
DünkU lhracatrmız 
beş yüz bin 
lirayı buldu 

iş Bankasının ikra· 
miye keşidesl 
dün yapıldı 
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Fransa, bugün 
Almanyaya verdiği 
milyarların bir kısmını 

·vaktile kendisine 
sarfetmeye razı 

olsaydı •.• 

Mütareke şartlarına göre Fran-
118, Almanyaya günde dört yüz "~ 
milyon frank işgal masrafı veri- :a~J::im1m~~i!'lftl 
yor. Şimdlye kadar bu masraf 
85 milyar frangı buldu. Mütare- lilliı..a. _ 
ke sürüp gittikçe her geçen gü- Bizerte limanında amirallık dairesi ve Fransız Bahriye Nazın amiral Darlan 
nün dört yüz milyonu kim bilir 
kaç yüz milyara varacak! .Eski ===========================================-==-• 
:~~~::::;:1~~~:;1~~r~1~!~ Tepedelende l Almanya Libyada 
:::ıe=:ınd:~::~~ (~:~~~~~: büyük yan- Fransadan Cyrene şehri 
ttiyen haşin Brennus gibi Bitler 1 kt 1 . . " d .1 d. 
ae, merhametsiz: "Mağlupların Qln ar ÇI 1 ne er IStemlŞf zapte 1 1 
vay haline!» diyor. 

Fransa yenlld1. Çünkü meşhur • • 
Maginot istihkamları şimalde ya- İtalyanlar şehrı tahlıyeye 
pıımamıştı; Almanyanın cepheye hazırlanıyor ve iaşe 
siirdüğü 7500 tanka karşı Fran- maddelerini yakıyorlar 
sanın ancak 2000 tankı vardı; al-
manı arın havalandırdıkları 1500 
avcı ve 3500 bombardıman tayya
resine mukabil fra.nsızlar ancak 
80 modern avcı tayyaresi uçura
bildiler. Almanyanın 10 zırhlı 
fırkaslle Fransanın sadece üç 
ıllrhh tilmeni çarpıştı. 

Yunanlılar Trebeşini 
dağ silsilesine hakim 
oldular, iki taraf ara-
sında §iddetli topçu 

faaliyeti var 

1 - Bizerte limanının Al
manlara terkedilmesi, 

2 ·Buraya Fransız 
vapurlarile Alman 

askeri nakli 

M areıal Petain işgal 
umumileştirilirse F ran

sanın tekrar harbe 
gireceğini bildirmiş 

Barentu' dan kaçan 
İtalyanların ricati 

devam ediyor 
• 

Britanya kuvvetleri Ha
beşistanda Metemma • 
Gondar yolu üzrinde 

ileri hareketlerine 
devam ediyorlar 

• BU SABA.BEi 
TBLGBA.PLAB 

lngilizler 
Bin gaziden 

200 kilomet
re uzakta 

İtalyanlar Cyrenedeki 
hava meydanlarını da 

kaybettiler 

ltahire 5 (A.A.) - <B.B.C.) İnglli.z
ler, Cyrene'yi Lşgal etmekle Bingıızlyo 
200 kilometre mesa.feye yaklaşmışlar
dır. Mareşal Gmzlyanl, Mısırı istllft.ya. 
hazırlandığı zaman l>eıneden 80 kllo
metre uzakta bulunan Cyrene şehri:ı
de umuml kararg!hını k;.ırmuştu. Itnl
ya.nlar Cyrene mmtaknsında mevcud 
birçok hava meydanlarından mahrum 
kalmışlardır. 

Rcuter nıuhablriM göre İtalyanla
rın Cyrene'de bUyUk bir mukavemet 
gösterip göstrmediklerl blllnmemekte, 
fa.kat İtalyanların dümdar kuvvetleri 
ile mukavemet gösterdikleri tahmin 
edilmektedir. 

Yunanlılar 

Alman teklif
leri bugün 

Vichy'de 
görüşülecek 

Alman radyosu Fransayi 
tehdid ediyor 

Londn: 5 (A.A.) - CB.B.C.) Vlchy'ys 
dönen amiral Darlnn mıı.ttşal I'etenle 
uzun müddet görüşmüştrır. Knblr.e 
bugün toplanarnk B. Laval \•e Almnrı 
hükfımetl.nln tekllfierint müzakera 
edecektir. 

Vichy'de Alman - Fransız münase
betlerinin bugünkü vnzlyetı ha!ttı:ında 
hlç bir resmi mütııll!.a. ileri sürl.\ime
mektedir. Toulouse mdyosu, Frı.nsa
dl\kl vaziyet hakkında İsviçre gazete
lerinden bazı parçalar naklederken 
mareşal Pctenin Frans.'\nın şerer \'8 
haysl.yetl ile ka.blll telif olmayan h19 
bir talebi kabul etmlyeceğfne dair olan 
kısmı bilhassa. tebarüz ettirmiştir. 

Londra 5 (A.A.) - ~B.B.C.) Stutt. 
grad radyosu dün Fnmsız halkın:\ 
hitap ederken Almanya ile teşriki me
sai siyaseti tnklblnde gecikmesi Fran
sa için tehllkell olacaıPnı söylemışUr. 

Paris 5 (A.A.) - (BB.C ) Gazet'!lcr 
Darlan - Lavııl mülakatından hahsc-

y ı.n e mühı•m derken Vlchy hükumet: s1yasetlnlıı 

Fransa, Maginot hattına 10 Atina 4 CAA.) - Resml Yunan söz-
milyar frank sarf etti. Bu hattın cüsü bu akşamki beyanatında demiş· L d .... (AA) M'· t k.l .. lrkt· onra.., .. - usaı 

yeni bir safhaya girdiğini yazıyor. S n 
günlerde Vlchy hükümetıne şiddetli 

Kahlref CAA.) -Öğrenllditlne gö. mev~ı·ler aldılar hücumlarda bulunmuş olan Nouvca•ıx 
re, Barentu pazar günU şafıık söker- 41 Tcmps gazetesi diyor ki: 

Şimal denizine kadar tamamı 28 ~ TePooelende büyük yangınlar mü- Fransız ajansı tebliğ ediyor: Daily 
milyara mal olacaktı. Geri kalan şahede edilmektedir. İtalyanların bu- Telegraph gazetesi yazıyor: c.Öğre· 
kısmı inşa edemediler. Bu mas- r&sını boşaltmaya hazırlandiklan ve nildiğine göre mareşal Petain, 

ken znptedllm~tlr. Agordat ve Baren- cMareşaldan haklkatl gtzlemek ıste. 
tu'nun işgali ne İtalyanların Erltre- yen Vichy'dekl entrlkncılann oyuna 
deki ilk müdı:.faa hattan yanlınış İtalyanlardan bir çok esir meydana çıkmıştır. Almanya ne 1.şblr
">ulunmaktadır. Barentu'da İtalyan llğl yapmak Fransanın menfaati ica
garnizonunun mevcudu 1000 kl.§i k&- ve harp malzemesi alındı hıdır. Blz Fransızlar 1kl şıktan birini Jnşe maddelerini yaktıklan anlaşıl- Fransanın i~gali umumileştirildiği 

rafı vermemek için Mecliste kıya- maktadır · takdirde Franaız filosu ile mÜ6tem- dar lardı. İngilizler şehri üç taraftan tercih etmeUylz. Ya Almanya ile tcşrl. 
sarmışlardı. F'nkat İtalyanlar karan- Atina 5 CAA.) _ CB.B.C.) Resın1 k1 mesai etmek. Bu takdirde blze lfı:t"lt 
lıktan 1stlfade ederek kaçmaRa mu- Yunan teblltl: Muva.ffak.ıyeUe netice- olan mevki vernecektlr. Yahud dalına 
vitfat olmUfla.tdır. DallardUI keoJ lenen çarp1.1malardan sonra mtıhlm gerilem_eıc_ .. ______ _ 

metıer koptu Egv er 18 milyar da Atına 4 (A.A.) - Yunan kıtale.n Te- ı k ı · · l ·1 · b d 
· - ped l 'ln k d ldd tll blr to e c erının ngı terenın )'anı ıışın a ha sarfed·ı k M g1 t h tt e en şar ın a ş e pçu it h 'L • .... 1 u·tl '- ., ı ere a no a ı faaliyeti göstermektedirler. Yunanlı- t~ r~ . arue garecegan Ql ere ou-

şimalde de yapılsaydı a1man or- 1a.r Knı;ura'dan Bernt'a giden yol üze- dırmıotır. 
dusu Fransaya giremezdi. işgal rindcki vadiye ht\klm bulunmaktadıt- Almanya notasında Bizerte li· 

yollarından kaçan İtalyanlaf §lmdl düşman mevzllerlnl zaptettlk. Kıtaatı-
şehrln 64 "kilometre cenubu prldsin- mız, dÜfDlandan külllyetll miktarda lngı·ıı·zıer lar. manının Almanlara terkedilmesini. 

masrafı diye - yalnız şimdiye Atina 4 CA.A.> _Dün akşam Atlna- deki §OBe uzerinde rlcat hııllndedlrler. slrlerle çok mlktardıı silAh, mtıhlmmat 

kadar - almanlara verilen 85 ya. gelen haberlere göre, yen! ileri ha.
milyardan Maginot için 18 mil- reketıerl yapan Yunanlılar timdi ce-

(Devamı ikinci ..ıüfede) ve yiyecek almışlardır. A 
Attna 5 (A.A.) - <B.B.C.) ÖğrenU- smara 

----------------------- dlğine göre Hlmaranm ötesinde, sahil 

'(Devamı 7 nci sahifede) 

' nubt Arnavutluğun anahtan sayılan 
Yarı çıkaralım: Kalır 67 milyar ... Trebeşlnl da~ sllslleslne hll.ltlm bulun-

Dir tank, bir milyon franga maktadırlar. . 
rnaı ı F f .. Atina 4 CA.A.) - Matbuat Nezareti, 

o uyor. rnnsa, masra ı goze İtalyanların dün umumiyet ıtıbarile 
alıp on bin tank yaptırmaya razı hücum teşebbüsünde bulunmadıklan
olsaydı on milyar masraf ede- nı blldlrmektedlr. Yalnız KUsura'nm 
c kt· arkasına düşen bir tepeyi zapt için 12 
~ ı. Bunu da, Almanyaya ver- defa hücum etmişlerdir. Yunanlılar 

dıklerinden indirelim, kalır 57 düşmanı ağır zaylat verdirerek tardet-
tnilyar... mlşlerdlr. 

Fransa, en mükemmel teçhi- --------

2ata malik ıo motörlü tümen kur- Suriye Fransız 
saydı, buna da ıo milyar verecek-

Aydın hattında feci 
bir tren kazası 

12 ölO, 6 sı ağır 14 yaralı vardır. 
Yaralı/ar hastaneye kaldırıldı 

ti. Bunu da tarhedelim: Kalrı 47 k • • • f k 
tnilyar. om ısennın nu U tzmJr 4 (A.A.) - Pazartesi sında bulunan furgunla iki yolcu 

Eğer Fransanın 5000 tayyaresi günü saat 19-20 sıralarında b~- vagonu de~tfr. Bu müessif 
olsaydı, Almanyaya denk olacak- Mareıal Petai'nin emir- yan şiddetli yağmur ve sel netice- kaza hakkında alınan son mal'O.
tı. Bunun için de yimıi milyar )erine itaati tavsiye etti sinde Oennencik • Erbcyll ara- mat şudur: 11 ölü, 7 ağır ve 8 
lfl?Jmdı. Almanyaya verdiklerin- sında kilometre 110 - 845 de bu- hafif yaralı vardır. Yaralılardan 
aen bu .. da çıkarsa, ~ansa gene ~ .5 (A.A.) _ Toulouse lunan köprünün bir ayağının altı biri Aydına götürülürken yolda 
- bugune kadar verdığinden - radyoıuı Frannnın Suriye yüksek oyulm~ ve aynı gün saat 22,50 ölmüştür. 
37 milyar frank kA.r edecekti. komiseri dün radyoda bir nutuk de Alsancaktan hareket eden Diğer yaralılar Aydın hastane
Şimdiden sonra, sulha kadar her söykmiı ve ezcümle demiftir ki: 1307 numaralı yolcu katan bu sine nakledllmlşlerdir. Kaza. ma-
gün verecekleri dört yüz milyon- Suriye ile Lübnanm hatb hare· köprüden geçerken köprünün halline İzmir ve Aydından imdad 
lar da caba kalacaktı. keti mareşal Petain~ it8:attir. Bu çökmesi üzerine m.a.kine ve arka- katarları sevkolunmu(ttur, 

F b i i a dı? hal, yanlıı haberlerın 11aasından '11 

ransa unu n ç n Y pma vazgeçilmesini tazammun eder. Ma-
Ne harp tekniği, ne fen ve sanat, reşalin emirlerine bilakaydü ~art 
ne fabrikalar, ne milli servet bu- tebaaiyet edilmelidir. 
na engeldi. Fransız askerinin va- ===========-=-==
tanperverliği, fransız ordusunun .. :1. k k a • I er s 
tecrübesi ve kumanda kabiliyeti 
\ie almanlarınkinden eksik değil· Se/dm 
Öi. Fransa, 40 - 50 milyar sarfet- Senelerdir bunca netritat 1apıldı. 
Beydi, geçilmez müdafaa tertiba- Halbuki. ekserimize dikkat ediııis; 
tından başka, Almanyadan daha 

1 
hiJa cenaze, aaDcak seç.km ve 

kuvvetli bir taarruz ordusuna wnumi bir yere gircliğimia vakit ıe
lnalik olacaktı Hattft Avrupada lim vermeyiz. Ölüye, diriye. tmu.a· 
ha · ' le br,a biirmetaizlikl Said tu u-

rp çılmuyacaktı. Fransa, sırf tanhul balkı cSelaımın denen 

\Bina vergilerine yüzde 10 
zam yapılmayacak 

Dahiliye Vekdleti umumi mec
lisin ·kararını kabul etmedi 

bu nıaıt fedakA.rlığı yapmadığı eemtten Uremit. ber tarafa yayıl-
lçfn bugün düşman istiylA.sı al- mışbrl Pasl! korunma itfaiye ekiplerine haziranından muteber olmak ve 
tındadır, bu mUyarlan. vatanı • l!zı:m gelen techizatı temin etmek bir defaya mahsus bulunm:ık üze-
lfgaı eden düşman ordusuna ve- gözetmeyen kapitalist sınıf, mas- üzere Belediye muhasebe müdür- re b uteklifl aynen kabul etmişti. 
11Yor, daha kim bilir kaç mislini rafı ve vergiyi azaltan hükO.met- lüğtinün tekliflle Umuınt meclis, Meclisin bu karan hemen tatbik 
\'erecektir ve o zengin millet, bu ıert tutuyor, altın biriktirmeye geçen teşrinisani 1çtimaında bina edilmeğe b~lanmıştı. 
ffiZden, bugün açtır. baloyordu. Parasız Almanya, vergilerine yüzde on nlsbe:inde Haber aldığımıza göre, Dahili-

Fransa, yanı başında Alınan- altını en çok memleketi bu su- bir zam yapılmasına karar ver- ye Vek:Aleti bu zammı kabul et
Yanın hazırlandığını gördüifü retle mahvetti, ve Fransa Banka- mişti. mem.iştfr. Vekruet yeni bir vergi 
h~lde kendisi hazırlanmadı, çfut- sında biriken paralarla braber Belediyenin bu teklifi, pasif ko- tarhetmek için mutlaka kanwıt 
ku harp masrafları parti kav- fransız milletinin nesi varsa yedi runma. i§lerine dair 3502 numa- bir müe~de IA.zım. geldiğini, 
gaı~?nın, Politika demagojisinin aydır hep Almanyaya akıyÖr. ralı kanunun tatbikine dair neş- 3502 numaralı kanunda pasif ko-

ÜYtik mevzuu idi. İhtirastan, Çok hazin akıbet ve büyük ibret1 redilen nizamnameye istina.d edi- runma itfaiye ekiplerinin muhtaç 
tahst nıenfaatten başka gaye NecmeddJn Sadak yordu. Meclis pçen 1940 aenesl (Denma 2 DCi ialailecle) 

mm takasında Yunanlılar flddetll bir kapı I arı n da topçu ateşinden sonra mfultahkem 
mühlm bir dağ geçldinl zaptetnıt.,ler- K. 
dlr. ahire 5 CA . .A.) - CBB.C.) Öğre-
Şimal cephesinde şiddetli blr topçu nlldlğlne göre Inglllz kıtaatı, Erltrenla. 

düellosu olmuştur. merkezi olan Asrrul.radan 15 mil uzak. 

B• B 1 . . ta bulunan Kerenin pek yakınlarında 
ır u gar gazetesının bulunuYQr. 

haberini tekzip Kahire 5 CA.A.> - <BB.C.) General 
Wavellin Erltreye giderek İnglllz kı· 

Atiııa 5 CA.A.) - CB.B.C.) Resmi taatını tettıı ettiği ifşa cdllmektedlr 
Yunan mahflllerl, bulgnrcıı. Zora gaze- · 
teslnln blr ecnebl ajansından naldeo 
Avustralya askerlerinin Yunanlstan
da karaya ihraç odlldlğlne dalr olan 
haberi katiyetıe tekzip edJyorlar. 

B· Willkie Ame
rikaya döndq 

Loodra ~ CA.A.) - CB.B C.) B. wııı
kle dün İnglltereden .\m~rlkaya hare
ket etml..ştlr. 

33 faşist 
şefi cephede 

Londra 5 (A.A.) - (B.B.C.) Unlted 
Pressin mevsuk blr membadan vulc11 
bulan ıstlhbaratma gorP 33 faşist şerı.. 
taıeblerile ArnavuUuk cephesine git
mek arzusunda bulunduklarından va
zifelerinden affedllm~lerdlr. 

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

.~ (Bir fransız lotantasındaJ 
~ Bu kemiğin etl nerede yahu? ... 
- Almanyada bayıml ... 



l Dün Geceki 

Harp tebliğleri 

İngiliz tebliği 
Kahire 4 (A.A.) - İngiliz hava kuv

vetleri umumi karargahının tebliği: 
İngillz bomba ve av tayyareleri bü

tün cephelerde düşmanın muvasala. 
yollnnna karşı taarruzlanmı. devam 
etmişlerdir. 

Trablusta bomba tayyarelerlmiz dün 
gece BlngazJde Blrkn tayyare meyda
nınn bir akın yaparak yerde dıığmık 
b!r halde bulunıın dıişman tayyareleri 
üzerine bombalar atmışlardır. Birçok 
binalarda büyuk yangınlar çıkmıştır. 

Mühim siyasi 
görüşmeler 

oluyormuş 

Bir Amerika gazetesi 
Almanya ve İtalyanın 

F ranaa ile sulh yapmak 
istediklerinden 

bahsediyor 

ve Ba Sabahki Haberler ) 

t 

Brest 
tersanesi 

bombalandı 

Son bir ay içinde 23 
Alman tayyaresi 

dütürüldü 

Kısa mülakatlar 

Namaz nerede 
kılınamaz? 

Ka' riye cnmiine gittiniz mi? 
Bizans zamanından kalma bu 
mabedde, hıristiyanlık yadigun 
ıstavroz ve mozayık resimler 
vardır. 

Geçen gün buraya uğradım. 
Beni gezdiren zat, bir şamdanın 
önünde durdu; ağaç kütüğü ka
lınlığında bir mumu göstererek: 

Barce'de ~lmendlfer istasyonu şid- İngiliz ku\'vetleri tarafından uptedilen Erltredeki Agordat ş;hri 

Loodra _. AA) - Hava Neza
retinin tebliği: Dün gece, İngiliz 
bomba tayyareleri iggal altında bu
lunan Fransız topraklarının ıimal.i deUe bombardıman edilmiş \'e yollar N _.c1_ 4 (AA) N y k 

üzerinde düşmanın motörlu bir nak- evy.na . : · - ew - 01 

llye kolu tahrip olunmuştur. Tim~ gazetcsının lspan>:a~a Port - =========-==-=============-======--• garbis.inde Brest tersanesine ve di· 

- lstanbuldaki camilerde es· 
ki zamandan kalma yegane ha
kiki büyük mum budur. Diğer 

Dün bütun gün avcılanmız mitral- Bou da b~lunan muhabırı .yazıyor: B wı·ııkı·e'nı·n 
yoz ateşlerile düşmanı hırpalamışlar- Almanya ıle Fransa, italya ıle Fran- • 
dır. Slonta He Tecnis arasında - Bu- sa ve ltalya ile diğer memleketler 
:rası Barce'nin 15 kilometre kadar şar- arasında aulh yapılacağı yeniden 
Jı:ındadır - yol boyuna çekilmekte bahis mevzuu olmaktadır. Harbin 
olan duşman asker kıtalanna ayn ay- yeni bir duruma girdiği her tarafta 
n altı taarruz yapılmıştır. Düşmana kabul cdilmekt d·" 

~iyaretler i 
llb'lr zayiat veı dlrllmi,ştlr. Keza yirmi, M e .

11
• • 

otuz kadar da araba tahrip edilmiştir. ~sele ~u ?'enı du~umun . ask:~ı lrlanda BaıvekHi ile 
görüttükten sonra 
Londraya döndü 

Bu son iki gun içinde Cenubi Afrika mahıyctte ınkışaf edıp etmıyecegı
tayynrc kuvvetleri hiçbir kayıp ver- dir. Dı§ siyasette jhtisası olan bazı 
mekslzln duşmanın altı tayyaresini kimseler bu durum deği~ikliğinin 
duşürmüşlerdlr. diplomatik veya siyasi yollardan 

2 şubatta avcılarımız İtalyan Soma- idare edilebileceği fikrindedirler. Londra .f (AA) - B. Willkie, 
llsindc Klsmayı:nun 100 kilometre ka- Tarihte koalisyonların mukadde· lrlandadan tayyare ile dönmÜ§ ve 
dar şimali garbislnde Afmadu'da yer- b k k ı f d '- b I 
de bulunan Caprlnl tipinde Nr düş- ralt her ~aman en z~yıf. o.rtaiın !°u- u a §am ra tara ın an ıı.a u 
man bomba tayyaresini mitralyöz ate- kadderal'ıle halledılmıştır. Halen edilmiştir. 
şile tahrip etmişlerdir. Dün de Cenubi mevcut vaziyette bu ortak aşikar Dublin 4 (A.A.) - B. Willkie 
Afrika bomba tayyareleri Kismayunun bir surette ltalyadır. Bu memleket- bugiin öğleden sonra Dublinden ha· 
on kilometre kadar şimali garbislnde te dahili kargaplıklar çıkıp çıkma- reket etmiştir. B. Willkie gazeteci
Gclven tayyare mydc.nına taam!<: ması ikinci derecede ehemmiyeti lerle yaptığı mülakatta, B. de Vale· 
rderek blrço'\c yangın bombası atmış- haizdir. Mühim ola!l ı;ey askeri ve ra il..: görüşme8inde Amerika Birle
lar ve sonra d:ı tayyare meydanını b h • k d t'd' H lb Jc.' b' k şik devletlerirrin harbe girmesi tak
mltrnlyöz ateşlnc tutmuşlardır. Bunun a rı u re .ı ır. . a ~ 1 ırço dirinde Serbes lrlanda devletinin 
neticesi olamk s. 89 tipinde üç ve !11emleketlerın denız mutehassısları 
Cnpronl tlpınde bir düşman bomba ltalyan donanmasının ciddi bir mu- vaziyeti meselesine temas etmemiş 
tayyareslle Cr. 4!? tlnplnde de bir düş- vaffakiyetsizliğe uğradığı fikrinde- olduP.unu söylemiştir. B. de Valera 
m .. !l :ıvcı tay.r:ıresl tahrip edilmiştir. dir. goruşme esnasında enternasyonal 

Ordumuzun Erltrede muvaffakıyetli İtalyan resmi tebliğlerine gelince, vaziyetin gözden geçirildiğini ilave 
ilen yürü~uştıne muwhuct eden tay- bunlar da İtalyanın Afrikada kara- etmiş ve fakat tafsilat · vermekten 
y:ıreıerlmız düşmana karşı taarruzla. d le Jd v ff k. . içtinap etmİ§tir. 
rınn devam etmişlerdir. Bu harekat . a m.a~z a 1~ m_uva a ıyetsız- B. Willkie. burada tamamile hu-
emasınd::ı C:ınt. 33 tipinde b:r düş- lıklerı gızlememışlerdır. Bu §artlar ıusi bir sıfatla bulunduğunu ve 
m:ın tayyar~sı tahrip olunmuştur. Gu- altında faşist partisinde mühim bir 
ra tnnare mPydanır.a tayyarelerimiz mevki işgal eden ve kendisine bü- Wandell Willkie.den başka hiçbir 
tarnfından ..,apılan bir akın neticesin- yük çapta bir şahsiyet> denilen bir kimseyi temsil etmediğini de teba
de bu tayyare meydanı çok ağır ha- zatın Fransada bulunduğu haberine rüz ettirmiştir. 
~-arlara uğramıştır. Binalara ve yakı.'l ehemmiyet vermek yerinde olur Londra 4 (A.A.) - B. Wmkie, 
yollara blrç:ılt isabetler kydedilmiştlr. B h b b h • §ah . . • Amerikaya dönmekte gecikmiyece· 

Butün bu hıeketıerden yalnız bir u ~ er a 51
• geçen sıyetın ği ve zamanında yetişeceği kanaa· 

tek t:ı.yyareın\'t donmem!ştir. Madrıtc, Portekıze ve garpta daha tindedir. 
uzak bir mahalle gidebileceğini de İ 

ita/yan tebliği 
Rcma 4 (A.A.) - ftalyan ordu

ları umumi karargahının 242 numa· 
rnlı tcbl:i',..J: Yunan cephesinde top
çuhlrın ve devriyelerin fena hava 
yüzünden ·arada sırada inkıtaa uğra
yan faaliyetleri görülmüştür. 

Şimali Afrikada her iki taraf tay
yarelerinin fevkalade faaliyetleri 
müşahede edilm:ştir. 

Şarki Afrikada şimııl cephesinde 
ltıtaatımız, Agordat ve Barentunun 
şarkında yeni bir hat işgal etmişler· 
dir. Bu hat üzerinde müsellah tank
ların ve lngilizlerle Hintlilerden 
miirekkep bir müfrezenin bir taar· 
ruzu tardedilmiştir. Bunlar yarım 
çark yapmağa mecbur olmuşlar ve 
esliha ve esirler bırakmışlardır. Ce
nup cephesinde Doubatlardan mü
rdckep müfrezelerimi:.t, düşman kı
ta3lına hücum ederek bu kıtaatı ri
cale mecbur etmİ!I ve ağır zayiata 
uğratmıştır. 

T ayyarderimizin yapılan muha
rebelerde bi:iyük yardımı görülmüş· 
IÜr. Düşman, Eritrenin bazı nokta· 
ları ile Mogadiscio üzerine "akınlar 
yapmıştır. Bazı hasarat ve yerli halk 
arasında telefat vukua gelmiştir. 
Bir lngiliz tayyaresi düşmüştür. Jki 
tayynremiz, üslerine avdet etmemiş
tir. 

Geçen gece Kızıl denizde cevelan 
yapmakta olan torpidolanmız, knı· 
vazörlerin ve torpido muhriplerirrin 
refakat etmekte olduğu hir kafileye 
rasgelmiştir. Cüzütamlarımız, ıid
detle taarruza geçmişler. ceman 
dokuz torpil atml§lardır. Bu torpil
lerin yedisi gennlere isabet etmittir. 
Cüzütamlanmız., diifmanın pddetli 
mulcabelcsinc rağmen ~ içinden 
çıltmaia ve hareket üslerine dönme
ğe muvaffU: olmuılardır. 

Afrikada 
B~lçikahlar 

Belçika Kongosu kitalari 
Afrika cephesine 

hareket ettiler 

ilave etmektedir. ngiliz milletinin mane-
Hcrhalde bir tesadüf eseri ola- viyatı mükemmeldir 

calc:, bu vesile ile Amerika büyük Londra 4 (AA.) - Liverpool 
elçiliği müıtC§arı B. Murphy"nin bir ve Manchester' de görüştüğü yüzler
kaç hafta evvel şimali Afrikadaki ce kişiden bahseden B. Willkie ga
Amerikan konsolosluklarını teftiş zetecilere demiıtir ki: cSormağa 
etmek üzere Vichyden ayrıldığı ha- geldiğim sualin cevabını buldum. 
tırlatılmaktadır. Daha sonra. B. İngiliz milletinin maneviyatı mü
Murphy'nin iktısadi meseleler hak- kemmeldir. Dava karpsında fngiliz 
kında bir rapor hazırlamakta oldu- adalarındaki milletin birliği gibi bir 
ğu ve Lizbona gitmek ihtimalinin birliğin dünyada hiçbir millet tara· 
mevcut bulunduğu bildirilmiştir. fından temin edilemiyeceğini zan· 

ncdiyorum. fngiliz milletinin hissi-

Vilayet umumi meclis- yatını öğrenmiı olmakla mütehey
yicim. Şahsi emniyetim .için hüku-

lerİnİn İçtimai met Amerikaya avdet tarihimi ifşa 
Ankara 4 (A.A.) _ Çankın, Konya, etrnemekliğimi benden rica etti.> 

Antalya, Tetlrdağı, Gümüşhane, ~ltl- B. Willkie büyük bir tayyare fab
şehir, Balıkesir, Afy0n, Sinop, Ordu, rikasında bir saatten fazla kalmış, 
Antep vll~yct umumi meclisleri top- malc;nistler ve itçilerle görü~üştür. 
lanmıştır. 

Umumi meclisler toplantılanna b~- İngiliz kralı, B. Churchilli 
larken büyüklerimize lirşı saygı Te kabul etti 
bağlılık duygulannı izhar etml~er ve 
bunu müteülp bir sene tçlnde başa- Londra 4 (AA) - Kral bugün 
ri1an 1f)er berinde nrllen 11.3.ha.ta ıt- B. Churchill'i Buckingham sarayın· 
tııi kesbeylemlflerdlr. da kabul etmittir. 

1 una nehrinin 
leyezanı 

Budapeıtede tehlike 
ıavuıturuldu 

Badapeşte .f (A.A.> - Stcfanl ajan
sından: Tuna nehrlnln sulan yüksel
mekte berdevamdır. ·Son haberlere 
göre, blrçıok mmtakalarda mühim ha
sarlar vukua gelınl§t.1r. Sular altında 
kalmıt ol&ıı geniş erazlde birçok evler 
tahUye edllmlş ve bunlardan bazılatı 
yıtılnuftır. Rer tarafta yardım işleti 
tek:.slf edilmektedir. Vaz:lyetln vaha
metine ratmen. demlryolu münakalatı 
memnuniyete pyan bir surette de
vam etmektedir. Budapcftede Tuna 

ıs Bankası ikramiye 
kes idesi 

1000, 750, 500 liranin 
talihlileri Adana, lıtan

bul ve Ankarada 
Ankara 4 (A.A.) - Türkiye t.ş ban

kasının en az 50 lirası bulunan kum
baralı ve kumbarasız küçük tasarruf 
hesaplan için tertlp eylemekte oldulu 
ikramiye planının lKl J1lı blrtncl te
şidesl bugün banka umumi merkezin
de ve lk.lncl noter B. Veli Ulua'un hu
zuru ne yapılmıştır. Keşidede kazanan 
talihlilerin 1slmler1nl, hesap numara
l:ı.nnı ve bulunduklan merke-Llert bll
dlrlyoruz: 

1000 liralık ıtramlye Ada.nada. '7978 
hesap numaralı Yusufa isabet etmiş
tir. 

750 liralık ikramiye İstanbulda 54856 
hesap numaralı Mustafa Zihniye. 

600 llralık 1.knUniye Ank:an.da 33623 
hesap numaralı Çetin Aysele isabet 

Ziraat Vekaletinde etmiş ve 250 şer ııraıık 1kramıyeıerl 
İzmlrcle 13592 hesap numaralı Ömer 

tayinler ve Bursada. 6091 hesap numaralı zeb
ra kazanmıştır. 

nehri sularının Yfiksekllği evvelki ge
ce normo.l seviyeden yedi metre fazla
ya çıkmJŞtL Fata.t her türl\l tut;yan 
tehllk~I savuşturulmuştur. 

Uydurma bir 
haber 

Silah almak üzere bir 
Türk heyetinin Moakova
ya gittiği doğru değildir 

ğer hedeflere taarruzlarda hulun-
muolardır. 

Bu harekattan bir tayyaremiz 
dönmemiştir. 

Londra _. (AA.) - Salahiyettar 
bir membadan öğreniddiğine göre, 
bu gece sahil muhafaza servisine 
mensup tayyareler, Brest üzerine 
küçük mikyasta bir hücum yapmış· 
lardır. Bu hücwnu, plaktan biraz 
evvel yapılan ayni mikyasta ikinci 
bir hücum takip etmiştir. 

Moskon 4 (A.A.) - Tass ajan.sı bil- Londra 4 (A.A) - Brest lima-
dirlyor: nına karşı İngiliz hava kuvvetleri 

' Yabancı, bl\hassa. İngiliz matbuatı, 305 inci hücumu yapm11lardır. Tay
Sovyetle11 Blrllğinln Türklyeye, Al- yareler hedeflerine varmakla kal
manyanın Balkanlarda muhtemel fa- mamış ayni zamanda bombalarım 
allyetlne mukavemet etmesi Jçln sllfıh atmak için mwait fırsat beklemek 
vermek teahhüdünü muhtevi olarak • L• ı d b ı ı d H _ 
Sovyetıer Birllitl ile Türkiye arasında ımıı.an arını a u mut ar ır. ü 
gizil bir anl~ma atdedllmlş oldu~u- cumlar sahil müdafaa serviırlne men
nu ve bit TU:-k komisyonunun bunun- sup iki tayyare te§ekkülü tarafından 
la al~kadar olarak s1l~h almak üzere yapılmış ve çok muvaffıı.kiyetli ol
Moskovaya gitmekte bulunduğunu id- muştur. 

dia eden bir haber yaymaktadır. Bundan h~ka pazartesiyi salıya 
.'!~s ajansı, Sovyetıer Birliği ile bağlayan gece Brest , .e F ransanın 

Turkiye arasında Yukarıdaki maht- şimali garbisindeki d'w e h d fi d 
yette gizli veyR. açık hiçıblr anlaşma. b b . 

1~ ~ e .~ .. er e 
akdedilmedlğlnl. ayni zamanda. böyle om ardıman edılrmıtır. Butün bu 
bir anlaşma akdinin mutasavver ol- harekattan yalnız bir İngiliz tayya-
madı~ı. hi9blr Türk komisyonunun resi dönememiştir. , 
silah satın almak Jc;in Moskovad:ı bu· Malta üzerinde 

cami şamdanlarındakiler hep 
sahtedir. - dedi. 

Benimse gözüm mozayıkler
deydi: 

- Dışariki dehlizde resimler 
dolu olduğu halde içerde yalnız 
ıu kapının üstündekiler kalmış. 

- Y cniçeriler zamanında bu--... 
rasını depo yapmışlar. Yanaın 
çıkmış. Kubbe yanmış. O zama· 

na kada_ bütün tasvirler bada• 
nayla örtülüymüş. Sultan Aziz. 
zamanında cami yangının tahri· 
batından tamir olunurken mo
zayıklerin mütebaki kısmı açıl
mış. Bu gördüğünüz ı.•aziyet ha· 
sıl olmuş. 

- Peki, hocaf endi, bu tas· 
virlerin ortasında nasıl namaz 
kılınır;ı .•. Haram değil mi~ ... 
- diye ağzını yokladım. 

- Kılınır ... Caizdir ... - ce-
vabını verdi. - Kilisede, hatta 
meyhanede namaz kılınır ... En 
büyük müctehidlerin kanaati bu 
merkezd~dir ... Yalnız bir yerde 
namaz kılınmaz. 

- Nerede} 
- Kahvede. 

lunmadıtmı ve yabancı matbuatın bu 
haberinin umumiyet ltibarile tamaml
lle uydurma olduğunu beyana mezun

- Niçin} 
Malta 4 (AA.) - Dün nqredi- - Çok zem yeridir ... Ötcki-

len re9mİ tebliğ: Düıman tayyarele- nin berikinin aleyhinde bulunu· 

dur. ri bugün Malta üzerinde uçm~lar- lan yerde ibadet caiz değildirl 

Yüksek Sovyet meclisi 
Moskon 5 (A.A.) - <B.B.C.) Yük

sek Sovyet meclisi, .sekizinci fçtlmaını 
25 şubatta aJ.:detmeğ~ davet edilml,
tlr. 

dır. Düşmanın bir ke~if uçuıu yap- Y. C. 
mıı olması muhtemeldir. Hiçbir ._ ____________ _, 

bomba atılmamıştır. 

Libyada Cyrene 
şehri zaptedildi 

Almanların tayyare 
kayıbı 

Londra 4 (A.A.) - Geçen ay 
zarfında yani 1 sonkanundan 31 
sonkanuna kadar İngiltere veya 
adalarına yakın yerlerde yapılan 
harekatta tek bir lngiliz av tayya
resi kayhedilmemi~l'ir. 

(8aftarafı 1 inci sahifede) Ayni devrede düşman İngiltere 
Hnbeşlstandakl askeri vaziyet hak- üzerinde veya lngiliz adalarına ya

kında alınan haberlere göre, İtalyan- k.ın yerlerde 23 tayyare zayi etmi§-

~~r!~~u~:a~~t~dc:°:~~çe~~~a~ tir. J 
etmektedirler. İngiliz kıta.lan ve Habeş ngiltere üzerine 
vatanperverleri rlcat halindeki İtal- yapılan akın 
yan kıtalannı taltlp etmektedir. Londra 4 (A.A) _ Hava 

Şarki İtalyan Afrlka.sında düşman ve 
300 ltllometre genişliğinde bir cephe Dahili Emniyet Nezaretlerinin bu 
üzerinde rlcat etmektedir. akşam neşrettikleri tebliğ: 

İtalyan Somalliı1nde İngiliz devriye Bu sabah düşmanın tek başına 
kolları dü.şman topra~da. gittikçe uçan bir bomba tayyaresi ıark sa
daha derinlere nüfuz etmeğe muvaf- hilinde bir §ehre bombalar atmıştır. 
fak olmaktadır. E ı d b ı d' h. ı · d Kahire 4 (A.A.) _ İnglliz Umumi v er e ve e e ıye ız~et erın e 
karargahının tebliği: bazı hasarlar olmuş ve hır yangın 

Trablusta: Oarbe doğru ileri yürü- da başlamı' ise de çabucak söndü
yüşümüz devam ediyor. Kıtalannıızın rülmüştür. insanca zayiat azdır. Bu 
ileri unsurlan dün Slrene'yc girmiş- tayyare avcılarımız tarafından Suf
lerdlr. . · folk sahili açıklarında denize düıü-

Erltrede: Italyanlann Agordattan rülmüştür. 
rlcatıan devam ediyor ve kıtalanmız M ı it t' cı·v L- 1 d 
Kerene yaklaşmaktadır. Barentudan .~m ~. e ın ıger IWI~ ar~ a 
t:ıtalarunız cenup 1st.1kametlnde düş- bugun duşmanın pek az faalıyetı ol
manı takip eylemektedir. Esirlerin muştur. Kent üzerine birkaç bomba 
kati miktarı henüz tesblt edilememiş ablmışsa da hasar az olmut ve ağır 
ise de bu mlkt.ar çok büyüktür. yaralanan da hiç olmamışbr. 
Habeşlstnnda: Gallbatın şarkında Öğleden sonra avcılar kendileri 
Me~!- :: 9o~dar yolu üzerinde hiç zayiat vermeksizin ' düımanın 
llerı yuruyu~umuz devam etmektedir. b b d · · d ik' 
Dukana cephesinde zaptı tebliğde bil- om ar . ı~an ve avcı tıı;>ın e 'I 

dirilen iki hudut karakolunun ele geç- tayyaresını ~ames ndm m~n.ıabı 
mest neticesinde düşmana. ölü, yaralı dışında ve bn· av tayyaresını de 
ve es1r olarak yüz kadar zayiat verdir- Kent sahili açıklarında düşünnüı· 
dik. Bizim zayi:ıtımız ise hemen he- !erdir. 
men hiçtir. Bu mmtakada dl~er bir 
ka:atol daha. zaptedllmlştlr. J .1 K l y 

Italyan Somallsindc geniş devriye ngı tere ra ının unan 
!aallyetıerı devam ediyor. Kralına telgrafi 

~:ıirobi 4 CA.A.) - Resmi tebllğ: 
Deri devriye kollanmız cephenin Londra 4 (AA) - Kral altın-

bütün mıntakalannda mühim terak- cı Georges, Metaksasın ölümü mü
kller kaydetm~lerdlr. Silfthları ve teç- naaebetile Elen kralına apğıdaki 
hlzatları lle blrllkte İtalyanlardan bir- taziyet mesajını yollamııtır: 
90k esir aldık. Blzlm zayiatımız çok cGeneral Metaksasın ölümünü 
hafiftir. Bazı yerlerde ller1 devriye d · b" .. ı h ld y kollanmız düşman topraklarının yüz erı~ ır tecıssur e aber a ım. ~-
kilometre kadall içerilerine girerek nanıstan en oanlı çocuklanndan bı· 
yerleşml§lerdlr. rini kaybetmiıtir. Metakaaıın ölü-

Bu devriye kollarımız faaliyetlerin- müne ~unanistandaki kadar İngil
de Afrika kıtaları düşmana üstün ol- terede de ağlanacaktır. Yunan mü
duklannı göstermişlerdir. FaalJyetıe- Jetinin ani olarak maruz kaldığı bu 
rlmiz!n büyük bir kısmı katiyen yolsuz elemli darbeden dolayı en derin 
erazide ve bu kıtaya mahsus çetln ha- ·ı . . · · 
va ve cotrafya aartlarma rnPııen ce- sempatı erııru takd1m e~enm.> 
reyan etmektedir. Yunan kralı bu mesa1a ıu cevap· 

la mukabele etmiştir: cUğradığım 

Bugün 4 üncü sahifemizde 

Bina vergilerine 
zam yapılmıyaca~ 

( S..tarafı 1 inci sahifede) 
oldukları techizat bedelleriıfü1 

tahsiline dair sarahat olmadığı .. 
nı nazan dikkate almış ve yalnız 
nizamnameye istinaden bina var .. 
gilerine böyle bir zam yapılamı .. 
yacağını kararlaştınnıştır. Veka .. 
let, Belediyeye telef onla techiza$ 
bedellerinin tahsiline nihayet ve .. 
rilmesini bildirmiştir, 

Belediye reisliği de derhal tah .. 
sil şubelerine tebliğat yapmış. '!Ji• 
na vergilerine yüzde on zam su· 
retile yapılan tahsilata devmJl 
edilmemesini bildirmiştir. 

Dahiliye Vekaleti, pasif korun· 
ma ekiplerinin techizat bedelleri .. 
nin temini için yeni bir kanuıı 
layihası hazaırlamağa kaı-ar ver' 
miştir. Bu layihaya ne gibi esas
lar konulacağı henüz belli değil-
dir. Her halde yeni kanun çıkıll" 
caya kadar vergi mükelleflerin" 
den bu nam altında hiç birşe1. 
tahsil edilmiyecektir. 

Mükelleflerden ba.zılarındall 

alınan yüzde on techizat bedelleri 
asıl bina vergisine mahsup edile' 
cektir. 

Yarah ihtiyar kim? 
Dün sa.hah, Küçükp:ı.?.arda knrakol 

clva.nnda, ıahm.lnen 61) ynşındıı. yer
de baygın bir vaziyette bir ihtiy.ır g~ 
rülmüştür. Yapılan muayene netice/ 
cinde ihtlyann yan kulağı kcsUmlfı 
blrl bacaRmda derin, dl~erl kasığınd• 
nl.sbeten ham 1tl yara bulunduğu g'fıl 
rillmüştür. , 
İfade vermeyen yatalı ihtlya.ı: cer 

rahpaşa hastanesine kaldırılmıştıtı 
Yaralı ihtlyarın hüviyeti meçJntldiir· 

~ 

' 

Jfe demeli? 
<Tevfik Azmi> isimli bir ka· 

riimiz yazıyor: 

l.ondra 4 CA.A.) - Leopoldvlllc'den 
alınan bir telgrafa göre, Belçika. müs
temlekeler nazın B. Vleeschouwer Bel
çika Kongosu kıtnlannın Afrika cep
hesine ~ket etmiş olduğunu blldlr
mlştır., Pek yakında, Belçika yerli kıt
aıan, Ingilra kuvvetlerinin yanında. 
harbcdecektir. 

Ankara 5 - Zl.rant <bankası İstanbul Yüzer lira :Jauananlar: Zeynep Me-
§ubesl mftdürliiğü vekftletlne ticari nemenci 2021 - Anka.rn, Yenlşeh1r -, 
krediler müdürü B. Hll.mid Tahsin, Mehmed All 2711 - Izmlr -. Şaziye 
Ziraat baıikası idare meclisi azasın- 62355 - İstanbul -. Kasım 14156 - Be- ı 
dan B. İhsan Abidin Türle - Yugoslav yoğ'lu -. Bedri 6190 - Bam.sun-. 
afyon satış bürosu Türk delcgcllğlne Bunlrdan ba§ka. muhtelif mahaller
tayln edllmlşlerdlr. Toprak mnhsullert de 21 küçük tasarruf hesabı sahlb1 
ofisi umum! müdürü B. Raai(i Ziraat 50 şer lira ve 85 küçllk tasamır hesabı 
b:ı.nknsı id:ıre meclisi azalığma tayin sahibi <le 20 aer Ura 1kl"amlre :taza.n-

Lamartine'in Şark 
seyahatleri 

Yazan: İZZET MELİH 

elim ziya münuebetilo izhar ettiği
niz sempatiden dolayı çok mütehas
sis oldum. Benim ve milletimin ma· 
ruz kaldığımız bu merhametsiz dar· 
be ant olmuştur. lztırabımıza mem· 
leketinizin eam!mi iştiraki, harp za
ferimizle neticeleninceye kadar ay
m hareketle mücadeleye devam hu
sundaki azmimizi kuvvetlendirmek· 

cŞirketi Hayriyenin lstanbul 
cihetinde bir atölyesi var. Üze
rinde atalya yazılı.> 

cAtalya> 

dememeli; 
catölye> yahut Türk telaffıı· 

zuna daha uygun olarak cntelyct 

demeli! 
olunacaktır. ~la.rdır. tedir.>. 
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Bashô'nun haikai'leri .... 1 ı&'a .lliill ~ 1 
.... Şöhret 

~~~ı::-ıı~ Yeni mektepleri Kasaplar flal murakabe komls- 1 .M~ll~ aanayi . ~~-:..:.-=. 
~':.;-:::m:Zen:ı;:.-:ı:ı: açılacak • bır/ir.ı kongresı de bir omeK· ....tavorda. ._ 

:~:=-- alib- yonuna bır rapor verdiler 5 
=--d~==-- -=·~ .. ı: 941 bütçesine mühim ipekli çorap iplikleri Genç adam lcleta celaresiaia _._ __ Haikai dedikleri. ic IDlll'abk bir n lr:mn • ... 7_. 

ıürdir. Birinci IDlll'a 5, ikincisi 7, tahsisat kon•nror ulah edilecek · nu aa,: camlardan yapdnut 
iİçÜncüaü 5 ve mecmuu 17 heceden ·~. Fi tJ •d J • • bir ~ İçine eolanut sibi idi. 
mürekkeptir. Bu kadar küçük bir 18 ere yeni en Z&m y&pl m&SI lÇID Fakat bitaa dikkatlice bakmc:a oaa 
çerçeve içinde bir tebauüa ve Vlllyet, İatanbul ph1f ft mtllhab- d:w1aat .saı:~ b~: :sı hınedan. Bir edebiyat bevetliai idi. 

intabt ur.,.97e benzer auonw =~=~::~==e ":M"t:ı:: muhtelif sebeplerden bahsediyorlar da toplanml§tu. Sanayi blrllll ~ Y-.i ~ bir iki mma 1car.ı....... 
oyunlarile, seçme kelimelerle ve çes1ne 2,300,000 llralık fevkallde blr Dr. B. Balll Sezer ıVwt ma)ramına ~ ~ a&iince Yanana yaldafb. 
bunlar arMmdaki ahenkle ifade et- tahalat koymala karar vermlfUt. oturduktan aonra meal raporu okun- • -:" • .a. ba•ada ba "-a ridik-
mek Jimn plir. Ekseriyetle fair, Bu para ile tehir ve köflenletı llk- Flat mtlnbbe Jr.omllJonu tarafm· tlatlerln daha bir miktar fQbelmell· muttur. Meaal raporunda pamuklq J.; BIÇla talrmlfb acaba? 
bir diitince iklimini kapı etiiind• mektep binaları ıalah ve tamir edile- dan perabDde et flatlerlnl teııblt için nl raportannda ı.tlJorl&r. menaucat lçln pamuk Jputtnın devlet Bicar_.. sözlerinde ~ bu•·•• 
•

öatererek öte tar-L- a-L-......:.:ı::...a cet, mektepsiz olan ferlerde ,eni bl- mefdan& pUrilen em.al cedvellne Un fiatlen• aa.nQ1 mieMeaeJerlndeıı tedaıtlc edil- ma •ardı? •• Herhalde öyle obıcals-
karie bwakır. -m uuuan- nalar rapılacaJc" Tlllfetln her köte· t.optancı taaplarm !Uru eWklertnl d.111. Jiinltl. pamuklu Ye dokuma ma- b. Bir -.hk: 

sinde mektep bulunacaktır. AJDl za- )'&ZIDJftık. KomJa7on, ttlrazlannı tah- Fmncılar, un flatlertne sam J&Pd- mulltı JaWıaatltmın artmakta oldu- _ Cözleriaia . -ır-. 1 • 
1644 le 1694 aruında yapyaa manda t6r, satır. dlllls. b8n7eT! zaafa rlren blldlrmelerlnl lruaplar4an !ate- masını lllteaılfletdl Bu Jolda J&Pılan lu beJan ecl1lmlttır. ba .._ 

1111 -··.~~ •• ~ 
ve uil bir ailenin evladı olan müptell, u.tat oocutıara da mevcud m1ft1. Rapor, toptancı ta.saplar namı- müracaatı tıedtlk eden VJnt.atı Tlca- Avnıpadan iplik tedarik edllemedl- tarafı kapaL aödüiü t.k-
Bashô, Japonyuun cbaikaiıt yam mekteplerden bir tısmı tahlfa ec:llle- na Ka.Dplar cemi7etl umumi tltlbl ret mtıdtlrltiltl tedt1kln .-manda ht.- it lgJn JVll iplltle J&Pılan tpetll ço- t~! 
en bürik . . ydmald.d (Rii- cektlr. Bu ı.uretle maUU oocuklann tarafından hazlrlumuftır. Kuapların nrlanan raporu Ticaret Vetlletlnı nplann çürük oldutundan flklret --= 
bai b taınundaaa H •:_". ) tahsil! temin edllecettır. raporu Flat mtırabbe komlqonunun g&ıdermlftlr. Raporun Tlcaret Veti- edllmtftL Mllll sanaJl blrUllnln mil- - Ha,..., dedi. oaa rizlerim -.ıı. 

...... anam •-L.. fanntl toplanbıuıda okunacaktu'. ıetı tarafından tedk1t1ne veba h11.1111- ncaak tlılerlne mtıtebuaıslaıdan mü- ndJiı · • bıkmadım. --
~~~ia birçok m~I~ ma- Sinemada sigara içen elli Bu rapora gÖft et tıatıerlnln Jilbe- ta yeni emtr ftrtllnclye tadar Mıntat& nttep blr he7et, ipekli oorap 1ma1 im... ııçm Mesele bat-

.. çılmutfu'. Bu ımu seçen ki .d 1 clı ltşlnl tabll görmek llzımdır Arpa fl- Ticaret mlcU1rUil11 delirmencllenı bl.- eden fllbrltalarad tedtlkat JaDUI. bu Merakım 
aanatkir. iallım aleminin clenitleri f i en ceza a m atıert artm.JJ, ihracat rapılamacfıtı zı kolaflılc gfastermete tarar verm.lftlt. lplltle J&JJl)an ipetll ooraplann çllrük ~: • 
tana.da diyar diyar fakirane n Dün 1Jebzadeb8fllldatt sinema ve için barsak n dert flatıerl dtltmilftilr. IClf müddetince butdıy vaconıannm oldutunda lttltat edllm1ftlr. :tktıaad - Ne Pli 7 dedaa. 
d incl.aae ..,..Utler JBPIDlfbr• tiyatrolarda umumi bir tontro~. ya- Kaaaplılc haJ'Vanlan kealnclye tadar Uzerlerlnde karlar blrUttllt tçln her VetAletl, çorap fabrlblan Ue oorap- Zaten o da ba aorsuma 'beldiy._ 
Dai, bit. orman. kö kasaba. telair pılmıf, içeride .algara .1çtlll gorülen J&Pılan masraf, 9*i Rnelerdeklnden vagonda yüzde blr dettrmenclnln le- 1ıt tpllt J&pan matlnelerln lllahı el- da. ....._ cnap ..-diı 
dot,lft?ee!::o Felaef ·"i..ıavet e fflf· 50 tadar §&hLstan blrer :ıra para ceza- fazladır. Her aeııı bu &Jlarda piyasa- hine flre esuı kabul edllmlftlr, betine gltmlf, aal1am Jpekll çorap _ T•....,...... icilal 

• ._.... eu • sı alınJDlftll'. fa besi hayvanı çıtanlırdı. B1r yıl imali için tedbirler ahnmlfbr. •• 
~ ~ bir bacliatti. Hayatı Aynca atnem&W'a mua11en hadden içinde İ.stanbuldakt bea1 haJ'Vanlannın İhtikar auçuyla müddei• M1ll1 aanayt blrlllbıln gelir ve gide- .Tabaf teYL. Niçin tanınmak ide-
climaimdaa myade blble anlardı. fazla aeylrcl alınmaması ve aeanalara fekdnu Jiılnl blnl bulurdu. istlhaal ..... ... ·ı nl rln1n 7887 Ura olduta befan edllmlf, llllJ'orda? Lımdan bir bu w 
kMMliaiai tiire aevkeden Zeasin tam saatinde bqlanılması tetrar teb- mıntataıarmdatı bea1 hayvanlan da umumı ıge verı e er tedt1t1 hesbat netıce&lnde idare he- ıeçmitti 7 Bir cinayet filin 1111 
İlimli pek uil bir arlıadatt vanb. 111 edlldlll halde, bu tebllle riayet et- bir hayli 7etdna baUt olurdu. Bazı Karaköfde blr puta.hane fundanın yetı raporu kat:ul olunmuştur. Bun- lllllb? Ben keneli kendime .,Z 
O ölünce f4;ylc bir baibi yuclu mlfen ıtt sinemacı cezalandınlm14tır. sebeplerden dolafı bu aene beai haf- kilosunu 120 ku!'Qf rertne HO k1lrUf& ~ aonra tongrefe nihayet verllınlf, 80l'IU"ken o isabat •sdi: 

Bulutlar araya girerek 
İki yabani ördek 
Vedalqblar ... 

Meniye bu kadar! 
Bunun üzerine t•İr bir budiat 

manubrına intisap etti. 1682 de 
mütlıit bir yanpı çıkarak Baabô
nun payıtahttaki evini de yaknufb. 
Sanatkir böylelikle faniliii daha ya· 
kından ıönniit oldu. Söylediiimiz 
denifane se,.batlere çıkb. cArtık 
ir.qnlar deiil de, bülbüllere kartı 
leanni ediyor ııibiydi• diye onan 
sanat telikkiaini anlatmaia çaiıf
llUtlard.. Hanlarda toprak üzerin
de y.tar, baaan da tiirden hotl•nan 
Zensinler ODU mİMfİr ederlerdi. 
Cün oı... bir avuç pirinçle cloyar, 
llÜn olar ziyafet maaalarına oturur
d u. Böylelikle ananevi J apon bai
kai'aine hakiki bir ruh Vermİf M)'I• 

lan Baahô'nan maddi ve manevi 
tablosunu çİzmİf oluyoruz. 

cMiimldia olcluiu kadar u keli
me ve aüküt. •• Kalbin bekiretini n 
heyecanın maiyetini bu muhafaza 
eder.» - itte prensip! 

Bu telakki aviyesincl• bakınca 
IU balw.,lere kıymet atfolunuyorı 

Ey ihtiyar aöl ı 
~•çan ki kurbaia dalar 

e •uyun çıkardığı ıeı. 

Uyan, uyanı 
Seni kendime dost edeceğim 
Ey uyuyan kelebek 1 

Mehtap. 
Bütün gece 
Gölün etrafında döndüm dolaıtım. 

Henüz yıkanmıı 
Beyaz bir soğan. 
Sağuk fotibaı. 

Ne aoiukl. 
Arkadaııml.. yatakta çeneçalanz. 
Soğuğa rağmen ne keyif. 

Kürek ıürültüaü, 

vanı hazırlanamam•ıtır. Her aene ba sattıtından, Mabmutpqada bir pllci büyfltlere tetekkür telgrafian çetıı- _Şöhret a.... beli! 
Beyoğlu hamamcılarının aylarda plfasada ıörillen kuzulara bu Jiitsek flatle pU aattıtından, Kum.ta- mlftlr. .. • •· Çok tanm-

sene tesadilf edllememlftlr. Köflil, ha- pula bir tömtırctı Ue blr seyyar mata- mak h•kikaten miitbit te,.L. 
bir talebebi valann sotut gttmeld yilzilnden mat- racıflatıerdelhtllr:Arfaptıtından,F1at KÜÇÜK HABERLER Onun bu IÖ:!~ üzerine ben ba-

Hamamcılar cemiyeti tongresl dün 11lp mlktarda tuzu a:vıramamıttu. Ka- mürakabe bürosu tarafından Cümhu- ka hlmJflnrı, -.w o zaman cebale-
toplanm!ftır. Toplantı esnasında Be- saplar, besi hayvanı bulunmadıtından, rlyet milddelumumlllllne verllmlştlr. * Piyasads. maruf bir pudra ve timi anlad~. Ben ODU kara rizlik 
yoğlundakl hamamcılar müşterek bir krem müstahzaratmın bot tutulan takarak polisin nuannclan kurtul-
takrir vermiş, İstanbul cihetindeki ha- e• t b k • k para ile t.oplattınlmat suretııe, bun- mak iatediiiai sannuttan. Meier o 
mamcılara ~hir suyunun metre mi- 1 r o r a em 1 lamı lçlne terkipleri meçhul bir ta- polisten deiil. kaldırımları dolda-
kAbının 7,5 kuruşa verlldlllnl llerl sür- tım milş, ayni tenzUAtın kenc:lllerlne ele J&· mevad konuldqu hattında mü- raa perestitkirlarınclan, takdirkir-
pılmasını istemişlerdir. BeJOllu ha- teaddid f}tAyetler vatı olmaaı üzerine larmdan. okuyucularından sizlenir-
mamlannm sabaha tadar açık talma- :ıı:ıh~~ ~~~Y ~~= miti.. Ukin topu topu üç dört 
lannın da temini lstenmekted.lr. Orta _Ja 6,., cı·nayet olup rinde iki tlşl tarafından yapıldığını ~e J'Ulllıtb. Bunlardan hiç 

U~ teablt ederek sahte mamulAtı ele ge- birinin ........ındiiiai ıönnemittim 
Dünkü ihracat 500,000 çlrmlftlr. Ahmed Ye Babatay dün Ad- Fakat lômlMlir, belki de benim ba-

l • b ld / J. ., l l llJefe ver11mlflerdir. berim olmadan bu ~ adam .c;la-
ırayı u u 0 fflQalgl araR iTi lYOT * Dün muhtelif fınnlar 07.ertnde ret denil• e&anm daim tepesine 

Dünkü ihracat yekünu 500,000 lirayı T tontrollar yapılml§tır. Bunun netice- brmannuttı! 
bulmuştur. Almanyaya mühlm mlk- slnde Uatüdar cihetinde 218, İatanbul O d·· _:ı_ __ ... • 

tarda tütün, Romanyaya zeytin, İs- Bundan bl.rkaç gt1n ımrel Kasımpa- ba.smın J&Dlll& gtttlll tetllnde beyan cihetinde 240 etmek tartısı nobaıı • unya ~-a metbur bir 
vlçreye susam, Fransaya .bofanmat şada esrarneglz bir cinayetin mefdana etm!ftlr. olarak görüldütünden müsadere, fı- ~ollivut yıldm tanı ile cevap Yer-
~ere ipekli kumaş, Mısıra kolonya, çıtanldılmdan babaedllmlştl Bu 1f1n Aradan zamanlar geçmlf, geçen ae- nncılar hat.tında da ceza zabıttan dı : 
Isviçreye halı, Mu.sula kabak çeklrdetl 800 safha.al Adil ta müesaesealne in- ne zetı 6lmi.\t, dtıttln baf1r:.uı tara- tanzim edllmlştir. - Rahatam oluyorum efendim. 
gönderllm~tlr. tikal etmlftlr. Şlmdlllt ortada mevcud fmdan tutuım114 ve nihayet bu blr t.or- * A1l ve Ahemd isimlerinde ı.tı ha- rahatsız oluyorum. Ketke tiirlai 

Dünkü ithalat bir miktar kanaviçe, olan tef bir torba temltten ibarettir. ba temlt bulunmuıtur. mal, Küçükpazarda blr sa.bun fabrika- yazmasaydım. Herkes .~ •• bm-
maklne aksamı, ayakkabı, çlvlt, çlvl, Sorgu hlklmllll tarafından, bu el- Diln Morg mildllrlütilne gönderilen ama gelen yağ fıçılannı arabadan ln- • m 1rozu 
orak makln'?sl, ~apkadan ibarettir. nayete dair ellerindeki mevcud ma- bu kemikler üzerinde tedtlkat yapıla- dlrmekte iken, fıçının birini ellerin- de ••• NedD' bu artık?. 

ıtman aı&ı....c1arıara blld1rmemek n- rat Uc1ıQ mı, erate mı, taç )'&fla- den kaçırmışlar, fıçı bu sırada ora.- Bundan birkaç sene enel Gre-

8 B• Şe çile tevtlf ed1lmlf olan !ban " ibra- nnda blr inana aıı bulundalU tes- dan geçen hman lsmlnde blrlnln ta c.ra.- tAlell• ~ 
• ımen n ıerefine hlm lsiınlertndekl iki eahmn .ıı6JledUc- bit edilecek. •JnC& temlkler tsertnde aratıanna isabet ederek ehemmtyetu ed• Wr makale.ini o1nJmut. ...-

ıertne nazaran, bundan bet 1e11e ta- cebir Ye ıu,tt &an bulunup bulun- surette raraıanınuuıa .ııebep olmut· llUfbm. Met- kadmcaima baldo 
dar evvel Kumıpqad& battaıııt eden madılı ~ POlrllecek. mtlteatlbeıı tur. İte el toJ&D poıı.. t.mıam Cerrah- ......._ Ya• mile bel. balda 
zetı, blr mtlddet beraber yapdıklan Yerilecek rapor tmerbıde clnaJeUn ta- Pata hastanesine yatırmıf, lk1 hamal ..,...... L Hele .. -...... leoea 
Nadide Lmılnde bir tadının ortadan ranlıJc l6rtUen isleri O.rinde Jlrine- hakkında kanuni takibata ctrlfllml.f· ~ ...._. GW • 

müsamere 
Diln gece Slpahl ocalmda t&nmlDlf 

mualtl üstadı B. Blınen l}en'ln tere
flne b1r gece femetı tertlpJenmlf ve 
müsamerQ9 phrlmlzln dller tanm
Dllf Wıtadlan lştlrak etmlflerdlr. Bt
men Şen güzPl 1&rkılannı a&ylemlftlr. 
B. Mahmud Bal, me§lıur aanatlrArlann 
ta.tlidlerlnl y&Plll1f, bllhassa Münir 
Nureddlni taklld ederken çot altıt
lanmıttır. Ocak Azalan ve davetliler 
hot bir gece geçirmişlerdir. 

* Belediye Sular idaresi, memurla
nn vaztfeUertne, terfi ve teczlyelerl
ne dair bir talimatname hazırlamap 
karar vermlştir.. Bu taUmatnam.e, 
Umumt mecliste müzakere edilecektir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Japonlar, ba manmrnelam twcii
me edlince laymederind• byltet· 
tilcı.iai aöy~. K...lilerine 
bak Termeli. Zira Nedimiııu 

Nim ıun peymaneyi siki tamam 
ettin beni 

~ tadmm Bnuruma ba· bUec*tlr. tir,\. Dün Galatada Bii)'tlthendekte ~ ..... !':ıii:ôah .-blıL. .. 
Yatonun nlnln aob& bacuı tatQflll&k kartaclan peen s-ç im aıupwaa 
nretlle bir yangın bqlanırıcı olmut, lııübm. lçleri.a• lüclairi hizim bı
derhal yetıfen itfaiye tarafından ate§ rafa bal.nn,wda hileL. ltalya ile 

ticaret 
Aynen mal mübadeleıi 

yapılabilecek 

Karllerlmlzln 
mektupları 

Kantar darası da 
hesaba katılmalıdır 

Bir tar1lmlz JaZIJ'Or: 

IÖDdilrillmüıttlr. o clakikad • • • L!I- d 
* 'Osldldarda Yaşar isminde bir ço-a ....... - tam ol· 

cukla, Sirkecide Sadık adında biri ra olarak laatırlayamadıiım m9'a.
Tramva1 )'ilrürken binmek lstemifler'. edib: 
müva,zenelerlnl temin edemlyerek - Aman. d edi. bendeaiae mlaa
dilfmüşler, muhtellf yerlerinden ya- ade •.• Yaran kimya d..U •ar ••• Ho
ralanDUflardır. c:mnu pek Mai bir ..,. ••• Çal·--.ıı.a 

* BirlWerln kongreler! baflamıttır &ideyim. ... _ 
Kahv~er btrllğl kongrealnde B. Hll- Bö 1 • •• ı:.. _._ _ __ .... 
eeyln izzet Akomıan, B. Hasan Umur, Y e 10Yu7er- ır---an aJnl-
B. Hüsameddin Gözler, B. ismall Hak- dL O uman bu metbur. biiyik eclt. 
tı Teclırh!r, B. Mebmed Kurutahvecl lnn henüz liaede okaduiunu batırla
ve B. Manol yeni idare heyetine seçil- dan. 
mlşlerdir. Bugün Çuval ve kanaviçe Bir de cEdebiyatt• töbret yap-
blrllğl kongresi toplanacaktır. malı ırüçtür• elerler! 

* Belediyenin Evkaftan alacağı su-
lara, mezarlıklara alt paralann ve Hikmet Feridun Ea 
vakfiyelerin tedkiklne lüzum görül- ..................................... . 

ir'itriyen dalgalar .. : Kalbim donuyor. 
Gece, ağlıyorum. auaramı ta bale setinek: 

:l:taıJ& Ue Ttlrt17e araıımdatl tica
ret anlfmUlnın yeni sene bldaretln
de müddeti bltmlt. yeni anlqma ya
pılmamıt. İtalJa Ue münaaebetl olan 
tüccarlara bazı e11& ithal ve ihracı 
lçln Usans mtlsaadelerl verilmiştir. 
İtalya Ue olan tıcart münasebetleri
miz, ııtcaret anl.pnaa fapılıncıya ka
dar 2/13055 numaralı kararname 
esaslanna dayanılarak devam edecek
tir. Bu kararnamede Ticaret Veklleti 
tarafından ismi tasrih edilen htıkQ
metıerle aynen mal mübadelesi yapı
labllecett yazılmaktadır. Bu hususta 

Kömürctı:er, tavana utıtıan 
kantarlann altına tahtadan ma
mul blr terazi gmtı ko)'IDQflrdır. 
Bu suretle tartmanın kolay oldu
ğunu 8Öfliiforlar. Fakat bunların 
atırııtı 8 - 8 kilo arasındadır. 50 
kilo odun tilfe ile tartılıyor. Küfe
nin atırlı!ı 4 tllo tenzil edlllyor. 
Fakat dlier tahta terazi gözünün 
ağırlıtı tenzll edlllyor mu? Bunun 
kont.rol edilmesi Ye her kömürcü 
düktlnında kantann üstüne ko
nacak bir lbha lle tenzlll lca.b 
eden daralar gösterllmelldlr. 

milştür. Bu vakfiyeler kırt bin parça
dır. Bunlann tedkltı lçln Antaraya 
bir heyet gönderilecektir. 

* Bir Amerikan firması, Belediyeye 
müracaat ederek itfaiye lçln 12 bin 
metre hortum vereceğini blldlrmlştlr. 
Daimi encümenden alınan bir karar 
üzerine, bu firma ile bir mukavele im
zalanacak ve bu hortumlar Amerlka
dan getirilecektir. 

* Gümrük kolcularının lmtlhanla
nna dün Gümrükler başmüdürlııtün
de baııanmıştır. 

* Beşiktaş Halkevlnden: Evimiz ta
rafından haftada lkl gün olmak tize
re matematik kurstan açılacaktır. Bu 
kurslara devam etmek tstlfen heve .. 
tArlarla ortakullann 7edinci, ae
ldzlncl ve llselerln blrlncl sınınanns 
müdavim talebenin Evimiz idare me
murluğuna müracaatla ta11Uannı 
7aptırmalan. 

Senenin ıon sünü. 
Hatta akp.m üzeri 
Hırsız pqimde dolqtı. 

' Kadehi yarım doldur evlid, matiz 
) oldum! 

Ayni tesir kalır mı 7 
Japoayada aeaenin IOD dnlnde ... 

...._ borcuna ödermif. Hırm, Not: Bu tairi n tiirlerini melQmat 

.-iri de ...,.... biri Mnmıt. Ba ao- kabilinclen menaa habaeclerken 
nuncaaa ondan kinafe. ıanu ı&tenn.it oldum: Bm.n deli-

ftte, bir Japon .-irile bir Japon k-nld- «Y.Ü• unclıkl-ı tiirl•, 
fiir tanının tablosuna bir ıütan için- oa yeclinci unda. batti daha nvel
de çizmeie uiratbm. Benimki de leri Japonyada -kih1mit ... 
luaikainri bir etüd! (Vi - Nu) 

gümrüklere, Tatu miidürUlğüne IA- ._ ____ _______ , 

zım gelen tebligat J&pılm14tır. 

Ticaret anlatması yapılmıyan 1'
panya, Holl!lllda, Danimarka lle de 
ayni tanda mal mtlbadeleel rapılmak
tadır • 

* BeJOtlu Belec1l7e doktorlarından 
B. İsmail Haktı Aalanm, davet edilen 
bir hastaya gltmedlll iddia ec:lllml.ftl. 
Yapılan tahtlltat netıceslnde dokto
run SUÇU sabit Olm&DUftır. 

Belediye reis muavinile 
muhasebe müdürünün 

maqlan artbnldı 
Beledlfe reis muulnl B. Rlfat Ye

nal lle Muhaaebe mtıdtırii B. Muhtar 
Acann maetlo.nnın dobaıı liraya lb
lltlan ~datl Beledlfe relsllllnln 
teklifi Dahlll1e VetAletlnce taadlk 
edllmlftlr. 

Bay Amca~a .,ara ••• 

- Demet ki gaz işlerine fazla önemi ... Bana kalırsa bu maskeyi boşunal ... Onun yerine devlethanenln bah- ı ... Yahut tavnn arasına kum torba-
verlyorıunuz bay Amca- aldınız!- çeslne bir sığmak yapıırsaydınız da- ları da yığabilirdlnlzl. 

ha lsabeUi o~urdu-

* Et nakliyatında kullanılmak üze
re üç deniz motörii birkaç ay evvel 
meraslmle denize lndlrllmlştl. Bu mo
törlerln şartnameye uygun olmadığı 
anlaşılmıştır. Ancak müteahhit, on 
sene müddetle bu motörlert tamire 
mecbur olduğundan, kati tabullerinln 
yapılmasında bir mahzur görülme
mektedir. 

... Malum a bir buçuk seneden beri 
görülen hava harplerinde ... 

B. A. - Ne cilyorsun yahu, ben bu 
maskeyi hava harbl için almadunl-

* Eminönü llaltninden: 1/2/lHI 
pertembe gfintl aaat 11 de Bvlmls ..ıo
nunda 'OnlYenlte doçenUerlnden 'baJ 
Retı Şükrü tarafından (Harp lttlsa
dlyatı> menuunda bir tonferans ve .. 
rllecettlr. Girit sert>estır. 

- Ya? ... 
B. A. - ikide birde borulan patlıyan 

hava gazından torunmak lçln aldunl .. 



Pikir ve Sa:n.'a~ 

Alphonse de Lamartine rm> 
Şark seyahatleri - Türkiyeye hicret 
teşebbüsü - Türklere karşı sevgisi 

Yazan: iZZET MELiH 
Lamartlne, 1523 de Ocnevrede Elisn

Mariruıne Blrsch ile evlenmişti. Bu 
güzel ve zengin Inglliz kızının serve
ıı, babasından Jcalan Irada lldve olu
:nuncn, §alrln zaten ısrnta dilşldln olan 
mizacı en pahalı heveslere kapıldı; 
Napoli, Roma, Parls ve Floransa.'da 
parlak blr ömür sürdü ve ilk siyasi te
pbüslerlnde muvaffak olmaması 
üzerine Şarka sefer etmeği kurdu. Ço
cukken anasından aldığı telkinler, 
okuduğu din kltaplanndakl müheyyiç 
metinler ve resimler, zihnini ta o za
man Şarka, hırlstlyanlığ'ın beşiği Fılis
tin ve Suriyeyc çevirmişti. Lamartine, 
duyduğu cazibeyi şöyle tahlil eder: 
• - Hayalim Şarkın denizlerine, sahra
larına, dağlarına, adetlerine ve Tan
nnın oradn bıraktığı izlere flşıktı. 
Doğduğum ovada, sonbahar ve kı.'j sis
lerinde geçen karanlık günlerimin rü
yası, Şark olmuştu. Ruhum glbl bede
n im de güneşin evliidıdır. Ona l§ık lA
:ıum; ona Garp bulutlarımızın yırtık 
göğsünden der,rtl, külhan ağzına benzer Lamartine 
tız.ıl semadan inen şua lô.zım_ (Şarkı ı 
d.iişünl!_rken) bana öyle gel~yordu ld, l5nünden geçrken sultan Mahmud'u 
fikir şuphelerl, dini tereddudler, hep pencerede görüyor; Şark usulile verdl-ı 
~:-1da. hal ve teskin olunur. Sonra da ğt selama. padişah mukabele ediyor. 
şıırime renkler toplıyacaktım. Hayat, ş ı sultan Mahmud'un devleti Yeni
d:ı.ima kalbim için sevgi '?e zekii.m için ı;:r~'er tahakkümünden 'kurtarışını ve ı 
dsl bir şiir olmuştur ... > Işte Lamartl- t dd-d teşebbüslerini bc~enmekle 
ııe, bu ruhi halet içinde yola çıktı. b~c!be~ daha esaslı ve daha katı ha-
Mayıs 1832 .~e, Mıırsilya'ds: klrnlanan reketlerle Osmanlı İmparatorluğunu 1 

Alre~t.e, iki yuz elll tonluk. bır gemi idi. inkırazdan vlkaye edemeyişine acıyor: 
Kuçuk yelkenli, rahat bır ev .haline .Yeniçrrllerin lmhn.sı, kuvvetle düşü- l 
tondu: Bol yiyecek içecek, ta_:ıh, şiir nülerek kahramıınhklıı. ikmo.l edilmiş 1 
'Ye seyahat ~ltaplan!_ld~an murekkep bir lhtlliıldir. Bu tarlhi sahife, Mo.h
beş yuz clldlık bir kütuphane, hatta, mud'un lehine ko.ydedllecektir; fakat 
açık denlzlerde ~slanaca~ korsanl~nı neden bu, tek sahl!e olarak kaldı? En 
tar§l birçok m~_dafna silahı ve dort gücü olmuştu. İmparntorlu!;un zorba
t.op: .. Lnmartine ın refnk~tlnde~ kansı, ları devrildikten sonra, memleketi me
ı;ekız yaşlannda kızı Julıa. ve uç dos- denHeştirerek canlandırmak için lra
tu vardı. Kaptan, ~n dok~~ gemlcl ve de ve takip fikri yeterdi. Mahmud 
a.ıtı hizmetçi, bu şlır ve hulya sefine- durdu ... Acaba deha, kahramanlıktan 
.sınln rukünü tamamlıyordu. Alceste, daha nadir olduğu için mi?• 
Malta ya uğrayarak ağustosta Yunan- La.martine Edime Fillbe ve Tatnr
nistana vardı. Lnmartlne, •Atlna Pa- pazarcığo. u~yanık'sırblstan'a kadar 
fllSl• dı:diği vali Yusuf beyi zJ.yaret. et- uzanıyor ve eylül sonunda Frnnsa.'ya 
ti; kad~ Yunan me_denlyetınln abi- vdet etmek fızere İstanbul'dan ayn
delt'ri onunde te!ekkure daldı. Sonra, ~ 
Beynıt: Şehir civnnnda alınıp blrl~- ı~~artine Şarktan dönünce, bazı 
tlrllen beş ev; satın ~iman. on dort kimseler, uzun ve muhteşem seyaha
Arap atıle _Suriye ve Fi!lstin de dol~- tinin isra!lannı tenkid etmişler. Şair, 
malar. Durzulerln em~ri B_eşlr - ıle, 1849 sonunda bu tarizlere cevap verlr
«rıdmır <Pal:nyre> kralıçes.ı. ıle muIA- ken sarlcttlğl yüz bin rrnnga muka
katlar ... Ha~ atı, renk~.i bir efsaneye, bll seyahat notları için seksen bin 
esrarla dolu bir serguzeşt romanına fn:nk telif hakkı aldığını işaret ve 
benzeyen bu •krnllçea faslında biraz li i etinin fennlımnı cbedevt ve 
duralım· ma vaz Y ı>• 

IhtllAl~l Fransa'nın ve Birinci Na- şairane hayattan daha pahalı olan• 
poleon'un düşmanı Wllliam Pltt'ln ye- siyasete atfeder ... ••• 
fen! Lndy Esther Stnnhope, amca.sının La.martine, siyasi hayattan çekildiği 
ölümünden sonra (1806), rivayete göre zaman, Türklye'ye hicret etmet:l dü
buyuk bir aşk acısını unutmak için Şündü ve 1841 nisanında. sadrazam Re-
yrhud da ruhundaki yenlllk ve mace- uıta Abd-lm ld' 
..... arzularına kapılarak İngiltere'den şid paşa delaletlle s n . u ec e 
... müracaat ederek kendisine Izmlt cl
aynlıyor. Genç, güzel ve ze.ngln Lady, varında büyük bir çlflik verilmesini 
Avrupa payıtahtlarındn ve Istanbul'da dlledi. Uzun muhabere ve müzakere
birkaç sene yaşadıktan sonra Surlye'ye lerden sonrn, Aydın taraflarında, hep 
yerleşiyor. Kudüs'e kadar her tarafı beraber otuz sekiz bin beş yüz dönünı 
dolaşıyor. arapç.:ı öğreniyor, Arap reis- vüsatlnde olan dört çifiik Manolftkl 
Jcrlle dost oluyor, paralar saçıyor ... Bir Bazlrg{in isminde bir adamdan 
gun, Tıdmır harabelerini ziyaret eder- Reşid paşa namına satın alın-
ten, çadırının etrafını saran kırk, el- dı ve kirası hazencdcn veril-
li bin kişilik bir nşlrct, hüsnü anına, mek üzere, yirmi beş sene 
ihtişamına mcclub olarak "nu.kraliçe» müddeUe Lamartine'e kirnlandı. Şair, 
Jlfm ediyor! Lndy Esther, Lübnan, Fransada'kl eınl1\kini satarak elde ct
da, kavi bir hisara, bir masal şatosuna tiği sermaye ile çifliklerl lşletmeğe 
benzeyen ınzlv:ı evinde Lamartlne'i başladı. Fakat vekili Charles Rolan
tabul ettiği zaman elli yaşlarındadır; d'ın mütemadiyen istediği paralan 
ı;cn:cUntn en mühim kısmtnı yemiş, rtln 
insafsız dünyadan eteğini çekmiş, mis- yetiştirmek lmk1\nı yoktu. Lamo.. e 

her çareye b:ış vurdu; hatta Izmir 
tik, garib, hala guzel vr cazibeli bir bağlannı gösteren bir resimle stislü 
kadın ... •Artık. All~ha, tabiate ve uzlc- hisse senedlerl bastırdı. Maalesef bu 
te bağlıyım, dıyor,» lstlkball yıldızlar- da :faydasız kaldı. Nihayet, sadrazam 
da okuduğunu, insanları ıslah edece~ Damad Mehmed Ali paşa, Harlclye Na
Mr !hin .muknddes ~?vrini bekle~iğlin~ zın Fuad efendi ve sadrazam Giridli ı 
royluyor, Lrunartine ın, mlllet murş dı Mustafa paşa lle üç sene süren muha
olarak yuksekleı: çıkacağını ve bir bereler neticesinde çlnlkler hazinece 
gun gene şarka doneccğlnl haber veri- geri alındı ve Lnmnrtıne'e senede 80 
yor ... Bu tnrzdn bir mahlilka d?li, mec- bin kuruşluk bir aUyıı bağlandı. Ln
zup ~rauarını vermek fldettır; basit martine 1833 de ikinci defa olarak İs
blr ~orüş bu ~eJlm~.leri k?.I~! bulur. tanbul'n geldl ,Babıall ricali tarafından 
Tabu Lnmartıne boyle duşunmekten hlirmetlc karı:ılandı ve Abdtilmecld'ln 
111.aktı: .mvı ve mettn zekasının bir huzuruna kabul olundu. (Merhum 
teli eu!k .olmadı~ı ve bundan doğru, Ahmed Refik, 1925 de, aTürk tarih en
kuvveUl 'lie dolgun sesler çıktığını his- cümenl külllyatııının yedincisini bu 
redlyordum. Belki, ilahi hikmete, mevzua hasretmiş ve Lamo.rtine'ln 
.metaflzikDe ~ld tel mustesna ... O tel basılmamış mektuplnrlle ,Hazlnel ev
ti fnzla gergınlik ve fazla yalnızlıkla rakı> vesikalarına müstcnld, pek cazip 
bozulmuş, yahud da insan zekfısının ve dikkate de~er bir risale neşretmiş-
trlşemlyeeeğl bir raddeye varmıştı.. ti.) ... . .. 

Julia yolda hastalanmıştı; iyileşme- On nlt.ıncı ıı.sırdanberl, ticaret mak-
dl ve 1832 sonunda Beyrut'ta öldü. Ya- s::ı.dile, resmi memuriyetle veya sırf 
bancı diyarda tek çocuklannı kaybe- Yenilik ve güzellik merakile Şarkta se
den ana ve babanın kederi derindi. yahat etmiş !renklerin ekserisi, sathi 
L."\Dlartlnc zavallı kızını ağlayarak görüştü ve yanlı1} ınatümatlı kl
acıklı beyitle.· yazdı; hemen Fransa'ya tnplnr yazmışlardır. Başka türiü ol
dönınek istedi. Lakin Alceste ancak ması da güçtü: Bu adamlar, llsanla
mnyısta gelecekti; beklemek lazımdı. nnı, {ldetlerlni, bazen tarihlerini bil
Lamartlne memleket içindeki ted- medlklerl bir memlekette dolnşıyorlar, 
tiklerine devam 1lc Şama, Baalbeke Türklerhı samimiyetine gıremlyorlar 
gitti. Nihayet küçük gemllerl Beyrut'a ve bitaraf olmıyan tcrcfımanların 

, donmüştu. Şair, cvliıdının tahnit edil- izahatına inanmaya mecbur kahyor
mlş cesedini Alcestc'e emanet etti ve !ardı. Bununla beraber, on yedinci 
Sophie adlı diğer bir yelkenli kiraladı: asırda alim Toumefort ve tüccar Ta
Zevcslne, kızının cenazcslle beraber vernler, ou dokuzuncu asırda. Teophile 
ı;eyahat etmek elemini yüklemek iste- Gautler, Lam::ırtıne ve Gernrd de Ner
mlyordu. Nihayet yola çıkılıyor; İzmir' vnl ve zamanını:zda Plerre Lotl, garp
de üç gün kalınıyor ve 20 mayıs 1833 ta Türkiyeyi tanıtıp sevdiren kıymetli 
de Istanbul'a vanlıyar. Muazzam şehir eserler çıkarmışlardır. 
tnrşısında Lnmartlne'ln hnyranlığı Bahslmlzl gene Lamnrtıne'e çevirerek 
ııonsuzdur; Marmara, Boğaziçi ve Ha- diyelim ki bu şnir, Osmanlı İmparntor
llcl ayıran Sarnybumuna bakarak: luğunun zaanannı ve Türklerin mezl
•Burası, diyor, Allahla insanın, tabi- yellerini en iyi anlayan ecneb1Jerden
atle san'atln beraber yarnttıklan en dir. Lamartlne Osmanlı Devletinin, fl
meo!is levhayı teşkil eder.• Bir gün La-ı .kir karanlığı ve idaresizlik :içinde çö
martine, kayıkla Beylerbeyi sarayının lı:eceğlni söyler ve zamanının telakki-

l ANKARA RADYOSUll "'4••--••••valnız en büyük ve en müstesna f8}ıeserleri takdim ile 
. Saym müşterilerin rağbetlerine mazhar olan 

5 şubat c:a~11mb:ı ötıe ve akşam 
12,30 Progr,1m, 12,33 Hafif şarkılar, 

12,50 Ajans hnberlerl, 13,05 Muhtelif 
turküler, 13.20 Salon orkcstrnsı, lB.03 
Cazbnnd (Pl.), 18,30 Konuşma {Dış po
litika Mdisclerıı, 18,45 Çocuk saati, 
19,30 Ajans haberleri, 19,45 Yeni eser
ler - Geçld programı, 20,15 Radyo gn
zetesl, 20,45 Fasıl heyeti, 21.10 Konuş
ma, 21,25 Türkçe fUm şarkıları, 21,45 
Rlyasetlcümhur bandosu, 22,30 Ajans 
ve borsa haberleri, 22.45 Miizik: Dans 
müziği <PU 

G şubat peııembc sabahı 
8 Program, 8,03 Ajans haberleri, 8,18 

Harır parçalnr (Pi.), 8,45 Ev kadını. 

MARMARA 
Mevsimin en nıuau.am 

filmini sunuyor: 

Sonia Henny 
ve 

B 
u 
G 

Tyrone Power Ü 
in görülmemiş ta§a'alı Hh· 
nelerle dünyanın gözlerini N 

kama§tırdıklan 

K 
A 
R 
L 

· A 
R 

altında ••• 
Aynen: Sihirli Kadın 

DOROTHY LAMOUR'un 

AŞK FIRTINASI 

BUGÜN Matinelerden itibaren 

AL KAZAR 
Sinemasında 

örümcek adam 
filminin ikinci ve ıon devresi 

BASLIYOR. 

Bugün İST ANBUL'un en büyük 2 sinemasında Bugün 
Matinelerden 

itibaren 
FERAH - ÇEMBERLiTAŞ Matinelerden 

itibaren 
Sinemada: Tel: 21359 Sinemasında: Tel: 22513 

Muhitte emsali görülmemiş fevkaliıde GALA programı: 3 film birden: 

1 - Gön iillii Kahraman 
GRAY COOPER - RAY MILLAND - ROBERT PRESTON 

Yaratılan bir devir ... Yaşanılan bir tarih... Ülkeler aşan bir ZAFER .. . 
Türkçe Sinema tarihinin sönmiyccek bir güneşi ..• Kahramanlığın en ŞANU 

bir destanı, yakıcı güneşlerin kavurduğu çöllerde fışkıran bir hayat 

2 - MASKELER AŞAGI (Buk Jones) 
Büyük Kovboy artistin Amerikada ilk çevirdiği büyük macera ve Gangster sinema Tomanı. 

3- Paramunt Lo?dr~ .bombardımanı: ~merikanın fngiltereye ~erd~ği harp tu··rkçe 
gemılennın bayrak nıerıııumı ve en son harp havadıslerı. 

LÜTFEN DİKKAT: Senenin en büyük filmleri ıinemalannuzda 
Gelecek program: HALlME BEYAZ ESİRE (Türkçe), Pek yakında: iLK AŞKI (Deanna Durbin) 

---- LONDRA KALESİ (Bora Karlof), SARIŞIN ŞEYTAN (Marlen Dietrich) ____ ,, 

Muhterem İSTANBUL Halkının Nazan Dikkatine: 
Bugün matinelerden itibaren İstanbulun 2 büyük sinemasında birden 

T U R A N ve A Z A K TA 
Okyanusun l 2SO mil açığında ıssız bir adada Robenson ailesinin 
uğradığı tüyler ürpertici macenlan... (TÜCCAR HORN) danberi 

if ö' i'Emı· S onôn ıh· mlli i s· ı 
(T0RKÇE SÖZLÜ) 

AYRICA : Her iki ~inemada ilave olarak: 

AZAK,ta 
Hollywood Revüsü 

TURAN' da 
DAG ŞARKISI 

Büyük Revü Filmi Gene Artry büyük sergüzeşt filmi ~ 

Bu akşam 

MELEK 
Sinemasında 

En zevkli sahnelerle dolu 

Hissi, Heyecanlı ve meraklı 

BiR FİLM 

Beni Hatırla 
B q Rollerde : 3 B üyük Yıldız 

ROBERT TAYLOR 
LEW A YRES .. GREER GARSON 

AYRICA: En son gelen FO X dünya havadisleri. 

Yerlerin erkenden aldırılması rica olunur. Tel: 40866 

2 nci hafta 
İstanbul Halkının 3 de 2 si takdir ve hayran
lıklarla gördü. Bütün latanbulun görmesi için ---· 1 ürkiyenin harikalar filmi 

• 

l 
A 
L 
E 

Reji: MUHSİN ERTU<1RUL 
Bugünden itibaren 2 nci Hafta 

Gösterilmeğe başlanmıttır 

MI 
D ı 
A l 
R 

Sayın mektep m üdürler in in nazarı dikkatine: 
Bu filmir. bilhassa talebelerin görebilmeleri için sinema müdüriyeti 
fevkalade bir fedakarlık olarak toplu gelen talebelere tenzilat 
yapmıştır. 

:;:,ı::.:ş:~~::~e;: TURAN Sinemasında 
Dünyanın en heyecanlı ve H arikaengiz Romanı 

ROBENSON ADASI 
Türkçe sözlü Harikalar filmi, Hattı üstüva ormanlarında, fırtınalar 
ve vahşi hayvanlar arasında geçen bir ailenin sürekli ve heyecanlı 

, 

"9 · maceraları •••••••••••f' 
Müthif Hadiseler ve Müt hiş Heyecanlar Filmi 

YARIN 
Matinelerden itibaren 

SAKA RY A'da 
Haftanın en güzel eğlencesi... 

Hollywoodun en güzel kızları ... 
En sürükleyici CAZ ve nihayet 

JAMES CAGNEY 
En sevimli, en eğlendirici, en 

beğenilen artisti 

OLLYWOOD .. 
OLLYWOOD .. 
(Fransızca sözlü) f;Jminde 

Bi1lur sesli EVL YM DA W ile 
İstanbulda ilk defo gösterilecektir 

- Bugün Kadıköy 
OPERA Sinemasında 

BALALAYKA 
Ankarada HALK ve SUS 

sinemalannda ~österilmekte olan 
SERMED MUHTAR'm 

A lqam n~yatmdan 

!erine göre bir takım mülihazaio.; yü~ 
rlitür. Bunları, siyaset akıntılarının 
dalgalı kıvrımlarına bırakarak,Lamar
tlne'in Türklere karşı sevgLsinl göste-

ren iki parça n:ıkletmck ısterlnı. *Şark T y •• k ı • Ad 
seyahatimin siyasi hillasasında şair aş ure 1 am der ki: « .•. Insan ırkı ve mlllet olarak 
Türkler, .,·ası imparatorluklarındaki 
kavimler arasında, fikrimce, birinci 

KIVIRCIK PAŞA 
Romamın alıp bir kere okuyan
lar filmin mevzuunu d aha iyi 

anlamq olurlar. gelen, en liyakatli kavimdir. En asil WALLACE BERRY _ 
ve en yüksek seciyeye maliktirler; ce-
saretleri hiç kırılmamıştır ... Faziletleri DQLQRES DELRIQ 
her bitaraf kimseye hürmet ve hay-
ranlık llham edecek mahiyettedir. 
Asaletleri nlınlannda ve hareketlerin- yarın akşam 
de yazılıdır. Daha iyi ko.nunlar ve da-
ha münevver bir idare ile dünyanın • p E K • d 
lblrlncl mllleUerlnden biri olurlar- 1 Sinem as 1 n a 
dı. Tekmil tabii duygularında. clvan-

merdlik vardır. Böyle bir insan ırkı, iİlll•••••••••••••••••••••••••••I beşeriyete şeref verır.... Ayni siyasi 
hülasanın diğer bir .sahifesinde La
martıııe, kuvvetli ve medeni bir devlet 
teslslne muktedir Türklerin meydana 
çıkmasını temenni eder. 

Güzel gönüllü ve ince hlsll şair bu
gün yaşasaydı, lı:lmbillr yenı Türkiyeyi, 
kuvvetli ve münevver Türkiye Cümhu
riyetini ne kadar sevece:ttıı 

iaet ıllelib 

Tepebaşı dram kısmı 
gece saat 20.30 da 

EMİLİAGALOrrt 
İstiklal caddesi komedi 
kısmı gündüz saat 14 de 

Çocuk oyun u 
Gece saat 20,30 da. 
JIIRALlll ODAIA& 

Apartıman sahipleri! 
Bo~ dairelerinize iyi kiracı 

l:lulmak için cA K Ş A M> ın 
KOçOK lLANLARJ ndan is· 
tiEade ediniz. 

Satq )"eri: AKŞAM ıazetesi 
idarehanesi 

AKŞAM karilaine mahsus 
yüzde 20 tenzilat kuponu 

Teşekkür 
Uç seneden beri muhitimiz bulunıın 

Kn.sımpaşa. nn.hlyesl çevresinde Bahri
ye caddesinde Yenlyol sokn~ başında
ki muayenehanesinde ço.lışan ve mes
leğinin bütün lnccllklerlne va.kıt genç 
ve nezahet sahibi diş doktoru baY 
Adli Güvenel'in yo.ptığı fenni dişler
den dolayı kend1slne alenen tefekkiil' 
cderlım. B. Şeallir 



SOZUN 6EliŞi 
Hava tehlikesi tecrübeleri 

. habersiz yapılmalıdır 

• . 

Amerika meyvalan 
neden lezzetsiz 

Ş ehıimiıde yeniden ve bu sefer daha b~yük mikyasta ~ Amerika, A vrupadaki harbe 
«hava tehlikesine karşı korunma tecrubesb yapılacagı büyük allka göstererek demok-

ıngiltere için 
tükenmez 

bir memba: 
Kanada 

haber \eriliyor. Hiç şüphe yok ki bu tecrübelerin dalına en bil· rat devletlere yardım etmek için 
yük mikyasta, sık sık ve bilhassa eV\·clden haber verilmeksizin, geni§ mikyasta hazırlıklar yapar- Kanada İngiltereye her 
Ani olarak yapılmasında büyük fayda vardır. İngiltere, Almanya ken bir taraftan da çok mühim •• ı-· I - .. d · 
ve İtalyanın bombardımana maruz kalan şehirlerinde dilşen dahilt bir mesele ile meşgul ol- tur u evazım gon erıyor. 
bombalardan zarar gören insanlardan çoğunun tehlike işareti ve· maktadır. Bu mesele meyva clns
rildiği zaman icab eden korunma tedbirlerine riayet etmeyen lerinin ıslahıdır ... Yiyecekten baıka top, 

Kanadanuı nıerk~i olan Ottava şehrinden bir görünüş 

kimseler olduğu gelen haberlerden açık surette anlaşılmaktadır. Ameı'ika, meyvası bol ve rnütR.
Bizim hava tehlikesine k:.rşı yapacağunız tecrübelerden elde edl- nevvi bir memlekettir. Bütün 
leeek en büyük fayda da halkın korunma tedbirlerini bellemesi, meyvalar hacim itibarile çok bü
yanlım teşkiliitlanıun muhtemel vakalara siiratle yetişerek ha· yüktür. Hepsi parlak ve çok gü-
diseyi mahallileştirme yollarını öğrenmesi olacaktır. Böyle bir zel renklidir. Fakat bunlann bü- Howe tarafından hazırlanan plAna söylemiştir. Kanadada yapılan tayya .. 
neticeye de ancak tecrübelerin ini olarak yapılmasile varılabilir. yük bir kusuru vardır: Avrupa göre memlekette yeni sllAh rabrlkala- re motörlerlnden başka Amerikaya da 

ailah, tayyare, liarp 
gemisi yetiftirmek için 

büyük Faaliyetle 
çalı§ilıyor 

G"""enlerde ''apılan ilk tecrübe w:un süren bir hazırlıkta!1 meyvaları kadar lezzetli değildir- Avrupa harbi bafladığı gündenberl n açılacaktır. Bu iş için 120 milyon beş bin motör sipariş edllmlftır. Ka-
-~ -' be 1 1 - Kanadada büyük bir faaliyet vardır. İng!llz llrası snrfedllecek, yent fabrl- nada, havacılık sahasında tayyare 

sonra yapılnuştı. Hemen hemen herkes tecrü n n yapı acagt ler! ... Amerika bu kusuru izale İngilterenin muhtnc; oldutu levazımı knlar senede yarım nıllyar dolarlık imalinden başka pllot yetl.ştınnek su .. 
giinü, hatta tehlike işaretlerininverileceği saatleri aşağı yuk~~ etmek, Amerika meyvalanru da yet~tlnnek için hergün yeni bir fabri- tmalAtta bulunncaklardır. Patlayıcı retile de büyük yardımlar ediyor. Bir 
biliyorlardı. Tecrübede vazife alan memurlar nerelerde, ne gıbı Avrupanın küçük soluk renkli ka. açılıyor, yeni blr tersane kuruluyor, maddelere gelince, yalnız bu sene için- senede yetişecek pllotlann mlktan 22 

t hlik ' bir taraftan da tayyare mekteplerinde deki imalat, geçen umum\ harpteki binden otuz blne çıkarılmıştır. 
hadiseler çıkacağından haberdardılar. Net.ekim bu yüzden. ~ .. ve rneyvalan kadar lezzetli yapmak binlerce pilot ders alıyor, tecriibe bütün imalatın tkl mislini bulacaktır. Kanada, maden serveti itibarile de 
işareti verildiği zaman dışarda blunup bir yere tıkılmak ıçın og- için çalışıyor. uçuşları yapıyor. Tank ve motörlü vesalt fabrikalara da mühim blr mevki işgal etmektedir. 
leden evvel evlerinden çıkmayanlar, akşam, saat 20 ye gelmeden Amerika Birleşik hükumetleri- Kanada, İngiliz imparatorluğunu lstlhsaldtı çok nrttırncaklardır. Knı:a- Son seneler 2ar.fında 'iiçiincu derecede 
nlerine g"ırıneg~e gayret edenler oldu. . . . ,,. tt teşkil eden hük!imetıerden biridir. danın siparişleri 54 buçuk mllyoln Irin- bakır istihsal eden memleket olnıuş-

ni teşkil eden 48 hük'...ıme en Mesahası 9.600,00o kllometre murab- gUlz lirası tutuyor. Ingllterenln s pa - tur. CBlrlııcl yüzde 28,9 la Amerika 
Halka hava tehlikesi tecrübesinin mahiyeti hakkmda bır fıkir hepsi laboratuvarlar kurmuşlar, baı, nüfusu 12 milyondur. Memleket '1 lse takriben 63 milyon sterlindir. ikinci yüzde 17,1 le şuı, üc;uncü yüzd~ 

"ermek e~dişcsile ilk tecrübenin bu şekilde yapılması belki de tecrübe tarlaları, fidanlıklar ayır- gerek ziraat, gere!: maden bakımından ~~~~;!~~r~a~o.ü~~m~~~n ~~: 11,3 le Kanada) 1913 de .senede 35 bin 
Ji ... mdı. Fakat bundan sonraki tecrübenin ve onu takib edecek çok zengindir. Kanada, Amerika Bir- ton bakır istihsal ederken 1940 da bu 

•• mışlardır. Burada mütehassıslar leşik hiikumetıerl, Sovyet Rusya ve dar her türlü harp malzemesi yap- miktar 350 ilin tonu bulmuştur ki, bu 
olan ~rübelerin mutlaka habersiz olması icab eder. Halk muh· 1 tl 1 1 s·m Hlndlstandnn sonra en çok buğday maktadır. Bu sahada hayret edilecek miktar sulh zamanında bütün Ingute-büyük faal ye e ça ışıyor ar .• 1 - bir terakki vardır. • 
temel tehlikeye olducn• eibi tehlike tecrübesine de Ani olarak ya· ye~lrir. Geçen yaz buğday istlhsalfltı renin ihtiyacını karşılamab k§.fldlr. 

ı.- ,.. diye kadar yapılan tedkikler ~u 561 mı1 b 11 Cbl b eı s• 35 ııt T l d ki f 11 t d k bil kalanmah bu suretle ne yaptıgı~ görülmeli, yardım teşkilAtlan· yon uşe r uş u, - crsane er e ııa ye e ço • Harp levazımı lçln birinci derecede 
, neticeyi vermiştir: Amrikanın en redir) bulmu~ur. Bu miktar, memle- yüktür. 1914 - 1918 harbinden sonra ıu 1 1 'k 1 _, 

nın nasıl "aşledı·gvi meydana çıkmalı ve karşılaşılan bütün noksan- · · kette mevcud stokl" beraber 700 mll- d zumu 0 an nı e en uya.de Kanada .. 
b çok meyva yetiştiren Kalıfornıya .. K:ınadada mevcud 30 tersane en se- da varclır. Kanada bütiin diinya nike-

lar, yaıılış hareketler ihtar edilerek müteakib tecrübelerde un· d h yon buşele baliğ olmaktadır. Bu mu- klzl, slparlşslzllk yüziinden, kapan- llnln yuz- de seksen sekizini •fttlhsal 
ve Filorida mıntakaların a ava tok 1 tedU .M K "" Jann tekranna imkan vermiyecek tedbirler alınmalıdır. azzam s un nası sar ecear.• a- mışt.ı. Şimdi bunlar açıldıktan başka eder. Amlant istihsali, dünya ıstıhsa-

k Çok güzeldir. Muntazaman ynğ- nada hükümct erkt'mı lçln mühim bir yeni tersaneler de kurulm· .. ·•ur. B. u i b tı · d 51 9 l"' ı Böyle ani ..-. on tecrübe halkı hava tehlikesinden orun- v mesele teşkil etmektedir. ...,. ne n s e e yuz e • , a um nyom 
~ 1 mur yağar, güzel hava, bol yag- Howe, 16 tersanenin 50 milyon İng!Uz yüzde ıı dlr ki Almanya ve Amerlka-

maya hazır bir hale getirir ve her ihtimale karşı daima hazır 0 • · 940 senesi blrinclteşrln ayınd:ı. Ka- lirası kıymetinde gemiler inşa etmek- dan sonra ürüncü gellr. ' 
klı ı rnur yiizünden ağaçlar çabuk bu- .. 

mayı emreden şu devirde, hava tehlikesine karşı da hazırlı o - nada Ticaret Nazın B. Mc Klnnon bir te olduğunu söyleml~tlr. Bu gemilerin 940 senesinin ilk yedi ayı zarfında 
manın memleketimize ve halkımıza temin edeceği fayda hiç bir yüyor, erken çiçek açıyor ve der- nutuk söylemiş, Ingllterede bütün arasında bilhassa. 64 korvet varoır. Kanada 4,558,l62 baril (bir barlı 159 

hal rneyva veriyorlar. Bu yüzden buğday depolarının dolu olduğundan Bunlar denlzaltıl:ırla mücadele için en ııt dl ) d i ıt. 1 tlhsal t l t' 
ölçii ile ölçiilemiyecek kadar büyük olur. · 

1 
k:.r ba.hsetml.ştl. fü•rp dolayısile birçok yeni tıp gemilerdir. Bu 16 tersanede 14 re r ma en ya" s e m ş ır. 

Şevket P..ado mevsimsiz yetışen meyva ar ·4.1..1ı memleketlere bu"'d:ı.y gönderilemedi- bl 1 1 1 Diğer birçok maddelerin istihs:ı.Unde 
, tı· ı " 11 şç ç:ı. ışıyor. büyük terakkller vardır . 

••••• 
' 
••••••••••••• 111111u111111111111 , 11 ,.,u11n111111111111.,ıır·,·- · ----·••ı derecede lczze ı o aımyor. !:tinden Kanadalı müstahsiller büyüt 

·· kül' A k d d 1 Kanadada tayyare imalatı da son Hülfisa Kanada, İnglltereye yardım 

:0 NELE D OL Dlii:lı· kU:;~::~::ç :~ie:ıa~~~:~~ı:~~ m~~~a;ıı s~~::aa ,~:;;~t tamamen ~= ~~~re~~~~~~~~;: ~~~o~~ ~~ınm1!1~~::~~:;ı~~~~~~~~~~: 
a d@;\ ~~l_Sf.§~ @Q;@Jlf@B benziyormuş. Vücuttan tamamen ~ıc;;~~n~~ı ç~~~=::ın1;::~nva~~ ~:1ri:ı~şg~~:ı~ğ~~:::~~~~i:~~ ~:~ı:"!~!~:e~~~ı ı;~ı:::~ted~~ken-
~ ~ neşvünema bulmadan evlenen lıu ı============================================== 

Amerikada kahkahalar krall öldü insan1aı1n çocukları eksertyetıe insanların o•• mru•• 
Amerika kahkaha Kralı John Tiyatro idaresinin ilk hareketi her türlü arızaya karşı koyamı- ! 

Montgommery bir kahkaha buhra- Montgommery'yi kapı dışai-ı etmek yacak derecede zayıf oluyor. Ça
nı esnasında ölmüştür. Mont· olmuştur. Fakat biraz sonra kendi- buk yetişen bu meyvalar da iyice 
gommery otuz senedenberi Ameri· sini buldurarak akşamı on dolara gıda almadığı için lezzetinden 
kada en çok kahkahalarla gülen angaje etmi~tir. John"un vazifesi kaybediyormuş. 

Güreş müsabakaları 
İstanbul bölgesi RÜret ajanlığın· 

dan: İmandı. Gülerken kahkahalan baş· her akşam sulonda oturarak gülü
lalarına da sirayet eder, yanında· necek sahnelerde bol bol gülmek· 
kileri de güldürürdü. John kahka· ten ibaretti. Bu kahkahalar piyesin 
lıaları sayesinde bir milyon dolar muvaffakıyetini temi'l etmi§ ve ken· 
lazanmıştır. disine de ıervet getirmiştir. Çünkü 

Derd bu suretle anlaşıldıktan 1 - 9/ 2/ 941 pazar günü Fatih-
te İs~nbul Güreş klübü salonunda sonra buna deva aranmış ve şu 
tecrübeli ve tecrübesiz gürqçiler 

çare bulunmuştur: Meyvanın ye- arasında (serbes dalma ve aanna) 
tişmesini geciktirmek... Bunun namı ahında gürı-~ müsabakaları 
için turfanda sebze ve meyva ye- yapılacaktır, John Montgommery'nin kahka· birçok tiyatro müdürleri kendi ti

lıalar krallığına getirilmesi tesadü- yatrolarında gelip gülmesi ıçın 
fen olmuştur. Bir gün bir tiyatroda John'a avuç dolusu para ve.rmişler
oynatılan vodvili aeyrederken gÜ- dir. Halk piyesten :z.iyade bu kah· 
lünç sahnelerde o kadar ıevkle gül- kahalann ıirayetile bol bol gülmek 

tiştirme usulünün tamamen ak- 2 .- Tartı s~at 11 de, müsabaka· 
sine müracaat edilecektir .. Yani lar ıse 13 .de.dır. 

·· b 1 mavi sa 3 - lkı kılo tolerans vardır. 
meyvasma gore un ar ' - 4 - Hakemler: Sedat Şahin, 

nıüştür ki bu kahkahalar tiyatroda· için tiyatroya geliyordu. 
li seyircilere de sirayet etmiş, tiyat- J onh Montgomm~ry yine bir ak
ro binasını kahkahalar doldurmuş, şam tiyatroda gülerken bir damarı
artist1erin ıözleri ;şitilmez olmuştur. nın kopması yüzünden ölmüştür. 

n, kırmızı camlar altına alınarak Ahmed, Refik. Vefik, Reşad, Ka
bu suretle yavaşça yetişmesi te- mil ve Hayimdir. Bu müsabakalar-
min olunacaktır. da ayni zamanda hakem namzetle-

. ri de staj görmi.iş olacaklardır. 
Amerika, Avrupa harbı kadar 5 - Müsabakalar esnasında (ka-

bu mesele ile de meşgul olmakta, fakol, burgu) müsabakası galipleri· 
yapılacak tecıiibclcrin netice.sini ne de madalyaları teni edilecektir. lsviçrenin ticaret filosu 

Son günler zarfında iki römorkör hükümet, muhtaç olduğu maddeleri 
tarafından çekilen büyük bir ıilep nakletmek için bir kaç gemi satın 
Nevyork limanına gim1i~. rıhtıma almağa mecbur olmuştur. Bunlar 
)'anaşmı:ıtır. .ş;Jebin kıç tarafında AmCTika He ltalyanın Cenova lima-
J · b 1 nı arasında işliyecek ve münhası· svıc;re ayrağı vardı: ki tarafına dd ı 
da kalın harflerle clsvic;re> kelimesi ran fsviçreye mahsus ma e er 
1azılmıştı. nak.ledeceklerdir. 

ilk vapura Mount Taurus adı ve· 

merakla beklemektedir. 

Tsvetkovitch 
kabinesinin 

ikinci yıldönümü 
İsviçre her taraftan kara ile mu- rilmitl'ir. Vapu. lsviçre bayrağını 

hat bir memlekettir. Bunun için Av· taşımakla beraber bütün mürette- Bugün, Yugoslavyada Tsvetko
nıpa harbinin başladığı zamana ka· batı Yunanlıdır. Yalnız Kari Tru· vit.sch Kabinesinin iş başına gclme
dar denizlerde ne harp, ne de tica- ninger adında bir tek İsviçreli hah- S'lnın yıldönümüdür. B. Tsvetko
ret gemisi vardı. cİsviçre amiralı> riyeli vardır. Vapur seyahati esna- vitch 5 şubat 939 da B. Stoyadino
•Özü istihza makamında kullanılırdı. aında bir çolc defalar tevkif ve mu· viçin yerine Başvekalete gelmişti. 
J\vnıpa harbi başladıktan sonra bu ayene edilmiştir. İlk işi uzun senelerdenbcri Yugos· 
c::=:;;;;~~~;;;;====================== lavyada siyasi hayatı felce uğratan 

Köylüye dokuma t ezuAhı Hırvat meselesini halletmek olmu~
tu. Yeni Başvekil bu vazifeyi parlak 
bir ııurette"yapmış, Sırp - Hırvat an· 
!aşması 26 ağustos 939 da imzalan· 
mıştır. Bu suretle Yugoslav hükü
metinde istikrarı bozan bir &.mil te
lakki edilen Hırvatlar, bu hükume
tin en kuvvetli istinatgahı olmuılar
dır. 

Sırp - Hırvat anlaşmasından ıon· 
ra hükumet harici politika i§lerile 
daha büyük bir otorite ve emniyetle 
meşgul olmağa başlamıştır. Yeni 
hükumetin programı ,u idi: Dahil
de sulh, hariçte sulh. Programın bi
rinci k11mı 26 ağustos 939 Sırp -
Hırvat anla§masile tahakkuk etmiş
tir. 

İkinci kısım. yani hariçte sulha 
gelince; bu da ölçülü ve ayni za
manda metin bir politika ile tahak
kuk ettfrilmiştir. Bu politika çok iıi-

Sıvastan bir görünüş 
lafçı olmakla beraber esasta hiç fe· 

da göndermiştir. Sıvasa 1 O kilomet- dakarlık yapmamı§tır. B. Tsvetko
re mesafedeki Pirkinik köyünde bir vitch ve Baııvckil muavini doktor 
kurı açılması ve ~urada t;zg'!ıları~ Matchelc. taraflarından idare edilen 

ie S~~ .<Akııam) - Köylünün 
t'I nd·. gıyım eşyasını dokuma sure· 
Ve ~~at ten:in etmesi için lktısad 
d elr.alet-i tarafından villyetlere el 
d?kuma tezgahlan gönderjlmekte-

ır. Sıvasa gelen tezgahlarla ])unla· 
ra ait malzemenin köylüye tevzi 
;t~eaine batlanm11tlt'. İlttısad Ve

letı ayrıca bir el dokumacı mtaıı 

nasıl kullanılacagının gostenlmesı Y 1 b .. d . 
karırrlaştmlmıştır. Vali, Ticaret oda- · ugos a~andınh'ldugunldevayn~b~r~g-
81 başkatibi ve usta köye giderek ramı, yanı a ı e 0 ugu gı ı a
elver41i bir bina bulmuılardır. Ya- riçte de sulhu temin eylemek esası· 
lı:mda burada U1ta köylülere ders nı tahakkul ettirmeai ~ok muhte-
venneje J>qlayacaktır. meldir. 

Genel direktörlük koşusu 
1 İstanbul bölgesi atletizm ajanlı
ğından: Genci direktörlük ko§USU 
9 / 2/ 941 tarihine müsadif pazar 
günü sabahı saat 1 O da üçüncü ve 
birinci kategorilere mahsus olmak 
üzere ') apılacaktır. 

Genci direktörlük koşusu parku
ru Şişli tramvny depoııu önündeki 
asfalttan başlayarak Likör fabrika
sı, Balmumucu erkek muallim mek
tebi önünden geçerek Maslak yolu 
ile depar yerine avdet. 

Üçüncü kategoriye mensup atlet
ler bu mesafeyi aynen koşacaklar· 
dır. Birinci kategori atletler de Likör 
fabrikasından itibaren Balmumucu 
ile Zincirlikuyu arasındııki ııdayı iki 
tur yaptıktan sonra depar yerine 
avdet edeceklerdir. İştirak edecek 
klüp ve atletlerin müsabaka gunu 
saat 9,30 da hazır bulunmaları rica 
olunur. 

Müsabakaya en fazla atletle işti
rak eden klübe Genel direktörlük 
kupası ve ayrıca kazanan takıma 
bayrak ve birinciden üçüncüye ka· 
dar madalya verilecektir. Hakem 
arkadaşların tam saat 9,30 da tq
rifleri rica olunur. 

Hakemler: Adil Giray, Hikmet 
Barlan, Ekrem Rüıtü Akömer, Ce
mil Uzunoğlu, Abbaı Sakarya, Fi· 
ruzari Tekil, Tevfik Böke. Fethi 
Dinçer, Süleyman Tekil, Hüsamet
tin Güreli, Zeld Gök11ık, Zeki Yu
muk, Recap Ogan, Polo, Şakir, 1. 
Bakır, Y. Başaran, Salc:alak, Yasu· 
midis, Musa Kazım Uzunoğlu. 

Kıı sporlari 
Sıvasta kıt sporJ.rına büyüle rağ

bet vardır. Beden mükellefiyetine 
tabi olanlar her pazar toplanarak 
talimler yapıyorlar. Kayak öirenen· 
leria milctan ıittilı:çe artmaktadır. 

Yapılan . istatistiklere göre yüz 

sene icinde 21 sene uzadı • 

Amerikada bir istatistik büro- J idama mahkftın edilerek ölmek
su, muhtelif sigorta şirketleri ta- tedir. 86 insanda biri intihar edl
rafmdan verilen rakamlara isti- yor. 
naden ölüm nisbeti hkkında bir Ölümde rekor yol kazalaı ında
istatistlk neşretmiştir. İstatistik- dır. 39 insanda biri otomobil. ara
te dikkate şayan rakamlar var- ba kazası neticesinde ölmektedir. 
dır. Buna göre 29 insanda ancak Hastalıktan ölüm nisbeti şudur: 
biri ihtiyarlıktan ölmektedir. İn- Grip 85 de 1, difteri 114 de 1, 
sanların çoğu kalb hastalığından tetanos 4,219 da ı, çiçek 79,479 
ölüyor. Doktorların da yüroe kırk da 1, kuduz 960,000 de ı, güneş 
dördü ka1b arızası neticesinde öl- çarpması 8,514 de 1, donmak 
mektedir. 29,807 de 1. 31,787 de bir insan 

Kaza neticesinde ölüme gelin- açlıktan ölüyor. 
ce, 734 insanda biri boğularak, Bütün bu rakamlara mğmen 
7947 insanda biri yanarak, 11029 insanlaı1n ömrü uzamaktadır. 

insanda biri bıçaklanarak, 29800 1840 <la insanlann vasati ömıil 
insanda biri zehirlenerek, 30734 40 sene idi. 1890 da 44, 1900 de 
insanda birt tüfekle öldürülerek, 49, 1910 da 55, 1939 da 61 sene 
43346 insanda biri yıldırımla, olmuştur. Bu suretle yüz sene 
30355 insanda biri idama mah- içinde insanların ömrü 21 sene 
kum edilerek, 234956 kadında biri uzamış dernektir. 

1 GüNüN ANSiKLOPEDiSi 1 
Curie ailesi 

Curle'nln kızı, Fransız çocuklarına 
gıdaca yardımda bulunulmasın diye 
Amerikada dolaşıyor, konferanslar ve
riyormuş. 

Soyadları cKürı. diye okunan bu 
A.limlcr ailesinin en meşhur erkeği 
Pierre lslmlidlr. 1859 la 1906 arasında 
yaşadı. Fransızdır, Parlste doRmuı;tur. 
Tahslllni Sorbonne'da blUrdlkten son
ra ilk tedklklcrlnl kendinden dört yaş 
bilyük olan f!zlk Alimi Paul Curle ile 
birlikte yapt.ı. Pl~zo - clectrlclte denen 
hAdJseleri beraberce keşfettiler. 

Plerre Curle, 1882 de Parls fizik ve 
kimya mektebi şe!l oldu. 1895 te 
cMuhtellt sühunet derecelerindeki 
cisimlerin mlknatıs hass:ılnr11 1slmll 
muhtırasile doktorasını verdi. 

Ayni sene r.arfmda Polonyalı Marle 
Sklodowska ile evlendi. Bu kadın o ta
rlhten itibaren kendlsile çalıştı. Bütün 
tedkiklerine ıştirak etti ve sonra onn 
halef oldu. 

Curle kimya ve fiZlk mektebi ile 
Somonne'da umuml fizik profesörü 
oldu ve 1905 te İllmler nkadcmlslne 
seçildi. Desalns isimli !Ulmle birlikte 
cHarur1 dalga tfillerb t~dklklerlnl neş
retti. Kardeşlle beraber • blllürlnnn 
karşılıklı elektrik inblsatı. nı da araf
t.ırm~tır. Bu tarz birçok ara§tınnaları 
Yardır. 

Fakat asıl mühimmi: Curle, zevce· 
sile ve G. Bemonst'la birlikte radyumu 
keşfetti. Bundan itibaren bütün me
saisini bu yeni kudret membaınm 
tedklklne hasretti. Bazı fizik lletlerl 
de icad etml§tlr. 19M te Nobel mm 
mükt\tatının yarısı kendlalle kansına 
verildi. 

• •• 
zevcesi Marle Sk.lodowska 1867 de 

Varşo\'ada doldu. Sorbonne'da okudu. 
1904 te doktorasını verdi. Pierre Cu· 
rie'nln ölilmünden aonra bu Alimin 
kürsüsü ona verildi. Ve böylelltle ııt 
defa olarak yükselt tahsilde bir kadın 
bir kürsüye sahip olmuştur. Madam 
Curle, bromure halinde elde edilmif 
olan radyumu Debıeme'le birlikte 
tecride muvaffak olmust.ur. . .................................... .. 
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HER AKŞAM 
BİR RIKAYE Unutulamıyan kadın !! 

Tanıdıklarımın arnsında birkaç ~iı sun? Gözlerini kapayıp aşk hltıralatı-
vardır k.l, onların hayatlarına. pek zi- nı düoUndüğlln zaman gözlerinin 
:ya.de hayret ederim. Bunlardan bazı- önünde ilk hayali ca.nıana.n kimdir? 
ıa.nnın ellerine liesapsız denilecek de- Mahmud gülümsedi: 
r-ecede çok para geçml§tlr. Ukln bu - Anlatncatım. F9.ka.t lnanmıya-

Sovyet 
Rusya da 

Dalıiliye k-0miıerliği iki 
komiserliğe ayrıldi 

paralan gene hesapsız blr tarzda har cabınız. D\nyr.nın en güzel kadınla-
;vurup harman savunn~ardır. Oto- n ııe tanıştım. LA.kin hepısl hayalim- 4 '(A A T 

lngiltereye 
taarruz 

New Y ork Herald 
Tribune bunu §Üpheli 

görüyor 

1 
f ORDULARI DURDURAN KADIN 
Tefrika No. 30 Yazan: İSKENDER F. SERTELLİ 

Diye bağırdı. Ayni zamanda zift ka-. lar bunu pekAift. yapablllrdl... Ve yap
zanına da tepeden - çünkü köprü bil' malan da zaruri idi. 

mobiller, kadınlara. pahalı, kıymetll den silinip gtttl. Fakat yalnız bir ka- ~~~,... · ·) - . ~ .. s~ a!.an 
bedlyeler uzun ve çok masraflı seya- dını ımutamadim. Hem de bu unuta- at bıldırıyor: Sovyetler Bırlıgı yuk· Nevyork 4 (A.A.) - Bazı mat· 
hatler v~ yeryüzündeki büyük, meş- madığun kadın öyle harikullde güzel ıek Sovyet Meclisinin riyaset diva- buat mümessilleri, B. Hitlerin ön 
bur kumarhaneler, gazinolar ... Nihayet bir insan da d~!ılldl. O benim çoclikluk nı tarafından neşredilen bir karar· safta gelen planlarının mutlaka İn
ıtamamlle parasız kalıp ellisinden son- arkadatımdı. Istanbulun kenar ma- namede Sovyetler Birliği Dahiliye giltereye kıırşı bir istila teşebbüsü· 
ra iş aramalar ... İşte hayatını bu tarı:- hallelerinden birinde oturuyorduk. Bl- komiserliğinin iki komiserliğe tefrik nü tazammun etmyieceğini zannet-
da seçlmılş birkaç kişi tanırım. Bun- Uyorsunuz kl, benim babam orta hal- v b ı 1 d B O'h 

az yüksek idi - bakıyordu. Arkadan Çünkü, o devirde İspanyol korsanla.
gelmekte olan kaptan Alvaro biraz n arasında çok meşhur denizciler var
geriden donanma beyini seyrediyor ve dı. Ispanyollann gemileri de her dev
yanına. sokulmuyordu. Ancak, etraf- letln gemlsinden üstündü. Eğer Türk· 
taki işçilerden biri, o sırada kaptan ler kendilerinden kuvvetli değillerse, 
Alvaronun köprü üstündeki oynamış İspanyol donanmasının enginlerde 
tahtalardan b1rini çektlğlnl görmüş- kendi kendlnl hapsetmesinde hiçbir 
tü. mlna yoktu. 

Her ne hal ise, bu esnada Çalı bey, Bu d~ünce lle kaptan (Alvaro>nun 
lardan biri de bizim Mahmuttur. Tallh 11, hatta. d.a.h3. fakirce bir insandı.-Ben edildiği ve bunlardan birinin Sov- mege aş amış ar ır. ayan are 
perisi uzun müddet onun yüzüne gül- sonra kendi kendime para kazandım, yetler Birliği dah'İli işler halk komi- Mc. Cormick, New - Y ork Herald 
mfış. kendisine dehşetll para kazan- o başka bahis ... Küçükken oturduğu- serliği, diğerinin devlet emniyeti Tribune gazetesinde yazdığı bir ma
dırmıştır. Eğer bunlar başka birisinin ~uz küçült .tahta ev h!lA gözlerimin halk komiserliği namını alacağı bil- kalede diyor ki: 
eline geçmiş olsaydı şlmd~ o ad:ma onündedir. işte Nlg1rla bu tahta evde dirilmektedir. cB. Hitler binlerce tayyare ile İn-
pekCılft ıımllyoncr• aenllebillrdl. Lııkln tanıştım. Yaramaz, sevlmli bir kızdı. giltereyi istila edeceğini ve yüzlerle 
Mahmud sanki para yakrak işleyen bir Ailesi pek fakirdi. Bizim evln yanın- B. Lavrent Beria dahili işler halk denizaltı ile harp edeceğini söylüyor 
lokomotif gibi !dl. Onun bir sene için- dald kulübem.at bir yerde oturuyorlar- komiserliğine, B. Vsevolod Merku- diye onun sözlerine inanmak lizım 
de bir servet denilecek derecede mü- dı. NlgAr blr 90k günlerini bizde geçi- lof da devlet emniyeti halk komi· 
hlm miktarda para harcettiğl tabll rlr, blule yer içerdi. Hattı küpe yeri rV• t . d"I . h B B . gelmez. Halihazırda Almanyada ve 
hli.dlselerdendı. için kulaklannı blzlm evde iğne ile ıer ~gıne aym e 1 mış ~· · . erıa Alman işgali altında bulunan mem· 

Iki büyük iptilası vardı: Güzel ka- deiml.şlerdi. Bu deliklerin kapanma- ayn.ı za.~anda ~al~.komııer~erı ko~- leketlerde birçok gerginlik ve git· 
dınlarla ahb:ıplık etmek bir, seyahat ması için birer çöp geçirmişlerdi. Onu ıeyı reısı muavınlıgıne tayın ed1I- tikçe artan bir üzüntü alametleri 
etmek ikl... bile hatırlıyorum. miştir. görülmektedir. Bütün bu esir millet· 

Dunun için durmadan gez~rdl, dur- Beraber büyümüştük. O zamanlar M l V ·ı f L • lerin en tehlikelisi Fransadır. Çün-
madan Aşık olurdu. Dünyayı dolaşmış- bizim evde hamur tahtası yemek ma- arefa OrOŞI O a enın 
tı. Yakışıklı adamdı. Konuşmağa baş- sası makamında kullanılırdı. Yere sof. nişanı verildi kü en büyük maniayı o teşkil et-
ladığı zaman daha da güzel bir insan ra bezl yayılır, hamur tahtası orta ye- mektedir. 
olurdu. Gün görmüştü. Iyi yıı.şamasını re konulur, tahta ta.şıklar, dilim dl- Moıkova 4 (A.A.) -Tass ajan- Berlin hükumeti Vichy hükume-
çok iyi bllirdi. Pek zarifti. Kadı~ların Ilın _e~mekler etrata dizilirdi. sı bildiriyor: Sovyetler Birliği yük- tine son tazyiklerini yapmaktadır. 
daima aradıkları bir insandı. Dunya- Butun ev halkı, NigArla beraber ıek Sovyet Meclisinin riyaset diva- B. Hitlerin planı kıvamına gelmiş 
nın her tarafında, hiç ümld edilmedik taht.a kaşıklarla aynl ka.seden cacık B 1 .k t" • • 5 t d 
yerlerde onun sevgUilerl vardı. Bazen içişimiz şimdi gözlerimin önüne gel1- nı, 0

• f~vı par l81nın ve ovye midir} Fransanın vaziye~in en ve 
dünya mikynsında iş yapan sermayesi yor. Hatta bazen Nigarla sofrada ara- devletının kuruluşunda ve Kızılor· İtalyanın da bazı noktalardan daha 
en büyük, teşklHitı en geniş bankala- mızda kavga çıkar, kaşık kaşığa ge- dunun ısla.hı ve kuvvetlendirilmesi geri çekilmiyeceğinden emin olma
rın. şirketlerin bile şubeleri, muhabir- lirdik. Dövüşmiyelim, kavga etmiyellm sahalarında geçen mühim hizmetle- dan B. Hitler bütün kuvvetlerinin 
Ierl bulunmadığı en uzak yerlerde bile diye bizi sofrada yanyana oturtmaz- rinden dolayı mareşal Kliment Ef- harekete geçirilmesin·i emredemiye
blzim Mahmııdun bir sevglllslne ras lardı. Böyle yer sofralarında ekmek removiç Vorocıilofun 60 ncı yıldö- ceği gibi Rusyanın vaziyeti şüpheli 
gcllneb!Urdl. H:ıttA blr gdzetccl arka- kırıklannın dökülmemesi için sofra .. .. .. :v • • • • k ld w kd. d Akd · d 
daş onun için: bezinin dizler üzerine çekilmesi lazım- numu munasebel'ıle kendısıne Lenın a ıgı ta ır e ne enız e ne 

de İngiliz adalarına karşı esaslı ha· - Mahmudun aşk teşkilatı meşhur dır. Bazen ben bunu ihmal ederdim. O nişanının tevcihini ve Kızılordu ge· 
.neyli Heraldo gazetesinin muhabir zaman Nig!ı.r: nel kurmay akademisine Vorotrilof rekata da girişemez.> 
te.şkllfıtından daha geniştir! ... diye bir - Hanım teyze ... :Mahmud sofra be- akademisi isminin verilmesini karar- Taksim kabul etmiycn bu harple 
de nukte yapmıştı. zlnl dizlerine Çt>kmemlş, ne kadar ek- . .... Almanyanın toplarını ayni hedef 
Tanıdıklardnn bir genç şnir de onun mek kırığı varsa hepsini yere dökmüş .. laştır.mıotır: Sovyetle.r Bırlıgı halk üzerine tevcih etmesi gittikçe güç-

için: günah .. basılacak!. .. Ekmek çarpar in- komıserlen konseyı de Frounze !etmektedir. 
- Çocuk aşkın bütün iklimlerini do- sam ... derdi. harp akademisile Kızılordunun me- . . . . . 

!aşmış, her tul dairesinde bir kadın _ Nigil.rın bllglç tavırlarla söylediği bu kanik ve motörcülült .ı:.kademisinin, h B. l Hdı~erınb Av~~Ph~yak kendısı~m 
tanımış, yeryüzündeki bÇıtün ırk ve sozler beni hiddetten deli divane eder- .. . . . . azır a ıgı u mut ış ıştan yıne 
kavimlerin üzerinde aşkın ne gibi te- di ... Bu huyundan dolayı onun ismini Cer1ınskı topçu . akad~~1~.ınm ve 1 kendisinin korkmasının sebebi bu
sJrler yaptığını tedklk etmfşlr... de- cıçurfik ~~şll..flt.necı. ~oymuştum. O da Khrouşçev ıanarı enst'ıtu~unde ça- dur. Bu mülahazalardan başka şu· 
mlştl. b~na h«Ş~~~u şaşı.• adını takmıştı. lışan 50 talebesıne Voroşılof namı- rasını da unutmamahdır ki İngili1: 
Şu son harp başlamndan beş on se- Çunku kuç~uğümde burnumu daima na izafeten tahsisat verilmesine ka- havacılığı her zamankinden daha 

ne evveline kadar l\'lahınud uzak se- çekerdim. Gozlerlmi de ikide bir, san- rar vermı'•tı"r. k ı·d· b '- h 
ki ir t i lbl b y uvvet ·ı ır ve u .ıı;uvvet ava yo-

yahatlerinden dalma yanında genç, mar e m ş g , umumun ucuna . . . . . . . A •••• 

glizel bir kadın bulunduğu halde dö- bakn.rak şaşılaştınrdım. lu ıle gırışılecek hır ıstıla teşebbusu 
ııerdl. Nigar bizim ailenin içine o kadar ç amb .. .. C!- ,_ tad d ba§langıcına karşı muazzam bir sed 

. '•ti ki _... .. 1 art a gunu ~er ı ın a k"l k d" 
Hani bazen uzak seyahatler, devri- gırrn"' ann.,.,,, onu gun erce ara- yapılacak maçlar: teş ı etme te ır. 

alemler yapan gemiciler, dünyanın bir ~azdı. Hatti bizim evden ham~~a 1 . Fazla olarak yine unutmamalıdır 
Ucundan hatt US

h tu- a b'l e gıttl~imlz zaman onu da beraber gotu- stanbul mekteplen futbol ve vo-' ' v nın • m m ne 1 b 1 ki 4,000,000 kişilik bir ordu nazile-
kadar cenubundakl 1llı\nca adadan rürdük. Hele bu hamama gldlı,ler pek ey ol ig heyet-i başkanlığından: h 
bir takım parlak tüylü, renkll, göz alı- ömürdü. Bir gün evvelinden bohçalar Ticaret L • Işık L saat 14 hakem rin ücumuna karşı koymak fırsatı
cı kuşlar getirlrl'!r. Işte uzun seyahat- hazırlanır, levanta çiçeği ve sandık B. Uluöz, Muallim mektebi • Sanat nı beklemektedir. Bu ordunun canı· 
!erden dönüşlerinde Mnhmudun ya- kokan çamaşırlar yerleş~lrlllr, taslar, okulu saat l S, I 5 hakem B. Uluöz. nı ııkan yegane şey B. Hitlerin isti-
nında taşıdığı kadınlar ekseriya ins:ı- csabunlanacakD denilen orme bezler, laya karar vermemesi ve bu suretle 
na bu uzak memleket kuşlarını hatır- sert keseler bun~ar~n aralarına konu- Çarıamba günü Eminönü Halke- bu fırsattan mahrum kalmak kay· 
latırdı. !urdu. Hamam gunu erkenden, bohça- vi salonunda yapılacak maçlar: Işık guııudur. 

Nihayet bir gün parası pek az kalın- lar ~oltuk altın~a evlerden çıkardık. L - İnönü L saat 14 hakem S. 
ca hayatmda ilk defa akıllıca Tabiı .!anımıula öğleyin hamamda ye- Açıköney, Kız öğretmen okulu -
hareket etmiş Hlsaıda geniş, harap mek uzere turşular, yemekler de bu- Çamlıca L ıaat 14, 30 hakem S. 
bir yalıya yerltşmlştı. Art1k burada lunurdu. A k'" h _ _ çı oney. 
yaşıyordu. Ellisine· yaklaştığı için de Gunumuz, sabahtan akşama. kadar 

l han1amd ge e dl B k d la h -••ııııııuu11111111mm11111111111ı1111111ııııııııumuu1111um11 macera peş nde koşacak bir çağda a ç r . en a m r n-
değildl. mamına ~Pe~temalsız girme!• diye 

Bır gün onun oturduğu yalıya git- erkeklik taslardım. Halbuki Nlgft.r 
rnıştım. Elime bir albüm geçti. Bu al- cennetten çıkmış gibi tama.mile sivil 
b{imün içi dünyanın en güzel kadınla- olarak girer, yıkanırdı. 
rının fotoğrafları ile dolu idi. Mah- İlk olarak bizi hamamdan çıkarırlar, 
mud yanımda oturmuş, ben albümün havlulara, kocaman birer yaprak dol
sahl!elerinl çevlrd!kçc gördüğüm ro- ması hn.llnde, sarıp sarmalarlardı. Ha
tc~raflar hnkkında izahat veriyordu. mamdakl geniş kerevetlerin üzerine 
Kubalı bir kndın, Arjantinli güzel bir yatar, susam helv:ıl:ırımızı yerdik.Ara
dul, bir İspanyol dansözü, bir Fransız dan seneler geçlyor, Nigfır yavaş yavaş 
güzcll, bir Meksikalı ... Koleksiyon de- büyüyordu. Bir akşam onu ellerini sa
ğll Dabil kulesi... İçinde her çeşldden rılmış bir vaziyette gördüm. Sordum. 
kadın v:ır. Caka ile cevap verdi: 

Mahmud bunları gühimsiyerek sey- - Ellerime kına koydular!. .. 
redlyor, sanki hayat yalnız aşktan O gece kına tutsun diye Nlgir elleri 
ibaretmiş gibi ŞU felsefeyi yumurtlu- bezlere bağlı Olarak yattı. 
yordu : Lakin yavaş yavaş büyüyordu. Artık 

- Azlzlm ell•slne seldlm. Param blt- benimle eskisi gibi fazla l!üball olmu
tl amma, dünyanın zevkini çıkardım. yordu. Pek nadir şakalaşıyorduk. Ara
Dünynya geldı~lne plşmnn olmayan mıuta tuhaf fakat tatlı bir ciddiyet 
10 kişi varsa muhakkak ki biri benim. pcydahlanmıştı. Onun böyle blrdenbl
Dünya bana borcunu ödedi ... diyordu. re bana karşı bir genç kız tavn takın-

Benimle beraber Mahnludun yalL'll- ması o zamana kadar duymadığım ba
na gelen meraklı bir arkadaş sordu: zı hisleri içimde uyandırmıştı. Artık 

- Senin hlzmctçllcrdcn tut da kon- ikimiz de sençtlk. Bir gün ona bir 
teslere kadar her cins, her sınıf, her mektup yazıp cebine koydum. Hiç 
kategoriden ı:ndınlarla aşk macernla- unutmam mektubum cHassas yaseml
ırın olduğu söyleniyor. Bugün hayatına nim!. .. • diye pek budalaca bir tarzda 
giren kadınlardan hangisini arıyor- başlıyordu. Bu mektup ha.dlsesinden 

Tefrika No. 64 

Kadı:n.1.:n. Zaferi 
l\lüellifi: P. de Coulevain Tcı-cüme eden: (Vil • Nt1) 

----..--~----

LatinJ.ik onlara güzelliğini, asil- etmemesini ister. Kadının kendini 
lik karakterini ve kadınlık ha· hassaıriyeti ile rahatsız etmemesi, si
lavetini vermiş. Derken, Latin ana, nirl-i ise gözetmesi birinci hayalidir. 
muharebe meydanınd:,, barbar te- Markiz Verga'nın dediği gibi 
cavüzüne uğramış. Bu münasebet- İtalyan erkeği sadakataizdir, fakat 
ten Fransızlar doğmu§, Golualar devamlıdır. Şayet önüne fırsat çı
ve Franklar doğan çocukta dehala- karsa, ihtiyacı olduğundan değil, 
rından bir iz bırakmışlar. Bu üvey sırf erkeklik gururunu tatmin ıçın 
kardeşlik, iki millet arasında mev· koşar. Bu, bir deri sadakatsizliği· 
cud zıddıyeti de anlatır. Araların- dir. 
sJaki gürültiiler, kavgalar ve barış· İtalyanda ise deri gayet haristir. 
mnlar, kinler, muhabbetler böylece Sakson ırkını pek beğenir. Gizli 
izah olunur. bir insiyak ona İngiliz ve Amerikalı 

Karakterlerinin berzemeyişi aıık kadınları pek aratır. 
ve izdivaç meselelerinde de meyda- Diğer taraftan da İngaiz ve Ame· 
nn çıkar. Ecnebiler arasında bir İta!- rikalı kadınlar da İtalyan erkeğinin 
yan kocanın Fransız kocadan daha cnzibe9ine yakalanırlar. Faal insan
iyi olduğu meşhurdur. Ve bu iddia lara alışmış bulunan bu kadınlar 
doğrudur da. ltalyan erkeğinin mi· tembellik ve hayal içinde yaşayan 
zacı çok daha basittir. izdivaç ha-, bu cenupluları severler. Gerçi mahi
yatındn sanata, hayale, idealizme ih- yetini anlamazlar. Fakat fantezi 
tiy:ıç duymaz. Karnımın güzel olma- içinde onu beğenirler. 
sını, kendisine evlatlar getirmesini, lşte Dora da ayni vaziyetteydi. 
hürriyetini mümkün mertebe ihlal Kocası onun nazarında canlı bir 

sonra hay:ı.tımın en heyecanlı günleri 
b:ışladı. Lflkln dört l!eş ay sonra an
nesi ölünce Nlglr iç Anadoludakl am
casının yanına gltmeğe mecbur oldu. 

İşte aradan uzun yıllar geçtl. Dün
yanın en güzel kadınlarını tanıdım. 
Fakat şimdi aşk hatıralarımı düşün
düğüm zaman ilk gözümün önüne ge
len Nigimn çehresi oluyor. 

Mahmuda sordum: 
- Bir da.ha onu görmedin mi? ... 
Yüzünü buruşturdu: 
- Maalesef gördüm ... Keşke görme

seydim ... İkinci mevki bir tramvayda 
ras geldim. Yanında irili ufaklı, yüzü 
gözü kir içinde dört beş çocuk vardı. 
Bunlar herhalde torunları olacaktı. 
Nigar omuzlarına bl ratkı atmıştı. Ço
cuklardan birine bilet alıp almamak 
meselesi hakkında biletçi Ue bir çene 
yı>.rışına glrı.,tl. Ağzına geleni söylü
yordu. Hn.tta yanımda duran bir yol
cu yavaşça fısıldadı: 

- Ne çaçaron cadaloz!. .. 
Diyorum ya ... Keşke görmeseydim ... 

İşte hayatımda unutrunadığım biricik 
kadın!. .. 

Hikmet Feridun Es 

muammaydı. Hoşun-ı gidiyordu, 
kendisini kızdırmakla beraber tes
hir ediyordu. 

Vatandaşlarının ekserisi gibi, Le
lo' nun hiddeti saman alevi gibiydi. 
Çabuk kızar, çabuk yatışırdı. Hid
det zamanlarında bir köşeye çeki
lir, büzülür, otururdu. Dora, bu va· 
ziyetteyken onu kirpiye benzetirdi. 
Bazan, büyük bir cidd·iyetle: 

- Kuzum gene kirpileşmeyi
nizl - derdi. 

Ve kontes, kocasını bQyle abus 
görünce miniminileşir. onun yanı
ne eokulmazdı. Erkek tabiileştiği 

zaman, aaa.biyeti esnasında kendisi
ni rallatsız etmediğinden dolayı ka
rısına bir tebessümle teşekkürde 
bulunurdu. 

Bir gün, karısına. bir münakaşa 
esnasında: 

- Siz Latin ruhunu asla anJıya· 
mıyacaksınız1 - "dedi. 

Dora buna içerledi. Fakat halci
katte kocasının haklı olduğunu dü
şündü. Genç kadın marki Verga'ya, 
<izdivaç arnhasmın tekerleğini yağ
lıyorum> derken mübalağa etme
mişti. Sözlerini tartmağı öğrenmişti. 
Kızın~ tabial'lni bilen ihtiyar ~ayan 

Almanlar ne 
yapacaklar ? 

Bir İsveçli askeri muhar
rir:· « ltalyaya yardım 
netice veremez» diyor 

Stokholm 4 CA.A.) - İsveç nskeri 
mütehassıslarından albay Bratt Da
gens Nychter gazetesinde yazdığı ma
kalede Akdenlzde ve yakın şarktakl 
vaziyeti tedklk ederek diyor ki: 

Almanlar İtalyanlara yardım et
mek için ne yaparlarsa. yapsın~ar bu 
yardım kati olamaz; ancak Inglllz 
kuvvetlerini çekilme~e mecbur edebi
lir. İnglltereyi istila teşebbüsü daha 
muhtemeldir. Maamaflh Almanlar de
nizaltı muharebesinin şiddetıendirll
mesinin, çok büyük tehlikeleri olan is
tila hareketine lüzum bırakmadan ar
zu edilen neticl'yi vereceğini ümld edi
yorlar. Almnnlar istila teşebbüsüne 
kalkışırlarsa bu teşebbüs llkbahar baş
lamazdan evvel olacaktır. Böyle bir te
şebbüsün muvaffak olup ola:nıyaca
ğını kimse katiyetıe söyllyemez. 

Carroll evladındaki bu değiıikliğe 
şaşıyordu. 

Evlendiği tarihe kadar, Dora an
cak kendini düşünmüştü. Şimdi ar
tık nefsini -ikinci plan'l almı§tı. Bu 
da pek ağrına gitmiyordu. Haya· 
tında Lelo yegane gaye olmuştu. 
Hedefi erkeğinin zevkiydi. Kendi
ninki değil. 

Kocasının kusurlarını, :!aaflarını 
vuzuhla görüyordu. Fak.at bunları 
adamın yetiştirilme tar.!ına hamledi
yord u. Bu küçük haksızlıklardan, 
inatçılıklardan hep aileyi mesul tu· 
tuyordu. Genç kadının hiddeti, bu 
sebeple daima ailenin aleyhine te
veccüh ediyordu. 

O akşam da gen•.: kaynanasına, 
görümcesine kızdı. Parmaklan titri
yerek robdöşambrını çıkarırken 
tekrarlıyordu: 

- Ya ... Böyle ha} •.• Pekala ... 
Görü~ürüzf 

Erkek umumiyetle btbahatini şa· 
yanı hayret derecede kolay unutur. 
İtalyansa derhal tamir yolunu tu· 
tar. Bu da onun kuvvetli tarafıdır. 

ErtCS"İ gün Lelo karısmın odasına 
neşe içinde girdi. Yüzünün ifadesi 
sakindi, dinlenrni§tİ, gözleri parlı
yordu. 

o süne kadar başına gelmeyen bir ka- bir casus olduğuna hükmedlleblllrdL 
zaya az kaldı kurban gidiyordu. Bir- Zaten onun umumi ahvali da insanda 
denblre zavallının ayağının altındaki birçok şüpheler uyandırıyordu. Kap
tahtalar çökmüş ve kendisi dubanın tan Petro da Osmanlı donanmasınn 11-
üstündekl zift kazanının üzerine düş- tıca eden blr denizci değil miydi? Fa· 
müştü. kat onu herkes seviyor. ona her deniz-

Çalı bey, kaynayan kazan ıstikame- el ltimad ve muhabbet gösteriyordu. 
tine doğru yuvarlandığını görünce: Petro herhalde bu itlmad ve muhab-

- Çocuklar ... Bent kurtarın! bete lft.yık bir adam olduğunu birçok 
Diye bağırdı. Bereket versin k.l, ka- fedakArlıklarla da isbat etmişti. 

zan başında duran iki lşçl Çalı beyi Alvaroya gelince görüşler ve hüküm-
tutmuş ve zift kazanının içine düş- ler değişiyordu. 
mekten kurtarmıştı. Bilhassa köprü kaz.asından sonra.. 

Çalı bey bir hayli sersemlemlştl. herkes bu hldisede onu suçlu görüyot. 
Böyle bir kazanın başına gelece!ılnl onun bu işte parmağı olduğuna hült-

rüyada görse inanmazdı. medlyordu. 
Hadiseyi etraftan gören, ı,ıten reis- Çalı bey o gün kalafat yerinde çalı· 

ler ve donanmanın ileri gelenleri kü- ean kaptan Alvaro Ue tekrar karşılaş
çük çektirilere binerek köprü başına tı. Alvaro İspanyol kalafatını öğretiyor 
koşuyorlardı. ve: 
Va.kanın esası henüz anlaşılamamış- - Zi!Uenen yeri önce dağlamak ili.-

ti. _, Zlmdır. Slz doğrudan doğruya ziftll-
Her le.atadan bir ses çıkıyordu: Yorsunuz ... Bu, çok eski bir usuldür. 
c- Reis canından bezmiş_. Kendlı1I Bu sureUe Iaı.latatlanan bir tekne 

katran kazanına atmış!. uzun müddet su içinde kalamaz. Hal-
e-- İspanyol kaptanı ona bir oyun bukl bizim kalafatıadığımız teknelerle 

oynadı ... Kazana düşürüp vücudünü su üstünde, hiç bozulmadan, su sızdır
ortadan kaldırmak icin, böyle bir tu- madan uzun zaman kalınabillr. 
zak kurdu. Fakat, reisl kurtardılar.• Diyordu. Bu şekilde yapılncak kala-

«- Bunların hepsl manasız tahmin- !atın daha faydalı olacağını bilen Ça. 
ler ... Çalı bey, bastığı yere dikkat et- lı bey, Aivaronun işçilere çok iyi öğüd
medl. Çürümüş tahtalara kuvvetle ler verdiğini o gün ilk defa görüyordu. 
abandı. Tahtalar çöktü ... Denize düş- Donanma beyi, ynnında duran Türk 
tü.. kaptanlarından birine: 

Zahirde gbriinuşe bakılırsa, en - ~u adam bize fenalık yapmak Is-
doğrusunu bu ndam söyıüyordu. Çalı tese, Ispanyol kalafat usulünü bizde 
bey bastığı yere dikkat etmemişti. tatbik etmek ve denlzcllik sırlarından 

Türk kaptanlnrından biri, Çalı beyin biri olan bu işi bize öğretmek lstemez-
boynuna sarıldı: dl. 

- Geçm_iş olsun, reis! Sakın blr da- Diye söylenmişti. Çalı beyin nrknda-
ha böyle çürük tahtalara basmayın. şı, köprü kazasının bir sulkasd olnmı
Aıtınızda birçok knyıklar varken, ne yacağını, bu kazanın - köprü o halde 
diye bu köprüdf:n geçiyordunuz? kaldıkça - herkesin başına geleblle-

Çalı beyin sersemliği gidince aklı ceğinl söyledikten sonra: 
başına geldi: - Köprünün tamirine hemen başla-

- O sırad benim arkamdan kim ge- nıyor, dedi, takat bu sözlerimle kaptan 
llyordu? Bunu gören var mıdır? Alvaronun tamamlle masum olduğuna 

Diye sordu. lnandığ1mı zannetmeyin! Ben, onu, 
İşçllerden biri cevap verdi: aramıza glrdlğ, ilk gündenberl göz 
- Ben gördüm ... Arkanızdan kaptan h.apslne almışımdır. 

Alvaro geliyordu. Kaptan bundan sonra şu kısa mace-
Blr başka işçi de şunları söyledi: rayı donanma beyine anlattı: 
- Siz tam zırt dubasının önüne gel- - Bir giin Antalya kıyılarında de-

diğiniz zaman, kaptan Aivaro eğildi ve mirli olduğumu~ sıralarda, Alvaro ile 
tahta.lan karıştırdı. Bunu uzaktan konuşuyorduk. Ispanyol, Venedlk do
görd üın. nanmalnrını muknyese ederken, bana: 

Çalı beyin lç!ne bir şüphe girmişti. cı\kdenlzde İspanyol donanmasından 
- Bu, herhalde benim dikkatslzll- daha kuvvetli bir donanma yoktur.• 

ğlmdlr. İnsan köprünün üstünde bir dedi. Ben: cBugün öyle olablllr. Fakat 
tahtayı oynatmakla, öbür taraftaki yarın Türk donanması kuvvetlenirse, 
tahtalar çökmez. Ispanyol donanmasının değeri sıfıra. 

Dlye cevap veriyorsa da, içinden düşerh dedim. O lsrorla cevap verdi: 
kaptan Alvaro hakkında bir takım hU- ıHayır, Türkler kuvvetlendikçe, onlnr 
kümler vermekten de kendini alamı- da kuvvetlenecektir. Akdenlzde korsan 
yor, ancak bunu etrafındakilere belli hakimiyeti mutlaka İspanyollarda ka-
etmemeğe çalışıyordu. lacaktır.• 
Çalı bey Hüseyin reis isminde bir - Sen bu söz üzerine Alvaroya ne 

kaptanın çektirlsine binerek, mahud cevap verdin? 
köprüden tersanenin merkezi olan ka- - Birlikte !<;!yorduk... Biraz daha 
latat yerine doğru açılmıştı. kendisini sarhoş ettim. cTürklerin ya. 

kında nasıl kuvvetlendiğini görccek-
Herkesln ağzında bir söz, her işçln!n sini• dedim. A!varo bu sözüme ~dcta. 

kafasında bir ko.naat yer etmişti: hiddetlendi: crGörcccğiml ummuyo
. c- Kaptan Alvaro, içimize giren bir rum. Böyle kaplumbağa yürüyüşile do
Ispanyol casusudur. Donanma beyini nanma büyümez ve kuvvetlenmez. Ge
öldürmeğe azmetmiştir. O, bu işi yap- micllerinlzin hepsi devşirme usuıue 
tıktan ve donnnmanın, tersanemizin toplanmış bir tn!-..ım acemi ve denlzcl
iç yüzünü görüp anladıktan sonra, l llkten anlamayan adamlardır. Bunlar
tekrar İspanyol donanmasına döne· la Isp~nyollara karşı koyamazsınız!, 
cektlr!.ı dedi. Işte, o gündenberı Alvaroyn kar-
Akıl ve mantığa çok uygun olan bu şı itlırtadsızlığım artmıştı. Eğer bu 

şüphe ve tahminlere ehemmiyet ver- adam yanımızdan kacmağa muvnffnk 
mek, bunların üzerinde durma!'. gerek- oıı.~:sn, Ispanyaya döndüğü zaman: 
ti. uTurklerln denizcili~! hiçtir. Gemllerl 
Ak~enlzde her millete meydan oku- değerslzdl.r. Onin.rdan korkmayın!» dl

yan Ispanyol donanması, Türkler Ak- yecek ve Ispanyol kcrsanlnrının cüre
denlze çıktığı gündenbcri meydanda tini arttıracak. Halbuki, İspanyollar, 
yoktu. Ispanyoi korsanlarının lşlne, ti- bizim Gelibolu tersanesinde akıllan 
caretlne ket vuran Türk denizcilerinin durduran bir gayretle yeni yeni gemi
maneviyatını kırmak için, Alvn.ro gibi ler inşa ettlğlm!ze ve çok yakında Ak
serseri ruhlu 'e cüretkir bir kaptanı denize baştan başa hıiklm olacağımıza 
Türklerin içine sokmak hiç de akla kanidirler. 
sığmnz bir hareket değildi. İspanyol- ( Arka.sı var) 

Öğleden sonra arabayla bir ge· Misalleri taklid edildi. Artık Ro-
zin~i yapmağı teklif etti. Genç kadı- mada, gayet yüksek tabaka 
nın böyle dolaşmaları pek sevdiği- mensubu kadınlar, tuvaletlerini ve 
ni bilirdi. Her halde zevk alacağını tarihi mücevhcrlerinl alelade bir 
umuyordu. lokantada teşhir etmek modasına 

Dora kendi kendine ceza vere· kapıldılar. Tıpkı yeni zenginler 
medi. Bu teklifi reddedemedi. Ka· gibi ..• 
bul etti. Fakat gayet vakur bir la· Eski aristokrat ziyafetlerine halef 
kaydlikle. olan bu modern otel toplantıları yü-

Hem, o sabah uyanır uyanmaz rekler acısı bir manzara arzetmek· 
aklına dahiyane bir fikir gelmişti. teydi. Farkına varmakııızın böyle 
Öyle bir fikir ki, onu keyifle hay· bir modayı ortaya atan Dora'nın 
kırtmışh. Hemen zıplıyarak yata· omuzlarında güzellik hesnbınıı bir 
ğından kalkmıştı. günah yüklüydii. Fakat artık bu se-

Geçen kış, evinin tertibi henüz ne evinin tertibi yoluna sokulduğu 
tamamlanmamış olan Dora, Grand ıçır. misafirlerini otele çnğırmıya
Hôtel' de ahbaplnnna öğle ve ak- caktı. Kocnsile de böyle kararlaş· 
şam yemeklerile çay ziyafetleri ve· tırmıştı. 
riyordu. Lelo, istemiye istemiye ra- Genç kadın kendini son derece 
zt olmuştu. Bu bid'at muhitte f ev- muazzep eden bi: gece evvelki 
kalade tenkidlere sebebiyet ver- vakadan sonra, ailesirrin hususi 
mişti. Siyah sosyetede bununla çok dostu olan Amerikan sefirini akşam 
zekice alay etmişlerdi. yemeğine çağırmıştı. Bir hafta evve• 

Lakin bu ziyafetler, umulmaz bir !inden davetiyeler gönderilmişti. 
rağbet kazandı. Prensler, dükler, ve Ayni gece diplomatlar da çağırıl· 
saray gibi evleri olan diğer asilza· mıştı. Roma sosyetc9':nin başka 
delerle zenginler ayni otelde ziya- mensupları da vardı. Tabiatile dük 
fetler vcrmeğe koyuldular. Bunu Avelina ile zevcesi, yani Dora'nın 
hem daha elverişli, hem de keseye görümcesi. 
daha uygun bulmuşlardı. (Arkası var) 
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ve NUKUD FİATLERİ Muham~e!1 bedeli 17000 lira ola.n 9 kalem tazyUcı hava aletleri 19 3.1941 
ça?şamba gunu saat 15.30 da .kapalı zarf usulü ile Ankarada Idarc blna-

laviçre ordusu başku
mandanının beyanati 

(&.tarafı 1 inci sahifede) Bir Yunan gazetesi: 
«İnhidam alametleri 
baıgösterdi » diyor 

4 Şubat 1941 sında satın alınacaktır. 

Alman kıtalarının Marsilya veya 
Toulondan geçmelerine müsaade 
olunmasını ve bu kıtalarla harp 

DEVLI:T BORÇLARI Bu f§e girmek isteyenlerin <1275) liralık muvakkat teminat ne ka-
nunun ~ayin ettiği veslkalan 'Ve tekllflerlni aynı gün saat 14:30 a ka:dar ko
misyon :clsllğtne vermeleri ldzımdır. 

malzemesinin Fransız gcmiledle Bi· 
Benı 4 (A.A.) - İsviçre ordu- zerteye nakledilmesinı istemiştir. Atina 4 (A.A.) - Atina a;;..ı.nsı 

aunun başkumandanı general Gui- Notada son ihtar mahiyetinde hu- bildiriyor: Yunan gazeteleri, halya-
90n İsviçrede silahlı teyakkuzun ma- susi bir hüküm bulunmakta idi: Al- nın vaziyeti ile meşgul olmaktadır
nası hakkında gazeteciler tarafından manlar, talepleri reddedildiği tak- lar. Estin gazetesi, münhasıran ital
aorulan suale, ordunun başlıca vaz:i- dirde Fransaya üç gün mühletli bir yan menabiinden gelen ve sıhhatları 
fesinin lsviçre müdafaa sisteminin ültimatom göndereceklerini ilave mutlak surette tebeyyün etmiş olan 
esaslı noktalarında daimi surette ediyorlardı. Ültimatom da kabul malumata istinat etmektedir: Son 
nobet beklemek olduğu cevabını edilmezse bütün Fransayı işgal ede- günlerde alınan bu telgrafların ha· 
vermiştir. ceklerdi. her verdikleri kargaşalıklar, ihtimal 

General Cuison sözlerine şöyle Hitler henüz ült'imatom gönder- İtalyanın büyük şehirlerinde vukua 

% 7,50 933 Türk borcu I. II. m. 
> • 1938 ikrnmlycll 
> > 1933 İkramiyeli Ergani 

A. B. C. 
> 'l 1934 Sivas-Erzurum 1 
11 » 1934 Sivas-Erzurum 2-7 
> 2 1932 Hazine bonolan 
• > 1934 > > 
> > 1935 > > 
• 1938 > • 

A. Demlryolu tahvlll I-n 
> > m 

A. Demlryolu mümessil senet 
Haydarpaşa. Umanı 

H. limanı mümessil senedi 

HİSSE l'ıEN'ETLERİ 

L. K. 
19.85 
19.85 

19.98 
19.45 
19.55 
60.50 
15.50 
29.50 
62.62 
42.-
41.40 
39.75 
44.-
41.75 

devam etmi!ltir: c:940 mayısındanbe- memiştir. Siyasi mahfillerin kanaati- gelmcmişl'ir. ihtimal henüz umumi 
ri beynelmilel hadiseler müdafaa ne göre, bundan sonra da gönder· bir ihtilal arifesinde bulunmuyoruz. 
sistemimiz.in tatbikatını tamamile meğe cesaret edemiyecektir. Hitleri Fakat bir inhidamın ilk alametleri 
değiştirmiştir. Yeni planlarımız tehdidini kuvveden Erile çıkarmak- görülmüştür. Herhalde ltalyanın 
adetçe azlığımızı telafi etmek için. tan meneden nokta mareşal Petai· vaziyeti askeri, siyasi, mali ve jaşe llO.-

.f d ı k h b' T. C. Merkez bankası ~c~bhıdndfa dağlardda'n azami istı a eyı 1 nin denizbvc
1 

mübs.t
1
em ke e a.r ıne bakımlarından çok fenadır. T. İş bankası nama muharrer 9.95 

ıstı a etmekte ır.> kolayca aş aya ı ece vazıyette K 1 d te . nin T. İş bankası (hamile alt) 10.20 
Maamafih generalin fikrince ls- olmasıdır.> iZi or . unun gaz~ Si T. İş. bankası mümçssll his. 103.-

viçre kuvvetlerinin yeni sistem mu· Diğer taraftan Daily Mail gazete- hır makaJe,ı A. Demiryollan şirketi <% 60l 22.75 
cibince tah§id edilmesi hudutların si, Afrikada büyük kuvvetlere ma- Mo.kova 4 (A.A.) _ Britanova A. Demiryollan şirketi (% 100 38.-
müdafaasından vazgeçildiği demek lik bulunan general Weygandın Al- ajansından: Kmlordunun naşiri Eskl~chlr çimento şirketi "1.75 
değildir. General Cuison lsviçre or- man talepleri karşısında gittikçe da- olan v• Moskovada inti.,ar eden Şirketi Hayriye 26.-
d 1 k .. ~ Şlrkell Hayriye temettü 21 -

usunun müdafaa hazır ığına en a· ha müetakil bir variyet almakta ol- Krasnaja Svestn, askeri münekkidi --------------·-
ti bir itimadı bulunduğunu kaydey- duğunu yazıyor. albay Popofun Akdeniz vaziyeti ECNEBi TAHVİLLERi 
)emiştir. Mareşal Petain'in hakkında bir makalesini neşretmiş· 

Kanada azimkar vazİytİ tir. Makalede ezcümle föyle denil-

1..ondra 4 (AA) - Müstakil mekted-ir: 

İngiltereye yeniden 50 
bin asker gönderiyor 

Fransız ajansı tebliğ ediyor: Amiral İtalyan - Almıın ha,•a kuvvetleri· 
Dar lanın Journal gazetesinde intişar le f ngiliz filosu arasında mücadele
eden ve Fransız donanmasının nin inkişaf etmekte olduğu Akde
Fransız hakimiyeti altında kalacağı· nizde, denizde yapılan ilk taarruzla 
na dair bulunan beyanatı fngiliz ga- İngiliz deniz üslerine karıı yapılan 

Ot.tava 4 (A.A.) _ Kanada Milli z~tele~ tar.afın~an Petain .hükumeti- hücumlar şimdiye kadar vaziyeti 
Müdafaa Nazırı yakında 50 bin Ka- nın Hıtlerın agır taleplerıne muka· değiştirmemiştir. Bunun manası İtal· 
nadalının İnglltercdcki Kanada kuv- vemet edeceğine bir alamet telakki yanların Libyadaki vaziyetlerinin 
"feUerlnc iltihak edeceğini söylemiştir. edilmektedir. Amiral Darlan, mec- fevkalade vahim olmakta berdevam 
Kanadnnın harp gemileri 1~4 ten 410 a bur edildiği takdirde, Fransız filo- bulunduğudur. Cerbub' daki beşinci 
çıkanlacaktır. Kanada, Ingilterenln sunun harbedeceğini de ilave et- ftalyan fırkasının \•niyeti kurtulmaz 
henüz Amenkadan alamadığı harp miştir. bir hal a!mağa başlamıştır. 
malzemesinin hnalini arttıracaktır. Gazeteler ittihaz ettiği azimkar Keza hür Fransız kuvvetleri tara-

Ottava 4 {A.A.) - Kanada Bavşekl- hattı hareketten dolayı mareşal fından Muuuk bölge.finde yapılan 
11 B. Mackenzlc Klng, Kanadanm im- P' . . kd' k f k d" k d k d k d M 
Jlarntorluk hnrp gayretine tam mana- etaını ta ır etme. te, a at u~- a mı a ay etme icap e er. , a-
sile iştirak azmini gösteren beyanat- manın Fransa~ı da~ı~~n bozarak ış kineli kuvvetler tarafından çöl üze
ta bulunmuştur. Başvekil, otta\'a başına Lava) ıle butun Alman ta- rinden yapılan bu cüretli hücum 
radyosunda söylediği bir nutukta de- leplerini mutiane kabul edecek di- Libyadaki umumi vaziyetin dikka
mlşt.ır ki: ğer bazı kimseleri getirmek İçin aza- te layık bir vasfını teşkil etmekte• 

•Kanada, beklenen Alman taar~u- mi derecede gayret sarfetmekte ol- dir.> 
z~na karşı müdafaaya _ış~lrak için In- duwunu da kaydeylemektedirler. 
gıltercye yeniden 25 kuçuk hava filo- g. . . . .. 

Şanghayda Çinli bir 
muharrir öldürüldü 

su göndennl'k üzeredir. Diğer taraf- .. Tımcırı:ı dıploma~ık ~uhabır.me 
tnn Kanad:ının şimdi 175 gemi vel5319 gore Parıse B. Flandın yerıne amıral 
tnytadan mutcşekkil olan filosu 413 Darlanın gönderilmiş olması, başlı
gemlyc ve 26920 kişilik bir müretteba- ca müzakere mevzuunun Fransız fi. Şanghay 4 (A.A.) - Stefarri 
ta lblü[: edilmek üzcredlr.11 ]osu ile Akdenizdcki limanlann, ajansından Çin lisanile İntişar ct

Avustralya 

Basvekili 

bilhassa T oulon ve Bizerte deniz mekte olan bir Amerikan gazetesi
üslerinin kontrolu meselesinden inin direktöre King - Huating, dün 
ibaret olduğuna bir delildir. atılan üç rovelver kurşunu ile öldü-

AmiraJ Darlan tekrar riilmüştür. Mumaileyh, Şang Kay 

P • "d k 1 Şek taraftarı idi. Cinayetin siyasi 
arıse gı ece sebepler dolayısile yapılmııı olduğu , 

Vichy 4 (A.A.) - D.N.B. bildi- zannedilmektedir. 
riyor: Amiral Darlan bu akşam Pa
risten Vichy'ye dönc;cek ve gelir 
gelmez mareşal Pctainle görüşecek· 
tir. 

Kudüste gazetecilere 
r 

beyanatta bulundu 
Vichy'nin siyasi mahfillerinde he· 

1m kudus 4 lA.A.) - B. B. C.: İn~l.llz yan olunduğuna göre, amiral Dar-
pa.ratorluğunun harp mesaısıni lanın mareşal Pctaine raporunu ver· 

arttı~:ı~ için ~gl!tere hüki'ımet erkfı- dikten sonra Pariste görüşmüş ol-
nııe goruşmek uzere Londraya gitmek- w . ı· h h 
te olan Avustralya Başvekili B. Men- dugu. kımııelere rnare~a ın attı a· 
zies F'illstln:lcn ceçm!ştlr. Başvekil rekeh hakkında malumat vermek 
dün şu beya:ıatta bulunmuştur: üzere yakında tekrar Parise gitmesi 
•- İng!Uz camiasını teşkil eden hü- muhtemeldi.r. .. . 

kfnnetıer hiçbir zaman bu kadar müt- B. Lavalın muhım bir mevkie 
tehfd ve kuvvetli olmamıştır. Şimdiki getirilmesi mareıal Petain'i ıahsan 
halde Avustruiyada 8000 pilot tnlim küçük dü~ürecektir. Çünkü mareşal, 
Cornıektedlr. 150 bin amele Avustralya Lavali malum ve kafi sebepler do
harp fabrikalarında çalışıyor. İnglllz Jayısil~ bizzat iı başından uzaklaş· 
•e Avustralya kıtal~nnın Afrlkadakı tınnıştı. Lavalin ıahsiyeti, Hitler 
DlUVnlfak.ıyetlerl, bilhnss:ı Fransız · · körükörüne itaatin fonsalinden 
rnilletı üzerinde büyük miinevi tesir ıbçınk b. d w'ld" 
)':lpacaktır.• aş a ır şey egı. ır. • . • 

A 11 Fra için Tımes B. Lavalın Quıslıng den 
vustralya B:ışvekl , nsa f 1 d v k d d' 

nıüesstr bir surette kurtuluş temenni arkı o ma ıgını ay e ıyor. 
etmiş, Yunanistan hnkkında da ıu Lyon radyosunun 
sözleri söylemiştir: b • t hl•"'• 

cnu cesur mlllet biitiln dünyanın ır e ıgı 
nazan dikkatim çekmiştir.• Londra 4 (AA) - Lyon rad-

lngiltereye hava akını 
ı.ondra 4 (A.A.) - Hava ve Dahili 

Emniyet NcıareUerlnln müsterek teb
liği: . 

Bu gece münferld bazı düşman tay
yareleri tarafından Londra üzerine 
yangın bom1'alan atılmıştır. Çıkan 
nngınlar çnbuk söndürülmüş ve ciddi 
hiçbir hasar vuku bulmamıştır. 

Ke1.a. Doğu IngUtercsi üzerine de 
boınbalar dü~müşse de pek az hasar 
VUku bulmuştur. Ölen ve yaralanan 
Yoktur. 
_Düşman fası.lalı bir surette ve kü
~ mikyasta olmak üzere faaliyette 
1ı: tınmuştur. Ciddi hiçbir taarruz 
aydedllmenıiştır. 

Alman gönüllü itfaiye 
teşkilatı 

ileri' bil uı 4 {A.A.) - D. N. B. ajansı 
de dınyor: Alman polisinin şcflerin
ku n dblrı olan general Da.lucge bir nut
han a, Alman P011slnln vazifelerini 
nıt.ş~1~Y~~lştır. Gencrnl Daluege de-

yosu dünkü neşriyatında Pariste teş
kil edilen (Rassemblement National 
Populaire) partisi ile mareşal Pe· 
tainin son teşkil ettiği parti arasında 
hiçbir münasebet olmadığını bildir· 
miştir. 

Londra 4 (A.A.) - (B.B.C.): 
Alman istihbarat ajansı (D.N.B.): 
Pariste yeni bir fırka teşekkül etme· 
sinin F ransızlann ekseriyetin Vichy 
hükumetinin bugünkii vaziyetten 
memnun olmadığını gösterdiğini bil
dirmektedir. 

Vichy 4 (A.A.) - Milli konse· 
yin şubat sonunda Lyon' da toplana
cağı bildirilmektedir. ----
Danimarkada alümin-

yom para 
Kopenhag 4 (A.A.) - Stefnni 

ajansındnn: Danimarka devlet ban
kası, bakır paralar y(;rine alümfo· 
yom parnlnr çıkarmaktadır. Bakır 
para' ır, piyasadan çekilecektir. Ye
ni paraların imalinde kullanılan ma
den, Danimarka halkının kendi is· 
teklerile alümınyom toplamaları su· 
retile elde edilmistir. 

Edirne tekrar İşığa 
kavuştu 

Edime <Akşam> - 52 günden beri 
ış:ksız kalan Edlrneml..: nihayet bu 
akşam ışığa kavuştu. Bir müddet
ten beri şehrimizde bulunmakta olan 
Nafia Veklaetl yüksek mühendisleri 
elektrik fabrikasındaki incelemeleri
ni bitirerek makinelerin işleme{;e mü
sald vaziyete geldl~lnl görerek şehre 
cereyan verilmesi için makineleri ça
Jı.ştırtmışlarclır. -----

İki İngiliz balıkçi 
gemisi battı 

Londra 4 (AA.) - Amirallık 
dairesinin tebliği: Amira1lık dai~csi 
Relonza ve Luda]ady balıkçı gemile
rinin battığını bildirmekle mütecs
ıriftir. Luda]ady de insanca hiç zayi· 
at olmamıştır. Ölenlerin yakın ak
rabalarına haber verilmiştir. 

Bulgar İktisad Nazirinin 
bir nutku 

Sofya 4 <A.A.) - D. N. B.: İktlsad 
Nazın B. Sagorov dün Svltchov'da bir 
nutuk söylemiş, Bulgarlstanın bir sulh 
siyaseti takip ettiğinden ve memleke
tin iktisadi vazlyctınln memnuniyet 
verici olduğur.dan bahsetmlştll'. 

Macaristanda yahudiler 
hakkındaki kayıtlar 

Budapeşte 4 (A.A.) - Stefani 
ajansından: Şeker, tuz ve un 6ca
reti yapmaları menedilmiş olan ya
hudilerin pirine ticareti yapmaları 
da yasak edilmiştir. 

lsviçrede askeri sansür 
Bern 4 (A.A) - Stefani ajan

sından: Hük\lmetçe bir proje tan· 
zim edilmektedir. Bu projeye naza
ran siyasi, iktısadi ve askeri mahi
yetteki her türlü neşriyat baskıya 
verilmeden evvel erkunıharbiyenin 
sansürüne arzcdileccktir. 

Balhkta buz kütleleri 
Stokholm 4 (A.A.) - Bothni 

nü~~tfalye hizmetinde mllyonlnrca yo
Ya u vardır. Keuı hasara uğnyan vc
c~c Ylkılan evlerin tamlrl ile işUğnl 
lAh n ~lr servis mc,·cuttur. Gençler sı
hcn~ ına alınmıştır. Bunların yerine 
hass z nskerc eelpcdllmiyenlcr ve b!l-
16 a fcdakürlıklara amade bulunan 
n~ı l7 Yaşınd:lkl Hltlcrel gençler kn-

M B k·ı· h t körfezinde buz kütlelerinin miktarı 
acar aşve ı ı as a ve büyüklüğü pek ziyade artmış ol-

nudapc.şte 4 {A.A.) - steranı ajan- d .. d d" d • "b l ·1 

muştur .• 

d . B kil k t Telek! iki "Üil- ugun an un en ıtı aren sveç ı e 
sın an. :ışvc on , b F' )A d' d .. k-H k den berl gripten muztarip olup yata.- ın an ıya arasın a munn ·~t pe 
ğından çıkam:ı.maktadır. ziyade güçl~mistir. 

Kredi Fons1ye 1903 
• > 1911 

Türk altını 

kupun kesik · 
Amorti 
Kupon 

SUKUT 

Külçe altın bir ğramı 
Osmanlı bankası <banknot) 

KA~IBfYO 

ll2.-
105.-

59.-
1.30 

23.20 
2.75 
2.40 

Türk lirası 
5.24 

J32.20 
Londra üzerine ı sterlin 
Nevyork üzerine 100 dolar 
Parls üzerine 100 frank 
Mllano üzerine 100 liret 
Cenevre üzerlne 100 frank 
Atına üzerine 100 drahmi 
Sofya. üzerine 100 leva 
Madrld üzerine 100 pezeta 
Budapeşte üzerine 100 pengö 
Bükreş üzerine 100 ley 
Belgrad üzerine 100 dinar 
Yokohama üzerine 100 yen 
Stokholm üzerine 100 kuron 

29.'875 
0.9975 
1.6225 

12.9375 

3.1'25 
31.1375 
31.005 

. 
B ULMAC AMIZ 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Soldan sağa ve.yukarıdan aşağı: 

1 - Mutlaka. 
2 - Kısa dc~ıı - Mcrhnmct. 
3 - Rahatlık \'Cren. 
4 - İnadcı - Kaba bir hitap. 
5 - vasü oıa.n. 
6 - Eti kavur \'e küpe 'Yerle~tlr. 
7 - Süratıe. 
8 - Kim kırdı ıse o yesin. 
9 - Mani olma - Başına •B• gelirse 

büyük blr deniz mahlükudur. 
10 - Ruh - Tersi konforlu mlnder

dlr. 
Geçen bulmacamızın halli 

Soldan sağa vcı yukandan apfı: 

1 - Günaydın. 2 - 'O'ntformalı, 3 -
~ihayets!z, 4 - Afaroza, Bı, 5 - Yoyo, 
Ilımaı, 6 - Drezlna, K. H., 7 -İmta
har, E. U., 8 - Nas, İtm, 9 - Llbake
tüm, 10 - Kmlhummn. 

AKŞAM 
Abone ücretleri 

Tllrk17e Ecnebi 

seneııt 
8 Aylık 
1 Aylık 
1 Aylık 

HOOturuf 
'150 • .. ()() . 
150 • 

2700 tunıf 
1"50 • 
800 • 

• 
Posta lttlhMma c!ahll olmıyan 

ecnebi memlekeUer: seneutı : 
3600, altı aylılı 1900, Oo 1.1lılı 

1000 ıruruıtur. 

Telefonlarımız: BaflDDbarrlr: 2156 
Yazı lflerl: 20765 - fdare 2oaı 

l\lüdür: 2"97 

Mııhancm 8 - Kasım 90 
S. 1m. Gil. Ö~. İki Ak. Yat. 
E. 11,58 1,39 6,59 9.42 12,00 1,3 
Va. 6,27 8,08 13,28 16,12 18,30 20,0 

İdarehane: BabılUl civan 
Acımusluk sokak No. ıs 

Prof. Dr. 

Kemal Cenap 
Doğu Palas 2. Lamartln Cad. 5 

Taksım. Telefon: 43963 

Şartnameler parasız olarak Anknrndn. Malzeme Dairesinden, Hapdarpa-
şa.da Tesellilm ve sevk Şetllf:!lnden dağıtılacaktır. (659; 

Beykoz Askeri Satın Alma Komisyonundan : 
1 - !>O ton saman 10/2/.941 ~zartesı günü saat 14 de Beykoz askeri satın 

alnın komlcyonunca münakasaya konmuştur. 
2 - Takarrür eden flat uzerinden ~ de 15 teminat alınacaktır 
3 - Evsaf ve şerait hergun mczkür komisyonda görülebilir. · 

Üniversite rektörlüğünden 
(723) 

Ceza Hukuku, Medeni Hukuk. De\'letle~ umum\ Hukuku, Devletler Hu
susi Hukuku, umumt Fclse~e ve Mantık, Türk Edebiyatı Tarihi, Alman Fl
lolojisl. umumi Iktlsad ve Iktlsad Teorisi, Maliye ve Maliye Kanunları, Ik
t1sad ve Iktisadl Doktrinler T:ırlht, Anatomi, Hayatı ve Tıbbi Kimya doçent
liklerl açtktır. Namzetlerin 5 Nisan Cumartesi günü ;yabancı dil imtihanı ve 
15 nisanda esas imtihan yapılacaktır. Doçentllk imtihan tallmatı hükmün
ce tezlerin 5 nisanda verllmiş olması lhımdır. İsteklilerin sıhhat raporu 
6 fotoğraf nufus tezkercsl ve 1lnı1 hüviyetini gösteren fl§ler!le Ulşler Tedris 
işleri kaleminden istenecektir.) 27 Mart 1941 tarihbıe kadar Rektörlüğe 

müracaatları. C786l 

SİPAHİ OCAGINDAN: 
Ocağın 26/1 /941 tarihinde toplanması kararlaıtırılan sencJ.ik kon

gresi ekseriyet hasıl olmadığından dolayı Ocak nizamnamesinin 2 3 
üncü maddesi mucibince 9/2/941 Pazar günü saat 18 e tehir olun• 
muştur. Azanın meıltur gün ve saatte t~rifleri rica olunur. 

RUZNAME 
1 - İdare Hey' etinin okunması. 
2 - Hesap raporunun okunması ve tasdik; 
3 - Hesap müralcipleri raporunun okunması 
4 - 1941 aencai bütçesinin kabulü 
5 - Müddeti biten Reis yerine Reis intihab\ 
6 - Müddeti biten Hey' eti idare yerine yeni hey"eti idare intillabı 
7 - Müddeti biten hesap müralcipleri yerine yeni hesap müra-

kipleri intihabı 
8 - Müddeti biten haysiyet divanı yerine yeni haysiyet divanı 

İntihabı. 

Marmara üssü bahri ve Kocaeli Mat. Mv. 
Komutanlığından : 

Cinsi Mikdan 

Arka çantası '480 adet 
Palaska takımı 1355 11 

Örme palaska 643 • 
h ba§ı elbisesi 32 takım 
Alafranga kaşağı 356 adet 
Gebre , '112 • 
~ 100• 
Yem torbası • 3M • 
Keçeli belleme 351 • 
Toplu kantar 3 • 
Yukarda cins ve nlikdan yazılı eşyaların lV kor anbanndan alındığına 

dair Kocaeli Mst. Mv. anbannca. tanzim edilen 2/9/1940 günü ve 745335 
sayılı ayniyat tesellüm makbuzu zlyaa uğramıştır. Bıı makbuzun hükmü ol-
maaıın Han olunur. 11749" 

Fiat müra kab e k ômisyonundan: 
47 No. lu ilan 

İstihsal mahallcrlndekl yüksek tlatlar dolayıslle badema Trakya malı 
ve Trakya ncv'lnden birinci tallte yağlı beyaz peynlrJerln lzam.l toptan sa-
1.Jf fiatı 45 pernkende hami satış tlntl 55 kuru~. ikinci nevi beyaz ~ynlr 
toptan au.inl i2;5 perakende 52,5 turuıtur. ıı:820~ 

l·············································································ı Deniz Levazim Safin A lma Komi•yomı ilônları 
........................................................... .................. 

20.000 kilo süt 
ıo.ooo kilo l'Oğurt 

Tahmln bed'11 
Lira Kr. 

3200 
2125 

5325 

00 
00 

00 

İlk teminatı 
LtrnKr. 

399.38 

1 - Yukarda. yazılı siit '\"C yolurdun 17. Şubat. 941 pazartesi günu sanı 
H de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - 1.ııtıu sUt ve yoğurdtm tahmin edilen bcdellerl hlzalannd:ı gösterll
mlş olup ilk tcmınatlan 399 lira 38 kuruştur. 

3 - Şartnamesini görmek ve almak isteyenlerin her &ün Ye eksiltmeye 
iştirak edeceklerln de ta.ndm edecekleri kapalı zarfiannı belli gün ve 
saatten bir saat evveline kadar Kasımpaşada bulunan komisyon bqkanlığı-
na makbuz mukabilinde vermeleri. «683• 

* Marmara tlssi bahri Jt, fiatmalma komisyon111ulan 

roz ŞEKER iLANI 
ı - Bir kilosuna. tahmin edilen fiyat SS kuruş olan 10.000 kilo toz ~e

ker, pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - PazarlıRı 8. Şubat. 941 cumartesi günü saat 12 de İt.mitte term1e 

kapısındaki komisyon binasında. yapılacaktır. 
3 - Temlnat pazarlılc günü takarrür edecek .lhale bedeli üzerinden ~ 

15 nlsbetınde derhal alınacaktır. 
4 - ~klllerın bu işle iltlli tJcaret vesiknslyle blrlitte muayyen gün 'VI 

saatte komisyona müraeantlan. ..7'6• 

lstanbul Mıntaka Liman Reisliğinden: 
Riyaset \'C .mıntakn. Ilınan rcls.llklerlle tali ınman dairelerinin memur

lan ve odacılnn Jçln 125 - 130 takım gemıenerl !çfn 15 \atım elbise ve kas
tet Ue 22 adet kaputun ımau açık eksiltmeye konulmuıtur. Tahmin bedeli 
4024 lira % 7,5 temlnntı muvakkate 301 lira 80 tunıfiur. tbale 17/2/941 pa
zartesi günü sa.at 15 dedir. Taliplerin bu işlerle l§tlial ettıklerlne dair nlaU 
ve ticari vesa.1t teminat muvatkate makbuz ve;ya bant& mektupları 11• 
ihale gtlnil oaıa'tada nbbm. :nzerlnde İstanbul mın&ak& liman .elslltt S&
tuıalma Jtomlsyonu relslJtlnc ve §attnameyl almak ı.ste,enlerln riyaset ida-
re şeniğlne müracaatlan mm olunur. . dltlıı 

Kadıköy ikinci sulh hukuk hakimliğinden: 
Kadıtöyünde Tayyareci Sami sokağında. 6 sayılı evde oturmakta lken 

2/12/940 tarihinde Kadıköy iSkelestnde denize düşerek ölen Anadolu npuna 
çarkçı baflSl Karabet oğlu Sahnk Nurlcnnyanın kanuni mlrasçılan tanıeş
lerl tarafından mirası red ve tescıı cdildlğlnden mirasının iflas yolılc tas
fiyesine karar verllml.ş ve 3/2/941 tnıihinde ınüsı. açılmıştır. miıteveffadnn 
alacaklı olanlarla istihkak iddlnnsındn bulunanların ilfuı tarlhlnden itiba
ren bir ay içinde müracaat ve nlncnk ve lstihknklanrıı kayıt ettirmeleri ve 
vesikalarını tevdi eylemeleri, müteveffaya borçlu olanlann da bu muddet 
içL,de kendilerini ve borçlannı blldlrmelerl, mütevcffan111 mallarını her ne 
suretle olursa olsun ellerinde bulunduranların bu mallar üzcrindt:kl haklan 
mahfuz kalmak şa.rtile r.yn!. muddet içinde haklmliğlmlz emri.ne bu malları 
tevdi eylemeleri ve nks!. halde ceznl mcsullycte uğr:ısaca.klnn ve alacıı.klıln
rın da ı.t2/9.;ı cumn.rtcsl günü s:ı.nt 10 c1n ilk alacaklılar toplantısında ha-
zır bulunmnlcı.rı Ull.n olunur. (802) 

lstanbul Yükçüler Cemiyetinden: 
Cemiyctimlzln senelik kongre l çokluk olmadı~ındnn ıo 2 941 pazarte

sine talik edilmişti. Alfı.kndnr bııtuıı rkadnslruın o gun saat 10 dan 17 ye 
kadar Cemiyet Merkezine lı;l :m lt>ı ı 1 n olun ır. 

RUZNAME: 1 - Senc!IK iş r. poru :: - Hcsnp ve bütçe, S - Nısu Idare 
Hej-pttnln seçimi. • 
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-611---------· lıtanbul lt Bankan Uıpanda . Cifi . AZDAN &Eli . -
Uzun senelerdeoberi muhterem miitterilerinia ~eccUlı •e r·att:Hıaıld 

l •tanbul Leva%im 
ô.mirliği •atın alma 
komisyonu ilanlari e O halde boğazımıza iyi bakmalıyız! •. e 

Boğazımıza iyi bakmak demek; 
• • • iyi gıda almak dernektir • • • 
yi gıdadan maksatta, /az.la kalöri almaktır. 

kazenmbtadır, Çıkan ilaamiyeleri sizll tutar. 15 ton kunduralık kösele 7500 kllo 
vaketa. alınacaktır. Pazarlıkla. eksilt
mesi 6/2/941 peraembe günQ. saat H te 
Tophanede İst. Lv. Amlrlltı satınal
ma. kcmı.lsyonunda yapılacaktır. Kö
selenin Jcatl temlna.tı yeril olursa. '7200 
Avrupa. olursa 7525 Ura vaketenln 
katı teminatı 2825 11.radır. Nümunele
rt komisyonda. görülür. İsteklllerln 
beW saa.tte komisyona gelmeleri. 

latanbul İt Bankaai karşısında MALOL CEMAL GiŞESiNDEN 
tertip biletlerinizi almanız zenginliği temin etmek demektir. 

Yeni 

Sahibi Harb Malulü CEMAL CANTEZ -----• Fazla kalöri hangi yemeklerde vardır? 

1941 iKRAMiYELERi 
1 adet 2000 Liralık 
3 .. 1000 .. = 3000.-
! .. 750 .. = ısoo- ., 
4 H 500 .. = 2000..- ., T. iŞ BANKASI 
8 .. 250 • = 2000.- ., 

35 • 100 .. = 3500..- ., 1941 Küçük 
80 .. 50 .. = 4000.--Tasarruf H esaplari 

300 H %0 ot = 6000.- ti 

ikramiye Planı Keşideleri: 4 Şubat, ! Mayıs, 1 Ağus
tos, 3 İk.inciteşrln tarihinde yapılır 

KUŞ TÜYÜNDEN ,. 
Yastık, Yorgan, Yatalı: kullanmak hern kt" ·enize ve hem de ı 

·;~::~E~ ~~~~~~Jk~~~~y~~!~~~~ ç~.!!JJR 1 
, PEK MÜHİM , 

Bu pahalılıkta evinizde 37 buçuk kuruııla ancak bir mangal ya- ı 
kabilirsiniz. Lakin me§hur ABDULLAH EFENDi AlLE MA TBAHI 
bu para ile evinize kadar bir günlük yemek gönderir. Harbiye 

•••••••••Mektebi karşısında 295 numara. _____ .. _ 

Anbar inşaatı 
Toprak Mahsulleri Ofisinden : 
ı - Dinar istasyonunda yapılacak nnbar ve idare binası 

ile sair işler götürü olarak kapalı 7.aJf usulile eksiltmeye ko
nulmuştur. Keşif bedeli 68;377 <ıaltmış sekiz bin üç yü.z yetmiş 
yedi» liradır. 

2 - Eksiltme 13/2/941 tarihinde saat 15 de Ankarada ofis 
binasında yapılacaktır. Eksiltme şartnamesi 5 lira mukabilin
de ofis umum müdürlüğünden alınabilir. 

3 - Muvakkat teminat miktan 4668,85 cıdört bin altı yüz 
altmış seh;z seksen beş liradır. 

4 - İstckliJer teklif evrakı meyanına eksiltmeye girebil
mek için ihale tarihinden nihayet bir gün evvel ofisten alacak
Jan ehliyet vesikasını koyacaklardır. 

5 - Bu anbara mukterl yalnız 6 ve 8 m/m kutrunda ol

mak üzere 4 ton beton anne demiri, İstanbul'da Beşiktaştakl 1 
depomuzdan bedeli nıukabilinde müteahhide verilecektir. 

(600) (753) 

Bir çift gayet beyaz ve nadide 
TEK. TAŞ PIBLAKTA KÜPE 
6 Şubat 1941 p~embe günü saat 14 de Sandal Bedesteninde 

...... ____ Müzayede aalonunda ıablacakhr.••••••mi 

Selimiye Tümen Satın alma Komisyonundan: 
1 - ı.skerl ihtiyaç için 100 ton saman 3/2/941 pazartesi günU saat 11 de 

ynpılan ~zarlığınıı tallp zuhur ebnlş ıse de verilen flııtıer komisyonumuz
ca gali görüldüğünden mezki1r saman 7/2/941 cuma günü saat 11 de Sellml
ycdc ttimen satınalmıı komisyonunda pazarlıkla. satın alınacaktıf.9 
• 2 - Pazarlık neticesi tekarrür edecek fiat üzerinden % 15 teminat 
alınacaktır. c80h 

Beykoz Askeri Sahn A ima Komisyonundan : 
1 - 40 ton kuru ot 11/2/941 salı günü saat 14 de Beykozda askeri satın 

alma komJsyonunca münakasaya konmuştur. 
2 - Takarrür eden fiyat üzerinden % de 15 teminat alınacaktır. 
3 - Evsaf ve şerait her gün mezkür komJsyonda görülebilir. (722) 

l KURTULUŞ 

BiCKi ve DiKi$ 
' DERSHANESi 

Müdirealı Bayan Papuyuı 

Haftada dört gÜn kadınlara gün
de üçer aa.at Fransız usulü Üe biçki 
ve dikit dersi tedris edilir ve 4 ay
da Maarifçe musaddak <Üploma ve
rilir, F eriköy T epeüıtil 11 O No. 
Papazyan Apartımanı. 

Aşçı kadın aranıyQr 
Alaturka ve alafranga. yemeği 

iyi blllr Aşçı kadın aranıyor. İyi 
aylık verilecektir. Talip olanlar 
öğleden evvel Maçka Teşviklye 
Palu 3 numaralı apartımana. 
müracaat. 

.. 1----------1111 
Muafiyeti olan 
Sınai müesseselere 

iŞ Cetveli 
Batış yeri: Muall1m Fuad'm 

(Anadolu Türk Kitap Deposu). 
Yeni Postane karşısında. Meydan
cık hanında. No. 10, 11, 12 de. 

(850 - 662) 
••• 

45 ton kunduralık kösele ve 22 bu
çuk ton vakete alınacaktır. Pazarlık
la. eksiltmesi 6/2/941 perşembe günü 
saat 14,30 da Tophanede İst. Lv. Amlr
llli satınalmn komisyonunda yapıla
caktır. Köselenin ilk teminatı yerll 
olursa 8450 lira Avrupa olursa 8787 
Um 50 kuruş. Vaketcnin Uk teminatı 
5075 liradır. Nümunelerl komisyonda 
görülür. İsteklilerin belli saatte ko-
m1syona gelmeleri. (853 - 665) 

••• 
1000 adet et satın ve 5000 adet et bı

çağı müteahhld nam ve hesabına 
alınacaktır. Pazarlık.la eksiltmesi 
10/2/941 pazartesi günü saat 15 de 
Tophanede Lv. amirliği salınalma ko
misyonunda yapılacaktır. Tahmin be
dell 6500 lira ilk teminatı 487 lira 50 
kuruştur. Nümuneleri komlsyonda 
görülür. isteklilerin bclll saatte ko
misyona gelmeleri. (856) C700> 

••• 
Haydarpa.,.'ID.dan Balat, Ayvansnray 

ve B~lktaş 'fabrikalanna 10,000 ton 
kadar buğday nakli ettirilecektir. Pa
zarlıkla eksiltmesi 6/2/941 perşembe 
günü saat 15 de Tophanede Lv. amir
liği satın alma komisyonunda yapıla
caktır. Tahmin bedeli 4000 lira llk te
minatı 300 llradır. Şartnamesi komis
yonda görülür. D~ntz vesaıtı olanla
rın belll saatte> komlsyonıı gelme-
leri. C859) (762) 

• •• 

Meaela: İŞKEMBE ÇORBASI - GÜZEL BİR FONFlLE - Zen
ain garnitürlü VİNERŞİNİÇlL - Saltanatlı bir .ŞA TOBRİY AN -
Amerikan usulü bir İST AKOZ - Bir HİNDİ DOLMASI • BİR 
KEKLlK YAHNlSl.. .... 

Bu saydığımız nefis yemeklerin bir tabağı size bir haftalık kalöri 
temin eder. Fransada yemeklerin fenni surette ihzarını tahsil eden 
Al)çıbaşı KOMMİNOS' un hazırladığı bu yemekleri zevk.le, neş· e ile, 
ruhu okşayan müzik parçalarile ve tam bir istirahati kalble yemek 
isterseniz hiç düşünmeden İstanbulun en nez.ih ve en şık Lokantuına 
ko~unuz. Bu Lok.an tanın ismi (BUKET) tir. 

BUKET içkili ve çalgılı LokantaaL Tel: 42160 

Hangi renk sizi mes'ud eder? 

KÜÇÜK iLAN 
okuyuculanmız arasında 

EN SER/, 
ENEMIN 

341 ton dekovil ve ray demiri Geli
bolu ve Çanakkaleyc nak.lettlrllecektir. 
Pazarlıkla eksiltmesi 7/ 2/ 941 cuma gü
nü saat 15,30 da Tophanede Lv. amlr-1 
liğl satın alma komisyonunda yapıla
caktır. İşbu nnk.IJyata elverişli vasıtası 

1 
olanlann kati tcınlnatıarlle belll sa
atte komisyona gclmelerl (865-811) 

EN UCUZ 
vasıtadır. Alım, aabm, ki
ra itılcrinde İJ ve İ7çi için is
tifade ediniz. 

••• 
30 ton ktreç kaymağı alınacaktır. 

Pazarlık.la eksiltmesi 11/2/941 salı gü
nü sant 15 de Tophanede Lv. lim1rllği 
satın alma komisyonunda yapılacak
tır. Tahmin bedeli 11,100 Ura llk temi
natı 8325 liradır. Taliplerin belll vakit
te komisyona gelmeleri. (864-810) 

3600 adet elektrik sayacı 
satın alınacJktır. 

Ankara Elektrik T. A. Şirketinden : 
14826 sayılı ölçüler nizamnamesi hükümlerine uygun ve ilk mua

yeneleri Şirketimiz laboratuannda yapılmak şartile 3600 adet, 1 O 
Amper, 220 volt, 50 periyotluk bir safhalı mütenavip elektrik saya
cı satın alınacaktır. Bu sayaçların intihabında Şirketimiz yalnız fiatı 
esas ittihaz etmeyip diğer fennl evsafı da göz önünde bulundura
caktır. 

Bu sayaçları satmak istiyenlerin, sayaçları hakkındaki fenni izahat

la teelim müddetini bildiren tekJ.if mektuplarını 1 /3/941 tarihine 
hdar Şirket Müdürlüğüne göndermeleri ilan olunur. 

Türk Hava Kurumu Genel Merkez 

PARASIZ 
Bu sihramiz 
yeni pudra 
renkleri tec· 
rübe edile

bilir. 

10 KADINDA 
9u FENA 
RENKTE BiR 
PUDRA 

KULLANIR 

Fena renkte bir pudra, yuzunuze ma köpüğü> ile karıştırılmıştır. Bu 
korkunç bir makyaj manzarasını ve- sayede pudranın saatlerce sabit kal
rir ve sizi olduğunuzdan daha fazla masını temin ettiği gibi pudranın 
yaşlı gösterir. Teninize uygun renkte cildin yağlı tabii ifrazatını masset-

Başkanlığmdan : bir pudra intihap etmenin yegane mesine ve bu suretle cild·in kuruma-
1 - Şartname ve nümuneslne göre yaptınlncak 500 tane altın madalya çaresi, yüzünüzün bir tarafında bir eına ve sertlenmesine ve binnetice 

kapalı zart usullle eksiltmeye konulmuştur. renk ve diğer tarafında başka renk buruşuklukların zuhuruna da mani 
Muh~mmen bedeli, 150000, muvakka~. t~.minatı 1125 JU:,aclır. pudra tecrübe etmektir. Bu tecrü- olur. Her vakit krem.ı köpüğüyle 
2 - Ihales1, 17 şubat 941 pazartesi gunu saat 16 da Türk hnva kurumu b . h b .. . la k t 1 h T kal d 

genel merkez binasında yapılacaktır. , eyı emen ugun sıze parasız o - arııı ırı mış meş ur o on pu -
3 - Nümunest görülür ve şartnamesi parasız verilir. rak verilecek yeni ve cazip renkler- rasmı kullanınız ve birkaç gün zar-
4 - İsteklilerin lüzumlu teminat vesikalarını havi kapalı zarflarını deki Tokalon pudraslie yapınız. fında teninize yapacağı cazip te-

Uıale saatinden bir saat evveline kadar komisyona vermeleri. (680) Bu yeni ~Cild renkleri> (Kromos- kemmülü görünüz. daima kutuların 

'l'ttrkiye (Jttmhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
KurulU§ tar1h1: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türle Urası. Şube ve 

ajans adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevt banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

ZJraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tnsarruı heSjplannda en 
aı &o llr.ı~ıı bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a Ue aşağıdaki plll.na 
~öre ikramiye daıtıtılacaktır: 

4 adet 1,000 liralık 4,000 lira 100 adet 50 lirahk 5,000 lira 
4 • 500 • 2,000 • 120 • 40 • t,800 • 
' 1t 250 • 1,000 • 160 • 20 • 3,200 • 

40 • 100 • 4,000 • 
DİKI\AT: Hesaplanndakt paralar bir sene tçlnde 50 liradan aşağı 

dü~mlyC'r.lere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlaslle verilecektir. 
Kur'lar senede 4 defa 1 eylftl, 1 blrlncikanun, 1 mart ve 

i haziran tarihlerinde çekiJecektir. 

Beykoz askeri satınalma komisyonundan: 
6 Şubat 941 tarihine müsadl! perşembe günü saat 14 de münakasaya 

konulacağı ilan edilen kereste mikta.nnın 98 mctremikAp olmayıp 131 met
re 363 desimetre mikap olduğu ve bu miktar Qzerirıden pazarlığı 6/Şubat/ 
1941 tarihinde saat on dörtte ya.pılacalh ve UAnımızdakl diğer şartıann de-
ğlşmemlf bulunduğu UAn olunur. · c829a 

kop) tabir edilen en son ve modern üzerindeki Tokalon ismine dikkat 
bir makine vaeıtnsile karıştırılmış- ediniz. Teninize uygun renk intiha
tır. Sihriimiz bir göz, tam ve ku- bında tereddüt ettiğinizde lutfen 
sursuz bir incelikle renkleri intihap lstanbulda 622 No. posta kutusu 
eder. 

adresine (Tokalon pudrası eervisi 
Tene gayet uygun bu yeni pudra 

sayesinde artık makyajlı bir yüz 
görünmiyccektir. Tokalon pudrası, 
imtiyazlı bfr usul dairesinde cKre-

V. S.) vaki olacak talepte size 
memnuniyetle muhtelif renklerde 
nümunelik altı ufak paket pudra 
göndC'Teceğiz. 

Deri, Köse!e ve deri sanayii yardımcı 
maddeleri ithalatçıları birliğinden: 

Statümüzün 13 üncü maddesi mucibince Birlik Umumi Heye'ti 
atideki ruznamenin müzakeresi için 21/2/941 Cuma gÜnÜ aut 15 de 
Galatada Ömer Abit hanında 3 üncü kattaki dairei mahsusasmda 
fevkalade toplanacağından Birliğimize kayıtlı azanın mezkGr ciin ve 
saatte toplantıda hazır bulunmalan rica olunur. 

RUZNAME: 
1 - İdare Hey'eti raporu. 
2 - Murakip raporu. 
3 - 1940 senesine aid beeabat bilançosunun tedkik ve tasdiki ile 

ldare hey'etinin ibrası. 
4 - Yeni Iİdare Hey'eti intihabL 
5 - Yeni Murakip intihabı. 
6 - 1941 senesi bütçe ve kadrosunun tasdikl 
7 - Statünün 12 nci maddesinin tadili • 

Beyoğlu akşam kız sanat okulu 
mübayaat komisyonundan: 

1 - NLşantaşında Kız enstitüsü ittihaz edilecek binanın bahçesinde 
kaln n:>tamam betonarme binanın yıkılması ve tuttıa duvnr örülmesi 1941 
şul:latının 10 uncu pazartesi günü saat 16 da Yükseit mektepler muhaslpllğl 
binaşında toplanan komisyon tarafından pazarlıkla ihale edilecektir. 

2 - Keşif bedeli 844 Ura 23 kuruş, teminatı 126 Ura. 43 kuruştur. 
3 - İsteklilerin en az bir tııahhütte 500 liralık bir işe benzer 1§ yaptık

larına dair ldarelerl.nden almış olduklan vesikalara istinaden İstanbul vı
JAyetlne mfüacaatlıı ihaleden üç gUn evvel alınmış ehllyet ve g41 yılına ııtt 
Tlcaret odası veslkalarlle muayyen gün ve saatte komi.Syona ve bu baptaki 
keşif şr.rtname ve mukııvele münderecatına ıttllA hasıl etmek ınl(o ap u1~ı 
idaresine müracaat etmeler11 (807) 


