müte· 
dıman etmJ§lerdlr. hı Bu.rricane tar- linde ı1ükun hüküm sürmektedir, har~ lıancılalt mullabiri bildiriyor: Al· akip akşam Hallcevinde münevver 
Jaresi avcımız tarafından dl}fürül- Mebuean meclisinde bin üçüncü ayı olan 29 kanunuevvel Üzerine atef açılacak man tayyareleri. Libya cephmnde ve çok kalabalık bir halk kütlesinin 
müştür. Di1fma.n tanare me1d&nlatı- 1940 ile 28 ka· nun"•aru· 19 .. 1 ara- ilk defa olarak ıözükm::·•erclir. ··tir· akile hir defa dah:ı am)m••tır. 
mm üzerine bil' büeam J&PDUf, b&la· pro;. tadi'-~- •--bul d ı ı ...... "' 1 . . 1 ,... v ı· p ........ 
n muclb olmuştur. Fi.tat Olil n Jaralı .-- ecliJ=klUl •1~ a ta ya~ .hava. ~u~et erının 'MiüaaJeaiz ailôla Bir 111iJiz ileri mevziine ltarıı ya- Törende a ı, arti ınüfettifi, 
JOttur. ...,.__ hucumu nehcCMnde aıvil ballan ma· fp-··.a.-laJ' Jarlıol pılan bir hücum ~nasında, hücum Parti erkinı ve mebuı!anmazdan ba· 

s:t....-t Af-''-·da, ·•-·ı eephealnde ruz kaldığı zarar Ye zayiat bilanço· .,..,,,......, mal.allinde baa-.n: ....:=-Lider, tar ulan da hazır bulunuyordu. Bu mü-
~~~ya)'~ alt bm.ın- V ı· ,,_ J (AA.) - D. N. B.: su şudur: • ~ürülecelı yarelerin milliJetini bti.:uette lef" nuebede batta Valimiz oWuju baJ. * A&ordatıa Barenta ananda fkl- Mela •n mecliıai weili B. Bloom. dün 1 - 67 kqi. ölm.iittür. Bwılard.n •••, lüa edememitleıaıe de. lticwmın tar· de bir.çok. hatipler taralmdan Ata· 
*tıl çarpıpnaJar olmqtur. ...... l.l,lll elcili LoN H•lilaala 29 u erkek, 21 i .bdJn Y~ J 7 •i d~ ......_ 2 (AA;) Rador ajan zı iuuından pilotlann ltaJyan el- türle aicl kıymetli hatıralar ıaakle-.u:: nn~~':; slltlwJitTet..ikere1eyard1111Mk· çocuktur. 11 bikliri7or· "Genenl Antone.co- madıiuu anlaırutlardır. Bonclan bat~ dihniftir. Bu toplantı cofbn teza• 
.ı-~ a•-' ..... ta&ara.t ft bir eok lıwdakl ..._ proj..min büyük ta· 2 - 9 3 kiti yaralanm"'1t'. Bunla~ dU •• • lar takd .• 0 ' la, tayyueler, mutad baljan ipret- ı.thlere ..... ile olınutlur. 
~" ~ labrib ederek dur- d.il&t Japalam•MI• Mcl>uean meclisi rın 40 ı erkek, 3ıf ii hdın, 19 uda ~:-::'1ı:~Jd•natlıqh•n L~ tm~ .e e~ leriai de tafimamalrta idi. . 1-------------, 

... -~~-- L-L __ 1 edil .,. . ı _ _.1 • ..L -v'U 9"U e e area. ..... e esııu em •-- .. 
JUdan mleadeıe,. )'anlım etmlftlr. ~-~-- -- ecesmı -.uız ÇC>Çuatur. • • reyleaütti Sicilyadaıa ~ Afribclelri m· • e a.U ? 
Avemus Hurrleane tipinde -lr dQfman 1M1Jiii •lciriae ..... etmiftir. 3 - Mit~ '.fehir n kö,.ler- n___.ı:. , r... 3 _ 1 • t _ cilia lotaJanaa L.-. taarruz laücum- ----·-'"""'!'---.-...-· .. · _ __ __. ..... _ - - ..ı... ~ 2 (' A ~ A ) L_I_ _J c Lll LI\ _L • L __ ı··~ vı:-. PMll••ue o aDJR*ID'f op • -...... • • . 
_,,,_ ..... •Uıt .. rm-.. r. ·•••v• """""° --nana~ ue vv ev e - m-•ca -" l•bl. ~--- ,.,. ...... -lmı...Jııucünlii ~-jpMI&-~ 
m=e~:!ıı~ ~= .t,t-~ ~aMiller. Atne:-'- ydulnu,b!. iiç ~ y.Jr.an ~ Mlfi mrlara~ lnlltaT= ~l~m- Alman ha.a yardmuDnı taLii ltir ıc- - Bann edebiyat üstadı olmak 
ıarma; vt teifAtm& ınllellfr ft ~ril:. 1auun • .em~ıyeti ~n efkin hu.ara qra~. ler iiurine derhal ve uialı::tan ateı ni,1eme.iai tetkiJ eder. Mumafih 41aH-:-...::~id ~.~:; 
ıtır neticeler kaydederek hüeuln et- '".?'""11'~ ve ona ~tinad e~~n 4 - Beş Jcil~.e yı~~lmıttır · .. edecek tir. Ordu, müsaadesi olmadan bu, yardunın ıenit bir nialMtte ola- - 1 0 1 · 'YI' - • - ... 
ml§}erdlr. Banlia ltmanında on bln hükUmebn ınfiratçaların lummlu aor- 5 - Ayrıca UÇ kılı.seve dort haı- sıilah taşıyanları d mal "'ld'" ecekti caiı demek deiiJdir. AJmaa ı...... Sabal.'daki tnakal~iacı..: 
tonllitohık bir npur bab.nlmlfb.r. 31 düjü bir tedbire mini olmak için taneye isabet vaki olmuttur. 21 22 ve 23 La~ 0 .~ nlar. lı:.uvvetle..i bncninkü -raitte kendi cltiraf etmelidir lci Hitlerin 
~A- 1 - 1 • fi J f- _ı ~· l . , & nunusanı uıya rı • ., -- :r- it le 

1 
d •k _ JUWunu.sa.rı öt.eden 10nra aynl müf- ın ıratç arın ıar euccegı gayı-et erm esnaaında general Antoneeco ••· üslerini teıiı ederken büyük aüçlült- yumru ıı ma arın an ıv su· 

rezel~r_dilşman ticaret gemiltrlne kar- kili gelmiycceğini tahmin ediyorlar. Mal tada iki tayyare ._ . . ' t hiJ•fı 1 _,_ • 1. d !erle kar'"J .... acakbr Maamafah rültü ve yıldmmlanndan ziyade 
@ buyuk faaliyette bulunmuşlardır. a.erı nızama a na o ara.&, e ıo e y· _,, • • Oıurd,ill'in vakur ve ciddi eöz· 
ttç orta bilyilklütte 'Yapnr batınlmL, Niıan masrafım H dütürüldü silahla tutulan asilerin kur~una di- Junkera-87 gibi faaliyet sahası mah- leri zibinJer ve kalbler üzerinde 
diğer üç vapur vahim hasarn uğratıl- ava Malta 2 CA.A.) - Dün burada ncş- :zilmeırini emretmişti. Bu suretle hiç dud Alman bombardıman tayyare-
mıştır. kurumuna verdi redHen resmi tebllj?e gött, düşman bir ui kurşuna dizilmemiıjtir. Bun- leri ve ayni zamanda Alman avcı daha çok tesir yapıyor.> 
DenlullJ.lanmızdan blrisl Atlantik- Adana 2 (AA.) - Milli men- t~yyarelerl , evvelki gece Maltay:ı. bir ların hep5i, mahkemt-ye verilecektir.

1 
tayyareleri, Sicilyadan kalkarak Halbuki böyle 

ıe seyrede~ken, himaye aıtı.'lda seyre- ıucat fabrikası ıahiplerinden Nuri hucum yaptnl.f le blr mlkdar bomba General Antoncsco·nıın bu elice· ·Libyada harekata geçmek için ileri dememeli; 
den dört Ingillz vapurundan mürek- B d'" ,_ . 1 .. atmıştır, Di.~man tayyareleri, dün, 1 v b t f · dil • .b. ·· ı f l d ı d 'b 
tep bir kafileye hücum etmiştir. Bu aş . un ~mnın n~?' ~nması muna· Malta. üzerinde bir teŞ!t uçuşu yap- n.~P ıgı yan. f e sır e m1! gı .1 go· ~ayan tayyare mey an ~n a . en- Zira, cümledeki «ziyade> sö· 
vapurlardan üçü -kl ceınan 15 bin ıeb_etı!e rupn mcr-:sımı masrafı icar· mışlardır. İki düşman tnyyaresl, İn- zukmektedı~ .. Bu ı~bebledır ~ı ~~- zın t~z~lemek .m~hurıyetındedırlcr. zü varken, ayrıca bir de cdaha 
tonillıto hacmin dedir- toroUlenmis ve tıhğı olan 1 :?OO l~y~ Hava kuru- g~llz avcılan tarafından dÜfilrillmüf- du~la~ dah~lınde .nızamı temın .ıçm j B.u g~bı harek~t. ıee ancak ~ahdud l çoha ihtiyr.c; yoktur. 
batmlmıştır. muna teberru eyJemıtllr. tür. yem 11ddetli tedbırler aLnrruıtar. hır nısbtt dahılınde yapılabıla. i ,._ ____________ _, 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

Uf ak ihtimam/ar 
ve 

Ufak ihmaller 
Şu ufak ihmaller!... Bizi ne ka

Clar rahatsız eder... Ne kadar da 
sararlara aokar ••• 

Hani insan fırtınalı havada deniz 
seyahatinden döner de, karadayken 
bile vapurun salıntısını hala duyar 
8'J.Dİ olur. Ben de şu sabrları yazar.. 
ken öyle kötü bir tahassüsün z~a
nuyum: Vücudumu sola dogru 
yampirileşmio, kamburlllfmıt sanı· 
yorum. 

Sebebi? .•. Efendim, otobüse bin
dİın. İki ki,ilik koltuğun somya yay
lan kenar tarafta bozulmut, Şap de
nizinde bacı gemisi gı'bi mail vazi
yette hayli mesafe katettim. Aman 
ne rahatsızlık... Hala vücadum öy· 
le... Bir tarafa sarkık ••• 

Evet anlarım: Falanca makinenin 
yedek ~samı Avrupadan gelmemit. 
Fakat somya tamiri de mi o derece 
mühim bir şey? ••• Hem zaman geç
tikçe kanape daha çöküp rahat
ıazlaşacak; üst dö,eme parçalana
cak: büsbütün oturulmaz, kullanıl
maz bir bale gelecek... Şunun ilk 
inzada bir icabına bakmak yok 
mu? ... 

Keza: Otomobilin tokmağı dön
mez... Şoför kendi tarafındaki ka
pıdan elini uzatarak. sizinkini dı
fardan açar. Halbuki böyle ~ir 
mahpusluk, bir kaza vukuan~a ~
ıan hayatına bile mal olabilir. Bır 
ahbabun, kendiliğinden yokuş aşa
ğı kayarak denize yuvarl~ 
tehlikesine maruz kalan ve şoforu 
dışarı çıkmış bir otomobilden an
cak harice fırlamak suretile kendini 
kurtarabilmişti. 

Ufak ihtimamlar ve ufak ilımal
ler ... 

•Bunlar bazan bizler için ne bü· 
yük bir saadet ve fel&ket sebebi ola
biliyor. 

'Tanıdığım bir genç kız vardı. 

150 ihtikar 
va kası 

Fiat mürakabe komis
yonu bugün bunları 

tedkik edeceli 

Fiat mürakabe komisyonu ~~ 
saat 16 da mıntak:ı ticaret müdur
lüğünde vall muavinlerinden B. Ah
med Kınıtın riya.seti altında topla
nacaktır. Komisyonun bundan evvelki 
toplantısı tedkUderle geçmiş, yeni bir 
ıı:arar verllmeml.ştl. . 

Bugünkü toplantıda 150 ihtlk.ö.r 
vakası ııe meşgul olunacağından alA
kadarlar tarafından toplantıya ehe~
miyet verilmektedir. 150 muhtekir 
aro.sında yüzde yüz elll kArla mal sa.
tan ve kundura fla.tlerlnde ihtikar 
yapan iki büyük ticarethane de bu
lunmaktadır. 

Borsa, ticaret odası ve belediye ta
rafından peynir ha.kkında hazırlanan 
raporların mütalaasından sonra pey
nir rıatlerlne esaslı bir şekli verilme
si muhtemeldir. Buzhanelerde bek
letilen peyulrlerin nasıl mecburi ola
rak piyasaya çıkartılacaRı henüz belli 
değildir. 

Peynir tüccarları son vermlş olduk
ları cevapta komisyon. peynlr tlatıe
rini tüccarın lehine olarak tadil et
medJğl takdirde buzhanelerdelti pey
nirleri plya.saya çıkannıyacaklarm.ı 
bilcllrınlşlerdir. 
Tüccarların yeni sene mahsulü için 

de aynl şekilde hareket edeceğinden 
endişe edilmekte, buzhanelerdekl 
peynirlerin bir an evvel piyasaya çı
karılması için TlcareL Vekiı.letinden 
kati bir emir bcltlenmcktCıdlr. 

150 muhtekir arasında Beyoğlunun 
birçok semtine et veren toptancı ·ka
saplarla, gene Beyoğlunun birçok 
semtindeki kasaplar vardır. 

Şehir meclisi bugün 
toplanıyor 

AKŞAM 
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Belediyenin Şişhane caddesin- ve yaz mevsimine kadar burada 
de Beyoğlu kaymakamlığı bina- bir bü!e yapılacaktır. 

smdan itibaren caddeyi genişlet- istimlak kanunu-
meğe karar verdiğini ve Jale nun tadili 
bahçesinin bir kısmının sokağ'a İstim.IA.k kanununun tadili 
bll'akılacağını yazmıştık. Bu iş için hükfunetin bir kanun layi
için çalışılmaktadır. Burasının hası hazırlamakta olduğu yazıl
tanzimi ilkbahara kadar bitecek- Illl§tı. Bu hususta Belediyenin 
tir. İleride Şişhane meydanından de mütaıAası alınmıştır. L~yiha 
Kuledibine giden sokağın sol ta- yakında Meclise verilecektir. 
rafındaki derlııllği az binalar kal- Şimdiye kadar istimlAk işle
dınlarak b;u cadde de genişleti- rinde takdir edilen loymetl mülk 
lecekUr. sahipleri kabul etmezlerse be-

Tepebaşı caddesinin genişletil- del, yüzde on fazlasile bankaya 
mesi isi bitmek üzeredir. Cadde- yatırılırdı. Birçokları bankadan 
ye bır~acak kısmın arkasında bu parayı çelanekle beraber be
yeni bir duvar yapılmıştır. Yakın- delin arttınlması için d~va açı

da buraya parmaklıklar kona- yordu. Dava uzayor, Belediye, is
caktır. Cadde şimdilik Asri sine- timlak edilecek mülke el koya
rnaya kadar genişletiliyor. İleri- mıyordu. Şimdi istimlAk bedeli
de sinemanın medhall ve yanın- nin bankaya yalınlrnaması, da
da bulunan Belediyeye ait dük- vanın sonunda paranın verilıne
kAnlar da kaldınlacaktır. Şimdi- si düşünülmektedir. Bu suretle 
tik yalnız Asri sinemanın arka- davaların azalacağı ümid editi
sındaki salaş sahne kaldınlacak yor. 

Vakıf sarayı 

Binanın yapılacağı 

saha kararlaştırıldı 

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

Karilerim izin 
düşünceleri 

Faizin ucuzlaması 
nerede kaldı? 

Dahili tenviratin maske
lenmesine nihayet 

verilecek mi? 

Sahife 3 

Lıicatlar «Av» kelimesinden bah
sederlerken ekseriya f(iyle bir tarif
~ b~urlar: «Zevk veya ihtiyaç 
ıçuı bır hlkıa:ı hayvanlan canlı, ya
ra1ı,. veya ölü olvak ele geçirmek.• 

. Bilmem ki bu tarif ~v denilen fe
Y!. l~ile anlatabiliyor mu? Çünf'i luptlıu-ın kaydttmediği öyle H• 

ar
0

v_ar ki b~n~an saymakla bitmez. 
ikkat edınız. Çoğumuzun haya-

14ıklar karartıldığı esnada Şirketi- h avla geçiyor. 
ha.yriye Adalar vapurları iç ve dış Dün bir arkad~ıma sokakta ras
tenviratı maskelenmişti. Karartma geldiın. Bir kaJd.,.ımm kenarında 
mecburiyet! kalkWttnn sonrn. Adalar dumııq, etrafına dikkatli dikkatli 
vapurlanndakl harici tenvtratın mas- bakıyordu. Nakil vasıtalan geçer
kelen.meı.i ipka edUmlş, yolcuların ken elile bir talanı da ifvetler ya
rahatça oturabilmelerl için dahili pıyordu. Sordum: 
tenvirat normal şekilde ışıklandırıl- - Nedir bu halin? dedim. 
mıştır. Şirketlhayrlye vapurlarında Giilünuedi, ceva-p verdi. 
ise dahili tenvlratın karartılmış şekli - Ava çıktım ava · 
değ'lştirllmemlşLlr. Sirkecide tüf' ek - ... • • 

sız, mernuıız feb-
Ampullerln etrafı maviye boyan- rin en kalabalık yerind ' _ı_ 

mış olduğundan yolun uzunluğuna mak?!.. e ava ,,,_. 
göre bir buçuk veya 11<1 saat vapurda o benim hayretimi ·· .. b' 
kalan yolcular blrblrlerlnl srçmekte izahat verdi: Jrorunce •raz 
güçlük çekiyorlar. _Taksi avına ıkl Ö .. 

ç ım. numden 
Bobzın uzak semtlerinden orta.- geçenlerden birini vali.alamak İsti-

mektep, ilse ve yüksı>k mekteplere yorum amma dakikalardan beri 
devam eden gençler, derslerinin bir emeğim bo,una çıkıyor. Bak kal'lı-
kısmını vapurda ikmal etmeğe mec- ki kaldınınlarda ben.im gib" ak" 
burdurlar. Maviye boyanmış nmpul- ıl dah 

0 1 
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ler kiri mlkdard3 ışık vermediğin- avc ar a var. n ar da faali-
yetteler. 

df:'n gençler derslerine çalışamıyor, Biz bö le kon•"'urk~n 
yolcular gazetelerini blle okuyamıyor- Y ._ "' arkada-
lur. Şirketlhayriye vapurlarının da tını: 
Adalar vapurlarında olduğu gibi da- - Eyvah .. , dedi, İşte gördün 
lıill tenviratın normal şekilde ışı.klnn- mü? Karşıdaki avcı bir tane taksi 
dınlması Boğaziçi halkı tarafından yakaladı. Hem de bak yepyeni, 
çok arzu edilmektdlr. Yolculan rahat- camları da sıkı sıkı kapalı bir ara
sız eden bu ha önüne ceçilmesl te- ba •.. Beni lafa tutma. avlar elden 
menruye şay~ır. gidecek .. 

Eminönü Halkevinde 
konferans 

Arkadaşıma hayll'h avlar temenni 
ederek yanından uzaklaştım. Tram
vaya bindim. Ortası salonlu bir 
tramvay arabast. .. Oturanlardan bi-

Eminönü Halkevinden: 3/2/941 pa- rinin elinde bembeya'Z renkli bir bi
zartesl günü saat 18 de Evim.iz salo- let var. Bu bileti KÖrünce tramvay
nunda Üniversite doçentlerinden B. da yer kapmanın da mühim bir av
Zlyaeddln Fahri tarafından <Halk ve cdık olduğunu anladım. Hem bel
Ahlak> mevzuunda blr konferans ve- ki bu, bıldırcın avcılığından hile da-
rilecektir. Giriş serbestlr. ha melıMet ister. 

Mesela tramvaya bindiniz. Bütün 
Pek çok qık talipleri arasında bir 
tanesini seçti. 

- Niçin? - dedim. 

İstanbul şehir mecllsi bugün saat. 
14,30 da vall ve belediye reisi doktor 
Luttl Kırdarın bir nutku ile açıla
caktır. Meclise yeni bütçe takdim 
tdilecek, bütçe müzakerelerln.e geçile-

cektir. --------- .. 

Lastik tevzii 

Son günlerde Meslhpaşa, Balipa
şa Nişancı Mehmed, Teşviltlye, Bü
yukdcre camilerinin tamiratı bitmiş
tir. Süleymaniye, Kadırg~dak.i . ~
kollu, Aya.spaşa.dakl Sokollu, Üsku
oarda. Şemsipa.şa, Atik Valde ve Çi
nm camilerinin de taml.ratı tamam
lanmşıtır. 

Gazetemiıde kredi mevzuuna 
dalr çıkan yazılar üzerine blrçok 
mektuplar aldık. Bunlarda Uerl 
sürdüğümüz fiklrler hnlk tara!ın
dan do~ addediliyor ve aynca 
şu noktaya da işaret olunuyor: 

, Merhum Bedi Büktaş 
yerlerin dolu olduğunu gördünüz. 
t,te böyle bir vaziyette mahir bir 
avcı derhal oturanlann ellerinde 
tuttukları veya pencerelerin kenar~ 
larma sokuşturdukları biletlere ,ö7 .. 
le bir göz atar. 

- Tırnaklan itinalıydı... - ceva
bını verdi. - Erkeklere mabsua ma-

nikürden yaptırmış... İhtimal Ad- La" stı.klerden müh· ı·m bı·r 
nanı ona tercih ederdim... Amma, 

Vakıflar idaresi emlAk ve fı. kardan 
e-lde ettiği kA.rla İstanbulun imarma 
yardım edecek binalar inşasına ka
rar vermlştir. 

11Emnlyet Sandığı .şimdiye ka
dar üç senede bir tecdid muame
lesi yaptırırdı. Ilalbukl son itti
haz olunan karar neticesi, borç 
iki senede itfa olunacak. Tekrar 
tecdld ettirmek lstlyen müşteri 
yeniden masraflara katlanacaktır. 
Böylelikle hükümetln falzl ucuz
latarak halka temin ettiği kolay
lık bu fazla. mıı.sra!larlıı ortadan 

evvelden haline vbakltm: • ~nsesini 1 kısmı diğer vilayetlere 
kal basm1Ştı ... Dogrus.u. a~e do- gönderildi 
k(mdu... Anneme, oımdiki kocamı 1 Vakıflar umum müdürli.i~ü ile İs

tanbul beledlyesl arasında bir anlaş
maya ;-arılarak vakıflann yapacağı 
inşaat tesbit olunmuştur. 

tercih ettiğimi bildirdim. 

Hele kadınlu için! •.• 

Ten rengi çorabını aiyah iplikle 
tamir ettiğinden dolayı oi.şaıılm ta
rafından reddedilen küçük hanımm 
hikayesini bu sütunda yazmışbm. 
«Bundan bir hayat üslübu, bir te
lakki tarzı anlaşılıyor!» diyen deli
kanlıyı da baldı bulmuflum. 

Me,hur bir de hikaye vardır: 
Falanca saatte müştereken taar

ruz edileceğini ihtiyat ordu kuman
danına bildirmek için haber götüren 
aüvari hayvamnı muayene etmiş: 

«- Adam sen de .•. Nalın bir çi
visi eksik amma .•• Ke1T1ali bir çivi. •• 
Bundan ne çıkar .•. » demiş. 

Eksik dvi nalı gevşetmiş... Demir 
diitmiif... Atm ayaiı zedelenın.İş ... 
Topallama ba;lamış... Gecikme 
yüzünden ordu harekete geleme-
miş... Harp kaybolmuş... Vatan 
mahvolmuş... Tarihin vecbesi de
ğişmiş... Bu da bir tek çivi yüzün
den! ... 

Hikaye olsa bile İyi uydunılmuş 
doğrusu... Muhakkak ufak ibmalleı: 
ve ufak ihtimamlar hayatımazm seyn 
üzerinde müessir olabiliyor... Bize 
bunlar, saadet yahut teliket temin 
edebiliyor ..• Daima felaket olmasa 
bile li.akal sıkıntı... Rahatsızlık ... 
Bu ihmalJer keyfimizi kaçırıyor ... 

Of ... Hıili yarnpirillğim geçme
Cli. .. 

Sanki bir omzun qağtda, bir om
zun yukarda ••. 

(Va - Nu} 

Otomobil ve kamyonlar için lastik 
tevzii devam ediyor. Limanımıza ge
tirilen 1~5tlklerden mühim bir kısmı 
dı!;er vildyctıcre gönderilmektedir. 
Ba.,ka viliıyetıcrdekı otomobil ve 
kamyonlar için istanbuldan lastik te
dariklne geçUmlş, nuntaka ticaret 
müdürlü~ü bu taleplere muvafakat 
cevabı vermemiştir. Ilcr otomobil ve
ya kamyon sahibi bulunduğu vlliyet
ien lastik tedarik ctmeıte mer.burdur. 
İki günde bir ço.llşmıııta mecbur 

edilen şehrimizdeki tak.siler, 48 saat
lik kazancı 24 saat içine sığdırmağa 
n1ecbur olduğuııdan fazla çahşıyorHır. 

Eminönü ile Unknpaoı arasındaki 
sahada inşa olunacak vakıt sarayı 
etrafındaki etüdler tamam.lanmış, sa
rayın ihtiva edeceği salla tesbit olun
muş, binanın kaça. mal olacağı anla
ı>ılmıştır. Vakıflar umum müdürlüğü 
İstanbulla beraber diğer vlliyetleı·de 
de yeni binalar yaptıracaktır. 

Babıali ve Ankara 
caddeleri 

24 saatin blı'çok znmnnlarındn yolcu 1940 yılında müvazeııel hu.~usiye
tnşıyan ve istirahat lçln baş vakti ol- den eksiltmeye konulnn yolların ~a
mıyan naksller eskisine nazaran .da- yısı on sekize baliğ olmuştur. Nafia 
r.:ı çabuk harap olmaktadır. Beklı~en 
müşterilere yetişmek lçin taksiler Vekaleti, Istanbul vllayetı yollnnnın 

kalkmış oluyor ... 

'- J 

KÜÇÜK HABERLER 
* Kara.gümrükte Dervlşali mahal

lesindeki 12 numaralı evde oturan 
Hayreddinc, KercsLccllerde Hayrlnln 
idaresindeki otobüs çarpmıştır. Bu 
esnada yaralanan Hayreddin hasta
neye kaldırılmıştır. 

* Hüseyin Barı iSmlnde biri Ynğ is
kelesinde dolaşırken ayağı kaymış, 
mavnalann arasına düşmüş, y:ı.ralan
mıştır. 

* Beyoğlunda Alyon sokağında 
kunduracı Yorglnln dükkanından 
yangın çıkmıştır. Sirayetine meydan 
verilmeden yangın, Beyoğlu lt!alycsi 
tarafında.o söndürülmüstür. 

daha çabuk hareket etmekre. bozuk inşaatı ne yakından meşgul olmak
yollardan dahıı. hızlı geçmeğe mecbur tr.dır. Yeni sene içinde inşa edlle
kalmnktadır. Yedek aksam tedarikin- cek yollar hakkında İstanbul natia 
de ıııüşküliıt çelçlldığluden taksilerin müdürliığü bir proje vücuda getlr
tamirl güçlükle lrobU oluyor. Me\•cud mlştir. Yeni projede vilayet. hudud-
tnks!lerln sayL'll bu yü.:den gittikçe lan dahilinde yeniden 1nşa ve tamir Diyarbakırda 
azalmnktn, yerlerine yenllerl «onama- olunacak yolların llstesl. lnş::ı. masrafı 

yol 
maktadır. gösterilmektedir. f aaliyetİ 

Llistlk tcvzlntı için kurulan kcmis- · ) ş k 
ı d kl İstanbulun belediye hu<iudlan da- Dıyarbakır (Akşam - ar ın 

yon, taksilerin !azla hırpa an 
1 

an- hili.ndcl'i yollarını, belediye re!sl!"ı· in- b"t" tr 't il k · 1 
ıu :rtnzarı dikkate alacak, talepleri ' ıs u un ansı yo arının rner ezı o an 
c;na göre knrşılıyn!'.nktır:.... ~a eLtlrmektedir. Diyarbakırda yol inşaatı faaliyetle 

• En yeni usullerle in~a C'dlleı1 Aı1ka devam ediyor. Altı a,y gibi kısa bir 1. ngı·ıı·z ticaret müme.ssih ., -
ra caddesinde aradan bir kaç sene zaman içinde 76 aded beton men-

İngiltereye hareket etti geçmeden bazı bozukluklar görül- fez ve kiiçük köprü ile ik·i adecl bü-
İnglliı ticaret mümessili lord Lum- müşti.ir. Yolun Dlvanyolwıdnn maa- yük köprü tamamen yapılmış, iki 

burgk:or Islanbuldan ayrılmıştır. Bas- rif müdürliığü blna.sı önüne kndar b k k k.l 
ı olan kısmı as!alLtlr. Buradan !tlba- üyü Öprünün aya arı ikmal ve ra yoJlle memleketine gltmes muh-

temeldir. Lord, istıınbulun otobüs ıen Sirkec!ye kadar olan kısım moza- dört kemer köprü tamir edilmiş, on 
ihtiyacı hakkında Londrada temaslar- yik parke olarak inşa edilmlştlr. As- ı bir kilometre şose ve blokaj yapıl· 
da bulunacak ve Londra büyük elçi- falt inşaatın Dlvanyolu kısmında yer mış ve 14 kilometrelik taş ihzar 
miz vasıtnsile cevap verecektir. \er çukurluklar hasıl olmuştur. 1 dil · t" B 

1 
k 

1 Otobüslerin Ingııterede yapılması • Moza;ik parke inşaatı iyi netice e mış ır. u sene yapı aca yo ve 
ihtlmıı.ll vardır. Fakat Inglltereden 

1 
verdiğinden bundan sonraki inşaatta köprüler için şimdiden hazırlıklara 

ray ge!emlyeceği anl~ılmıştır. bu tarzdan istifade edllecektır. başlanmıştır. 

Bay Amcaya göı-e ••• 

b 

Dün cenazesi merasimle 
kaldırıldı 

Kalb sektesin
den vefat ettiğlnl 
dünkü nüshamız
da. yazdığımız İn
hisarlar umum 
müdürlüğu nalc
liyat şubesi mü
diırü merhum B. 
Bedl Büktaşın ce
nazesi dün Tak
slmdekl Beledi-

Siz de böyle yapacaksınsı. E;ter 
bindiğiniz tramvay ikinci mevki ise 

F;:~~~U#t:~;~· o zaman oturanların ellerinde beyaıı 
renkli bilet arayacaksınız. Çünkü bi
leti beyaz olan tram\·ay müsterisi
oin gideceği vol kısadır. Hemen ba 

.. muhterem yolcunun vanına sokul

ye hastanesl11-

, maia bakacaksmız. Maamafih ha. 
zan biletin rengi sizi aldatabilir. 
Meseli yoku talebe imif de beyu 
~ebeke bileti almış. Siz de ortasm• 
daki yqil çizgiyi görmem~siniz. O 

den merasimle zaman yanarsınız. 
kaldırılmış ve 1 Yanına sokulacağınız yolcunun 
cenaze namazı Beynııd camisinde kı- bileti düz beyaz olacak •. Böyle be-
lındıktan sonra Edırnek:ıpıdnki Şe- bil li J 
hldllkte Allahın rahmet.ıne tevdi edil- yaz et oturan yo cunun etrafm· 
mıştlr. da daha birçok mahir avcılar bulu-

Definden sonra inhisar memurla- nabiJir. Onlar da biletin rengini fark 
rından B. Adil Torn, mezan başında etmişlerdir. Yolcu yerinden kalkar
merhu.mun mezlyeUerinden bahsedPn ken bu avcılar sağdan soldan meba. 
manzum bir hitabedo buluıımuşlur. retli manevralar yaparak onun i... 

Cenaze merasiminde vall ve bele- kemlesini kapml\ğa uğra,ırlar. 
diye reisi doktor Lüt!I Kırdar, mer- İşte böyle bir «tramvay yerıı avı 
bumun kayınblradcri Anndolu ajan-
sı umum müdürü B. Muvaffak Mene- az uz iş midir? 
mencioğlu, operatör Burhaneddin To- Avları bJ.dırcıtı avı, .yabab do
ker, İnhisarlar müdiırliığü erkan ve muzu avı. balık avı vesaıre Ribi bir 
memurlan, akraba ve dostları hazır çok kısı.mJara ayırırlar. Halbuki 
bulunmuşlardır. Merhumun mezan bunlann yanında bir de «şehir için
üzerine mesai arkndaşlnnnm vesair de avcı.lıln vardır k; i;te bayattmı· 
zevabn gönderplklerl çelenkler konul- zı dolduran en mühim av budur. 
muştur. H'k F 'd E 

Merhum B. Bedi Bükla~. eski bir 1 met crı un ' 
askerdi: Balkan muharebesine, umu- ......... ., ........................... .. 
mt harbe iştlrfık etmiş, 925 tarihinde 
İnhisar idaresine t:ı.yln edilmişti. Çok 
faal, çok dürüst, herkese karşı şef
katle, hürmetle muamele rdcn haluk 
bir zattı. Her sabnh saat yedide me
muriyetinin bnşmn gelen merhum. 
sıhhatini müteessir edecek derecede 
geç vakitlere kadar çalışırdı. 

Kendisine Allahın rahmetin! diler
ken kayınbiraderieri B. Muvaffak 'e 
B. Numan Menemenclo~lu ile refikası 
bayan Nahide Biıktaş'a, oğulları B. 
Bülend ve B, Mücahid, kr''ian Nevin 
ve Berin'e ve diğer allesl erkanına 
taziyetıerlm.izl ı:unarız. 

Vilayetle Evkaf arasın
daki ihtilaf 

Vilayetle evkaf arasmdn mcclıesP.lcr 
yüzünden bir lbtild! çıl,IJğından 
bahsetmiştik. Evka!. kapılan cnml 
avlularına acılan medreselerin kendi
sine iade ediımesınl istemiş, Yllayet 
bunu kabul etmekle bernb .. r bunların 
bina vergilerini t.:Uep etmişti. Bu pa
ra 500 bin lira kadar tutuyor. 
Şimdi bu ihtilafın halli için çalışıl

maktadır. Hükümet de bunun bir nn 
evvel halledllmeslnl istemektedir. Ih
tlHiflı medreseler elli kadardı!'. 

- YI t d b l · l Yemcklcrd"n sonıa. şöyle köşeme ı ... Karşıın:ı d 'kilir: rını senedir stanbul a, ızım ... mi. sade gayve mi1• 
Yanırnızdnctır, halfı. dii1nl düzeltemedi çekllir, otururum... ' ' 
bay Anıca ... 

ııŞekerli gayve j ... Bu rıGayvev lil.fı keyfimin kaçması! ... aYahu, şuna guyvc değil, kahve,! B. A. - Halckı vaı-, ıçıtt:lınız kahve-
, için yeter!- de .. ıı diye bağırmın, amma bana lcre kahve demek Jçin pe.k safdil ol-

nıısm, dem~!.. malı!" 



••f&lAMli#f I ~~tRJftRJ 
Cildi beslemek 
Kışın soğuğa ve rüzgara maruz 

kalan cildi d!limi bir kontrol al
tında bu lundurmak lazımdır. Yü
zün cildini be.slcmek, kusurlannı 
tndil etmek için h er cilde göre I 
ayrı ayn flılç kullanmak icab 
eder. Bunların en faydalıları 

mnskelerdir. Öğle istirahat zama
nında, veya gece yatarken bu 
ma.c;keler ytizc gayet kola yca ko
nulabilir. 

Etek ve blüz Dünkü lig maçları 
Beşiktaş - Beyoğlusporu, G. Saray Kasımpaşayı 

Fenerbahçe - Topkapıyı mağlup etti 

Haftanın mUhim karşılaşmasında ıstanbuJspor1 
Vefaya 2 - 1 galip geldi 

ı - Yüzde yorgunluk eseri, kı
nsıl:lık goı liliıncc bir yumurtsı 
Rklm telle vurnrak köpürtnv~1 r, 
lccrisine her hangi meyva .;;unm
dan bir tatlı kaşığı kan~tırarak 

yi.ıze sürmeli. (Mandalina. porta
kal. armut, elma gibi) Meyva 
bulunmazsa sebzelerden havuç 
suyu da ayni işi gönir On daki
k a bırakarak kumtınalı. Sonra 
gül ~uyu ile temizlemeli. 

2 - Besleyici maskeler : 
Cild kuru ise: Bir yumurta 

suıs:ı içine bir tatlı ka~ığı ılık 

zeytinyağı kanştlrmalı. 

Cild yağlı ise: Bir yumurta • 
saıısına bir kahve kaşığı kafu- ' 
rulu ispirto karıştırmalı 

Cild pörsümüş ise: Bir yu
murta sarısı için e bir tatlı kaşığı 

limon suyu karıştırmalı. 

Lig maçlarına. dün Fener ve Şerefi Jrurlardığı bu ~üt dalın Uk dak.ikad&. 
.stadlarında devanı edllmlgtlr. Genel Istanbulsporlulann maç&. verdWerl 
kurmaylık ta.rafından muvazzaf ve ehemmiyeti gösteriyordu. İlk anlard:ı 
ihtiyat erlerle subaylann sıvıı klup- her lkl tarafın falldyeLl lehine çevir
lerde oynanuyncaklan hakkında veri- mek lçin yaptığı gayret boşa. gidiyor 
len karar dünden lUbaren tatbik mev- ve top münavebe ile 1Jd kale a.rasın
ld.lne tonduğw1cmn lige iştirak eden da gidip geliyordu. 
klüplerin sahaya çıkaracaklan takım- 3 üncu dnklkada istanbulsponın 
lar merakla bekleniyordu. Netekim solqıın yaptığı yenl bir hücumda Cl
dünkü maçlarda klüplerln bu karar- hadın anı olarak ortaya gönderdiği 
dan büyük bir sarsıntı geçirdikleri top Vela. kalesini karıştırdı. Kaleci 
görüldü. Bazı klüpler oyuncularından ile müdafiler mütereddid hareket et
blr kısmını oynntamadıklan cihetle tiklerinden bu topu uznlt1a.ştıramadı
sahaya tekaild oyuncularlle çıkmak lar ve geriden gelen İsmet plılse bJr 
mecburiyetinde kalmışlardı. vuruşla İstanbulsporun birinci golünü 
Yapılan karşılaşmalar tahmin edl- yaptı. 

len n:tıcelerle sona ermı., ve güniin Bu sayı sarısly:ıhlılan caııla.ndırdı. 
en mühim müsabakasında İstanbul- Seri bir şeklide ynptıklan mliteaddid 
sporlular Vefayı 2-1 mağlüb ederek akınlarla Vefa k.ale lnl tehdid edl
nıllli kümeye girmek ümidini kuvvet- yorl:ırdı. on dakika. tadıır devam 
lend!rmlşlerd1r. eden bu tazyik vcraWarın ıı.çılmalan 

Fenerbahçe stadından başlıyarak üzerine gevşedi ve oyuna. bundan son-
maçların tafslUı.tım veriyoruz: ra Yeşilbeyazlılar hakim oldular. ıs-
Süleymaniye - Beykoz t:ınbulspor nısıf saha.sına intikal eden 
Fener stadında günün ilk maçı Sü- ve tek kale halinde geçen oyund:ı 

Ieymanlye ııe Beykoz arasında yapıl- her an gol bekleniyordu. Fakat bu sı
dı. Hakem F'eddun Kılıcın idare et- rada ellerine geçen müteaddid fırsat 
tiği bu maça her Utl takım yenı karar -!arı kaçırmakta blrlbirlle yanş eden 
mucibince esas kadrolarında blr hayli Vefalı muhacimler blr tlirlu netice 
değişiklik yapmışlar ve Beykozlular alacak sütü atamadılar. Gaziden aı
anc:ık ıo kişilik bir takım çık.:ır:ıbll- dığı bir pasla kalecı ile lcarşı karşıya 
ml.şl~rdl. kalan Haydar, nluda!iln iskusından 

Oyuna Süleymanlyenln saldım in- istifade ederek topu yn.kıılıyan Ferdi 
1 klş:ıf eden hlr akını ile haşlandı. İlk takımlarını beraberliğe ulaştıracak bu 

Yü.ze süımeli, yanın saat bı
raktıktan sonra ı lık su ile yüzü 
yıkamalı. Bu maskelerin her biri 
kendi kısmında yüzü gayet iyi 
besler. 

Öğleden sonra giyilen elbiseler 3 - 4 - Gümü§ rengi krep sa- daklkalan mütevazin geçen oyun ya- fırsatıan heba ettil~r. _ 
arasmda et ekle bluzu n m ühim ten blilzun lld t f dak. lil va.1, yava.1 Süleymanlyen1n baskısı al- Sinlrll bir hava i<;ınde geçen musa-

Cildi vumuşatan maskeler: .. . . ara ın ı P er tına girdi. ıo uncu dakikada Beykoz bakanın birinci devresi ı-o İstanbul-
Fa?Jn 80~ ktan ve rüzo-~rdan b ir mevkii vardır. Renkleri birJ- uzenne yeşil kadife fpeği ile üç müdafaasının hatasından istifade .spor lehinde bitti. ııcıncl derreye Ve-

• tl fıdı . · fayd:ıı olan birine uygun olan bu blliz ~e yol işlenmiştir. Düğmeleri yeşil- eden Reşad tnkımının ilk golünii yap- !alılar çok hızla .. başladılar. Gazinin 
ser eşen c er ıçın t kl şık ıb· . rini t t- dir Et ~· il k di ' . . tı. Bu sayı Beyko1..luları sarstı. Gelişi zavlyeyl bulan ~utünu kalecl nefis blr 
bu maske1eri tülbent üzerine ya- e e er en e. ısenın ye u · egı ycş ~ ı.edır. Bluzun güzel oynamağa başladılar. Bundan plonjonla bert.arar ettı. Dakikalar iler-
varnk ··ze ı lık iken kovmalı. maktadırlar. Bırkaç model der- arkasında ayni piller ve Jş v~rd.ır. istıfade edt>n Reşad ikinci golü de lt>dl.kçc Vefalıl:ınn daha. ağır bastığı 
• . .yu . . • cedivoruz: Eteğin bel yeri biçimlidir. Ön den çıkardı ve ~evre 2-0 Süleymnniye le- ve Isl_:ı~b~por knlestnl tehdld etUk-
Bır çeyı ek ylrmı dakika muha- J hine bitti. lkincl devreye Beykozlular lerl gorüluyordu. Bu sırada oyun sert 
faza etmeli. 1 - 2 - Açık pembe krep sa- yüksek, arkadan alçaktır. mağlubiyetten kurtulmak lçln canlı bir şekil _ald1. Itakemln mü~alclerl 

1 _ Su ile arpayı ateste kay- ten den bhiz: Pembe Jpek ve simle 5 - 6 - Fildişi ren gi krep sa- ba.~ladılarsa. dn on kişi ile oynama- tesir etmıyordu. Vefadan Vahıd nıkl· 
-.: '"'1 bl·ı... b ı ·nı b i t d blıl . J 1 . lan netice almalarına. imkan bırak- bine sert bir JiarJ yaptığından oyun-

nntmalı, boza koyuluğunda olun- ~ enen ~un e ye? .. u ş ~ en . . z. ur arla ve plılerle mıyordu. 10 dakika kadar fütüste dan çıkarılınca. Vefalılar 10 klşi ile 
ca bir su bardağı miktarına bir toplamaktadır. Et ek grı - blo dra- suslen.nuştır. Siyah krep saten- yaptıklan hücumlar semeresiz geçti. oyuna devam etmek mecburiyetinde 
re ·el kasığı knnştırmatı. dandır. Blliz arkadan küçük düğ- den olan eteğin bel yeri arkadan ~uz::da:1 ~onra Sillcymanlye tekrar kaldılar. 

ı ı ilikl kt ed.i yüks" ekti ö d 1 t üstunluğu aldı. Bcyko?. ntSlf sahasın- F::ı.ka.l eksik oynamalarına rağmen 
2 - Bir bardak su içerisine bir m e ere enme r . r, n en a çak ır. dn devam eden oyunun üçüncü golü üstünliı~ü ellerinden bırakmadılar ve 

tutam mürver çiçeği atarak h~- ylrml ikinci dnklkada oldu. Solaçık 19 wıcu dakikada. bir flrlklk atı.şın-. ~ ı •~ tl p · k l/ Fethi direkten gelen topu sıkı bir dan Hakkı vasıtasUe beraberlliıl temin 
lamalı. Bu suya ikı reçel kaşıgı MuŞK LLERE CEVAD Orta Q f .şütıe Beykoz kalesine soktu. Bu sayı- ettiler. Oyun bu sayıdan sonra çok 
toz kola atarak pişirmeli ve bir Şemslyelerd~ki çahlur lelı:duJ dan sonra her iki tara! vazıyet! ka- süratll bir şekil aldı. Her iki taraf za-
rccel ka.:ıığı bal ilave etmeli. Erenköy, suna oönnı: şernsfyentz- kurabı·ye bul etmiş bir .şeltllde oyruıdılar ve mü- man, zaman ellerine geçen fırsatlar-

B k l · t iri ·eli de yer bırakmış olan çamur lekelerini sabaka bu netice değişmeden 3-0 Sü- dan istifade edemediler. Nihayet otuz 
u mas e erın es aynı r Ieymanlyenin galebeslle nlhayetlcndl. dokuzuncu dıı.kika"" ısta.nbulsporlu-. bilsbütün çıkarmak için şöyle yıka- ._ 

arzu edileni yapılabilir. yınız: 50 gram badem, 250 gram ince F enerbahçe _ T opkapı Iar soldan ant blr hücum yaptılar. 
GelPcek hafta daha başka mas- Şemslycyt açık olarak yere daya- Günün iknlcl maçı Fencrbahçe ııe Cihadın avut çi?.g!slne kadar göt.üre-

·r d w. bnız. Yan yam'll ru katılmı§ ıı.mon- toz şeker, 100 gram un, 125 gram T k d ld E f M rek süleymana geçirdl~i topu süley· 
ke tertipleri tan e ecegız. rak içerisine b.lr fanUfı parçası batı- por takal veya turunç kabuğu şe- lı:U:~~~~:~i ~ı~~~a ~h~y~ çıkı:;~ man ustalıklı bir vuruşla Vera kalesl-

Grı.pten korunma np bu lekeleri siliniz, dnha doğrusu kerlcmesi 6 yumurtanın yalıuz Fene. rbahçc tak_ ımı şu şekilde_ dizildi: ne atarak takımının gallblyetlnl te-

rede Galata.saraylılar hAklm oynııma.
larına rağmen bir tUrlü sayı çıkara
madılar. Bu sırada Kasımpaşa. lehine 
olan penaltıyı İsmet atamadı. Devre 
sonlanna doCru Eşfak takımının be
şinci golünü yaptı ve müsabaka: 5-0 
Galatasarayın galebeslJe n!hnyetlendi. 

Beşiktaş - Beyoğluspor 
Şeref stadının son maçı Beşiktaş ile 

Beyoğluspor arasında yapıldı. Her lkl 
takım sahaya çıktıkl:ın znmnn Beşlk
taşlıların Şeref, Ibrahlm, Hüseyin, 
Şükrüden Beyoğluspoı:Iulann d:ı Ma
roll ile Koçodan mahrum oldukları 
görülüyordu. Beşiktaş t:ı.kunı şu oyun
culardan teşkil cdılmlştJ: 

J\tehm NI All • 1°avuz. Fe\'2İ • R llat , 
B a m , :\lcmduh - H ayati, :ıkir, Salı
ri, Hakkı, E ref. 

Hakem ŞazJ Tczc:ının idaresinde 
başlanan oyun derhnl Dcşlktaşın ha
klmlyetı nllına girdi. Beyo~ıu por ka
lesini sıkı bir tazyik çeııberl !çlne 
alan S!ynhbeyazlılar Ilk gol1erlnt H:ı
lll vasıta.sile 19 zuncu dakiknda yap
tılar. 

Bu sayı Beyo~lusporlulnıı harekete 
get.lrdl ve oyun bir müddet mutevazln 
cereyan etll. Bu sırndıı ustüste iki 
korııer kazancın Beyoğlusporlulnr 
!kinci korner atışmdn Culn!inln ncrıs 
bir krı.fa vuruşUe bernberlil'l;l tem n 
ettiler. 

Berabel"lık Beşiktaşlıları Cazla. c::ılı'l
mağn sevkettı ve bunun neticesi ola
rak tekrar tistünlüğu nlınnkta. gecik
mediler. Devre sonlnnna do~ru Sab
ri ikinci, Hakkı çoktanberı sahalnn
mızda. görulmeyen hrı.rlkuı. de bir YU
ruşla üçüncfı \'e dordüncü sayılan 
yaptılar ıtc de\•re 4-1 Bl'şlktv.ş lehine 
kapandı. 

lklncl devre çok hey"canlı g çU. 
Her iki tarafın guzel oyunu zevkle 
taklb edildi. Zamnıı zaman iki kale
yi tehdid eden tehlikeler net!cc ver
miyordu. Oyunun nihayetine dof:nı 
Şakir vasıtasile blr gol daha kayde
den Bcşlkta.şlılar bu maçı da 5-1 gall
biyetle bitirdiler. 

Puan ce t veli 
'l'akım 1. G. B. !\1. A. Y. P. 
Beşiktaş ı 6 16 77 14 48 
Fener 15 12 l 2 56 13 40 
G. Sanıy 15 8 • 3 51 19 35 
İst. Spor 15 6 ol 6 34 43 31 
Vefa. 16 6 S 7 37 38 31 
B. Spor 15 5 3 7 32 37 28 
Kasıınpaşa 16 5 l 1 O 24 39 27 
Beykoz 16 4 1 ll 24 38 25 

Süleymanlyc 16 4 1 11 18 55 25 
Topkapı 16 1 4 ıı 18 72 21 ıkn s · · k ı ' m1n etti. Oyunım bundnn sonrası 

Bu mevsimde !!Tlb 'p, nezle ~bi Y yınız. onrn şem.<ııyeyı açı 0 a- alonı almalı Yumurta aklarını _Cıhad - .Le.bıb., Tacl - ~a~ır, Esa~. Vefanın hücumu, İstanbulsporun mü-
~ rak kurunıağa. bırakınız. • Fıkrct - Na<'•. laş:a r, N:ıım, Rebıı, # 

mhatsızlıklar salgın halinde olur. Esklmlş bir şemsiyeye yeni parlak- telle iyice köpürtmeli. Sertleşince Cemil. da.faası ile geçti ve bu netice değiş- .ılJ·llll•lliEllRI•••••••-~~ 
1 ,. k 1 1 t k bir çay . . mcden mü.'mbalca 2-1 İsta.nbulsporun 1 ş "-• Kalabalık vcrde bulunanlar da- ı.,ını verme ç n gaye oyu ıçıne şekeri makineden geçmiş Topkapı her zamanki kadrosunu galiblyetue nihayetlendi. 5 u..,...~ çarşamb:ıdıııı itlbaren 

• nefes almalı- haşlaymıı:. Şemsiyeyi açıp çaya ba- b d . . ' ,.. muhafaza ediyordu. Oyun başl::ımnsile K d k"" OPERA 
imn burnnlnn ile tırılmış blr rllngcrle yıkamalı ve ku- a emı, ınce dogranmış portakal beraber Topkapı nısıf sa.hasına. lntı- Galatasaray - Kaımpaşa a 1. oy 
dırlar. A!;rızla nefes almanın, çir- rumağa bırakmnlı. ~ekerlemesini ve unu atmalı. Ka- kal ettl ve ilk Fcnerbahçc golunü Şerer stadında günün ikinci karşı- SlNEMASINDA J 
kin olan mam.arasmdan başka. ~leyvah omlet rıştırmah ve yağlanmış bir tepsi- Naim on ikinci dakikada. soldan aldı- Ia..şması Galatasaray ne Kasımpaşa ...._ B A L A L A y K A 

b , "k k ,.. .. a·t Aynspaşa, Ft'r\ha A.: Meyvalı om- nşt al "I bl t ğı bir pasla yaptı. üstuste ynpılnn a,...,sındn yapıldı. 0.,ıa• AAhraylılar ....... , ~ 
ça un: mı rop apmaga mus ı ıctin tertibi ~udur: Altı yumurtanın ırm ı ve yag ~ r ep- F kın! T ka k ""' .... .. ......,.. ..., -,••••••••ccrıam~~ " ener a arı op. pı aleslnl heran iter olması dolay1sUe GClndüz ve Arif- _. 
olduğu malumdur. Sokağa çıkar- }nlııız sansının içine elli gram pud- siye k~ıkla koyarak fırında pi- tebdld ediyordu. Netek1m yirminci ten hasta bulunan Faruk ve Adnan- Mu· .. N • 
ken buruna mnnt.ollü bir ilaç ra şekeri atınız, telle vurarak kö- şirmcli daklkadn Naci sıkı bir şüLle takımının dan mahrum olarnk saha""' •u •cltll- ı 

1 pürtünüz. Dlğcr bir kapta aklarını · ikinci sayısını da çıkardı. Bunu biraz de bir takımla "lk"lar.· J- y y I 
damlatmak faydalıdır. Bundan da sertıeomccyc kadar köpürttukten sonr" Ya.ş::ı.nn attıl'h üçu- cü g ı ta " w. 

y T k ki J k 1 .... 61 n ° - Osman - Talat, Sııllm - ::u usa., En-ba ka bumun içinde toplanan ıı:onrcı ikisini blrlb!rlnc knrı.ştırınız ırna ta e e er klb etti. Devre 3-0 blttı·. 
BI kah ı. .. ~ r. l k lkl ver, llalil - Barbaros, Mu f.Afa, E.'jfak, 

bu gibi mikroplan sümkürerek r · ve ~ıı:;ı ç çe suyu, çorba Tırnaklarda hasıl olan beyaz Iklncl devrede Fenerlllerln sayı Sa.lihaddin, Sanı.tim. 
,1,.. t ak .. k"" d- B kaŞJğı makineden geçmiş badem, bir 1 kel . 'rt k . . ·ı·ı adedini arttıracağı tahmin edUlrken Hakem Husnünün idaresinde b""h-
~arı a m mum ·un ur. u- tatlı kaşığı un. ıiç çorba kaşıg-ı ince e 0

rı gcçı mc ıçın, şap erı ı - Topkapılılann enerjik oyunu buna yan müsabakanın ilk daklkalıın ;ü-
nun icin umumi yerlerde kalaba- dotrranmış meyva şekerlemesinl lçlnc ın4: su içerisine birkaç damla k§.- imkan bırakmadı. Zaman. zaman iki Levazln geçti. On beşlncl dakikadan 
lık kinde sık sık ve ihtyaç hisset- atınız. furulu ispirto damlatmalı. Bu su tararın hfıklml.reu altında cereyan itibaren Galata.saraylılar vaziyeti Ieh-

NUREDDiN 
Ko s r i 
Yanıı akşam 

FRANSIZ Tİl'.ATROS~"DA 
d "b" h t- İy.ce karıştırdıktan sonra tavaya . 1 . d b d k"k eden oyunda Fenerlilerin mütcadclld lerlne "C"ı"rerek 0,,,•nu K .......... ..,ra. ,.,,_ 

mr en sümkiirmek bu gı ıra a t ey"l'i •· k 1 h 1 bl ıçer sın e eş on a ı a banyo k 1 T " ··d r t ' • JW ...,..._.,.,_ - Bil t t b 1 ... _ er uoı .:oyarn ıer ang r om- a ın an op;mpı mu a :tasının eda- hnsına intikal ettirdiler. On sekizinci c sa ı ;:, a şnınışw.ı. 
sırlıkların bir derece önünü ala- ıet glbl p!şlrinlz \C katlnyıruz. Ta- yapılan tıınaklardan lekeler pek kar kurtan~ınn yüzünden netice ver- dllkllı:adn penaltıdan SalAhaddln bl- '9 Tel: 41810 18 bilir. b:ı.~a nldıkta.n sonra uzerlne ince toz çabuk zail olur. medi. Devrenin sonlarımı doğru Vecdi rlnci golü yaptı. Bunu lklncl bir penal- ~!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~!!~ 

şeker serpiniz. ---- ani bir akınla Topkapının yegAne go- tı taklb ettiyse de Mustafa kaleclnln istlkJAl caddesi komcdJ fll llfllllllUll 
T •• t.. k k Z fi k • • hinü yaptı ve milsabaka bu netlce eline atarak kaçırdı. Ylrml beşlncl tısmı 

u u n ° usunu Kararmış galonları ayı ama ıçın değişmeden 3-1 Fenerb::ı.hçcnın gale- d kik d - .. -
nasıl gidermeli? temizlemek soğan şarabı! be.<;tıe nihayetlendi. r:ıc t:kı~u~~~rn~~=t~~ya:ıı~ Gece saat 20,30 da 111 llıl I 

Sigara Jçenlerin ağzında hl~ Vefa - İstanbulspor ~v~cnin sonları.na. dotru SalAhaddln Ki RALI K 
hoşa gitmiyen bir tütün kokusu Altın ve gümüş taklidi galon- Zayıflamak istiyenler için za- Şerer stadında günün ilk maçını tırlkikten ilçüncü, ve Eş!akın sıkı bir ua 

lar çok kullanılıyor. Eskiden kal- rarsız bir ilaç tarif ediliyor: So- vera ne ıstanbulspor takımları yap- f{itlle dördüncü Gala.ta.saray golü de Odalar 
olur. Bu kokuyu gidermek için şu ma bu gibi galonlan yeniden kul- ğan şarabı. tılar. Milli kümeye girecek dordüncü yapıldı ve devre ._o blttl İkinci dev- 111111111 
gargara k1Hidir: lan İstanbul takımını tayin edecek olan 

O ti mak için kararmış olanları te- 300 gram soğanı ince doğra- bu karşıJQ12nıaya her iki tııkım •u kad-
Blr lit ı·e su içerisine l san - mi 1 k ı ...,.. " z eme· cab eder . malı ve bir litre beyaz şarap içine rolarla çıkmışlardır. 

gram perrnanganate de potasse Sıcak su dolu olan bir el tası atarak üç hafta öylece bırakma- Yefa: Hfü;ameddin - Enn r, Yalıid -
ntnrak eritmeli. Bu su ile ağ1z i 1 . Şükrü, Hakkı, Mustafa - Necati, Ferdi, 

içeris ne b r fıncan ispirto koy- lı. Bu müddet geçtikten sonra G:11ı, Haydar, Zühtü. 
çalkanır.sa tütün kokusundan malı. Bir bezi içine batırmalı \'C şarabı süzmeli, sabahlan aç kar- i. Spor : Fikret - Faruk, Hayri - &
esrr kalmaz. (l O santigram pcr- galonları silmeli, nihayet ipekli nına bir çorba kaşığı bu şarap- kir, Rüştü, l\luzafter - Tank, Süıcy-
mnnganale de potasse birkaç kı- m:ın, Cihad. Kadit-, ismet. 

bir bezle parlatmalıdır. tan içmeli. Ordu mensuplarının klüplerde oy-
rmtıdan ibarettir.) n::ımıyacağı hakkındaki karardan en 

B. Ferruh Yazıcı fazla Vera takınu müteessir olmuştu. 
Kızarmış patate s 

Kızanmş patatesi kıtır seven Vefat etti
. En iyi oyunculanndan Hakkı, Fikret, 

Sul~I, Necdet. takımda yoktu. Buna 
mukabil Istnnbulspar takımında da Vilayet idare heyeti nzasından B. 

lcr için yeni bir tarif: Patatesle- Ferruh Yazıcı dün vefat etmlşt.lr. 
rin kabuklannı soyduktan sonra Merhum mfilklye mektebinden mezun 

k bukl "b t' olduktan sonra mütcadd!d kaza kay-
gene a an soyarmış gı 1 e ı- makrunlıkları ile miılklye mil!cttlşll-
ni de ayni surette kesmeğe devam ğinde, Maraş ve Muş , allllklerlnde 
etmeli. Bir parmak eninde ve in- bulunmuştur. Halfık ve gerek vazifesi 
cc olarak soymalı. ince kurdele- gerek hususl hayatı itibarile çok de-

Enver ile Nevzad buluııumuyordu. 
Hakem Halid Galibin idare ett.i~i oyu
na Ist::ınbuL<:-porun merkezden yaptığı 
bir akınla başlandı. Derhal Vefa ta
lcslııe inen Sanslyahlılar Cihadın 

Yann akşam SUMER Sinemasında 
JOAN MISHA BlNG 

BLONDELL.AUER •cROSBY 
ve orkestrası tarafından nefıs bir surette yaratdan 

Kücük Melek 
• 

Fransızca sözlü ıen Ye net" eli operet filminde ıeyircileTi 
ağlatucaama güldürecdttir. 

TAMAMEN YENi BİR DANS - Herkesin ağızında. dola~calc 
ŞARKILAR Yerlerinizi evvelden aldırınız. 

ğerli ve kendisini muhitinde çok sev-
ler elde edilir. dlrm!ş bir insandı. Ölümü kendisini 

Kızgın yağ iç.ine ahlan bu pa- tanıyanlan derin teessıirler içinde 
t.atesler pembeleşince kepçe ile bırakmt?_tır. Cenazesi bugün Vezneci

lerde Buyuk Retldpaşa caddesindeki 
tavr.dan almalı, üzerine ince tuz Ikam"tgahındnn 12,30 da kalrlırilarak 

? ayağlle ilk şüUerlnl atblar. Hllsamm 

~·~:~. 1 TAŞ YUREKLi ADAM 
1 W ALLACE BERRY - DOLORES DELRiO ekerek sofraya çıkarmalı. Beyazıd camistııcıc nnmuı kılındık

tan sonra Şehltll!';e defnedilecektir. 
1 



KUS BAKl$1: 

iki büyak SOZÜN &EliŞi 
Lüksün tarifi 

L iks fJfYll satan majaalan d.lğerlerfnden ayırmaya lraJ-
kınca ortaya, pek tabii olarak, lübün tarifi meselesi çı- Bu sene Avrupanın her tara-

tasavvur 

Fransız 
mağlubiyeti

nin sebepleri 
b.r. Resmi ma1rtımıar flmdl •Lilb nedir?» sualine onap bulamı- tında .laf çok §iddetli geçiyor. Bil- -
JOl'larnuf. hassa pmaı memıetetıertnde Tanınmıı fransız mu-

Lüsün bU bJr tarifi yoktum. Ltgat •Yemekte, içmekte ve müthlf ~' kar fırtmalan h . • . 
clytmde fada lhtl§am• diyor. Fabt lüks teliHdsJ umana ve me- hüküm stırmektedfr. Soluğun arrın Jules Romaıns 
Una röre deiifen bir pydJr. Doğrudan dolnıJa flltn eaa ltllm- şiddetinden Baltık denbt lı:Amt- di k • • 
tar, denemes. Bupıı en iptidai bayat seYlyellnhı üstüne ça1rtı..,.. len donmuştur. Ekseri seneler kı- yor 1 • 
llllf, çmı çıplak dolapn bir Afribhnm süa olmak boJnuna taktı- şın bu deniz donmakla beraber Franaız ordıuunım 
fi lnmmah, yeı1111 boncuklar. atellde maden n ..,_ parçalan ya- bir kısmı gemilerin seferi~ açık balında kumandan 
tadJiı eemlyeUe lüks etY• sayılır. kalırdı. Bu sene Baltık denizin- • 

L8b ef11l f.elikklsl daha Deri cemiyetlerde de ltlriblrlne UJ· de npur seferleri hemen hemen yerıne bir lilozol vardı 
mu. Mesell lalr AmerlkaJı amele için urmt olan IJle bir takim tamamen durmuştur. Bazı İsveç 
__ , mabeme8i vanbr ld bunlar _.. münııUeb bir Ttirk ailesi Hmanlannda buzkıranJar vasıta- Fransada son matl6blyetln mesut· 

~- ,,.._ lerl sayılan bazı slyaal rlcal ne Fran-
lfln llile lüks blabillr. A.,..,.,.ı. 1t1r it..._ otomaMbıls edeales; sile yol açmak ve gemilerin sefe- m ordulannın eski baştumandariı 
LtanbuJda otunin birçok if Mımının l9e otomoMU yoldur. Te- rlne fmkA.n temin etmek için ça- general Gamelln nezaret altına alın
lefon Avrupa laayatında bir S81'111"e&Ur; fakat imde heniis lüks lışılmı§tır. Fakat bu meal hiçbir mı.şlardı. Bunlar bir müddet bir ta· toda ıtaaıet ettikten aonra teıkll ectl-
addNlllyor. Lflb telikkJsl aı!Mna ft melr.tna &'ire dellttlil gihl netice vermemiştir. Deniz, en len fevkallde mahkeme eski bavekll
•Jlll eemiyet içinde de 1N1fka b111rtıd1r. Ltanbulda ft An.luarada ağır buzkıranlann ağırlığına ta- lerden Dalad!er ve Blum ııe başku

mandan general Gamelln haklarnıda 
YaUU baya& .eviyesbıin saruri laJdıiı pylerin çofu Türkiyenln hammül edecek blr kalınlıkta bir ithamname hazırlamış ve bu u9 
difer viliyet ve kazalannda lükstür. buz tutmuştur. zatın tevklt edılmelerine karar ver-

Binaenaleyh Jübün mutlak bJr tarifini bulmak hemen he- Baltık denizinin her sene kışın mlştı Şimdi meovkuf bulunan 1k1 eski 
başvekil ile general Gamelln blr gun 

men imkansızdır. Fakat ticari ft ikUsadt halrımdın m11bakbk buz tutması ve vapur seferlerinin mahkeme huzuruna çıkacaklar, ken-
•lr hudut çlmıek lcab ed.lyorsa lüks: cVuatl bayat seviyesinin lmkAn.sız bir hale gelmesi fsve- dflerlnden hesap sorulacaktır. 

lüzum gösterdiği ihti~ üsıiiDde kalan lhtipm» diye tarif çin iktisadi hayatını çok sars- dl~~~ ~~ı~~:~~t:t b:a~~:'~~~ 
edllehWr. Bununla lteraber eşyayı ba tarife lire ayırmaya bJ- maktadır. İsveçte birçok Alimler hamlar derece derece tlddetlldlr 
karken elde phlrlerimlzbı vasati bayat sevlJednl belirten istatis- buna bir çare bulmak için ted- Bum hütfunetın bqında bulunduğu 
•:L•--%- bul -----1.a:.. kiklerl """'"',dil 1 B müddet zarfında Fran.uz kara, deniz ~ anmıa wıu-MU&. • e m"'"Y&w r er. n sene ve hava kuvvetlerini zaafa uıtratmak-

Mafaamn mahlydine bakarak lçJndeld e,yayı lüks sayacak Battığın hemen kAmllen doruna- la itham edlllyor. Daladler hakkın
olurak yanbt bir 1f yapDUf oluna. Çünkü bizde, ıöriinilJlerl iti- sı tedkiklerin daha ziyade derin- cia da aynı ithamlar vardır, fakat 
barile lüks Wifine ,ıreltileeek öyle mapsalar vardır ld sattıldan leştirilmesine sebep oJmm:tur Bü- daha şlddet.lldlr. Çünkil bu zat dört 

_ . • .. .. ~ · aene fasılasız Mılll Müdafaa Nezaretl-
qya, Miyük Awupa tehlrlerinden biıtDln bomnarpllinde satılan tun dunya harp meseleleri, yiye- nln ba.şmda bulunmuıtur. Ayni za-
tapon mallardan pek aşağıdır. Şevket Rado cek tedariki ne meşgul olurken manda harp nın edlldlti zaman da 

t 8:4vekll ldl. General Gamet" ,. -?-"' in af · 
11• • ••11111r4"•·•n11111111111111111111111111111111111111111111111 ~1r.1111Hc:ıı sveçte herkes Baltık denizinin 0 1 0 

lln mm uyu Y etile trt!nde çekilmif reaimJ-: 
enera ame 'e gelince bu zat -· • mi 1 

donmasına karşı çare bulunma- sulh zamanında ordunun noksanlannı dır. .ıuıea Romaina ~ bl!Uç ~~ta ge-ı 1939 senesi blrlnc!kan nund 
:O ~!~~~ ~~~ sını heyecanla bekliyor. 'lkmal etmete çalışmamak, harp b&f- ~~ln~:n1~~~~ı5~or~ımüttur. Ma- şı karşlya oturdu~umuz 7.nı zeki k~r; 

--.~ 4 0 ~n gü 1 f d B GI ladıktan sonra da muharebeyi yanlış ıır. u görilfmeler insandı. Ze1ı:bı bo~luktll J lem 
~ O O o n er zarın a . slen sevk ve idare etmekle itham edlllYor ~ralln Fransız ordusunun noksan- Ha!',P meselelerlı 1 ve bunl rı /ord~; 

adında İsveçli tanınmış bir mü- ve Franımı fellketlnden en bü- ~eır:1~ı b~haaaa ta"8re azlığına pek Jnklşanannı tamamlle bi, du y 
Nezley..:: il4ç bulundu mu ? heru:lis, aranılan çareyi bulduğu- y1lk mesul sayılı)'Or. General Oame- ha.sun ~w::ec:~~Un~ fena~ tığı tahmini r veka~ i 1 k i 

nu 11An etmış' tir Bu ça d . lln senelerden bert Fransız ordusu- dtluu göste et•-•- azımsa goren bir in an oldu 
Amerlkalılann en ziyade taçtıklan .FllAdeltlya tınlnrslteat profesörlerin- · re su ur· nun başında bulunuyordu. Bu sıfatla mı oıcuu-. tldlr. 

hastalık nezledir. Amerikalılar nezle- den blrt, bir llAç keffettltlnl UAn Baltık denizinin sularını blr par- orduyu harbe hazırlıyan odur. Fatat Pransız muharriri 19 blrtnclklnun Bununla bcrab r bu ı 11 nı ~ 1 t:ı, 
J1 bütün bastalıkJardan daha ziyade etmiftlr. İl~ bulttlr: İçine Chlo- ça daha tuzlu yapmak!... MatOm- kendisinin butun baretltı daimJ bir ::1:- buyük tarargAhta general Ga- kumanda ett ~l ordunun ld ta v _ 
can aıtıcı sayarlar. Bir zamanlar bir rophylle Ctloroım kanttınlm14 tuz- dur ki bir su ne kadar tuzlu 1 muamma teşkil etmektedir. General M h ıı~ı:z~n bir mlllikat yapm~tır. kayie seyirci kalmasına m ydan v r-
renç meşhur milyarder Rotfellere: Iu su ile bumu yıkamak... k 0 ur- ordunun birçok noksanlan oldutun~ y~:fa h ~ mü!Akat. hakkında mlştır. Bunun sebeb nedir 
•Zengin olmak ıçtn ne yapmalıdır?• KJorofll nebatıarda bulun sa o ·adar güç buz tutar. Baltık blllyordu, fakat hiç bir zaman bun- n ul ten şudur General Oamelln hl iıph 
diye aormU§tu. Rolı:feller de fU ceva- ona yeşil rengi "' en dd df' ;e denizinin çabuk buz tutma.c;ının lann tamamlanması JçlÔ §lddetlJ te- General Gamellu, Maglnot hattını ~f zekisi olan, fak, t d~u c , ı ın n 
bı Termlftl: •Nezle olmamak!.- Çüıı- r ma e r. u b' bebl . şebbuste bulunma tı t tlhsali\t denize kadar uzatmak u:r.ere Belçika \iek:ıyt Ue Jhlal edilme • bu rt 
H nezle insanın ıallm kafa ile dü- maddenin tertlbl neıle mlkroplıumı ır se de bu denızin suyunun yavaşlattırıldığı ~ ~· b s it hududu boyunca. yaptırdı~ı tahkimata mlyen insanlardan blrld r. Cep -
f(lnmeabıe ımUn bırakmufı alt edlyormUf. Profe.söre göre toyun- dünya denizleri içinde en az tuz- şı muhalefet etmemlfUr a una ar- büyük ehemmiyet veriyordu. Halbuki hat~ ordu mıntakalarıııa sık ık 1!.l ' 

Amerikada doktorlar balkın bu Iarda, tuşanlarda, keçilerde, ökilzler- ıu olmasıdı M""h di b · bu tahkimattan Jstlfade etmlyerek medığlnden bah edllır. Tahı. n 
tadar çetlndlklerl nezleye kal'fl llA.ç de ve dlter ot ylyen hayvanlarda r. u en 8 unun Şimdl yabancı memleketlerde bu- 10 mayıs 940 da şimal ordusunu ileri gore general zekd ı hareket k dr 
bulmak için senelerden beri çallfı- nezlenin pek nadir ıörülmesl burun- için Baltık denizin suyundaki tuz ~un~n ve Fransız hava kuvvetlerini sftrmüştür. Şurası dikkate şayandır rile iyi imtizaç etmlyen n nl:ırd : 
1orlar. Fakat fhndlye kadar bütün Jannın mütemadlne otla temas etme- miktarını arttırmak istiyor. ı: a~1bı;1 hale getirmekle itham ,edl- kl Fransız başkumandanı harekatın dır. Zekanın hareket kndr tın 
bu ~lıpnalar bop gltml.ştlr. Şimdi sinden llert ıeııyormU§I Bu nasıl kabil olacakt ? Ta hareı:ltm a;a Na:.n Jierre Cot nun nasıl bir şekil alacnıtını büyük bir emretmekten çek nm ı n d n 1 rl 

. ır. ... - l n a arşı c; r itirazda bu- tatlyetıe evvelden tahmln ediyordu. gellyor? Evvel:'i. azim 'e lr;ıd fıkd -

bir sanat f bli denızc tuz atmakla değil. Mü- u manu§tar. General şu 507Jerl soylemlştl. nından, sani~cn hare!. tt .,. b r. _ 
hencfialn düşilndOğü tedbir §U- 939 senesi ağustosunun sonunda, •- Bucunkü harbin 914 muha ebe rcketin net celeı ı d n 

n:1r~~~~o~ırı'~~1? ~8.!"i!!= hhınad dalma p.Jlp &elmekle mef- dur: Baltık denizinin medhali =:n;ıı:ıdub~n::e:ıd~=:; alnhatae dırbemtyecettııı zannetmeJı: b~yü~ d~ · .:a 
. . c _... ur u. k dard Dan zırhlı bi llkJ rlnln ' . ŞlmdlkJ harp uzun müddet u rr r çok muk mm b r 

toğmah sanatıdır. Bu nnatın erba- Geçen 1.7 Jalmurlar sene ardı ara- pe ır. imarka sahlJi ile Jundu r e çok noksan bu- harekeUizlltle 'S'eçen,' fakat birden nın pllnlarını t bayyuJ ed 

Garip 

bı fazla y:ıtmur yajpnca data çıkar a teailml1eret J'alnut. her taraf su İsveçln Malmoe llmaıu arasında tar =:Udiği halde harbe taraf- bire kati bir muharebe ile bqlıyan es- teleniıatı unutan b r mm n 
1'e yatmur ervahlle çarpıprak onlan içinde kabnlft.ır. Blr aralık ha'fa aç- bu dar medhaU genişletmek bu a terlik nokt.aauıdan ki zamanın harplerine benzemekt - gösterdikten sonra diyor k 
alt etmek suretlle yağınur yağınamu llllf)cen birden bire or&alıtı tekrar • meşum netice \'erecek bir harekette dlr.• •Pek nadir o an bir y t ı>l 
durdurur. Buna mukabil çitçiler ten- siyah buluU&r kaplaJlnca ballı: Sob- suretle Baltık sularının Atlanti- :~~~Uftur. Bundan sonra seçen Harbin nasıl !ntipf edeceği aualJ. y:ıl ı nde ya } 1 b r 1 F 
dlslne muayyen blr para verirler. hagmal'a kOfllluttur. SobhagmaJ der- ğe gitmesini Atlantlkten de Bal- ~ lannharp devresinden ordunun ne &)'Den fU cevabı vermiftlr· sız ve mütt fik ordu r b 

Yatmuru totmah sanatı men- tık d ' no n 1 tamamlamak için ıat.ı- 1s · danı otm sı e d k 
su~uın bilhassa Tajan havallslnde hal hazırlanarak yatmur e"ahlle enizine su gelmesini temin fade edem mı~tır. ~ ._Jlkball nasıl gördülümll anla- Jundutu hnlde ~ J r t h 
çoktur. Çünkü buraya senenin on mücadele etmet üzere dala çıkmı§tır. eylemek.. Atıantığ1n sulan çok General Gamelln'ln vaziyeti c;ot anlata :ı~rsunuz değil mi? .. PekA.14 mf' ı, mayısta bir şlm h r t 
ayında yatmur yatar, her taraf rü- Fakat Bu milcadele yağmurun zate- tuzludur. Boyle bir cereyan te- garjptlr. Insan bunu lzah etmekte harete~kFld=c:n~~ü:ukü ~~biri cağmı du ündu~u hald m~ o -
tubet içinde talır. cYatmuru toğan- rlle netlcelenm~. yatmuru kolan min ediliıse Baltk denizind guçluk çekiyor. Bahusus ki kendlslle ileri sürüleceği bir ha 1 b vt~ erin vartnk olm ması Jçln Jı b r ' 
Iar. ara.sında Sobhagmal bllhassa sırsıklam olarak hastalanmış ve evi- e su- temas edenlerin hepsi generalin çok tır Bu ha r1 rpt~ o:r.u ncak- mama ı 'eya P k nz Y 
meşhurdur. Babasından bu sanatı te- ne dönmtlftlir. Hastalığın tesJrile blr yun hararetinin 12 derece yiık- zeki blr adam oldutundan, kuvvetli ol~tır. er: :uh·a~;en~ v7dd ~ti Ba ta bir k n and n bu 
ftrils eden Sobhagmal yatmur erva- müddet .sonra ölmllftür. seleceği ve burasının kolav kolay ve genlf kulturu bulunduğundan timse tahmin edcınez ş e nJ zımdı bf ki b r fi 1 

buz tutmıyacağı hesap edlliyor. bbalrhszeatbmlteklkteednlrJ Gffec;ı;n harpte genç B ha ·• -----
·ı k"ı cu· ·cenı·n dev evi Adı v o re un erklnı har- u dl enın ne :zaman vukua ge- Diyarbakır ticaret '\·c 

CI. Bu hesap belki dogrudur. Fa- blyesinde bulunduğu sırada çok bil- lecetl sorulduğu zaman general: 
Senelerdenberl Madrldde sirklerde ra blrden bire stiratıe uzamata baş- kat tasavvurun kuvveden fiile çı- ~üı kddırayet ve baslretkArlık gösterdi- ;i:'F,ur· hodenılf ve ıu sözl rl lllve sanayi odasında veni 

a dl bo bir tr d k 1 k .. & n en bah edlllr Acaba daha ıro · • zamana kadar. b lkl d İntih ld . .tendllertn1 tqh1r ettiren ve bazı ma- lamıftlr. ylm .YU me e o - kanması ço guc, çok masraflı- çiık mevkii rde m.u ff k ld - biraz evvel Fran ız ordusu h m n he- ap yapı ı 
riletler yapan bir çift cüce Tardır. aa.n santimetre, yani anuile babası- dır. Hele Avrupada harp bitme- de ağır me ullJetı~a a ~l uğullhal- men lazım gelen sevly d b ıu _ Diyarbakır (Ak m) _ T 
Ertek 70, tadın 'lS santimetre boyun· nın mecmu lrtlfalanndan c;olı: uzun- • b b mev e ge nce caktır • . . 
dadır. Cüce kan kocanın 15 aeııe eT- dur. Çocutu mua.JeDe eden doktor- .dikçe böyle bir işe giıi~eğe im- unu eceremly n insanlardan mıdır? · ve sana> 1 odası ıd r ... heyeti 
nl blr erkek çocuk.lan olmqtu. Bu lar hldlaeııln ubeblnl anlıyamamış- kin yoktur Mühendis Oisle b -:;ıumaı, Iak:ıt her halde bu da or- Jule Rom:ı.Ins bu göruşmed n son- yapılmı tır. Tasnıf on m 
~ut inadına uzun boylu çıkmıftl.r. Jardır. . .• n u unun teokU. tıncfakl kanşıklık karşı- ra cephenin bir kısmını cezm ğe \ e Pirinç ıoğlu, Ez,.) UI w A d ı h 
Henuz ıs yaşında olduğu halde boyu Cüce kan koca bundan c;ot mem- mahzurları, izalesi mumkün şey- sında gösterdiği alakasızlığı, hareket- lhtlsasl:ı.nnı serbesçe bild ım d - Pirinççi Zekai Ar K 
w metreye yakındır. nundurlar. Olmdl slrtte: ene. nlad lcr addediyor ve bugün olmazsa sızı gi l.zah ed ın • vet edllmlştlr. Muharrir c ph )i ez- yol Ne~at" T f k .

1 
"· Al 

Çocut aıtı yaşınn kadar tabll bir ve iki cüce. adında bir numara yap- bile yarın bu işe girlşilebllece ~ i i İsviçre gazetesinin halletmek ıste- dikten sonra blr rapor ya mış, nok- nin' ida h u e çı. ' ·h 1 

tekilde büyümUştOr. Bu yaftan aon- mata başlamlf)ardır. - }"" g n dlğl muammayı, şimdi Amerl.kada bu sanlada rdan, bilhassa tayyare noksnnın- 1 • .. ~el ~) ctıneld ınt. ap 
soy uyor. lun n tanınmı Fransız muhani l - n bahsetm~Ur. Fakat bund n en goru muştur. r } yetı ', zif e 

1 Gu
• •Nu· •N ANSı.KLQPEDı·sı· ı lsvf'çli mühendis ayni zaman- rinden Jules Romaln3 Baturda ;.,e- sonra general Gamcllnt blr daha gar- taksimini u suretle) ı ı ıır: R a

da diğer muazzam bir proje ha- nlng Post mecmuwda. neirettıtİ :emiştir. Muharrir, Oam lln mu m- se~.c ~e~~i p; in r.io w•lu mu n lat 
zırlarnıştır Bu proje Balt k d makale lle bir derece aydınlatmakta- ın:ı1$nıa;gyıI'ıat~kblddlasında ol- muf ettı lıgıne ZeJ..." i Aı man, hr bat 

. , ı e- eme e eraber diyor ki: müfctti liğinc Abdullaı. p · 

Eritre nasıl bir memlekettir? nizi üzerinde büyük bir köprü ır nç 1 

inşa ederek Stokholmden İstan-
İnglllzler Erltre'de ııerıırorıar. Brltrede çot miltenenı ırklar ,... bula kadar bir otomobil yolu tn
Mritanın t1mal1 prlüslnde bulu- ear: Hahef!Der, Dantolller, sudanlı- şa etmektir. Muhendis bunun 

::~iz a:hf:~e:r~~~~~· = ıaiiı!f::!: ~tenevvldlr. faydalarından uzun uzadıya bah-
SUd:ınlle Habefl&tan arasındadır. Dl- Bazı yerlerde petrol ve demlt bu- sed!yor ve yeni yolun, güzergllu 
ter tarafında da Fransız Somalfsl lunmll§tur. İnci ve sedef avcılıtı 7a- üzerindeki milletleri blribirlne 
nrdır. 119,000 kilometre mesahasın- pılır. zıraat: Mısır, susam. keten, yaklaştıracağını söylüyor. 
dadır. 621 ,000 nüfusu mevcuddur. tütün kahve. Hayvancılık: İnek cin- Tasavvur belki pek gü 1 
<Bunıann uoo tı Avrupalı. İçlerinde ' zc ve 
f.300 u İtalyan.) Merkezi Asmara'dır. 11• toyun, eşek, deve, keçi. pek insanidir. Fakat Avrupa 

bmlnl Kızıldenlzln dlter blr adı ••• harp içinde kıvranır birçok 
olan Erylhree'den. alır. Bu denizde Erltre 1890 a tadar Assab (Dass- memleketler blribirine' saldınr-
ı.ooo tllometre sahıl vardır. koli) ve Massaouah'a tabldl. O tarih- ke 

f}ç muhteltr sahadan mürekkeptir: te İtalyanlar, Habetlstanı fethetmek n ııml~~e.tıeri blribirlne yaklaş-
Şlmaıı garblde bir yayla tJ, bazı yer- gayeslle burasını aldılar. LAkln ~» SOZÜ insana çok garip ge. 
de lrtllalan 4.000 metreyi geçer. Bu, Adoua'da Menellt'e yenUdıtlert lçln liyor. 
tartta bir sahil düzJutüne iner. Bu -----------
düzJüJt lklncl sahadır ve Sudan ovası- teşebbüsleri atim kaldı. (1.895 - J • A J A 1 
nın devamıdır. Denizde, birçok ada- 1896). o zamandan 1936 Habqlstan zmır vcı a'! ve: bcı ar 
lar halinde de tecelll eder (Dahlalı: fethine kadar burada 11.kı§ıp taıınıı- cemıyeti 
toplu adalan). cenupta Dankhal çu- Jardı. Ş1md1 de İngtllzler tarafından Lımir (Ak.tam) - İzmir AYcılar 
kuru üçüncü bir bölgedir. Bunun et- sıtı.ttmlıyorlar. ve Abcılar cemiyeti umumi be,.eı 
~fı volkanik dağlarla çevrilidir ve toplanblı yapılmıt. idare h- .. 
orası zelzeleli bir mmtatadır. . . . -, . 
Yaylanın havuı satlam olmasına * Şehremln1 Haltevlnden: Zrlmlz· eenelik Jf. r~poru tud~ ~ten 

rnı;nıen diler havallde hAldm olan it- de genç edip cemaJeWn &ener ta- ıonra yem idare heyeti ~ ,.. 
l1nı Slhhıı.te çok muzırdır. Yüksek ve rafından (Ttlrt temepa, tlJatıo ve pılmıttır. idare he7etine rtıltliie 
~çat kısımların nebat ve ayvanlan edebiyat dersleri) nrflecetUr. Bu Mustafa Barutçuoilu. 11ıia nldlliii· 
hr blriblrlerlnden bariz fekllde ayn- derslere devam etmet ıateyenlerln en ne Refet Onaan. umumi UtlpJiie 
kı;..:çat ta.raflarda çöl tabiatı hl- aealı orta mektep '8.blll1 g&mlf ol· Nuri Umur, idare miklUrlQüne 
atas · HalbutJ yayllda feDlSf1e Hakkı Altmtq. •zahklara Kamil 
de Yalar, Y&banl zeytlnler, uıan, m, malan Ye lı1 adet fotcısraflanm da r.ı:..1: H --- ---!L. .... _ 

ve, ıu anın Tal'dlr. t.eıüel pUnae)erl llemdı•. ;;~,;;.::... .......... ~ 
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(:: ~: i Mantinota!! _] lngilterede Desbo~ough • halkı 1 ORDULARI DURDURAN KADIN 1 
Çok okumuş hir ?~cuktu. Ark.a· ı on• ·~ ~anlım· ,ıi.le• •• kitapla•· bu sene Kr a 1 a ver gı ver mı ye c ek Tefrika No. 28 Yazan; İSKENDER l'. SERTELLt 

daşları onu c:Genç alım>, c:Genç la dolu ıdı. 
üstad>, c:Genç dahi> gibi biı takını Reşad Marie Stuart'lıı. m~gul ola Çalı bey bu sözleri unutmuyordu. 
isimlerle çağırulardı. Lakin asıl is- dursun, ihtiyar annesi de biran ev- B • 13 k•J t "'"' 17 Donanma beyine: 
mi Reşaddı. Tarihte güzellikleri, vel onu başgöz etmek. çöpünü çat- U vergi 1 0 ereyagı, - o halde Venedikliler bu maden-
aşkları veya korkunç maceraları ile mak, evlendirmek istiyordu. Zaval- k 300 d lerl neden işletip zengin olmuyorlar? 

d dl_,L } k d v tavu J taze yumurta ır diyenler de Vardı. meşlıur kadınlar hakkın a te m- ı a ıncagız: Çalı bey Klbrısa gelince öğrendi kl, 
ler yapıyordu. - Şurada kaç günlük ömrüm buralarını korsanlar ha.raca kesm1ş-

Üç senedenberi kraliçe Marie kaldı ki... Oğlumun mürüvve~ni İngllterede Desborough ismin- detlenıniş, şu cevabı vermiştir: lerdi. Venedik hü.lrumeti.nin buradan 
Stuart' ın hayatı hakkında cildlerce şimdi görmezsem ne zaman gö.re· de küçil.k blr kasaba vardır. Bu «- Kralı biz davet etmedik. r.Jtın çıkarmak aklına bile gelmlyordu. 
kitap okuyordu: ceğiro? .. diye söylenip duruyordu. Kıbrısm bir sahilinde de (Uma.-

Bu mevzu onun en zayıf tarafı Reşadın annesi bayan Raziye kasaba ehalisl her sene birinci- Evlerimiz kral ile maiyetini ba- ka) kasabası vardı ki, buranın körfezi 
idi. Kendisine: de oğlunun ağzından Marie Stuart kanunun yirmisinde İngiltere nndıracak kadar geniş değildir. yoktu.. kasabanın s:ı.hlll sığl.ıktL. 

S · h arak · t j t · ardaki toı"' d manzarası pek güzeldi. Burada ada-- Şu Marie tuart ın ayatı isminin hiç düşmediğini işitmiş ve kralına vergi ol 13 ldlo ere- Sa ma es e cıv şa uı.r an mn zenginleri sayfiyeye gelirlerdi. 
hakkında biraz maliirr.at verir mi· bu kadının resimlerini, biblolarını yağı. 17 tavuk ve 300 taze yumur- birinde geceyi geçirebilirdi. Esa- En elverişli Umanı olan (Magosal 
siniı:? . . . derseniz heınen başlardı: etrafta görmüştü. ta 'göndennekle mükelleftir. Kral sen anane mucibince kral şato- kasabası idl. Buraya vakti.le Ceneviz~ 

- On sekiz yaşından kırk beş İhtiyar kadın: Uler dalına bir llman yapmışlar ve 
yaşına kadar hayatını zindanlarda _ Ah ah ... diyordu, hep bu Ma- altıncı George harp hali dolayı- larda, köylüler evlerinde yatar.» kasabanın medhalinl büyük bl.r ıs-
geç~e~ ~a güzel kraL;çe tüyleri ~r- ri ismindeki kadın!... lşte oğlumu sile bu sene tebasını bu mükel- Bu cevabı işitince, birinci tlbkamla çevirmlşlerdl. Şimdi l.:m is
pertıcı hır takım maceralar geçı.r- zapteden o ..• Zavalli R-,.dcıgmı~ 1.. lefiyetten affehn;.,.tir. Bunun için Georae mü+""ıa hiddetlenmi~, fa- tl.lıkamıı Venediklller hlklmd.L Eski s l k k _,,... "~ t:> "'US' ~ Romalıların da. buı·ada. bıraktıkları 
nri~tir. Marie tuaıt r. oçya rali- Bu kadın ona büyü mü yaptı ne- her sene birlncikanunun yirmi- kat geceyi kırda, arabası içinde birçok harabeler göze çarpıyordu. 
çesi idi. Soma da Fransa veliahtı dirL . v b lrn tur Türk donanması buraya belkl bir 
ile evlenmişti. Koca!lı kral olmuş, Bayan Raziye de Marie Stuart'ı sinde Desborough~dan tereyağmı, geçınnege mec ur o uş . misafir sıfatile sokulacaktı. Fakat, 
fakat biraz sonra ölmüştü. Güzel . wl tavuk ve yumurta.lan saraya ge- Kral Londraya döner dönmez bir Çah bey adanın etrafında tedkikat 

· canlı zannedıyor, og unu avucunun . red k 
kraliçe 18 yaşında dul kalmıştı. iş- içine alan bu kadına karşı diş bili· tiren heyet bu sene yola çıkma- emırname neş ere kadln er- yaptıktan sonra., kalesiz ve müdafaasız 
te bundan sor.ra Marie Stuatt için Desborough ehalıs' 1. _ bir halde olan (Limason) lskeleslnde 

yordu. Ona sadece cMarb, hazan m1ştır. kek biltün d l l b! d~" f d ıı buln t ateşli bir aşk hayat baı,ladı, fa- em reme" ••ua ay a ıuş u. 
da cMariku diyordu. Desborough ehallsl bu garip nin, çocuklar müstesna, her sene (Limasan> kasabasının küçük ve 

kat ... > Ah b M ik Ah b M • 1 tabii bir limanı da vardı. 
Bu kadından bahis açıldığı za- l u ıu' al... u a~ vergiye neden tabi tutulmµştur? birincikanunun yirminci geces - Llmasonda demlrllyecek olan Türk 

man, Reııadın ağzını kapatmağa k~ 1 · · · şte Reşa_d ona olan aşkı yu- Bunu anlatalım: ni açıkta geçirmelerini emretmiş- donam.nası, burasını merkez ittihaz 
k ı d K 1 zunden evlenmıyordu ya... . · . . v 

im ·an o1maz ı. onu~maaı saat erce Bayan Raziye Marikc.nın ogvluna 1714 senesinde, kraliçe Anne'ın tir. Emir tatbik edlimege başlan- ederek, bu ha.valide epeyce iş göreblle-
sürerdi. Bunun için: cektl. Gerçi Venedikliler 

_ Nafile çer.eni yorma ... Benim yaptığı büyüleri bozmak için ne vefatından sonra tahta birinci mış, fakat her sene geceyi açıkta «-Burada fazla duı:ursanız, bunu 
işim var, gidiyorum. Daha ilerisini ç~rel~re ba, vu_:mamıştı ki..· Bü- George geçrrrlştt. Birinci George geçiren birçok kimselerin hasta- bize ilanı harp etmiş telAk.kl ederlz.>1 
gelecek defa anlatırsın... demeğe yulerı ~oz?'~~ u.~ere at~e- tuz at- bir parça sefihti, bu sebeple halle lan<iığı, hatt! bazılarının öldüğü Demlş!erse de, bilahare buradan 
mecbur olursanız 0 4:atnan Reşad mı~ evın ıçını çorekotu ıle kırk ev ".,.;~ı-·· t" B _ . k l korsan takibi maksadile uzaklaşmış 

.. '.. .. .. .. d il tü"t ··ı kendisini pek sevmezdi Kral tah- gO.Lu.uuUŞ ur. unun uzerıne ra olıın Türk donanması. Venediklilcrln supruntusunun umanı e su e· · . . . size: 
- Dur ycihu ... Sana daha bu ka· 

dının nasıl cellada teslim edildiğini 
kafasının nastl balta ile uçurulduğu
nu anlatacaktım ... d"!r, eteginize ya
pışır. Böyle vaziyetlerde:. 

- Gelecek sefer, gelecek seferi. 
df'yip yanından uzaklaşmaklan baş· 
ka çare yoktur. 

Bir gün Reşada: 
- Kardeşim sen bu Marie Stuar

t' a aşıksın galiba!. demişlerdi. 
O zaman genç adam: 

- Tarih tedkikleri yapan birçok 
kimselerin ~deta aşk derec~sinde 
meftun oldukları baı:ı tarihi §ahsi
yetler vardır. Ben de bu güzel krali· 
çenin taşkın ve müthiş hayatına me• 
rak saldım. Bir kt.re düşünsenize ki 
tamam 3 senedenberi yalnız Oflunla 
meşgı.düm. Onun hakkında cildler 
devirdim. Geceleri rüyalarıma giri· 
yor. Onun hayatının en güzel sene· 
!erini zindanlarda nasıl geç~rdiğini 
görliyorum. 

Onun hakkında yapılan bütün 
tarifleri ckudum. Şimdi yüzlerce 
sene evvel yaşamış olan bu kadın 
sanki ber>İm. yıllardanberi ısevgilim
miş gibi kaşını gözünü, duda~ları
nın şeklini, saçlannın rengini bili-
yorum. , 

Hatta onu11 yalnız maddi şeklini 
değil, manevi taraflarını, huyunu, 
adetlerini, tabiatlarını. hisler.ini de 
biliyorum. Üç buçuk sene bu ... Şa
ka değil ... Ben şimdiye kac\ar hiç 
bir kadınla bu kadar fazla meşgul 
olduğumu bilmiyorum. Hiçbir kadı
nı bu kadar yakından tanımıyorum. 
O halde?.. Neden Marie Stuart'a 
karşı lakayıt kalayım~ 

Reşad için Marie Stuart adeta 
canlı bir kadındı. : 

Ondan yaşıyormuş gibi bahsedi
yordu. Mesela hazan sokakta bir 
kadına raslıyorduk: 

- lşte, d.iyordu. ttpkı Marie Stu• 
garL! ... Aynen onun tarih kitapların
daki resimlerine benziyor. Dikkat et 
bak ... Gözler ayni gözler ... Bakış
lar ayni bakışlar 1., . 

Bir heykeltraş arkadaşı ona bu 
tarihi kadmın küçük bir büstünü 
yapıp hediye etmişti. 

Evinıin içi, odası hep bu talihşjz 
güzel kadının resimleri, bibloları, 

mişti. Fakat nafile ... Bir türlü oğ- ta geçtikten üç sene sonra birin- cezayı hafınet~ ve geceyı açık- bu sözünden korkup kaçmış değlldl. 
Çalı beyin yegane maksadı, Venedikli 

!unu şu Made Stuart'ın elinden kur- cikanunun yirminci gecesi bir ta geçirecek yerde, Desborough korsanı yakalamaktı. onun ne altın 
taramamıştı. eğlenceden Londraya dönerken halkının kendisine her sene 20 madenlerinde. ne de Kıbrıs sahille

Bk ir gün gc:ncdalim od~sdı~da çalı- payıtahta "'~z kilometre mesafe- birincik~unda 13 kilo tereyağı, rmde gözü vardı. Zira. Kıbrısa malik 
şır en annesı o asına. gır ı: J"" olmak on beş ylmıl tekne i§i değildi. 

Ovl d d' d d' · .. de şiddetli bir kar ôrtınasına tu- 17 tavuk ve 300 taze yumurta Zamanla büyük bir Çlonanma yap-
- g um 1... e ı, er ınl soy- .. d l · · t · t• k K b b.. ük 

lemiyen devasını bulamaz!... Bu tulmuştur. İleri gitmek iınkı\nı gon eınıe ennı emre mış ır. rna . ı rısa uy ordularla. gelmek 
lazımdı. 

Mari midir, Marika mıdır, nedir~ olmadığı görülünce maiyetinde- Bu vergi 223 seneden beri mun- Llmasou civarında. Çalı beyin gözü-
0 kadının sevdasından vazgeç e-v- kiler en yakın bulunan Desbo- tazaman verilmiştir. Umumi harp ne çarpan eski bir mabed vardı. Ha
liidım. Sana ondan bayır yok!... h k b 'd . k h lkı senelerinde bile halk h-er sene bir rehe halinde olan bu mabedde yerliler 
Gel seni ustruplu. ha.nım banımcık. roug asa asına gı eıe a senede bir kere aile rabıtalannı tak-
kadın kadıncık bit taze ile evlendi- uyandırmışlar ve evlerini kral ile heyetle tereyağım, tavukları, yu- vıye için dua ederlerdi. 
Telim.. . maiyetine terketmelerini istemiş- murtaları saraya göndermiştir. Eski-Oen aşk ilahesinin ibadetine 

R d ld mahsus olan bu mabed ve eivarmın 
eşa gü ü: lerdir. Bu sene ilk defa olarak halk bu pek mamur oldu!fu harabelerden bel-

- Anne, dedi, senin böyle ııey- Halk bu istek karşısında hid- vergiden affedilmiştir. liydi. Burada (Venüsl e a.ld birçok 
lere aklın ermeı. Bırak beni Allah hatıralar vardı. 
aşkına... Limasonnn cenubunda, yani kasa-

lı d hi Z t• •ı•k 8 U L MA C A M 1 Z banın: hemen kenarında. gene ml-
Zava 1 Reşadcığın hayatın a 'ç ey 1 n CI 1 !addan önce Akdenizde eğtencelerlle 

bir kadın macerası yoktu. Fakat 2 3 4 ') 6 7 8 9 1 O ve eğlencell panayırlo.rlle meşhur 
bir müddet sonra oturduğu mahal- olan (Amatonta) şehrinin harabeleri 
lede hakkında ne dedikodular çık- B . d 1 _ı_ı r._ - -ı-- nıevcuddu. Eski devirlerde Arnaton-
madı ki ... Dedikoduculuğu ile meş- ornova ıstasyonun a 2 1 • ta) panayırlarına gitmek için ne uınk 
hur bir kadın gezip tozduğu yerd.e: 1 k d• 3 - -- _- ---_ -- -_,-_ -_,. yerlerden yolcular gellrdi. açı a n ura sona er ı _ çarı bey Llmasonu çok sevmişti. 

- Ah ah ... diyord11. ne sarı sa- • • 1 Burası hakkında da uzun boylu 
man altından su yürüten adamm•• 4 ı- ı ld kt AJl h 
o ... Marika adında bir mantin~;: İ.mıir (Akşam) - Bornova zey- ı: - - --- - -r- :; ~~. ~ü~n~~~d-;bu ~m:: 
st varmış... Bir tfülü ondan vaz- tincilik istasyonunda zeytin bakım f ---,- . - ,.- - da - kendi memleketlmiz gibi gelip 

· fen memurları için açılan ve 15 d ml li x.ı geçemıyormuş... - - - . - - _

1

_ - - e r yeceı; z. 
Hikmet Feridun Ea gün devam eden kurs, sona ermiş· 7 Demişti. Ço.ll bey bundan sonra, 

tir. Kursa Manavgat, Söke. Milas, - ,- ~- - - - - - :ı.danın CBan kasabası hakkında da 

AKŞAM 

Sene!lk 
6 Aylık 
3 Aylık 
l Aylık 

Türkiye 

1400 ıturuş 
750 il 

4-00 it 

150 it 

Ecnebi 

2700 kuruş 
1450 • 

800 • 

• 
Posta ıttıhar.ma dahil olmıyan 

ecnebi memleketler: Seneliği: 
3600 altı aylığı 1900. üç aylığl 

1000 ım.ruştur. 

Telefonlanmız: Başmuharrir: 20565 
fazı işleri: 20165 -· truıre 20681 

Müdür: 2049'7 

Mubart~cıı 6 - Kasun 88 
S. İm. Gü. Öğ. İki Ak. Yat. 
E. 12.02 1.43 7,01 9,43 12,00 l .~4 
Va. 6.29 8,10 13,28 16.10 18,27 19.:>9 

İdarerıane: Babıô.U elvan 
Acımusluk sokak No. 13 

lskenderun, lımit, Çanakkale, Ezi· ~ - -- - . - -~ - - yerlHerden bfr hayll malumat aldı. 
ne, Kırkağaç, Manisa, Bodrum, Ka- _ Bafta da eskiden kalma birçok bara-

1
- •• - - - - • bele!' vardı. 

ramürsel, Marmaris, Gülnar, fini· 1 O Kıbns adası çok eskiden fı.ri ko.v1m-
ke, Nazilli, Akhisıu, Kemalpaşa, lcl'den meçhul bir k:ıvimle meskün 
Ödemiş, Tire, Menemen, Bayındır Soldan sağa ve yııkandan aşağı: imiş. Vaktlle Fenlkelller de adanın 
ve Bergama zeytin bakım fen me-1 ı _ Çal.ışıp uğra.şan. sahill&rinde kasabalar yapmışlar. 
murları iştirak etmişlerdir. 2 - Bal yapar - Zencl. Mısır firavunlarından <Amasis) 

Dersler nazari ve ameli cereyan 
etmiş, memurlar lzmir ve civarında-
ki zeytinyağı, prina ve rafineri fab
rikalarım da gezerek tedk.ikler yap· 

mı~lardu. Bu memurların çalıştıkları 
lıer mıntakada köylerde şubat orta

larında zeytin buclanu kursları açı

lacak ve halka fenni zeytin bakım 

usulleri, budama öğretilecektir. 

Kursu İzmir mmtaka zeytincilik 

mütehassısı B. Nazım Kılıç idare ot· 
mi:1toir. Memurlar, kurs sonu mü
nasebetile vilayette Vali B. Fuad 

Tuksah ziyaret ve veda etmişlerdoir. 

VaU, kendilerine muvaffakiyetler 

temenni etmiştir. 

3 - Helezon şeklinde. mlladdarı çok önce adayı zaptettlği 
4 - Başına ırH~ gelirse clddl oıını- zanı.an burasmı dokuza taksim etmiş 

yan demektir - Kırml'Zl. ve dokuz hükümet kurmuş. Bir müd-
5 - Küçük tacirler. det Mısır prensleri bul'ada kalmışlar. 

6 _ Tersi mayidir _ Eşya kabının Fakat bugün Mısırhlardah kalma he-
ağırlığı. men hiç bir esere tesadüf edilmez. 

Flravun sühllcslnden sonra Kıbrıs 
7 - Tersi avuç lçldlr - Bayağı gül. (Keynüsrevı tarafından zaptedilerek 
8 - Koyun ve keçllerin barındığı Irana ilhak edilmiş.. o tarihten ev-

yer. vel 1-e sonra, Yunanilerden bi.rçok!a.-
9 - Erba - Tersl blr nevi luce k~- rı - adayı güzel ve şirin buldukları 

ğıddır. içln - oraya hicret ectlp yer!eşmiş-
10 - Tersi ayının yuvasıdır - Dök! lerdi. Bu yil.ıden adamn her köşe-

mecinln aleti. sinde Yuna.nilere a!d birçok eserler 
Geçen bulmacacızın halli 

Soldan sağa ve yulc. ndan aşağı: 
ı - Alarm, Kan, 2 - Lamlahanım. 

3 - Amcrşlşcsı, 4 - Rirbat, Sık, 5 -
Maşa, Antl, 6 - Hitap, Eda, 7 - K~. 
Ezan. 8 - Anestezi, 9 - Fısılda, Re, 
10 - İmik, Anber. 

göze çarpıyordu. 
Büyük Iskenderden sonra, Kıbrısa 

Yunan nıUhaoeretıeri çoğalm~ ve 
l'.1ısırlılar idaresinde iken. Mısır prens
leri hu muhaceretin Mısırlılar içln 
tehlikeli olduğunu görmüşlerse de, 
ön.üne geçememişlerdi. 
Kıbrıs nih:ıyet ml!A.ddan e!U sekiz 

sene evvel Romalı.lal'ın eline geçiyor .. 
ve Roma devletinin lnklsammda 
CKıbrıs adası> Şark imparatorluğuna 
ilhak ediliyor. Uzun muddet Şark im
paratorluğunun muhafızlan idaresin
de bulunuyor. 

Bu muhafızlardan {Birinci Kome
nos) adile isLlk16.lini ll!ln eden bir 
muhafızın nesli uzun müddet, yant 
ehli salip zamanına. kadar Kıbrısta 
müstakilen hükiim sürüyor. 

Çalı bey Akdenize çıktığı zaman, 
Kıbrıs adası Bizanslılar idaresinden 
çıkarak:, Venedik hükiımetine bağ
lanmıştı. Venedlk şövalyelerlııln zu
lüm ve tehdidi altmdı.ı inllyen ada 
halkı, yoksulluktan, sefaletten kur
tulmak için yen! bir idareye muh
taçtı. 

* Çalı bey bir hafta kadar Kıbrı.s 
civarında dola.ştıktan sonra. Akgöalil 
şövalyeyi ele geçiremeden Antalya sa.
bUlerlne, oradan da Geliboluya dön
mü.ştü. 

Çalı bey, Geliboluda bir lkl ay ka
lacak ve tersanein ısla.hile uğraşa-
caktL , 

Çelebl sultan Mehmed, Çalı beye 
gönderdiği bir irade llc bu işi ona 
h:ıva.le etm~ ve: 

••Vakti münasibinde Geliboluya 
azimetle tersanenin ıslah ve tev
süne ve mevcud teknelerin teksl
rine ve levendlerle devşirmelerin 
talim ve terbiyesine gayret ede-
sin ... 

Demişti. Çalı bey bu iradeyi aldlk
to..n sonra, zaten kış mevsiminin çok
tan hulfıl ettiğini görerek Geliboluya 
geldi. 

••• 

Çalı beye suikast 
Donanma Oeliboluya geleU henüw 

üç gün bUe olmamışl.ı. Çalı bey q.e
ı~lzcUere üç gün istirahat vermi.ştl. 
Dördüncü gününden itibaren herkes 
tersanede çalışacak. ve devşirmelerin 
t:ıllm ve terbiyelerine başlanacaktı. 

Çalı beyin düzdüğü donanmada bi
ri Kefalonyadan kaçınış, diğeri Is
panyolln.rın elinden kurtulup Türlde
rc lltlca. etmiş lltl değerli I:ıırlStiyan. 
kaptan vardı.. Bu adamlar, açık de
vızlerde denizciliği çok iyl bilen tec
rübeli kimselerdi. Çalı bey bunları 
aylıkla donanmaya almıştı. Hiç biri
ne re'sen bir gemi teslim etmiyordu. 
Her tkisl de ayn ayn Türk relslerlnin 
yanında hizmet ediyor, ve donanma
ya mahlr denizci vetiştirmek husu
sunda bilgllerlnden isLlfade ediliyor
du. 
Kefalonyalı kaptan Petro içkiye 

fazlaca düşkündü. Kendinden başka 
kimseye zaran yokLu. Çnh bey. uzun 
ôenemelerden sonra Petroyu kcndl 
gemisine alınıştı. 

Petro, Kefalonya.da. nasılsa birini 
vurmuş, sonra bu cinayetten mütees
sir olarak memleketini terketmiş ... 
Antalya sahillerinde Türklere rashya
rak: 

- Beni hizmetinizde kullanır mısı
nız? 

Demişti. Çalı beyin böyle denizcillk
~e mahir bir adama lh~lyacı vnrdı. 
Ilkönce bir müddet göz hapsiııe alı
narnk, bilahare Petronun doğru söz
lü, dürüst bir ndnm olduğu anlaşıla
t'J.k, donanrnad:ı. kendislne vazl!eler 
verilmişti. 

Çalı bey denize çıkıncaya kadar iç
ki içmezdi. Sahilleri dolaşırken, pek 
87. mlkdarda kullanmağa başlaınış, 
fakat Petro donanmaya alındıktan 
sonra, bu saI"hOş kaptanın tesiri ve 
teşviki ile o da sık sık lçmeğe alış
mıştı. Maamafih, Çalı bey hiç bir za
man içkiyi sarhoş olmak için içmezdl 
Eğlenmek içiıı , neşelenmek için içer ve 
sarhoş olacağını hissedince derhal 
içki sofrasını tcrkederdi. Onun bir 
kere bile sarhoş olduğu görülmemişti. 

Petroy:ı gel!ncc, Kefalonyalı de
nizc1, bir nıl'yhaneye gidlğl zaman 
kendini kaybedlnyece kadar içer ve 
sııardı.. ~hut arkud~lan onu. kol
tuğuna girer~k gemiye zorla götlirür
lcrcll. 

<Arkası var) 

Tefrika No. 62 
. 

Kadıııuı Zaferi 
Müellifi: P. de Coulevatn Tercüme eden: (Vi • N-0) 

-ı"ı:---:-,----... ·----~-~ 

Vaziyet hulasa edilirse, müşterek lüğünü kabul edecek mi sanırsınız 
hayatlarının ilk yirmi ayt zarfında, acaba'?.,. Ona bundan bahsettim ..• 
Dora, büyük bir saadete nail oldu. Düşüneceğini söyledi. 

dostu prenses Marina da Lelo' nun ne olduğunu henüz anlayamamışsı

üzerinde ayni tesiri yapamadığı- nız. 
dır .. , - İhtimal... İhtimal... Fakat 

Bu sözleri, asabi bir tebessümle mevzuumuza dönelim... Lelo'yu 
söyledi. kral sarayında bu vazıfeyi kabul iç'İn 

Devamla: ikna etmelisiniz ... 
- ... Hem İtalyan karakteri be- - Tecrübe edeceğim... Fakat 

ni şaşırtıyor... Ne ya-pacağımı bile- muvaffakiyet ümidi olmaksızın ... 
miyorum. Sizler mükemmelsiniz; fa- Eminim kocam, annesine ;kinci bir 
kat çok kaygan busunuz var... darbe indirmek istemiyecektir ... 
Mesela, Lelo'ya ne zaman bir ih- Zira zavallı kadın, evladının bir 
tarda bulunsam, kendisine bir da- Amerikalı ile evlenmesini hala bav
kika nefes aldırdım mı, benim ha· ulasına sığdıramadı. .. 

yavaş bu huyunuza alışıyorum ..• ze mektup yazmıyoruz ... Helene'in 
Fakat ah, ne çektim, ne hiddetlen- de mektuplan pek samimi değil ..• 
dim, bilseniz ... Vallahi şu son yirmi Kendisine cevap veriyorsam ailem
ay zarfında harikalar yaptım ... Kar· le olan miinasebatın kopmaması 
şıma ne müşkülat, ne ananeler, ne içindir; zira bu münasebeti vatanım
batıl iıikatlar çıktı... Düşündükçe la da rabıta sayıyorum... Garip 
hunlan aştım diye kendi kendimi şeyi. .. Amerikayı bu jftirak devrin· 
takdir ediyorum. Şayet Amerikada de olduğu derecede asla sevmemir 
kalsaydım bu mukavemet değerimi tim. 

Bir akşam, konağını yeni tesisatla C.enç kadın başını ııallıyarak: 
modernle§tirmesi şerefine bir ziya· - Fena alamet ... - cevabın1 ver-
fet veriyordu. Çiçekler. ıziyalar, di. - Bir İtalyan şayet Ci Pensero 
serler, mobilyelerin konuluşu, gayet (= düşünürüm) diyeGek olursa, bu. 
modern bir i~tiba veriyordu. Misa~ red cevabım vermek cesaretini gös
fir konuşuyor, münakaşa •ediyor, teremediğl için demektir... Tecrü
flört ediyordu. Davette, İtalyan bemle biliyorum ... Bunun zaaf mı, 
asilzadeliğinin hararet ve hareket iyilik mi ifade ettiğini tayin edeme~ 
ifade eden kadınlan ve 1 A.qı~rikan dim. 
116syctesinin daha bahalı giyİtLİp da- Marki, gülümsiyerek: 
ha az şıklık arzeden soğ~ ve ciddi - Hem o. hem öteki.,, - dedi. 
mümessille.ri göze çarpıyqrdu. Garip - ihtimal... Fakat göreceksiniz 
tezad, hulasa. Ayrı lrklarırı ve ayrı ki, Lelo kabul etmiyecektir ... Sizin 
terbiyelerin m~şheri. Eıki ve yeni siyah aleme çok bağltlığı vardır ... 
alemin canlı tablosu. Ailesinin tesiri altındadır... Bunu 

Dora, izdivaç ve annelikle daha kendi itiraf etmez ... Fakat böyle ol· 
güzeileşmişti. O gece pemb-e fon duğunu biliyorum ... Krala bağliliğı_ 
üzerine beyaz dant el~lı bir elbise görlindüğünden de azdır ... Bu da 
giymişti. Marki Verga ile yanyana benim için hayli izzeti nefis kmcı; 
ı>~rde dolaşıyordu. zira, ne ailes'inden, ne de Papalık 

Erkek: taraftarlarından onu ayırabildim ... 
- Kocanız saray teşrifat müdür- jAncak bir tesellim var: O da aı.iz 

tah olduğumu ileri sürer; beni de - Ehemmiyeti yok... Cesareti· 
buna inandırır... niz kırılmasın... Teşebbüsünüzde 

Marki bir kahkaha atarak: ısrar edin. Bakınız, markiz d"Anguil· 
- Biz İtalyanları ıyı anlamışsı- hon kocasını siyasi h<iyata girmeğe 

nız ... Cidden böyleyiz. razı ~ebildi. Mebus seçildi. 
Sonra, ciddileşerek: - Ya? 
- Buna rağmen, kocanız. sızın - Evet... Halbuki biliyorsunuz, 

hükümleriırize çok ehemmiyet ve- şu dünyada en fazla atıl kalmak is
rir. Daima düşüncelerinizi sorar. tiyenlerin başınrla bu zat bulunuyor

- Ev idaresi ve iş hususunda.• du. 
evet ... Fakat diğer cihetlerde beni - Fakat kadıncağız kocasını yo· 
nazarı itibare almaz. la geti.rinceye kadar da hayli uğraş-

- Bir erkek evladı sahibi olma· tı. Avrupalılar bana muayyen fikir
nız cidden saadet... Aksi takdirde, fere pek saplı görüntiyorlar.... A
kayın valideniz hayattayken bugün- merikalıya bir teklifte bulunursanız 
kü ehemmiyetinizi asla alamazdı- size hemen «olur!>, yahut colmaz> 
nız. der ... Sizlerse sanki karar verme-

- Biliyorum... Siz İtalyanlar den evvel henliğiniZ'İn kotkunç de-
şarkll zihniyetindesiniz... Kadının 

1 
rinliklerine iniyorsunuz... Ya va, 

anlayamayacaktım. - Bayan Ronald'a mektup ya-
- Ben de fikrimi söyliyeyim: Si· zarsanız benden de selam ve hür• 

zi ve Lelo' yu iyi tanıdığım için bir- meti ilave etmeği unutmayın. 
Hkte koşulduğunuz izdivaç araba- _ Hay hay,,. Zaten bu akşam. 
sının daha gıcırtılı olacağını tahmin mekt aktım B 'lkh h d d" · up yazac . ana ı a ar 
e er ı~h k I ki .. d' ı ·için bazı güzel tuvaletler seçmeııinl 

- k,dte er~ ·d:rke .. v~u~~mb~I ı· l'İca edecektim. Sonra dend_im. 
yen ne a ar yag o ·tugumu ı :ıe- uht zevc·ım d ki · 

· Akıl h'k ~ P h m erem e saray a şu ış 
n
1 

ız. · ~ ve 1 met yagı. · · a a · için lütf~n kati şekilde ısrarda bu· 
1 yag. · · 1 B d b 1 • Ş C'dd' 'dd' b 11 d unun... en e u unaca,,.ım . .. a-

ı ı cı ı aşını sa a t. alf k l 
0 

h 
Sonra muhaverenin zeminini de· yet muv a 0 amazsam, er yer 

~ · h'k• · t 'b.. açılışta yeni bir tecrübeye giri~eccı-
gış.·ırme ıs er gı ı. ~· O . . . 

- Biliyor mu!lunuz'..l Ronald'lar gım... nu yola gelırmek ıçm za-
p . t man lazım ... Anlattığım gibi: İtal-a:ns e. 

_ Yok canım ( Y<t:"lann kara: vermeleri güç ... Le-

. - Henri, Amerikayı beynelmilel 
kimya ko11grcsinde temsil etmeğe 
gelmiş. 

- Romaya da uğrayacaklar mı? 
- Romaya mı~... Ne münase· 

b~t) . . . Muhterem dayım izdivacı· 
mı henüz affedemedi... Biribirimi-

lo yu çalışmaga alıştırmalı ... 
Muhaverenin bu noktasında, ar

tık suare nihayete ermi~Lİ. Misafir
lerin birçoğu kalktı. Müsaade istedi. 
Artık dağılıyordu. Gece yansı dıı. 
yaklo.şmı11tı, 

(Arkası var) 



S Şubat 1941 

Bir ananın üç kızı 
Yazan: NECDET RÜŞTÜ <Baş tarafı l ncl :ııahifctle) 

Bundan ba~ka, B. Hitler, nut
kun mühim bir kısmım, İngilte
renin zaferden ümldl olmadığını 
ispata hasretmiştir. İngiltereyi 
istiyla edecek bir düşman, lngil
terenin taarruz ve zafer imkfuıla
nnı neden uzun uzadıya muha
keme ve reddetmeye lüzum gör
sün? Herhalde Hitlerln nutkun
daki üade tarzına göre, geniş öl
çüde bir İngiltere Jstlylftsı teşeb-

-1-
'Evvel umanda varmış bir ananın ÜÇ klzıı 
Odini!n de dudaiı ale'\f Kibi kırm1zı. 
~. Jaıh ~nüllerde onlar yangın çıkarmıt. 
Heı-kes bu dudaklara ah ederek bakarmıo. 
l>adaimm rencinden ve tadmdan ötürü, 
JCöyliiler isim talmı1' bu kızlara götürü. 
Küçüğün adı: Kiraz .• Dünyada benzeri az; 
Çünkü ferahlarsınız onu tadsanız biraz! .• 
Ortancarunkh Çilek .. Yakarmış canlan pek~ 
c;ünkü: Bir busesiym&. gönüllerdeki dilek! •• 
Büyüiün de: Vişneymiş .• Bilinmez, bu~ nermitı 
Çünkü: Gören anlarmış turfanda yemiş neymİt ! .• 

Kızların namı ermiş yurdun dört bucağına. 
Ne mutlu; ulaş~lar tam gelinlik çağına.. 
Kiraz.: Bu ıene bumı' henüz on albsına, 
llenim cennetlik gövdem kollarmda uma I ... 
Çilek: Bu ay doldunnuş artık on sekizjni; 
Biri yorgun ha.tuna yastık yapsın dizini! .• 
V ı.;ne: iki ıün •onra, yirmisine girecek; 
lntallah, anacıj1 onu bana verecek! ... ,. '> 

Bu nurtopu evlatlar. bu ıfuıeşler sırayla, 
Dünyaya lfık ıaçmı' ikişer yıl arayla. 
Dörtbatı mamur olan var mıdır yer yÜzÜndeı 
~nalan Yll$annlf yüreciği hüzünde: 
Ne çiftlik var, ne çubuk •• Za°Yall4 pek fakirınit, 
Bir gün kocası ölmüş; büsbütün borca ırirmİl
~ar koyunları, mezad etmişler ab~ 
Ve ellerinde kalmış tek odalı bir çab. 
Evet; yalnız bir oda.. Yatarlanrııs buradL. 
l,i kaJbli köylüler gelirlermiş uad~: . 
Verirlermiş yiyecek.. Onlar şükredıp yermış; • 
~ünkü: Sabreden dervit bir giin murada enıutf ... 

-2-
lir yıl, fazla kq olmu, .• Yollar kapaııln1' karla. 
Ve bir hizaya aelmiş dik yamaç, çukur tarla. 
.Açınış Yüce Tanrırun görünnÜyen elleri 
Şubatın kapısını buzdan bir anahtarla: 
&çmış dünya yüzüne doluyu inci gibi. 
Karlan da saYUrmuş, pamuk gibi. rüzgarla. 
cAç kaldık .• Köye inip, halla yiyelimh diye 
Çakallar ortak olmuş dağ b~da kurtlarla. 
Tam kq bumq buli.sa .. Bütün dereler donmuı, 
Y ermi.z kalan serçeler peneeTelere konmut. 

Bir gece .. Yine ,ubat bulutlan sağarken: 
Karlar köyün üstüne lapa l&pa yağarken: 
Ocak b-.ma reçmi, Kiru, Vişne, ve Çilek. 
Tak.. Tak .. Kapl vurulmuş; gelen kim oba ıerek?. 
Kut uçmaz, kervan geçmez •• Cec.e vakti answn 
Ağu:larına gelmiş yürekleri Üç kızm. 
Yqlı ana korkmamış, kalkm1' hemen yerindenı 
Kaplan nasıl fırlarsa bir tehlikede inden 
O da öyle atılnıı, .. Bağırmış: «Kim o? .. a diye. 
Trtrek bir ıea duymuşlar: 

- Çevirmeyin geriye; 
Örtüldü saiını. solum: Karda kayboldu yolum! .. 
Ana kapıyı açmq: 

- Buyur içeri; oilamL. 
Hemen odaya rirmlş bu Tanrı miaani: 
Bir genç adam .. Oç kız da beğe~ler ki.liri! •• 
Yere kilim sermişler, ııcak c:orba venni$ler. 
Y alonıtlar çalı çırpı, ıüler 'fÜ% cöstennitler. 

Genç, hayretle dü,ünmüş: İsim duymadım böyle? J •• 
Ve ortancaya dönmüf: 

- Gel sen imıini ıöyle? •• 
O da giilerek demit: 

- Çilek en hof yemiştir! .• 
Yolcu büsbütün ,aşını,: Tanrım; bu nuıl işt.irı 
Muamma söylüyorlar; öleceğim meraktan? 1 •• 
Büyük. cüJöımiyerek bakıyonnut uzaktan. 
Yolcu ona da sormuş: 

- Kız!.. Ya senin adın ne? .. 
Şöyle bir cevap alıntJ: 

-Alev gibidir vİpıe ! ... 

Belilar mübareki!.. Gördünüz mü salayı ?f.. 
Bu kızlar ya seviyor misafire cefayı. 
Yahut zavallıların her üçü de delidir. 
işte. hangisi doğru. bunu k"'febnelidir ? .• 
Böyle diifünüyorkerı, adama mal\ım olmut. 
Üç kl2lll söylediği üç muammayı bulmuş. 
O da karı•lık vermiş: 

- Arı olaaydım efer, 
Meyvalı dudaklara konardım birer birer! •• 

-3-
Bi.rJik olmut dört gönül. Vakitler tatla ıeçmif. 
Gelmif yatma zamanı.. Herkes bir kii4e &eQDİf: 
Dedik ya: bir oda var .. Yersizlik, ne yapalım! .. 
lCızlar karu vennifler: U:.takta yer kapalım, 
Miaafir de uyusun arkasını dönerek .. 
Adam yatarken denıif: 

- Bmıu itiraf gerek : 
Uykuda sayıkl.anm .. Böyle bir illetim nr! .• 
«Leh» demeden çakarm1' ıLeblebi• yi bu knlar 
Demişler: ' 

- Konuşuruz biz de uykuda buı ! .. 

Oda halkı yabnışlar; herkes yerine razr •• 
Dermansa vücudile krvnlmca bir yana. 
Horlamaya başlam1' hemen ihtiyar ana. 
Kızlar yata dursunlar •. Misafir uyanılmuf, 
Uyumak müınkün değil; çünkü: bağr. yanJanıı. 
Üç ev sahı'bi vaTken böyle gÜzel dudaklı 
Genç misalirin gider elbet başından akL!.: 
Yalandan sayıklarmış: 

- İstiyor canun kiraz! .. 
Bir aeı duymıq: 

- Tutarsın uzanıveraen biraz! .. 
Hay, ömrüne bereket.. Bizimki de U2anmq: 
Aldığı bir buseyle dünyalan kazanm1'. 
Kalbi· sükin İçinde uyuyacağı zaman. 
S..ka bir sada duymue .. Bu, ne saadet~ aman!.. 
Ortanca sayıklarmış: 

- Bir çilek var turfanda, 

'- . 
\ 

büsü beklenemez. · .. 

Hitler, birşcyler yapacağını Eminönü HnJkevi atlctıe;i k;Ş:y~ ~a;larke~ 
sô."ylediğine, ve Almanyanın arlık HaTkevlerinin senelik epor prog- b J 
b l 

irinci. zak. ikinci, Adnan 
rrşey er yapması da zaruri oldu- ramı mucibince dün Eminönü, Be- olmu~lard.ır. üçüncU 
ğuna göre, ingiliz adalanrun iş- yoğlu ve Kadıköy Hall:evleri tara- Beyoğlu Halkevi koşusu, Şi lid 
gali imk~sız olunca, miistakbel findan muhtelif Jur koouları yapıl· yıa.pı.lmıış ve birinciliği 12.6 ile kos~ 
alman hareketini başka yerden mışhr. 3000 metrelik meıafe?erde !.a~.tin. kazanm~br. lkioci Cevat, 
beklemek icab eder Bugün ı • ~aı;>1lan. hu müsabakalarm neticele- uçuncü Yada ııelm·i§tir. 

. • LÇln rını verıyoruz: K _ı_L H Akdenızden ba k b' •hı· E aWll[_i>y aUcevi ko•"•u F 'Ş a ır 1 ımal minönü Halkevi ko•uau, Cai7al- d ·ı B 1 ,.._ • ener kt wl ,.- • ata ı ı e e vu arcuıında Ya I 
yo ur. og u ile Gülhane pıukı arasında ya- EŞef birinci, Halil ikinci RaıfP~. ~ıo, 

pıLm. ş ve Hataylı Ahmed 10.28 .ile cü olmu...,r. ' uçu~ 
Afrika zafeıinden sonra boş ~·u 

kalacak ingiliz kuvvetleri Alman
yayı J..'11.Şkulandmyor. İtalyanın 

büsbütün yok olarak, !ngillere
nin hem Afrikaya sahip, hem 
Akdenizde tamamen hA.kim ol
ması da Almanyarun işine gelmi
yor. Bwıun içindir ki ingiliz kuv
vetleri tarafından işgali fay dalı 
görülen Sicilya adasını muhafaza 

Bir vapur 
yiyecek 

5000 tonluk bir vapur 
Amerikadan hareket etti 

etmek üzere oraya, hava kuvvet- Baltimore 2 (A.A.) - Hüviye
lerinden başka alman askerleri ı tini belli etmek için arka tarafına 
de gönderilmiştir. büyük kızılhaç ~aretleri resmedil-

• - 1 miş olan 5.000 tonilatoTulc , Cold 
~ıgıer taraftan Akdenlzde ve Harbor adındaki Amerikan vapuru 

Afrika.da fransız lnıvvetlerinden İspanyaya ve ~gal altında bulunmı· 
istifade etmek için Mareşal y~n F ransaya gönderilen yiyecek; 
Petain üzeıinde yapılan tazyık- gıye~~k .~~ h?bi malzeme hamulesi
Ier fayda vermeyın· ce Pariste ve- 1~ dun ogleyın hareket etmiştir. ln-

J giltere bu vapurun abloka kordo-
ni bir parti kurulmuştur. Alman nundan geçmesine müsaade etmi~· 
resmi ajansının haber verdiği bu tir. ,. 
yeni alman taraftan partinin Bir milyon dolar kıymetinde olan 

programı Alman - Fransız iş bil'- ham~le arasında giden m.add~~eri 
.•. tevzıe mahsus 26 kamyon ~le clıger 
ligı tle Afrikanın servetinden iki araba ve AJmanyada bulunan 
«birlikteı) istifade etmektir. Fran- lngiliz, Polonyalı, Fraosı:ı ve Belçi~ 
sa ile Almanyanın Afrika servet- kah harp C8irlerine mahıua gönde
lerinden birlikte istifade edebil- riJen 10.000 paket bulunmaktadır. 

B. Willkie'nin 
tedkikleri 

Hava bombardımanı
na uğnyan §ehirleri 
gezmeğe başladı 

Londra 2 (A.A.) - B. Wende) 
W~llkie dün ak§amı Başvekil B. 
Wınston Churchill ile geçirmiştir. 
B. Willlcie'nin Amerikaya avdetin· 
den evvel Kral tarafından kabul 
~dilec'Cği zannedilmektedir. 

B. WilUcie dün gazetecilere beya· 
natta bulunarak bombardıman edi
len mıntakalann amele tarafından 
s~ratle_ tamir edilişinin üzerinde yap
~gı mulc_emmel teairden bahsetmiş· 
tır. 

El yordamı bulursun: Ocaktan öte yanda!.. 
.Körün istediği bir göz, can kurban iki.sine .. 
Miaafir nail olınut onwı da sev1riaine: 
Bu çil~ lezzeti ne kadar hotm°' meğer; meleri için İngilterenin Akdeniz-
y alnız bır buse ~ .. fakat bir ömür dejer!.. de ve Afrika da yok olması Hizıın-

İngil terenin Y unania-

Londra 2 (A.A.) - B. Wendel 
Willk.ie, bugün, hava bombardı
manlAcına uğrayan ta,ra şehirlerini 
gezmeğe başlamıştır. B. Willkie, 
CoventTy ve Binninghamı ziyaret 
etmiştir. Kendisi, Lord Oerby' nin 
misafiri olarak geceyi Know~lcy ~a
tosunda geçirecek. ' ''= yarın Liver· 
pool ve Mancheater'i gezecektir. Gene 1relmiş yerine •• örtülürken ırözleri. dır. İngiliz donanması Akdenizde tana yardımı 

Hayretten dona lcalmtt, İfİlmİ4 ,u sözleri; hakim kaldıkra, Almanya, Afri- Atina 2 (A.A.) - Reuter ajansı 
Bü....::ı_ de ·-~-ı.ı • ..,..... ') h b. · · ·- d 1 ,...... ......,. .... ......., kadan nasıl istifade edebilir? şu mu a. ırının o~ren iğine göre. ngil-

- Ali. vişne baidadır, hald . . terenın Yunanı~tana yardımı muaz-
Alev aihi duruyor .• YRDlıt ıritme, aaidadır!.. e, yakuıda Parisle yenı bır zam miktarda harp malzemeı1i sev-
Care yolr •• ıon cefaya adamcaiıs dayanmıu hükiımet kuracak olan bu tran- irine münhasır kalmamaktadır. Yu-
Bu, ıröriinmez alevle bir an dudaiı Ya.nmJf. sız partisinin Afrika servetlerin- naniııtana ayni zamanda birçok yi-

B. Willkie. Coventr;/yi gezerken 
öğle yemeğini otomoil fl\brikatörleri 
birliği reisi B. Rootes ve diğer en
dwtri adamları ile birlıkte yemiştir. 
B. WiJlkie, gazetecilere, Covcntry 
hallr .. ında hiç bir zaaf alfı.meti bulma· 
dığını söylemişı:ir. 

Y clcu küçüğe ıonnut: 
- Söyler misin aduıı? •• 

Ona uyku verirken üç saadet, üç zafer; den istifade etmek için yapacagı- y~ek, ~iyecek ve ilaç da aevkedil-
Su sözler deli etmif misaf'ıri bu ıefer: . . mektedır. Bu arada üç yüz elli bin I 
- Kırmak iatemiyonun ıarip gC>nlünü, mailum; ilk ış, Almanyaya, A!rikaya geç- çilt ayakkabı, 120 bin yün yelek. kinci küme maçları 

Kız dem~: _ Ben tattumam kirazların tadım!.. Nine de sol ta.rafta .• ıırayı bozma, oflum!.. mek hususwıda yardım etmek 350,000 çift çorap, .ı 00,000 ?~Y- İki~ci küme maçlarına dün Ana-
~======~~~~===================~===~~=~==== ~~~b~ ~r~~ P~ain bum d~lı~ 450 ~n derı, 80 ton d~ d~ubu n~~dade~m e&lm~ 

M k 
. . do A • ld Felemenk engel olacagı için Almanya yeni 45 seyyar hastane, muazzam mık- ve Anadolu, Rumelihiııımna 3 - O, 81 eta sas ıc. ın un ayın yapı 1 hükümet namına bütün Fr~sa- tarda sıhhi m~lzem~, ~ir ~ilyon ~.i· Alem~ar, B:y!erbeyino ~-2, Ana-

H 
• d • t Vl işgal ede k Akd 1 1 . lo konserve sıgır etı, bır mılyon yuz doluhısar, Hı lale 9-2 salıp gclıniş· 

rtyor: Matbuat Nazın B. Nlkuludls, ın ıs anı . . ce , en 7. sa lllle- bin kilo pirinç vardır. Tali derece- lerdfr. Bu suretle ikinci küm t 
(lia~ tarafı ı ncl sahifede) N.lkl mecmuuında tYa.§a.ruı 4 ağustos rıne inecek, oradan fr:ınsız ve de yiyecek ve giyecek mal:remesi kımlannın Anadoluhi<1ar grupu ~ a: 

•Yunan mıueıı Tür~ milletine kar- 19311• başlıRt altında bir makale neş- it.alyan donanm,?lan sauesinde arasında çamaşır, pijama, battani- ları nilıayetlcnmiş ve bu gr ntç 
il ne derecede samlmi 1se Metak.sas rederek diyor ki: Şarki A d • J ye d b · .. h. 'k d Al d k up a da o derece sam1ml ldJ. Mnteveffa, cBüyilk blr acının yükü albnda ol- sya a yenı denizde muharebe ederek ingiliz . • ~. ır ezı ve mu ım mı tar a em ar ta ımı birind olmuştur. 
Türltlyeye giderek onlara şöyle de- duğum halde ııevgUl büyük Jetlmlz!n nizama girmiyecek filosunu meşgul edeceği giblı ka- bısku....-ıt, çay ve tuzlu balık mev-
'Dl~tl: .sen, sıze karşı dostluk slya- beklenmedik .Syaına. atıaYan milyon- d d ı cuttur. Basketbol mu··sabakaları· 
aetine devam ediyorum. zıra biz Yu- larca. Elen'e hitab etmek tçln ıu birkaç ra an a talyanlara yardım et-
nanlılann bu dostluğn imanımız var- sa.tın yazıyorum. Meta.it.sasın eserine Londra 2 (A.A.) - Öğrenildiği- mesini Fransız ordusundan iste- Yeni İrak kabinesi 
dır.• devam edlleeetUr. Vazllemizi ıra eder- ne göre Felemenk Hindiıtanının yeccktir. B 

Metat.sas, senelerce bu dostluk sl- kcn onun ruhu bize yol gö.~recektır. Tokio elçisi general Pabst J ağdad 2 (A.A.) - Reulet: 
;rasetini ıaklp etmiştir. Hem de .sa- Tarfbl programını sonuna kadar tat- .. • . . . ' apon İngiliz kuvvetlerini dagı-tmak, Y enıi Irak hbinesi dün •ıağıdaki §e· 
mlmlyetle. muva!fakıyetle. Türkler, bik edeceğiz. Kralın idaresi altında ~ükumetı.ne bır mesa1 tevdi etmek Ak kilde teşekkül etmi§tir: 
flmdJ bir dostun, blr müttelildn ve çalışarak müttebld ulacaı<ız ve dii"- u:ıere talımat almıştır. Bu mesaJ'da, denizin şarkına h~klm olmak ıı.ı. l 6 ...., • • b Başvekil, Hariciye w: Milli Mü-
büyük bir insanın utuıüne ab'Ayor ar. nırı.na gallb geleceğl:r.. . Japon Hariciye Nazırının 20 kanu- ıçm u hareketi aynı zamanda dafaa Na .. •r vekı"lı". Gener~ı TaLa 
G$.1.etelerl, blvJm ellerimizi sıkmakta Jean Metaksa.s ölmilştür Ya.,asm ""' .. n okluklarmı yazıyorlar. Ke~dilerlne te-

4 
ağustos.• · .. nusa.nide söylediği nutu1'.ta ıarki Fe- Balkanlarda da yapacaktır. İn- Haşimi, Maliye Nazm ve Münakalat 

trkkür ederiz. Onların sözlerını bir leınen~. Hi~distanı hakkında kulla- giltereye karşı herhangi bir esaslı ve Nafia Nazır vekili: B. Ali Mtim· 
brdcş rozü gibi hissediyoruz.• Bet vilayetin umumi :ulan ~zlerm man~sı ~e olursa ol- hücuma girişecekse, lngiliz hava taz,. J?ah;liyt. Nazırı ve Adliye Nazır 

Gönderilen çelenkler mecliıleri to ı d un .Fel~menk Hındıstanının her ve deniz kuvvetlerinin Akd .. vekilı: B. Ömer Nazm;, .lktisad Na· 
AünA 2 <A.A.) _ oa

7
..etelere naza- p an .~ hangı bir devletin idaresi altında miida! enızı zın: B. Abdül Mehdi. Maarif Nazın: 

ran Metaksasın AtJnanın büyük ki· ~· 2 (AA.) - Bugun al- ~rlci Aayada kurulacak yeni nizama :ınya n:~bur kalacakları B. Sadık Ba~n. içtimai itler Nazırı: 
Jlseslnde yapılan cenaze merasimin ~ ~aflar Sıvu, ~lu, Kırk· iftiriki reddettiği bildirilmektedir bu vazıyetten tstifade edebilfr. B. Hamdi Başaşi. 
de konulmu~ olan ~lenkler fUillar- lareli. Memn ve Tokat vılayet umu- · -----dır: mi meclislerinin toplandıklarını bil· HoUanda elçisi ayni zamanda hü- -~yı bu hA.le getirmek Askerlerimize kıılık 

hediye 
Kralın, vellabtın, Kral banedan diımdttedir. kGm~tinin bu kabil fJcirlerle haıeki- mümkün müdür? Böyle bir hare-

Anlıara 2 (A.A) - Aakerlcri• 

Eminönü Halkevi tarafından ter• 
tip edilen bas1'etbol mtisabakalarına 
dün devam edilmi' v .. Savaş takımı 
Atlet:ikyıldıza 12 - f O galip gelmiş
tir. 

İzmirde lig maçları 
İzmir (Akşam) - Lig mlisaba

lı::alarınm birinci deweııi sona ermiş, 
ikinci devre müsabakalarına ba~lan
mıştır. Birinci devre ~nmpiyonluğu
nu J 3 puanla Altay takımı, ikinciliği 
de 12 puanla Ahınordu takımı ka
zanmı;ılardır. }ki haftadır yapılan 
mühim müsabakalarda da Altay 
a,·antajını takviye etmiş ve bu ~u· 
retle 1940 - 194 1 lig ~ampiyonuı
ru raranti-eylemiştir. 

amsımn, mü~'feffanın dul aevcune, U....i..-li9ler taeeaileS"ioe baı- tmı aeTlı: ve idare '"eY• ba .fikirlerin ket muvaffak olur mu ve İngilte
toeu:ıcıary~.1 Inglltırlnter1o~Y~ ~: larbn Ehedt Şef Atatürk.ün a.zix·muh'temel tatbikau- nefieileıim ka· reyi yere serer ml? Bu suallere 
nadaki ın",ı z u , lı.atuumı bünn ti ı Mm~ b ı · · h: · · lglcinnlınrunıın, Tilrktye BafTeklllnln, la.. . e e anm.l§ ar ~e 1 u etmesının ıt · bir zaman belde- ınüSbet cevap vermek güçtür. Fa- mize kı~lık hedjye teberrüall etra- Diiu taraftan tzmirde bulu 
Türkiye Harlc1Je Vek.J.11 Saracotlunun, Şef o':..~:L~~ı • clerkm baglılıldla- nilmemeıi li:ıım ıeldiiini beyan et- kat •unu kabul t k 1.a.- d fın<la bugün alc:lıiımız ıelıraOu, -4 spor klübü bedeq terbiyesi ~:n 
Tugl\Sla.vya na\bl aaltana. b. prens nnı •• .... ., .... erıma:ıe arıı saygı a• mittir • ~ e me .u.ım ır Diyarbakır halkanın 2060 çift yün nel dirdtı" ı~v.. - d • 
p 1 ... ı• ......... ~nt- •- id ,_. 1 el' • ki Almanya b;"'""'t llitı• 1 d •tı 1 03 or ugune muracaat c erek: a.u 'un, Yugo31a"V BaşVe .... • ... .,e._. nnı -Y .,ıc&nlf er ır. . , .......... ..r n e l - f.onııp 1 e 7 parça muhıelif eıya, bu ıene ya ı le ·m 1cü .. 
U'i? YugOblav Sefirinin, tsvlçre Bat- Bir •eaelik meeaiye dair valiler 1 ANKARA RA.D. YO u 1 raf ettiği gibi 1941 yazından fazla Jnceau Jr.UAaı halkanın 5 19 parça eahnk.aların:ı a; k mı r~ nhui 
~ıln, Y11n•n1etan"•1rri:ıiıllizin.,.;ıt;uıud tara&ndan •erilel\ iühata ıttıla lree- _ , S . bekliyemftz mutlaka birııcy yap- eıya, Akçadağ hıuı ha.Unnın da .,_;.. ........ ,Jd~ı -:L~ ı'r" '-'ve dsta.nd .. u 
- .. ndlerintn Alrdrn1ırıtek1 .. ..- o- ,.._.. t eclH · <kA - - • Y 27'40 ·ı .. 617 . . ~ 1 

,.. ·• 5u.1t zmımen e ort 
a&n.D\a.81 k~danı aml:ralbı, Atina-~ ~"'!" • •~ r::~ ~·Ui'\ a· : 1 Jüıat .... ne.t~ • al1&i. - · -mecı;Urdur. Bu yaz, her- 9 

t J'UD çorap.. çıft elcli- •por. klühlinünıi4tiıU ettirilme.ini : 
daJc1 kottılplomaUl!n .Amerlkan al'- eeıçmımJ yapa ll J op- r ..ı b' ~ le . ven ve Aediye · tedat&i ınakeadile iatemiJ bu d . "'h" • ~ojl me.ttıebtnkı • ıentım. Kor- lant.ılarına eon •~erdiT. 12~0: Program, 12.33: Gündüz fa.ah, - &• ": • ~ gçç~r«. ~- <429 liı:a Yerdildujni bildir Üt~di . . ' - n an_~_ 1?u un ~etıceler. 
dlpiomatık aramnda ~tlnadaki Atman 12,50. Ajana haberleri, 13.~: Gündüz m.illetı 'Şi!a bulmaz bır 'Sandıldı kauaı k- 1 . halk ~· ~~· ~yi::W~ tenıın olımacagmı bıJ.. 
lıeflrt prens Zuerbach SCbouberg bu- Alman • İtalyan taslı'. 13•20: Kanşık program <Pll, ümitsizliğe, manevt bozguna uğ- vclce verdiltl · v3e50JY en \e'- ırkmlflerdır. Bu teltlif 1tabul edile• 
lunuyordu • , l"J k • 18,03. Caz orkestrası, 18,40: Karışık m .. .. . en parça mu.ııte· ce olm:sa her hafta İzmire ilci ta 
Kraı llc ~ellaht Kral hanedanı am- ünıversıte 1 er ongretı p.rJalar, 19,15: Me~bur yloloıı.lstler rar, tlt>r butun kudretini kay- lıf eşyaya ilaveten yeniden 165-4 lk.an celccdc ve müıabaltalar I 2 haf .. 

a. t!Usedekl mer~simden sonra me- Berlin 2 (AA) - Stefani: ~l.), 19,30: Ajans haberlerJ, 19,45: heder. Başka yapacak bir şeyi parça eşya vermişlerdir. tada bitirilecektir .. 
•rlığa gitmişler n müteveffanın def- ikinci Alman - İtalyan üninrwite· Jncesa.z heyeti, 20,15: Radyo gazetest, de akıl tasavvur edemiyor Fran- ı · 1 

!1 esnasında hazır bulunmak ilzere liJer kongyai. dün mesaisine ba~la- 20,45: Gen~ler mandolin takı.mı, 21: sa sürük! . k • İnhisarlar U. Müdürlu .. gun" •• den·. ı 
~~~ cenaze alayını beklem.1.şlerdlr. mıfbr. Doktor Scheel, ltalyan heye- Dlnleylcl istekleri, 21,30: Konuşma, • yı ey~ıe ve Balkanlara 

terı ;;: 2 CA.A..> - Hür Fransızların tine hoşamedi beyan etmiş ve Al- 21,45: Radyo orkestrası, 22,30: Ajans merek Akderuzde lngiltereyi sı
tabutu ıeralt de G:ı.ulle da Meta.ksasm man genc;J.iiinj faıat gençliie bağlı- ve borsa haberleri, 22,45; Cazband kıştırmak, netice bakımından lıkl9.\atl~artalmnaaneıaektvıre. nümunesı mucibince 1'10 ton &!klop çemberi pazar-
idt zer ne blr ceıenk kOydunnuş • • l (PI ) , . • 

. yan rabıtaları ıena e~leroıııtır.. tal- · · uıgıliz adalarını 1stiyrn.ya teşeb- lI - Paza:_hk 20/ 2/941 perşembe günü sant 14 de İstanbuldıl Kabntaşta. 
Yunan Matbuat Nazıri- yan mu.-ahhaıı .. Gatto nun cevabın· 4 Şubaı sah sabahı büs etmekten daha az tehlikeli~ Levazım ve mub:ı.yaat şu~7sindekJ alım komisyonunda yapılacaktır. 

b
• • d~? ıonra aoagıdaki tez ha~kında 8: Program, 8,03 ; Ajans haberleri, dir, bil' «ehveni erı) dir. IU - Şartl'lanıc VC' numune sözU geçen §ubcdcn parasız alınablllr. 

Alin nın ır makalesı munakqalar baılamııtır: Reıcb n 8,18: Ham program lPl.). 8.~s : Ev ş _ lV - fateklilerın pa?.arlık içln tPl·ın olurum gün ve saatte telem ede-
:ı 2 <A.A.) - Atına ajansı bilcU- .imparatorluk fllc.ri. kadını. Necmf'dtliu Sadak ce~ıerl !!at üzerinden "o 7,5 guvnıme parnlarlle birlikte mezkur komlysona 

ıouracaatiarı. (Gfı7) 
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Sahife 8 
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~LAA GEÇTiKÇ 

1941 iKRAMiYELERi ~ 
1 add 2000 Liralık = %000.-

T. iŞ BANKASI • • 1000 .. = 3000.- " 
1 • '150 • = 1500.- • 

' • 500 .. = 2000.- " 

1941 Küçük 1 • %50 • = 2000.- " 
35 • 100 • = 3508..-- • 

Tasarruf Hesaplan .. • 50 .. = 4000.- " 
3ot • 20 • = 6000.- • 

ikramiye Planı Keşideleri : 4 Şubat, ! ?ti.ayıt, 1 Atas-
tos, J ildnclteşrln ta rihinde yapılır 

PARLAK· t1 SACLAİI DiŞLERE IALIK OLIAI iSTERSENiZ 
MUHAKKAK 

DENTOL 
0~$ MACUNUNU KULLANINIZ 

OJşler! . ve dişeller1nl muhafaa eder. 
Her · yerde O E N T O L dit ft\acununu arıyimz. 

QJapda. 
MARVIN ku11aıuNk 
1850 5ENESİNOE \~V İÇREDE .KURU~A~_ MARV\N 
FABRİ KASI 90 SEN EQENBER.I TEKAMUL E!)EREK 
N İHAYET 1941 MODELl • A N T 1 M AN YE TIK• 
MARVlN 5AATİN l YARATTl -

OSM N $AKAR fKi MÜE55E5E SİNDE 1_5 SENE GARAH.1 
VE'f- Ti VE 6 AY TAKSiTLE SATILIR. . 

Tll'- "\!'~ 
Golo to Bankolar cod 41-59 Beı.ıaul Uaıvrr$ıf uıl ?8 Kadı\ö!J ı~~e\ttad 33 /Z 

Ezine Belediye Reisliğinden : 
Miktarı Muhammen 

bedeli 
Lira Kr. 
500 00 

Muvakkat 
teminatı 
Lira Kr. 

l Ade~ 

1 Adet 200 00 

1 Adet 300 00 

1 AdeL 1000 00 

37 50 
Cinsi 

tDEUTSCHE VERKE11 marka 24 bey
gir kuvvetinde, yarım dizel mazotla 
müteharrik, hıırekctı lptldniyesl hava 
tfıpu ile mtlcehhez dik motör. 

15 00 cASTER11 marktı 8 beygir kuvvetinde, 
komple dinamo, benzin yakar, çlft sl
llndlrll motör. 

22 50 aSELIOSONNENTHAL• marka, buhar 
maklnesı kazanı emunyenesi yapılmış 
''C sağlam rnponı vardıra 

75 00 ııPÖGEı marka mütenavip ceryanlı 
dinamo. 50 KVA, 400 volt, '72.5 amper 
tip DG 50/ 1000 ' 

000 Kllo l 10 kilosu 74 25 Çıplak yeni bakır tel 10 mm. llk 
169 Metre kadar2 25 metresi 3 X33+16 mm 2 maktnında NKBA 

kablo 
3 25 • 3x50+25 mm mnktamda NKBA kablo 
1 50 • 3x16+10 mm maktnındıı. NKBA kablo 
l 50 • 2Xl6 mm mııktaında NKBA kablo 
l 50 • 4x lO mm maktaında NKBA kablo 

Yukarda. cins ve miktarlar11e muhammen bedelleri yazılı malzemeler, 
açık nrttırma usuHle a20• gftn müddetle ayn ayn aatılıitQ, çıkanlınıştır. 

Verilen bedele had~ l~yık ga rülürse i hlesl 15/2/941 c umartesi ~ü saat 
...JO da yapılnc_aktır. Istekli~erm mez.kıir gün ve saatte teminatlarlle birlikte 
Belediye encumenine miıracaatlıın U!n olunur. cBu malzemeler Ezinece 
teslim cdılecek ve bunlara n.id bilcümle vergi, resim ve masraflar alıcıya 
nld olacaktır. CGGI) 

1 
Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 

Umum idaresi ilanları 

Muhnnımeı; bedcll 17000 lira olan 9 kalem tnzytın hava. fıletlerl 19.3.1941 
~nrşamba günü saat 15.30 da kapalı zarf usulu Ue Anknmda İdare bina
sında satın nlınacaktır. 

Bu i~e girmek isteyenlerin (1275) liralık muvnkknt teminat ile ka
nıınun ~oylu ettiği veslknlnrl ve tekllflerinl nynı gUn saat 14.30 n. kadar ko
mi yon :cisllğlne vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Anknrnda Malzeme Dairesinden, Hapdarpa-
f d:ı. Teseııum ve sevk Şefllğlnden dağıtılacakLır. (6S9) 

1 •tanbul LerJazım 
amirliği aatın alma 
komisyonu ilônlari 

Yeni ve cazip 
Bir PUDRA 

Emıalaiz güzellikte bir 
ten temin eden 

81rteclden :tın.e aday& 80 ton yem 
ve 80 ton ~ nakil ettlrllecekt.lr. P azar-
1*1& eblltmell 1/ 2/Hl oartamba gtl
nt1 ıra.at 15,SO d& Tophanede LT. lmir- Bu p ud ra, yeni cHavalandırma> 
Ull atın l.lma tomıaJonunda. yapıla- uaulü aayeaindo on d efa daha ince 
caktı1'. M.ot6ı11 olaıı ı.st.etlllerln kati ve gayri m e r' i okluğundan cild iç.in 
tıeımınatıarlle belli saatte komisyona t ·L~'- v ·1d· M 1_ 
gelmeleri. (857 - 732) ga!'e pr!:ti~. . e cı ın • a~-

••• yaılı degıl - tabii manzarumı te-
t)'ç adet kamyonet blr lll bir buçuk min eder. Yağmurlu. rüzgarlı ha-

tonluk mtıceddet veye. müsta mel. valarda bile bütün gün sabit kalır. 
Ylrm1 liri adet kamyon iki llO. üç En sıcak danı salonlarında b ile 

tonluk müceddet veya mllst.amel. artık parlak bir buruna tesadüf 
Yedi adet sepetll motoıdklet dört e dilmez. Çünkü terkibinde huswi 

ll1 bet berglr Jcunetlnde müceddet bir uaUl dairesinde k t ı Teya mü.sta.mel arıı ırı mıf 
Ylrm1 altı adet sepetııız motosiklet cK.rema Köpüğü> vardır. Bu pud· 

b ir buçuk UA Qç beygtt kuvvetJnde ranın bir Fransız güzclük müte
müceddet veya milstamel. nıusısı tarafından icad edilen ve 
Yukarıda yıwlı kayman ve moto.ı;lk- Pari.ste pek 7.İyade rağbet bulan on 

letlerln pazarlıkla eksiltmesi 412/ 941 muhtelif rengi vardır. E.n iyi cins 
salı günü. saat 14 de Tophanede Ist. olan TOKALON pudrasını tecrübe 
LT. Amlrllği satın alma. komisyonun- d' · ·· ·· ·· .. ı hh 
da yapılacaktır. İsteklllerln teminat- e ınız _ve >:uzunuzun nası se ·-·a~ 
larile belU saatte komisyona gelme- v~ ~a~~P .. bır manzara kesbettıgını 
lert. (841) (623) gorursunuz. 

••• 
Beher kilosuna 70 kuruş tahmin edi

len 40 ton zeytinyağı ahnacaktır. Pa
zo.rlıkltı ekslıtmcsl 412/ 941 salı günü 
saat 14.30 da Tophanede İst. Lv. fımir
llğt satı nnlrnn komisyonunda yapıla
caktır. İlk temlnntı 2100 liradır. Şart
namesi komisyonda görülür. İsteklile
r in belll vakitte komtsyonn gelmeleri 

••• (843 - 625) 1 

241,200 adet limon alınacaktır. Pa
zarlıkla eksiltmesi f/2 / 941 salı günü 1 
sant 15 de Tophanede Lv. Amlrllğl 
satın alma komisyonunda yapılacak
tır. Tnhmln bedeli 6633 Ura ilk temi
natı 497 lira 47 kuruştur. Şartnamesi -------------
komisyonda görülür. İsteklilerin bel
li vakitte komisyona gelmeleri. 

(842) (624) 
••• 

14,000 adet demir dört köşe halka 
ve 16,000 adet 3,5 santimlik tek dilli 
toka müteahhld nam ve hesabına • 1 
pazarlıkla ekslltmeye konmu,lur. lha- ı 
lesi 5/ 21941 çarşamba gUnfi saat 14 de l 
Tophanede Lv. Amirll~i satmalma ko
misyonunda yapılacaktır. Tnhmin be- ı 

~~u!~~~. ~1:ml~~e~~~i~~~ı:;;n~~ g~~: 
rulür. İsteklilerin belli vnkltte l:omıs- ı 
yona gelmeleri. (846) (640) 

••• 

Çocuk donları 
İçi lı\stlk, dışı halis ipekten ya

pılmış gayet sn~lam ve çok 
davanıklıdır . 

markasına dikkat. Toptnu satış 
yeri: Sirkeci Orhanlye cad. No. 
28. Tel: 20992. Telgraf edresl is-

150 ton bezelye kırması alınacak- tnnbul - Ate~. 
tır. Pnznrlıkla ekslltmesi 512/ 941 çar- İİl••••llİi•••••••• 
şamba günü saat H,30 da Tophanede 
Ist. Lv. l\mlrllğt satınalmn komisyo
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
36,000 lira ilk temlnnt1 2700 liradır. 
Nilınunesl komisyonda görülür. i stek
lilerin belli saatte komisyonn gelme
leri. (845) (639) 

••• 
Bir No. lı dikimevinde birlkrni!J olan 

muhtelit cins bir milyon adet boş ma
kara satılacaktır. Pıızarlıkla arttır
ması '1/ 2/941 cuma günü sant 14 de 
Tophanede Lv. limlrllğl satınalına ko
misyonunda yapılacaktır. isteklllerin 
temlnatlarlle b 1ll vakitte komisyona 
gelmeleri. (847) (641) 

••• 
450 çift köhne fotln satılacaktır. 

Uzun kış gecelerind e hoı va kit 
geçirmek için meşhur 

AR SEN 
LUPEN 

Büyük Ye beyecanb roman 
serisini okuyunuz 1 

• Bu seri 6 büyült ve resimli cilttir. 
Beher cildin fiati 80 lturut-

6 Cildlik takımı 
birden alanlar için 

liati: 4 liradır 
f evzi yeri: AKŞAM ma tbaa11 

te1: 20681 

Yüzdf yirmi iskonto kuponu 

Pazarlıkla arttırması 712/ 941 cuma 
gUnü saat 14,30 da Tophanede Lv. 
dmirllğl sa~malma komisyonunda ya
pılacaktır. Isteklllcrln mal bedeli olan l 
67,5 liralık makbuzlarllc belli saatte j' 
komisyona gelmeleri. Fotinler Orh:ı 
niyede Nakliye okulunda görülerek •·-------------1 
alacakl:ın vesikaları komisyona gös-
termeleri lı\zımdır. (849) .643} 1 

••• 
150 ton saman alınacaktır. Pazar

lıkJ:ı. ekslltmcsl 4/ 2/ 941 salı günü saat 
15,30 da 'l."ophnnedc Lv. Amirliği sa
tınalma komisyonunda yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 6750 lira ilk teminatı 

Bu kuponu kesip cAK.ŞAM 
Matbaaeı Kitap servisine> ge
tırır veya gönd erirseniz fiat 
üzerinden size yüz.d e 20 iskon· 
ro vapıl acaktır. 

506 lira 25 kuruştur. Isteklilerin belH !!im••••••••••••• 
saatte komisyona gelmeleri. 

(851) - 663) 
••• 

Adet 
5000 ı ooo gramlık §işe 
5000 500 it • 

5000 250 • • 
Yukarıda mlkdarı yazılı §!§eler in 

pazarJıkln ckslltmesl 5/21941 çarşam
ba günü sant 15 de Tophanede Lv. 
iimlrllği sat.ınalma komisyonunda. ya
pılacaktı r. Tahmin bedel! 6487 Ura 50 
kuruş ilk teminatı 486 lira 66 kuruş
~ur. Nümunelcrl komlsyondn görülür. 
Isteklllerin belll saatte komisyona gel
meleri. (854 - 664) 

••• 
15 ton kundurnlık kösele 7500 kilo 

vaketa alınacaktır. Pazarlıklıı eksilt
mesi G/ 2/ 941 _perşembe günü saat 14 te 
Tophanede Ist. Lv. fı.mlrll~l sntmal
ma komisyonunda yapılacakbr. Kö
selenin kat.I teminatı ycrll olursa 7200 
Avrupa olursa 7525 llm vaketenln 
kati teminatı 2825 liradır. Nfimunele
rt komisyonda. · göriilfir. İsteklilerin 
belll saatte komisyona gelmeleri. 

(850 - 662) 
••• 

45 ton kunduralık kösele ve 22 bu
çuk ton vakete alınacaktır. Pazarlık~ 
la eksilt.mest 6f2/9U perşembe günü 
saat 14,30 da Tophanede İst. Lv. A.mir
llğl satınalma komisyonunda yapıla
caktır. Köselenin ilk teminatı yeril 
olursa 8450 Ura. Avrupa olursa 8i 87 
lira 50 kuruş. Vaket.enln ilk teminatı 
5075 liradır. Nilmunelerl komisyonda 
görülfir. İsteklilerin belU saatte ko-
misyona gelmeleri. (853 _ 665) ı 

l!!lll•••ıt'locuk doktoru•••• 

Ahmet Akkovunru 
Taksım - Tallrnhnne Palas t nu
mara. Pazardan maada her gUn 
saat 15 ten sonra. Telefon: 40127 

Ev, Apartıman 
kiralamak için 

cAktam» m Küçük 
İlanları en ıüratli ve 
en ucuz vasıtadır. 

cAKŞAM:. ın faydalı 
neşriyab 

Kuruı 

Tarih ölreniyorum 
Ahmed Refik 30 

Çocuklara cojrafya 
kıraatleri Faik Sabri 50 
Don Kitot Cervantca 25 
Nereden pliyorm 7 

Faik Sabri 40 
Gülliverin aey&hatJeri 75 
Yer yÜZÜ, Gök yiizü 

Faik Sabri 150 
Bir Türk kızının Amerika 
yolculuğu Faik Sab ri 75 

T evzi yeriı 
cAKŞAM> matbauı 

cAK.ŞAM • karilerin• mahıua 
yüzde 20 tenzilit kupona 

3 Şubat 1941 

Pırlantah Taç ve Plak iğne 
Emsalaiz bir· tek taı pırlanta ile muhtelif kıratta pırlantalan ih

tiva eden modern bir TAÇ ve aynca bir adet Pırlantalı ve Zümrütlü 
PLAK ICNE Şubatın 6 ncı Pertembe günü muayyen saatte Sandal 
Bedesteninde satılacaktır. 

ESKİŞEHİR 
Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Frezeci, Tornacı, T esviyeci, D ökümcü ustalan alınacaktır. Filt u

kerHk yapmıı olan taliplerin v eailtalarile birlikte bizzat veya yan ile 
karıki adrese müracaatları. 

l
·····································································•sıııııı:ı 
Deniz Levazım Satın Alma Komiayonu ilanları 

·····································••sııııııııı .. ıııııııııııııısııııııııııı 
1 adet altın saııt ıg:ırantl verilmek şartllea 
ı adet nltın kalem ctanınmış markalardaru 
ı adet küçilk boy kasa 
1 ndet doşya dolabı 
4 adet masa 
ı adet yazı makinesi 
ı adet koltuk 
7 adet san dalya 
2 ndet ayna 

60 rıdet yemek bıçağı 
ı adet torna tezg&hl 
Yukarda clns ve mıkdnrJ ynzılı eşya ve malzemenin her bir knlcmı nyn 

ayrı . G. f'ubat. 941 perşembe cünü saat 14 de pazarlıkla nlınncaktır. 
Istekl!lerln belll gUn ve saatte Kasımpaşada bulunan komisyonda. ham 

bulunmfı.ları. 1729• ,,.. 
1 - Mevcut evsafı mucibince tahmin edUcn bedeU cl5000• Ura olan 

o.20000~ kUo sfilyen tozunun 5 2 941 çarşamba. günü saat 14 de Kas:ımp:ı.şa
da bu.unan Deniz Le\·azım Satınalmıı komslyonunda pazarlıkla eksiltmesi 
yapılacııktır. 

2 - Dk temlnntı •ll25ı Ura olup şartnamesi her gün 13 &ant.l dahlllnde 
mezkü; komisyondan bedelsiz alınablllr. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun lsted.iğl \'esnlkle birlikte ndı geçen 
komisyona mumca.ntıan 110,_n olunur. (730) 

* ı -- Tahmin edilen bedell 2816 lira olan on altı kalemde cem·an 35000 
kilo muhtelt c!ns yaş sebzenin 19. Şubat. 9tl çarşamba gün üs:ıat 14 de açık 
ek.'liltmesl yapılnco.ktır. 

2 - İlk te:nlnatı 211 llra 20 kuruş olup şartnamesi her gün komisyon
dan alınablllr. 

l 3 - İsteic.lUerln bclll cün ve saatte Ko.sımpa.şada buluan komisyona mO-
racaatları. ('l27) 

1 İstanbul Belediyesi ilanları 1 
Köprfıler tnmlrntmda kullanılmak üzere alınacak mulıtellt ebatta 1400 

kilo cıvata nçık ekslltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli 1190 lira ve ilk 
teminatı 89 lira. 25 kuruştur. Şartname Zabıt ve M.uamelM mudUrlllğü ka
leminde gbrü1eb1llr. İhale 12/ 2/ 941 çarşamba günu saııt 14 de DalmJ Encü
mende yapıJncnktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan ve 940 
yılına alt Ticaret odası veslkalarlle lhale günu muayy n saatte D lmi Encü-
mende ~ulunmalan. (604} 

* Beyoğlu, Eminönü, Fatllı, Beşlktnş, Üskudnr ve Kadıköy Belediye hu-
dutian dnhillndckl yollarda açılan bacaların kapatılması ve ust. kaldınm 
revetmanlannın inşası knpalı zarf usuıııe eksiltmeye konulmuştur. Keşif 
bedell 10,000 11.rn ve Uk teminatı 750 liradır. Mukavele, ek.~tlme, royındır
lık işleri genci, hususi ve fenni şartnameleri, proje keşif hfilCısnslle buna 
müteferri di~cr evrak 50 kuruş mukabilinde Belediye fen lşlerl mlldllrlU~
den verilecektir. !hale 10/2/941 pazartesi günü saat 15 de Dalmi Encümen
de yapılacaktır. 1'nllplerln llk temln:ıt mak'buz veya mektuplan, Uınlc ta
rihinden sekiz gün evvel Belediye Fen işleri müdürluğilne mürncaaUn ala
cakları fennt ehl!yet ve 040 yılına. alt Ticaret odası veslkalarlle 2490 numa
ralı kanunun tnrltatı çevreshıde hazırlayacakları tekllt mektuplannı ihale 
günü saa t 14 e kadar Daimi Encümene vermeleri liizımdır. (541) 

Devlet Deniz Yollan işletme Umum 
Müdürlüğü llanlan 

Karadeniz yolu sah postası 
4 Şubat 941 salı günkü Karadeniz yolu postası ynpılmıyacaktır. 6 Şu

bat 941 peı:şembe günü kalkacak (Ankn.ra) vapuru programına Uft.vcten gt-
dt.,de T1reboluya dönuşde Pazara uğrayacaktır. (744) 

Rida· Diş Suyu 
Boğnz ve (grip, kızıl, kızamık) gl2>1 salgın hastalıklar zamanında gargara 

yapılmakla ağız, bo~azın nntlseptlsln1 temin eden kuvvetli bir dezenfektedlr. 

PEK MÜHİM 
Bu pahalılıkta evin.izde 37 b uçuk kuruşla ancak bir mangal ya

kabilirainiz. Lakin meşhur ABDULLAH EFENDi AiLE MA TBAHI 
b u para ilo cv.inizc kadar bir günlük yemek gönderir. H arbiye 

ıilll•••••-Mektebi kar§lsmda 295 numara. ••••••lllil 

TtlrkiJ'e Otlmhuriyetl 

ZiRAAT BANKASI 
Kunııuı tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000.000 Türk llrası. Şube ve 

aJaruı adedi: 265 
Zirai H tJcari her neri banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor. 

ZJtaat Bankasında kumbaralı ve lbbarsız t asarruf besaplannda en 
az SO llr.ı:n buluna nlara. senede t defa çelôlecet kur'a ile aşağıdaki p!A.na 
ıtôre tkramlye daıtıtılncaktır: 

4 adet 1,000 liralık 4,000 lira 100 adet 50 liralık 5,000 lira 
4 • 500 • %,000 • 120 • 40 • 4,800 • 

' • 250 • 1,000 • 161J • 20 • 3,200 • 
40 • 100 • 4,000 • 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 llradnn nşaıtı 
dilşmlyer.lere ikramiye çıktığı takdirde % 20 failaslle verllccektlr 

Kur'Iar senede 4 defa 1 eyHll, 1 birincikiinun, 1 mart ve 
1 haziran tarihlerinde çekllC'Ccktir. 

' 1 
Bronşitlere KATRAN HAKKI EKREM 


