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l lngiliz motör
lü kıtaları 

çöle doğru 
ilerliyor 

.d...1iJ Bingazi şehrile Um.anının umumi görünüşü 
İngilizler tarahndtUl zap..- en 

• 
ltalyan 
esirleri 

çoğalıyor 

Flandin 
istila etti 

Arnavutlukta 
muharebe 
çok kızıştı 

Graziani'nin muavini de 
esirler arasında 

B. Laval Devlet ~azirli
ğını kabul etmıyor., 

N 8 Avlonya ve Draçın_ yakin
CeneYI'• 8 (A.A.) - o. · · da dütmeai ümid ediliyor 

bildiriyor: • d b"l v· hy remıt mahfillerın en ı -
• • dirild~ğine göre Hariciye N~n 

~euterin askeri muharrırı Flandin bu akoam !•tifa etınııtır. 
O d Trablusa da Mareşal Petain bu isbfayı kabul et· « r U , • 

yürümelidir·» diyor ı::~lın reddettiği teklif 

Yunan Kralı cepheyi 
%iyaret ederek aubaylara 
ve erlere madalya verdi 

Roma radyosu nihayet 
Bingazinin düttüğünü 

itiraf etti 

Londra 9 (A.A.) - Britaııya 
tank lataab Biqazinin cenubunda 
Solluk ile Cedabiye araamda aahile 
varm11br. Solluk 8İnguinin 50, C.. 
dahiye 100 kilometre cenubunda· 
dır. Bir kısmı motörlü B.ritanya 
kuvvetlerinin 500 kilometrelik çö
lün bqlangıcma iaabet eden Sirt 
körfezine doiru ilerlediği tahmin 
ediliyor'. 

Roma radyosu Bingazinin düttü
iünü itiraf etınit, maamafib bunun 
ıevlrulcen balmnmdan ehemmiyeti 
olmadığuu, İtalyan kuvYetlerinin 
,imdi bqka merke:rlerde toplanaca• 
iım bildİmıİştir. 

lngiltereye 
yardım 

Vicby J (A.A.) - Havas ajaaısı Londra 8 (A.A.) 
Kahire 8 (A.A.) - İngiliz ~~~~ bildiriyor: . • •. • ajansının askeri muharriri 

Mebusan meclisi layillayi 
Reuter kabul etti 
general 

karnrgfıhının bu saba~ .erken n § Montoire !ıyaa~ta. cumlesanden air Hubert Couglı diyor ki: 
tl~l hususi resmi teblığ. olarak mareşa• Petaın, B. Lavala YunanLlar güçlükler, kar, fena 

Bing:ı.zl'nln zaptı Ue neticelen: Devlet Nazın sıfatile hük\ımcte gir- yollar gibi müthiı meselelere göğüs 
barekAt esnasında, bir İng~~~ ~:re· mesil'l'İ ve bir idare komitesi azalığı germek mecburiyetinde kalmışlarsa 
t~ckki\IU. ot~~ 3anttc 250 ak ':fuşma.- kabul etmesini teklif etmiştir. B. da mükemmel bir' cesaretle bunları 
Iik brl bir yuruyuş yapar ' ı l b kl"fi dd l • · 1 

ce h ttını kesmek için yo Lava u te ı re e rruıtir, yenmişlerdir, Daha aıağı olan sahil 
~ı.ınrlsodn klric~u~vemetl bertaraf et- Paria 8 (A.A.) - D. N. B. bil- mıntaltasına kadar yakında bir yol 
uze n c 1 çekilmeğe te- d' · · l 
ınlşUr JJlngazlden ger ha ırıyor: açma arına intizar etmek lazımdır. 

1 
bb ; ed~ di\şmnn, bu parlak la - Amiral Darlan'ın Pariade yaptığı Bu suretle yakında evvela Avlonya· 

~keÜn silrntl tarşısında gafil a~ : mlizake~elere dair bugün Vichyde nın, sonra da Draçın dügmeıi ümid 
nı1rak nllıayct muhasara n~ına ~~~- bir tebliğ nqredilmesi muhtemeldir. edilebilir. • 
mıştır. Bunun üzerine, piy~ : ev:en ve Bu m~zakerelerin neticesi hakkın- H" k lk İt 1 
9unun müzahcretile hit1 ~ zırhlı da henüz müıbet bir IC8 yoktur. ucuma a an a yan
adctçe faik bulunai~d:ny dışarı çı- Binaenaleyh amiral Darlaının riyaseti lar adeta biçilmişler 
kuvvetleri, ı;em~e~.k ayreUer yap- altında bir hükumet kurulacağını Atina 8 (AA) A. d _ 
kabllmek için btl yuyap~lan her teşeb- mükerreren ileri ıürmı faranycle· d.. k . • ,_-& h tınak&rtahy~-
mıştır Bu sure e dlrll k d d w ld su, un a ıam caaterı are a aat 
büs, düşmana büyük .~ay.~atıJe~ tü; rin ne derec~~ . a ~;az 0fe~l:md: kmda aıağıdaki taf9ilitı vermi,tir: 
mek suretile geri puskurt mk şda~ ğunu anlama ıçın Arnavutluk ct-pheainde iki saat 
italyıın tanklarından altl!1ış 8 mu· lazımdır. • • .., süren bir hücum esnasında, çok bü-
tahrlp edildikten sonra.' duşman Bugün hır teblıg yük ltalyan piyade kuvvetleri, Yu· 
harebeye nihayet ver.~ı:tlr. _ ne redilecek n~~lıl~rı? öldürücü ateıi ile adeta 

İtalyanlar şlmdl buyuk mlkdtırlar _ Ş (B B.C), Vlchy"- bıçılmıştır. İtalyanlar, muharebe 
da teslim olmaktadır. Esirler ar~s~lt Londra 9 CA.At: t;re göre: ~n gün- meydanında bir çok ölü bırakarak 
da blr ordu kumandanı gen~ra İ k den gelen1sı:ı~er:yan etm14 olan ko- geri pilskürtüln'lü~tür. Bunun üzerine 
kolordu kumandanı general ve ~-~;~k Ierde ;a~n neticesi hakkında bugün süiıgü hücumuna kalkan Yunanlı· 
yüksek rütbeli subay ~rdır. ~lze- ~~ş:~l~ğ neşredllecektlr. lar, İtalyanları ~andi hathırının ötc-
mikdnrda her cinsten ~p eine atmışlnrdır ve bir çok esir ve 
nıesJ de iğtlnnm cdllmişt · mühim miktırda harp malzemesi al· 

M re al Grazianinin Romanya n ın n.ışlardır. 
a • !. . ] dı İtalyanların bu ncvmidane hücu· 

muavını de esır a ın bı·r kararı mu, dün, hava hale fena gitmekte 
Kahire 8 CA.A.) - Bu akşam -~- iken yapılmııttr. 

hirede öğrenildiğine göre, Btngazı en K l h • • • 
çekllcn ıtaıynnların rlcat hattını ke- ed ra cep eyı ,zıyaret ettı 
sen Ing1ıtz zırhlı kolu aimdl soluk ile Benzin sarfiya~ ~ en Atina 8 (A.A.) - Atina ajansı 
Acedabya arasındaki sahile ulaşmış- tahdid edildi? bildiriyor: 
tır. Bu bölgede temizleme işine teves- Majeste Kral ikinci Ceorge cep· 
sül edllmektedir. Şimdiye kadar :te; 8 (Radyo gazetesi blldlrl- heyi ziyaret etmiıtir. Ordu Kralı 
lan an esir adedi binlercedir ve 6 Anbr& te değer blr f k l. d l b' h 
birçok esir kollan gelmekte berde- yor) _ Bükr~ten hayre ev a a e ve unutu maz ır araret, 
va d B!ngazlde esir edilen kolordu haber verllm~tlr. Neza- şevk ve heyecanla karşılamıştır. 
ku~a~danı, bizzat Grazianlnln mus.- Romanya Iktisndl Ko~;: etmiş- Kral ilk hatlara kadar büyük kıtala· 
vını ldl. . retl benzin sartlyatını ~ yakın za· n teftiş etmiş, baıkumandan ve bü-

Kahire 8 (A.A.) - Blngaz~de Ital- tir.· Halbuki R:ıan~aboldu ve hatt~ yük kumandanlarla teşriki mesai 
yıın asıcerlerlnln hAlen bUyuk mlk- mantara kadar ıı::ız kta idi. Birdenbl- ederek emriyevmilerde liyakatları 
darlarda teslim oldukları resmen bil- lhraca;1~~e ::~ab:ld kararının ha- zikredilen yarsubııylarla erlere ma-
dfrllmektedlr. ~fcı ~~lrlerle yapıldığı muhakkaktır. dalyı:.lar vermi~tir. 

(Devamı Z nci sahifede) Bunda, Almanyanın cenuba R '!ı_~ Sevgili Krallarının geçtiği her 
yapacağı b1; taarruz ~a:d~m~ardı= yerde erler otomobilini çevirmekte 
ya petrpllebllrın~~oiladyilşı ~erek şımdl- ve kendisin: a,:Cışlarla ko,arak takip 
man edile ec'"""' ıı.t '- "d'I den stok vücuda getlrllnlek ıstendı6• etmede 1 ı er. 
düşünüleblllr. (Devamı Z ncl sahifede) 

.Zelzele 

Loncln 9 (A.A.) - CB. B. C.): Ame
rika mebusan mecllsl, B. Rooseveıt'ln 
demokrasilere yardım llylhasını kabul 
etmiştir. B. Roosevelt bu llylhanın 
verdiği sıılAhiyeUe İnglltereye harp 
malzemesi vermek için ellnden gelen 
yardımı yap_acaktu. Uyiha. otmdl 
Ayan mecllsln& verilmiştıt. 

Mareşal Pelain 
ve amiral Darlan 
Afrikaya kaçbklari 

doğru değil 

Londra 9 (A.A.) - (B.B.C.): 
Almanlar tarafmdan yaydan haber
lere göre mareşal Petain ve amiral 
Darlan Afrikaya kaçmıtlar Ye Vi
chy'de luı.rpşalıldar çı.lanışbr. Şİrn· 
diye kadar bu tayİalan teyid eden 
hiçbir haber almamamııbr. 

Amerika Kızılhaçmın 
Franıaya gönderdiği 

malzeme 
Marsilya 9 (AA.) - Figaro gazete

sinin verdlğl bir habere göre Oold
harder Aiiıcrlkan vapuru Amerikan 
Kızılhaçı tarafından hediye edilen 
konserve sütü, vltamln, illç ve kü· 
çük Fransız çocukları 1ç1n elblselerl 
hamilen 19 şubatta Marsllyaya mu
vasalat edecektir. 

Bu bir başlangıçtır. tl'ç hatta son
ra. Marsllya'yn aynı maddeleri hamil 
bulunan di~er blr Amerikan vapuru 
daha gelecektir. 

Macaristanda yer albn· 
dan su fııkırıyor 

Bud:.peşte 9 CA..A) - Tahtelarz ını
ların f11kınnası üzerine Macarlstanın 
cenubu şarklslnde Nagyszalonta şeh
rinde ve Szekesfehe"ar vllAyetinde 
128 ev yıkılmıştır. 

J>eğirmenderede bir dam 
~kıldı; 2 ev harap oldu 

LSokaklard.a ara.balar görü.lıneğe ba§ladı.l - Gazetelerden -

. •-•- 8 (Telefonla) - su~ 
1UIUl" .. en 

I>eğlrmenderede beş saniye stil' 

bir zelzele oımu.ştur. Bir dam 
çökmüştür. İki ev kısmen harap 
olmuştur. Bir çok binaların du
varları ehemmiyetli surette çat
lamıştır. 

V ardar nehri Köprülü· 
nün birçok yerlerini 

kapladı 

• BU SA.BARKI 
T,..E_L ... a ... a_ .a._P .. L-.-.- Arnavutlukta 

ltalyan 

Eden hattı 
İngilizler Filiıtinde 

bir istihkam hath 
yapıyorlar 

Beynıt 9 (A.A.) - D. N. 
B. ajansının hususi muhabiri 

kuvvetleri 
biçiliyorlar 

Kliaura boğazındaki 
taarruzları tamamen 

akim kaldı 

bildiriyor: Filistinden verilen Lonclra 11 (A.A. - CD. B. C.>: Ama. 
bir habere onre, İngilhler at. vutıuk'.tald harekl\t hakkında Atına 

a~ ll' radyosunun verdiğl haberlere göre 
mal hududu ile Taberiye gölil siyah gömlekli kıtaatm mukabll 
arasında Eden hattı lsmln1 taarruzu, şimdiye kadar It:nlyanın ba. 

§ına gelen en l?üyük !elllkeUerden bl
verdilderi müstahkem bir hat rl olm~t.ur. Ualyanlann ta.nrnızu 
vücuda getirmektedirler. KWsuradakl dağ geçidinde ba§lnmış. 

L J tır. Fakat taarruz daha inkişaf etme-,. _____________ _,_ den Yunan top ateşl Italyanlara son 
derece zayiat verdlrmlf ve taarruzu 
akamete uğrat.rn19Lır. Habeşistanda 

yeni bir 
muvaflakıyet 

Cenubi Afrika kuvvetleri 
Habuk kalesini 

zaptettiler 

l.ondra 9 (A.A.) - (B.B.C.): 
Habeşistanda cenubt Afrika kuv
vetlerilo birlikte bulunan Reu~r 
ajansı muhabiri yeni bir zafer habe
d v.eriyor. Birkaç gün evvel bu luta· 
at cenubi Habeıiatanda Corayı zap
tetmişti. Şimdi 2 5 kilometre daha 
ileride bulunan Hebuk kalesini :tap· 
teylemiştir. Bu harekat esnasında 
topçu lut-b :ve tayyareler a11ı:ere 
yardım etmigtir. 

Hebuk kalesini 11 00 İtalyan as· 
luri müdafaa ediyordu. Bir gün ev· 
vel kale kumandanı askerin dörtte 
üçünü alarak ricat etmiı, kalede bir 
mülhlmın " kumandası altında 300 
uker bırakmııtar. Taarruz batlayın· 
ca mülhım da ~açmıfbr. ltalyan 
ukerleri de mülazımı takip etmiı· 
)erdir. 

ltalyanlar buradan Keııyaya taar· 
ruz ediyorlardı. Bir miktar esir, 
mitralyöz ve mühimmat ele geçiril-
mittir. 

15 ltalyan tümeni 
beşe indirildi 

Alınan esirlerin miktari 
mütemadiyen artıyor 

Kahire 9 (A.A.) - (B.B.C.): 
Reuter ajansı muhabirinin bildirdi· 
ğine göre, Trablusta muharebe bao· 
ladığı zaman J 5 İtalyan tümeni 
mevcut olurken timdi topu topu 5 
tümeni kalmı§tır, Muhabir, ölen ve 
ya esir alınan askerlerin harp mal· 
zemelerinin en büyük kısmını kay
bettiklerini ilave etmektedir. 

İngiliz kuvvetleri şimdi Bingazi 
ile Trablus arasındak.i 480 kilomet· 
relik çölün baıladığı nokta. Sidra 
körfezine doğru ilerliyorlar. 

Bunun üzerine Yunanlılar süngü 
hücumlle siyah gömleklileri dağ ge
çldlerinden aşa~ıya kovaiam~lar, bir
çok esir almışlardır. Her taraf İtal
yan ölü ve yaralısı ile kaplıdır. 
Yunanlılar tarafından muhasara 

edllmlş olan Tepedclende bütün gun 
karşılıklı topçu ateşi olmuştur. Yu
nan tayyareleri askeri hedeflere mu
nftakıyetll taarruzlarda bulunmuş
Aardır. 

Cephenin diğer kısımlarında Yunan 
toplan düşman mevzilerini döğmeCe 
devam ediyor. Yunan Uerleylşl mem
nuniyet verici bir .şcklldedir. Yunnn
War vasıl olmak istedikleri hedefe da. 
ha ziyade yaklaşmışlardır 

Yunan tebliği 
Atina 9 CA.A.> - CD. B. C.): Dün 

gece neşredilen Yunan resmi tebllğl
cilr: Muvaffakıyetle neticelenen ına
haııt harekat olmuştur. Bu harekat 
esnasında bir mlkdar İtalyan es!rt 
ahnmıştır. 

lngiltere kralı 
General W awel' e tebrik 

tegrafı gönderdi 

Londra 9 (A.A.) - B. B. C.: İn
giltere kralı, Orta Şarktnkl Brltan
ya kuvvetıerl başkumandanı general 
Wavel'le, kumandası altındnkl ordu
ların kazandığı mu7.afterlyet. üzerine 
bir tebrik telgrafı gonderm!ştlr. Tel
grafta deniliyor ki: 

cıSizin ve emriniz altındaki impa
ratorluk kuvvetlerinin, donanma ve 
hava kunetlerile i birliği yaparak 
yapmakta olduğunm mücadelede nin
a;azinin zaptı mühim bir muvaffa
kıyet tefk.il etmeklt-dir. Nil ordusunun 
bütün rütbeli subay ve dradına ve 
onlarla birlikte (arıuşan donanma n 
hava kuvvetlerini, Britanya tarihinde 
büyük mevki işgal edecek muv:ıffa-
1.-ıyetlerinden dolayı tebrik ederim •• 

İıviçredeki akisler 
Bale 9 CA.A.) - Balede çıkan Na· 

tlonale Ze1tung gazetesi diyor ki: Ge
neral Wavel Blngazide kazandığı 
muvaffakıyet bitaraf müşahldlerln 
hepsine hürmet telkin ve İngilizlerin 
lnhltat hnlinde olduğu hakkındaki 
hurafeyi kati surette cerhetmektedlr. 

Yabancılar Hollanda 
Hindistanına 

gidemiyecekler 
Tokio 9 CA.A.> - Tass: Şugal Bog

yo gazet~st yabancıların Hollanda 
Hlndlstanına gtrmelerln!n tnkyJd edil· 
dlğl hakkında bir haber neşretm~
tir. 

Gazetenin tcb:ırüz etUrdlğlne sö
re şimdiye kadar Hollanda Hlndlsta
nına serbesçe girmek hakkından is
tifade eden Japonlar da bundan böy. 
le diğer yabancılar gibi Hollanda hU
kdnıetinden hususl bir müsaade al
maya mecbur olacaklardır. 

Romanyada yağma 
edilen eıya 

Bükreş 9 (A.A.) - D.N.B.: Bükret 
aslı::eri kumandanlığı, nsUcr nezdinde 
bulunan eşya Ue kıymetli eşyanın sa
hipleri tarafındnn teşhis edllmet 
uzere alenen teşhir edlleceRlnl blldlr
miştlr. 

General Weygand'ın 
sözleri 

Londra 8 CA.A.) - Londrada söylen
diğine göre Blngazlnln Ingllizler tıı.· 
rafından zaptı general Weyg:rnd'ın 
vaziyet almasını icap eden sebepll'r
<len biridir. General, H!Uerln ıt.al• 

Belrrad 9 <A.AJ - cenubi sır~~
tarıda ve Karadağda buzlar bird -
bire erlmeğe b:ı.şlnmıştır. Belgra~ -
Usknp . SelAntk hattı üzerindP KoP· 
rülQdo Vardar nehrinin suları şehrin 
birc;ok mnhallerln~ . basmışt~_r. :: 
l&.rguya ynylaın buyük bir gol ın 
&aı'u.ı arzctmektedir. 

Otomobilin icadından evvel ••• Otomobilin icadından sonra! •• 1 

yanlara yaroım edebllmesl için ·rur.u
sa asker çıkarmnsınıı ve Blzert'ı U. 
olnrak kullanmasına mllsaade etmlye
ceğlnl blldlrmlftlr. 



Sahife 2 

Harp tebliğleri 

İngiliz tebliği 

İngiltereye münferid 

Almanlar 
nasıl taaruz 
edecekler 

hava akınları yapıldı . Mecmuada fÖyle 'denili
Londra 8 (A.A.) - lngiliz Hava yor: cffücumu kirar, f 

n Dahili emniyet nezaretlerinin onlara kendi arazin 
tebliği: 

AKŞAM. 

Egede 10 köyü 
yeniden su bastı 

Eskişehrin bir kısmı su altında, 
şimdiye kadar 6 ev yıkıldı 

Almanya 
üzerine büyük 

hava akını 
Doklar, Clemiryolu 
iltisak nokları, hava 

meydanı ve limanlar. 

bombardıman edildi 

9 Şubat 1941 

Meıhur bir Amerikan 
muharriri de «Hitler 

lıarbi kaybetmiıtir. Bunu 
kendisi de biliyor» diyor, Bu .sabah münferid bir düşman Üzerinde taarruz 

la))'aresi İskoçyanm şimali ~nrki sa· edebiliriz 
bilinde bir şehir üzerine bombalar 
ııtmıştu. Bir kaç kişi )aralanmıştır. 

Su basan köyler halkı dağ köylerinde Londra 8 (A.A.) - Salahiyet- Londra 8 (AA.) - Harbin ba-

k f K l d } J t• ·ıd· tar kaynaktan bildirildiğine ıöre, .7,_ ıına kadar lngilterenin Berlin sefiri 
Londra 8 (A.A.) - Müstakil uru an iZi ay ça ır arına yer CŞ lll l ıubatta nihayet bulan geçen hafta ıir Naville Hcınderson bugün Chat-

Öğleden az sonra bir düşman tay
ynresi İngilterenin ,ark sahilinde bir 
şehre hücum etmiştir. Az hasar vu
lrna gdmiştir. Bir miktar ölü ve ya
rnlı v<ırdır. 

Fransız ajansı bildiriyor: zarfında Almanya ve Alman iıgali hamda söylediği bir nutukta şöyle 
Mart ayının başında İngiltere- İzmir 8 (Telefonla) - SeylAp ise her saat 20 santim yükseldiği altındaki eraziye yapılan bava akın· demiştir: 

nin hayati noktalarına Almanlar hakkında bugün gelen yeni ha- görülmektedir. Bu yüzden Afyon l~rı bir kere daha en büyük. ıeniı- _ cHi~lcr mili et-ine . yıldırım zaferi 
ta f d 'dd tr b·r g .. ndüz ve berlere göre Manfsarun Çerkes ve Bandırma hatıannda tren iş- )ilde olmuştur. Baılıca hedefler vadcttı ve geçen haz.ırana kadar ka-

ra m an şı e ı ı u . ' . ~ ' . Brcat, Boulogne, O.tende olmu,tur. zandığı büyük muvaffakıyetler ken• 
Kahire 8 (A.A.) - lngiliz umu

mi karargahının tebliği: 

gece taarruzu beklemek Hlzımdır. ~ahmudı~e· .. Vezı~oglu, Karaa- lemıyor. buralarda doklar üzerine üç altın ya- disinin şaşmaz bir adam olduğunıı 
Şiddetli bombardımanlar ve gaz- gcıçlı, Yenıkoy, Selim.şahlar, izml- Gedi2den başka AJ{lşehir çayı- pılmııtır. milletinin inanını takviye eyledi. Fa.
la hücumları tayyare ile kıtaat rin Mersinli, Torbalının Çayb~, nın taşması Salihli" ovasını su al- Dieppcde doklara iki hücum ya- kat o zamandanberi altı ay geçtiği Trab!usta Bingaztnin cenubunda 

memnuniyet verici bir ıekilde hare· 
ilit devam etmektedir. 

ihracını kolaylaştınnıya memur Akhisarın Beyoba ve Sazoba köy- tınd b t B mıntakada pılmı§tır. . halde lngiltere eğilmedi. 
ütcü1erin taki edeceği ü leri yeni su fstilılsına uğramı.ıttır . . a.. ~ra~. ır. u . Dunger~~ed~ doklar ve tıcarct Büyük ecdadımızın ananesi oldu-

Eritrcde Keren mıntaka$ında taz
yikimiz şiddetlenml'ktedir. Daha 
cenupta kuvvetlerimiz Avcı.aya doğ
ru ricat ede'l düşmanı takibe devam 
dmcktcdir. 

par~. P § P- .• . ~. ' ıkı koyun tehlıkell vazıyette ol- vapurları ıkı hucuma uğramı~tır. Şi- ğu gibi durmaktadır ve böyle kal-
hesizdir. Bu koyler Tıre kazasının Yeniçıft- duğu haber alınmıştır. Salihli ka- mali Fransada küçük bir bombardı- dığı müddetçe Hitlerin bütün ihti-

The Aeroplaene ismindeki ma- lik, Subaşı köylerindeki evlerden sabasının yakınından geçen Ça· ma? tayyar.: grupuna refakat eden rasları akim kalacaktır. Hitler 
ruf İngiliz hava mecmuası hava bir çoğu suların hücumuna ma- kallar çayı da taşmış ve sular f ngıli~. ha~a ~':cıları ~~k .~eni, bir bekleyemez, Almnnyada mukave-

Habeşistanda, Gondar yolu bo
yunca harekette bulunan kıtaattmız 
aüratle ilerlemektedir. 

harbinin önümüzdeki safha tını bu ruz kalarak yıkılmıştır. Mene- Midh t ah 11 1 h .. aahı uzerıne ıkı defa gunduz taarru- met sona ermeden bize darbelerini 
.. . ll s·· be li k .. 

1 
a paşa m a es ne ucum zu yapmışlardır. Hava meydanları ind:rmesi lazımdır Hitlerin bu zor· 

suretle mutalea ~ın:ekted:~· ~en, Tuzçu u . ve uz Y oy e- etmiştir. İki evin duvarları yılal- ve limanlar bombardıman edilmiş- lukİarın köküne, ;ani Büyük Britnn-
Mecmuanın fikrıne gore, Al- rinde de bir çok ev ve dam yıkıl- mış, halk başka bir mahalle tir. yayR tecavüz etmeden nasıl kazan-

İtalyan Soma1isindf': devriyeleri
miz düşman er.ız.isincle muvaffakı
yetle ilcrlcmeğe devam ediyorlar. 

manlar hava şartlan imkrut ve- ınıştır. Tire şosesi üzerinde bulu- yerleştirilmiştir. Salihlinin böyle Duıısclorf bölgesinde muhtelif mak ümidinde bulunacağını tasavvur 
rir vermez kütle halinde taarruz nan köprülerden beşi tamamile şiddetli bir su hücumuna uğradı· ?c.dcfler ve bu. ara~a iki de':11iryolu edemem. Önümüzdeki imtihan müt-
edeceklerdlr. Geçen sene Skandl- ... ır.1 ...... ,., Tire • '"atal arasındaki - 'lk d r .. ··ıın ktedi ıltısak noktası lle hır tren, bır hava hiştir. Fakat meyus olmaya mahal 

, ........ ~, " gı ı e a goru e r. meydanı ve le b .. ··k b" f b 'le le 
navyaya taarruz için nisanı bekle- demiryolu köprüsü de hasara Uğ· • • bomhardıma~o edil::tir. ır a rı a yo tur.> 

Alman tebliği mişlerse de şimdi hat Manş üze- ramıştır. Bu yüzden tren işleyem.i- Su ıçınde kalanlar . • Devriye ve ke~if faaliyetleri de Genel Kurmay başkanı-
rinde olduğu için bir taarruza yor. Bugün ancak lzınirle Selçuk Menemende 7 y~annda ikı dahil olduğu halde bütün bu hare- nın beyanatı 

Maltaya karşı yeni bir 

hava akını yapıldı 

beş hafta daha önce inti:r.ar edi- arasında tren JşliyebilmJştir. Ay- çocuk ve bir otomobilin yolcuları kata iştirak edeı. tayyarelerimizden Londra 8 (A.AJ - Imparatorluk 
i · d k 1 b 1 16 ·· ) · d.. · t" Alt AI genel kurmay başkanı general Dıll 

lebilir. O zaman Alman VP. İngiliz dınla hat elAn kapalıdır. Gediz su çın e a mış ve un ar san- 11 us erme. on~emı§. ır •.. 1 
• bugün blr ıstll!i. ihtimalinden bahset-

vaziyetlerl ne şekilde olacaktır? nehrinden taşan suyun bir buçuk dallar sayesinde kurtarılmışlar- m;:, t7ya~es(la~ı)p edilIDJ~~ı.r. H mlştir. 
M ·· t k A 'k t • b ld - · 1:..1 dır Menemenin ova köyleri hal- n ra · · - ngı ız a- General Dili, Kanada. kıtalarına 

Rrrlin 8 <A.A.J - Alman orduları . ecmua, muş ere men an - me reyı u ugu ve Emıra em • . . . . va nezaretinin tebliği: . hllap ederek şöyle demiştir: 
Başkumandanh~ının tebliği: Münfe- lngiliz istihsal kudreti Alman is- Muradiye istasyonları arasındaki kı Tuzlaya nakledilmıştır. Her ne k.adar dün gece Avrupa· •Almanların _!3üyük Brlta"QY:ının ıs-
rld harp tayyareleri ing11terede a.s- tihsal kudretine faik olmakla be- demlryolu üzerinden aşan suyun (Devamı 4 üncü sahifede nın batı şimalinde hava ~artları sara- tllli.sına teşebbus mecburiyetinde ka-
keri ehcmmlyettetl hedenere muvar- rabcr gerçek istihsalin Almanlar- hatcn geyri müsait idi ;se de Man~ lacak:larını za~nedlyorum. 
takıyctll taarruzlarda bulunmuşlardır. .. .. ~ üzerinde rüyet iyi idi. lngiliz bom- Adamızın mudafaası her şeyden ilk 
i"ko,.yanın şark sahilinde bir Uman- da hen uz daha yuksek oldugunu it 

1 
• 
1 

• A f 
1 

kf h b d t 1 • d .. ,_ olan bir iştir.» 
da alçaktan uçan tayyareler bir gaz itiraf etmektedir. - kep rok kuvvetli bir hnva nlosu ır merı an muharrırı-.. ... 8 yan 88ff erf rnaVU U 8 ffiU 8 ar ıman ayyare erın en murca.- e· A .k .. 
fabrlknsınııı hamesinl bombardıman . d "' • • rtmlşler ve yangın çıkarmışlardır. Bir taraftan Amenka an yapı- çog .. alıyor Boulogne ve Dunkerquedeki hedef- nın makaleu 
Jngllt.crenln cenubu şarkisinde de bir Jan sevkiyat iyi bir tempo dahi- rebe cok kızı(!tı !ere hücum etmiştir. Ncw - York 8 (A.A.) - Meşh<ır ka-
(Jmendlfl'r lsl.-ısyonumı ve bir fabrika 1inde devam etmekte diger taraf- , Y Boulogne üzerine yapılan hücum dın muharrirlerinden bayan Dorotlıy 
te !satına .en. ağır çapl.-ı bombalar dan da Avusturya ç' ekoslovakya (Baştarafı 1 inci aabifede) (Bqtarafı 1 inci sahifede) ?ç saat surmüştür. Bu müdde~ içi~de Thompson yazdığı bir makalede:.. «B. 
isabet etmıştır. ' ıa"e depolarında ve rıhtıma aıt bına· Bitler harbi kaybetmiştir. Bunu kcn-

Dundce açıklarında küçük bir Uca- ve Polonyada yeni tayyare tabri- Reuter, İngiliz ordusu Cephenin bütün boyunca u nida ıa;da büyük yangınlar çıkmıştır. dlsl de blllyoro fikrini ııerı slirrrek 
ret gcmlsl bombaların tam isabetlle kalan açılmakta ve bu suretle d çınlamakta idi: Yaşasın Kral, yaşa- O h D k d 1 diyor ki: 
tahrip edilmiştir. . T rablusgarba a sın K! ılın oğlu. Onları denize ata- . a a sonra un erque e atı a~ cB. Hitlerln glrlştlğl büyük s vkul-

Akdenlzde, Alman harp tayynrelerl, Almanların veıimi pek zıyade ar- yÜrÜmelidir diyor cağız. l:iombaları?1 ~avu:z.larda bulun~n tı· ceyş hareketlerinin hepsi muvaffakı-
birbirinl lakip eden dalgalar halinde, tarak şimdiye kadar yaptığımız Bu ziyaretin cephede yarattığı ha- caret gem.1.l~~ı a.~85•1.nda patlo.clıgı sa- yctslzllkle netlcelenmlştır. Alman or• 
dün akşam vl' geceleyin Maltnda Lu- bomb d la tesirini telafi Londra 8 (A.A.) - Reutcr ajansı- va bir şenlik havasıdır. rah. ten gorulmuştur. dusu ma~lüb f!dllmemlş, fakat B. Hit-
ka ve Halfar tayyare meydanlarlle ar ıman nn nın askeri muharriri genernl sır Hu- a· M . . Müteaddid tayyarelerimiz de ler mağlüb edilmiştir. Çünkü Alman 
Marsa _ Sclrocco deniz tayyare ll- eylemiş bulunmaktadır. bert Gough diyor ki: ır acar gazetesının Ca!ais ve Ostandeda doklan bom- ordusu B. Bitlerin istediği zaferi lm-
mruunı ve Valettn Jlmaıi tesisatını Mecmua Almanyamn Skandi- cBlngazinln d~mesı beklenmekle uydurmasi bardıman etmişlerdir. Bu harekata zıınamamıştır. Bu hareket B. HiUere 
bombardıman etmlslerdlr. Bombalar • h d d ka beraber tasavvur edlldlğlnden acele . . k d 1 . . . h . t.asnvvurlannı tahakkuk ettlremlyece-
lıangarlan ve i~etgfı.hları tahrip navyadan Ispanya u u una d - vukubulmuştur. Tra.blusgarptekl İtal- Atina 8 (A.A.) - Atina ajansı ~~ı;ra. e d~n t.~~are enmız.ın cpsı ğlnl katiyetle anlatmıştır. 
etmiş ve oldukça büyük yangınlar dar elinde bulunan tayyare a e- yan müdafaasının tamamile yıkılmış bildiriyor: us erıne onmuştur. B. Hitler lnkıliıb tasavvur etmiştir. 
çıkarmıştır. dini 8000 olarak tahmin ediyor. olması gerektir. Budapeştede çıkan Magyarsag Düşürülen tayyareler Ho.lbukl inkılabın başına B . Hltıer 

Dün gece zayır. düşman teşekkülleri Bunun 4000 1
- bı'n"nci derece tay- fıazt:tesi, Elen hükumet reisinin dört Londra 8 (A.A.) _ Hava neza- değil İngiltere geçmiştlr ve inkılabın 

k 1 h lı b mb"' .. tm"' Halledilmesi ıazım gelen diğer bir kd B HIU d 11-11 B Ch :Manş ·ana ısa ı ne o .uar.. ...- . ngiliz. motörlü fırka!!mın Sclaınik'e l'i • t bl'V' sanca· an · er eı:; · ur-
l!ırsa da l:ayde dl'ğer hnsnr olmamış- yareJerdir. Üç Alman hava filo- büyük sevkulceyş meselesi vardır. O ihrncmı kabul etmiı olduğunu jddia re B~ınd.~ ıgı: . b .. t ·ı chllldir.» 
tır. Hava dafl batnryalan bir düşman sunun takriben 400 hava meyda- da Trablusgarba doğru yapılacak yeni etmektcdı"r. ır. u,man tayyar~sı ~~un .mgİı • --------
tayyaresi düşürmüşlerdir. Beri hareketidir. Bu hareket lçln kur- tercnın cenubu garbı sahılınde n· B 

nı mevcuttur. Bu meydanlardan mayımızın iaşe yollarını tanzim et- Fcno niyetleri ve he.defleri ınrih giliz hava kuvvetlerine mensup bom- evruttaki 
İtalyan tebliği 

bir kaçı iyi ise de ekserisi fenadır. mek üzere çok büyük bir gayret sar- olan bu yeni yalanları bir kere dahıı bardıman tayyareleri tarafından dü- J 
Bunun içindir ki, her hangi bir u.L.J ve en atı ııuretlt.: tl' zı e sn a ıye • şurü müştür. retmesı l"ft·mdır. Fakat deniz üstün- k • k 'b l"h. t • I F h 

lüğlle şimali Afrikada muhakkak olan tanz.. ransız arp 
anda memleketimize karşı 4000 hava üstünlüğümüz bu gayretleri ko- Bugün öğleden ıonra bir ~üşman 

B. · h ebesı"nde d ta · .. d ·ı bi 1 1 t tt Şa t 1·ı.aı d avcı bombardıman tayyarcsı Kent '[ı • ıngazı mu ar en fazla yyarenm gon en e - ay aş ıraca ır. ye yan or usu sahili civarında bombalar atını• ise gem ı er ı 
ı 1 1 • v d Trablus önünde büyük ve kudretli bir Sovyetler· ı·n A laskaya ,, ta yan arın zayıah Jeceğl muhtemel degil ir. Bun- kuvvet toplıyamıyacak ve katı bir de yapılan hasar az.dır. 

ağırdır dan da başka, derhal harekete muharebe kabul edemlyecek halde ise Bir düşman tayyaresi hava dafi 
___ geçebilecek oıan bu 4000 tayyare- bu yeni llert hareketıne başlamakla f a fU nı'yef lerı· tertibatımız tarafındaaı düşürülmü,. Alman ajansına .göre 

Roma 8 (A.A.) - İtalyan ordulal'ı den, Alman hava kuvvetlerinin ~~~!c~~~J1~~~:~c~~v;~ıceyş tehll- a r z tür. Bir ~ev~iy: uçu~~nda ~i~ avcı İngiltere bir ültimatom 
umumi knrargflhının 246 numaralı teşkilatına göre en çok 1500 av- tayyarcmız ussune donmcmıştır. k t ı· } ) '" 
tebliği: Yunan cephesinde on birinci . I v w İtalyan ordusunun muharebe edebi- Folkeatone 8 (A.A.)-Folkeslone verere es ım o ma arım 
ordunun bulunduğu mıntauda düş- cı tayyaresı oldugu aşagı yukarı lecek mevcudu ve bunların techlzatı Pravda gazetesi bu civarındaki Arpingedc hava dafi istemi§ İmİ§ 
manın bir taarruzu püskürtülmüştür. muhakkaktır. ve daha esaslı olan manevi durumu iddiayı tahlil ediyor bataryaları bugün öğleden ıonra bir 
Düşman, aftır ıı:nylata u~ram.şıtır. lnmliz müdafaasının anahtarı- hakkında. elde mevcud malümata na- Messerııchmit 109 tayyareıi düıür-

b" zararı bize mukavemet edebil~ek blr 
:~ ü~ pl~~ıe n~yı, b~lh~ Yf11t nı bütün hava meydanlarının şid- ordwıun toplanamıyacağı anlaşıl- Moekova 8 (AA.) - D. N. B. muk··,ıerfidlirk.. Tayyare bir tarlaya du1'ıe-1 g erm ş r. ava uvve er m z- d tl h" . İ ·ı· t maktadır. a1·ansının husus"ı muhabı·rı' bildı'rı"yor ·. re in . a etmiş ve kömür ha ine 
den bir grup Prcvezenln askeri he· e e ımaycsı, ngı ız anrruzu- ı · ti p·1 ··1 ·· -
deflerin! bo~bardıman etmiştir. nun anahtarını da Alman hava Bizi flerlemcğe sevkeden bir çok Pravda gazetesi, Sovyetler Birliği- gc8mış r.d 

1 
oht 

0 muıturh. 1. . 
5 Ve 6 "'Ubat gunlerl Blngazinln ce k tl . . tak"b kıta t sebepler vardır. Merkezi ve garbi Ak- nin Alasknya taarruz niyetinde ol- ern e ava te ıkeaı .. - uvve erını ı e memur n. •• nub mm takasında pek şlddctll bir _ .. .. . . . denlıdekl bahri harekatımızı istin ad duğu hakkında bazı Amerikan ga· Bern 6 (A.A.) - Bugun burada 

muharebe olmuştur. Bu muharebedeki tcccmmuunun milthış bır surette ettirmek Jçln bü~k ehemmiyeti haiz zeteleri tarafından ileri sürülen iddi- saat 12, 18 de hava teMikeai işareti 
r.ayfatımız aı;ırdır. Düşmanın insanca bombardımanı teşkil edecektir. olan Trablusgarbın zaptı.nd:m elde ayı tahıil etrnekt d" verilmiştir. Tehlike vaziyeti 12,30 a 

ıtce u11--.mış olduğu zaylnt da nn~ . b d edilecek istifade yalnız Itnlyanlann G •. e. ır. ı_ d d . 
Ye vesa o•.. .....~"anın şıddetli bom ar ı- maneviyatı üzerinde yapacağı büyük ucte ıoyle dıyor: ~a ar cvnm etmıştir. 
::~ıkIİ~~a~ş~~ l'C~~~ilds~;n6 h~~ manlanndan sonra gaz hücum- tesirden ibaret değildir. Trnblusgarbln . ~Hayali id?ianın Vaşington Ha
hayabnı kurtarmak için kıtaatımız lanna baş vurması ve bu suretle zaptı diğer düşmanlarımız da dahil rıcıye nezaretinde matbuat konfe
tnrnfından tahliye edilml~ olan B!~- hava meydanlarımızı tabii gece olduğu halde bütün dünya. üzerinde raaısında mevzuubahis olması dikka
cazl, düşman tarafından işgal edil- tc~bbüs edilecek olan kıtaatın tesirini göster~ektlr. Malta ve Sicil- tc layıktır. Bu konferansta Hariciye 
mlştır. ~- yaya daha yakın tayyare meydanlnn müsteşarı B. Wallace, Sovyetler Bir· 
Şarki Afrikada Keren mıntnkasındn karaya çıkın~~ . ha~ı~lamıya ele geçirmek muharebe etmcğc de~er Jiğimn Amerika emniyetini tehdid 

her iki taraf tayyarelerinin büyük memur par~utçuJerın ıruvenne- bir şeydir. Bundnn başka bu tırsatta etmekte olmadığını bildirmiştir.> 
fa.ally,eti gorulm~tür. Galla ve So- sine kifayet edecek kadar bir nazı işgaline tckaddüm etmt>kliğlmi-
d S d h d d d d i zln ehemmiyeti vardır. ı k • t• amo nun u an u u un a evr ye- .. dd t zarbnda hareket harici ra 1 n s 1 ya se 1 
Jer arasında çarpışmalar olmuştur. mu e İtalyanın umumi yıkılışı Tr:ı.blus- . 
Hava müfrezelerimiz, kamplanndaki kılmak tasavvurunda bulunması r.arba inhisar etmiyor. Erıtredeki iler-
tıtaatı bombardıman l'tmlşlerdlr. da mümkündür. leylşlmlz de süıııtıe yapılmakta ve İ . . 

Şanghayda 
bir içtima 
Uzak Şark İngiliz 

donanmasının subaylari 

davet edildi 

Tokio 6 (A.A.) - D. N. B.: 

Roma 8 (A.A.) - D. N. B. 
njıınsı bildiriyor: 

Henüz tcyid edilmiyen şayialara 
göre Kahirede bulunan İngiliz baş• 
kumandanlığı Suriyede bulunan 
Fransız askeri makamlannıı bir ül
timatom vererek Beyrut linuınl!:'lda 
bulunıın Fransız donanmasına men· 
sup harp gemilerinir İngili:.r: Akdeniz 
donanması emrine verilmesini iste
miştir. Ültimatomun kabulü için kı
ıa bir müddet tayin edildiği ve rcd 
hıılinde jse derhal askeri harekete 
ıeçilcceği bildirilmiııtir. 

Romaya ı::clen habcrlezc .gö·e 
Beyrut limanında ancak modası 
geçmiş büçük bir iki hıırp gemisi bu
lunmnktadır. 

!fasıl yazmalı? Düşman avcı ta~rclerile yapılan M ticeyı· veriyor- m
1 
uvaffakıyeUc tetevvüc etmektedir. ngıltere ıle dostluğunu 

muharebelerde üç Inglliz tayyaresi ecmua şu ne . . '. . talyanlann Afrlknda uzun süreblle- t kv • tm k 
alevler içinde yere duşmüştür. KuvveUeriınizin sıkı bır ışbırlı- cek bir mukavemet çöstermelerı im- a ıye e e 

Düş~alJ_. Keren, Haragclssa. ve Ja- ği sayesinde hücumu kırabiliriz kan dahilinde gorünmcmektedlr. Ke-
veııo uzerlne akınlar yapmıştır. kı dıktan d d'" anı ren'~.e veya Asmarada tutunmağn. tc- Bagydad 6 (A.A.) _ Reuter: 

31 k. 1 _ . -11- _.... ve r • sonra a uşm ebbus ıs~• d b -
aı. nusnn gunu oı:;le v ..... .,., ş e <Jet c u mühlm iki mevki Bıı~vekil general Taha Haşimi paşa 

it.-ılyn. donanmasınn mcnsub olup takip ederek ona kendi arazisi çevrilerek Mas.5aua ilzerinc Heri ha- .. 1 k 1• başkn bir yere nak.lolunmak üzere üzerinde taarruz edebiliriz. reketlnln devam etmesi kabildir bugun ra par amentosundıı beya· 
kil kt.c 1 bir k fi d b bir · natta bulunarak şöyle demi~tir: 

çe • me 0 an opr u ası İngiliz avcı ve bombardıman cHükumetin en iyı" siy••eti harbin 

Domei ajasının haber aldığma göre, , 
Asyadaki Amerika filosunun başku
mandanı Uz.ak Şarktaki f rıgiliz do· 
nanmasının subaylarını Şanghayda 
bir içtimaa davet etmiştir. Konferans 
Siam ve Fransız Hindiçini11i ıirasın· 
daki ihtilafla meşguf olncakbr. 

Di1nkü Tan gazetesinde, Tak
vimci' nin fıkrasında §U 11erllvho. 
var: Molyer' e dair. 

Halbuki diğer ismihaslar asli 
imlalarilc yazılmış. Pierre Louys, 
Corneille ilh ... 

duşman tahtelbahlrlnln tnarruzuna . . .. · B Ch hill' b -uğramıştır. Tahtelbahir, ateş açmıştır. tayyarelerının Fransa uzenne ha- • urc in u dışında bulunmaktır. Müttefiki-
Dubadan derhal şiddetle mukabele vanın her müsaadesinde yaptık- akşamki nutku miz lngiltcre bize, harbe girmckliği-
cdilm!ş ve tnhtelbahlre isabeti vaki lan gündüz akınları İngiliz hava . mizi icab ettiren hiç bir talebdo bu-
olmuştur. Muharebe esnasında ken- Londra 8 (A.A.) - B Wınston ı H"k" ·· f'k" · 
dlslne torpil ıs b t t ı l - _ kuvvetlerinin gı"ttikçe artan kud- · unmamıştır. u umet muttc ı ımı:ı: 

a e e m ş 0 an ro Ch h"ll t 21 d (Tü. 1 İ ·1 ·1 d 1 - k · morkörde yangın çıkmış ve römor- rctini ve kuvvetlerimizi zafere urc ı • yarın saa e r- o an ng~ ter.e ı e . ost ugunu ta vıye 
kör, bir müddet sonrn _batmıştır. eo sevkcdecek olan taarruz fikir ve kiye saatile 23 te) radyo ile bir etmek nıyetındedır. Bu dostluk kar-
tl.ş!den ibaret olan m.urettebatınd:ı.n .. .. . . şılıklı menfaatler esasına dayanmak-
48 ı sağ ve salimdir. · ruhunu gostennektcdir. nutuk soylıyecektır. tadır.> 

Nişi Ni§i gazetesinin Şanghaydan 
aldığı bir habere göre 4 üncü Şang
hay deniz alayının kumandanı albay 
Devitt Pack konferansa riyaset ede
cektir. 

Çungkingdeki deniz ataşesi ile Pe
kin, Bangkong ve Singapur istasyon· 
!arının şefleri de konferansa iııtirnk 
edeceklerdir. 

Ecnebi ismihasları asli imlula
rile yazmalı; bir... Fakat im
lada vahdeti muhafaza etmeli! 

cMolyer> 
diye yazmamali 

cMolicrc> 
diye yazmalı! 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

Aruzun saltanati --
Bir okuyucum benden ıerbes vnln 

bakkmda maliımabmı soruyor. 
Bunu ilk defa olarak - ıimdiki 

aerbeı mıara manasile - Nazmı 
Hikmet türkçeye soktu. (Ondan ev· 
vel tecrübe ebnİf olanlar vana bile 
bir muvaffakıyet elde edemedikleri 
İçin mevzuubahis değildirler. Eaa· 
ıen intiba v~ babra da bırakmanut
lardır.) 

1922 ıenesanın batlangıcıydı. 
Şair, Kafkaıyada •Kitabı mukad· 
deu İlimli ,ürini yazmışb. Bu eset' 

kendisinin hece veznile vücude 
getirdiği sondan evvelki manzmne
dir. Türkiyede de tabedilmit ve 
m~bur olmu,tur. Sonuncu manzu
me olarak Nazım Moıkovaya l'elir 
gelmez de heceyle natür mort'1DD10 
Lir fİİr yazdı. Yalnız bir mısraı ak
Jundadır: 

Bir hayvan iıhleti gibi kar§lDlda 
masam 

Ondan sonra, kulağını modern 
Rus faİrlerine açb. Bilha.saa Maya· 
kovski'ye. Henüz ruaçayı bilmiyor• 
d1J. Fakat onlann tercümelerini, oku· 
Yufll'nru, tabeditlerini gördü. An· 
calc Rus ıairleri yine bir vezin kul· 
lanıyorlardı. Nazun, vezni tamamile 
altı. Kafiye umurunu ge}İfigüzel 
keyfi İltedikçe kullandı. Hece vezni· 
le de bir daha ıiir yazmadı. (Sahne 
ve mizah mecmulan içm vücude g~ 
tirdiii ufak tefek ve imzasız manzu· 
meleri müstesna.) 

O zamanlar, aruz ve hecenin bu 
halefini töyle izaha çalışıyorduk: 

- Mısrada bir veznin. bir de rit· 
min ahengi vardır. Birincisi zararlı• 
dır. Serbes mısracılıktll o atJmqtır. 
Y alruz çırdçıplak ikincisi ortaya çı
karıf~tır: Ribn! 

Hakikaten de Nazun bımda ekae
riyt'tle muvaffak oluyordu. F~at 
ay'illİ ritm zenginliğini hece eserlenn· 
de göstermiyor değildi. Aruzu bil· 
r.-.ez ve binaenaleyh kullanamazdı. 

Şehir stadı 

4 7 bin lira ıarfedilereli 
toprak teıviyeıl yapıldi 

notınabahçede eül ıstablıAmlft 
binası arsasında tnpama batlanaıı 
Em1nönü stadyomu 1çln flmd11e 
dar 47 bin Ura sa.rfedllm\ft1r. Bu l>&oo 
ra ne saııanın tesvlyel turabiyes1 ~ 
pılml§ demire ihtiyaç görillm.eyen 
temel 'auaını inş& edllm.lşUr. 

İki ilç ay daha çalışıldıltı takdirde 
temel ıa.sm.ı tamamlanacaktır. İn§8.&
ta lüzum görlllen demlrln temln1 lçln 
muhtellf memleketlere müracaat. edil
m~tlr. HükUnıet, tezytnl mahiyette 
inşa.at yapılmamasını k.ararl9.ftırtnlf
tır. Fakat stadyom fIWlatl evvelce 
ba.§landıtı için ınşaata devam edile· 
cektlr. 

Mahalle mümessilleri 
Heyeti ihtiyariyelere 

verilen ikramiyelerden 
istifade edemiyecekler 

Köy muhtarlanna bazı işlerinden 
dolayı kanunen bir takını ıktamiye
ıer verilmektedir. Şehirde muhtarlık 
ve heyeti ihtiyariye teşkilMı lAğve
dildlkten sonra mahalle mlimessll
llklerl ihdas edilmişti. Bazı mümes
slller köy muhtarlarının aldıktan 
ikramiyeden kendllerJnln d~ JsUfade 
etmeleri ıazım geldiğini dilşunmü.şler, 
v.. bu ikramiyeyi almağa teşebbils 
etmJşlerdir. 

Keyfiyet nahlllye veUletJne akse-
dince vek!l.let, kanundaki (muhtar) 
tnblrinln köylerdeki muhtarlara ma
tuf olduğunu, bu ftlbarla şehir mü
messmerlne ikramiye verllemiyeceğinl 
blldlrınlştlr. 

AKŞAM 

Kulell lisesini bitirenlere 
dtplo~ıalan tevzi edildi 

Merasimde, lstanbul komutanı hazır 
bulundu, glizel nutuklar söylendi 

Diğer taraftan mahalle mümessil-
likleri hakktr1da Dahiliye veuıe- Kuleli lisesinde dün yapılan diploma ve mükafat tevzii 
Une blr rapor gönderllmlştlr. Bu ra.- merasiminden bir kaç enstantane 

Daimi encümen kararile 
bugünden itibaren 1 O 

para zam yapıldi 

Sahife 3 

Bir zamanlar yaina Boiuiçi bal
la arasında defil, bütün tıtanbulda 
mefhur 0 1mut bir •Seref kaplan• 
':ardL Bu Şeref kaptan Oıküdard
~u.~ ~a. Kav~lara kadar Boiu
IÇUUD ikı aabilindeki alb y .. mdUi 

Flat mürakabe komisyonu, geçen- çocukludan. altmq, Yetınİt ,. ...... 
lerde yaptığı tedklkat neticesinde un kadar herkesin ıevciliai idi. 
!latlerlne çuval başına ylrml kurut •Şeref kaptanı bu ıevırfyi nasal 
bir zam yapmıştı. Fakat komisyonun kazannuJb? Her bareketile ballan 
bu karan Belediyeye resmen tebliğ boıuına citmek halka y d et 
edllmediğl için Belediye lktlsad mü- mek ıuretiJe .•• 'Meseli Şe ar un • 
dürliieü ekmek tlatlerlnl değl§tlrme- nm vapuru İlk led ret_ kapt.
te lÜZ\lm görmemişti. Ekmekçller, Be- üzer e e ve &alkmak 
lediyeyı: müracaat ederek una zam . e .. : Uzaktan yok114un bqandaa 

. y:ıpılalı beş giln geçtiği halde Bele- ~ır İhtiyaı;. hem kotuyor, hem elle. 
diyenin hAlA ekmek flatıerinl değiş- rile kollarile vapura belı;Je ıribi İta
tlrmemeslnden zarar gördüklerini Uerl retler yapıyor. 
sürmüşlerdir. Şeref kaptan bu gecikm~ ihtiyar 

Fırıncıların bu müracaatı üzerine yolcuyu beklerdi. Vapuru bir ka 
dün sabah toplanan daimi encümen d~a gecikin~ onu yolda, hız'~ 
ekmek flatlerlne on para zam yapıl- gıtmek ıuretile telafi ederdi. 
ınamıa karar vermiştir. Bu suretle v.a. pur halkı .Yin.e Köprüye h-

47
u··.,.. 

bugünden muteber olmak üzere ek- "' .. 
mek flatlerl 14,5 kuruşa çıkmıştır. ku saatte gehrdL Fakat ihtiyar yol

cu da vapuru l:açınnamıı olurdu. 

Tek tip ekmek 
ikinci bir nümune daha 
hazırlanmasına karar 

verildi 

Ticaret VekCıletl, tek Llp ekmek çı
karmak üzere bir nümune hazırlan
masını Belediyeden istemişti. Yüzde 
15 - 20 nlsbctlnde çavdan ihtiva et
mek üzere yeni bir ekmek çeşnisi ha
zırlanmış ve burada tecrübeleri ya
pılmıştı. Ancak, tek tlp ekmek için 
yalnız bir nevi çeşni üzerlnde,n ek
mek imali kafi göriılmedlğlnden çav
dar nlsbetleri de~lşlk olmak üzere 
ikinci bir nümune daha hazırlanma
sına lüzum gösterllmiştlr. Şimdi Be
lediye, bu ikinci nevi ekmek r.ümu
neslnl de hazırlamağa başlamıştır. 

Bütün Boğaziçi çocukları Seref 
kaptana bayılırlardı. Sahilden ona: 

- Şeref kaptan düdük çal! ••• di
ye baimrJardı. 

Şeref kaptan onlan kırmazdı 
Bacasının ipini çeker, düdüğü ça: 
lardı, 

• N.ibayet Seref kaptan vefat etti. 
Lakın hpkı edebiyatta, ştii:ı:el sımat-
1arda ekol yapmış bir İnsan gibi 
kendisine mahsus bir trmektep» bı
rakb. 

Ondan sonra gelen bazı kaptan
lar da «Seref bey» gibi hareket 
ediyorlaroı. 

Şüphesiz bu «Seref kaptan dc~
lü» halkı son derecede memnun 
ediyor. 

Şayed öğrome ve ~u)J~b~~ 
ayni ritmi ona da ceçırebiJeceguu 
muhakkak ıayarun. 

por, şehrimizdeki bazı kaymakamlık-
ların gösterdiği esbabı muclb;eye lstl- Dün saat on beşte Kuleli aske- vazifelerinden bahsetmiş ve ken-
nad etmektedir. Kaymakamlar, ma-

Bu yeni tip ekmek nümunesı de ha
zırlandıktan sonra nümuneslle rapo
ru Vekdlete gönderilecektir. Her iki 
nümune Ticaret ve Ziraat Vekaletleri 
tara!ından müştereken tedklk edile
cek ve bunlardan biri tercih edilerek 
bütün memlekete şamil olacak tek 

Dün bana bir vatman~n hare.lceti 
Şeref kaptanı hatırlattı, Bahsettiğim 
vabnanın tramv:ıyı SirkedC:e d:.ır· 
muştu. İki ufacılt çocuğile bir ge:?ç 
kadın tramvay bekliyordu. Vatman 
hemen yerinden indi. Cocukları ku. 
caklayıp, kucaklayıp tramvay a•a· 
basına bindirdL 

Bundan sonra çocukları birer 
köşeye ye.·le,tirdi. Kadının dualan 
arıumda yolma devam elti. Mesele fU ki. bu külfetsiz ıerbes 

lllW'a. edebiyatımızda bir çok mü
tetairferin teklifıizlik ve tekellüf,ijz
lük yapmalarına sebebiyet venniftir. 

İran .-iri: 
Egerçi vezn nedared velik ma'ni 

n:stl 

Demif. 
yani ,ür için mAııa kadar vezin 

bilgisini de şart aayıy~r. Cümle t~ 
tipliyemeyen muhamr olamıya.cags 
gibi aruz kullanamıyan da eakıden 
tair olamazdı. Şimdi üstelik artık 
manaya da lüzum kalmadı. 

Serbes vezni. daha doğl'Ulu ve
zinıizliği kullanan yine de güle güle 
lcuUanıan. Fakat bütün türkçe ve 
Türk tiirinin istikbali göz önünde 
tutulunca bu cüçlük»devam edecek 
midir? 

y ah ya Kemal ve daha bir kaç 
tair aruz yazar. 

Halk f&irleri hecede devam eder. 
Modem ve ültramodernler serbes 

mısra. 

d 
. ., H .... Hangi.si bizim ır • ••• angı.sı mus-

takbel gene ıairlere tavsiye edilir? 
Hepsi de mi? ... Bu takdirde, nümu
ne bolluğundan dolayı bizim ,ür de 
Fransız ressamlarının sergisini mi 
hatırlatacak. Empreııyonizm, fo
vizm, kübizm tesirleri ile, çağdafla
rın sanat mahsulleri sanki asırlarca 
m ?saf eyle biribirlerinden aynlmu 
gibi •.• 

Aruz, 
Hece, 
Serbes •.• 
İstikbal hllJIJt'İsİnde? 
Bınııo yeni yetifecek bir fi irin 

zevki tayin edecektir. Hangisini ıe· 
çer, ilhamını onunla evlendirirse, 
ıulfan o olacaktır. 

Şimdilik ,ampiyonluk kayıbız 
fartsız ilk kadınefendidedir. Aru-ıda. 

Çünkü y abya Kemal onunla ya· 

zıyor. 

1939 ve 1940 da ve bu :;ilin 
batl&ı&'ıcmda türkçemizd~ • y~ız 
aruzla ve çok miktarda ~~1 ''!" ~ 
yazJmı.şhr. Ve en iyi turlermuz 
yaztlmıştır. 

Hece ve ıerbes rnJsra fU son z.,. 
rnan zarfında yayadırlar. 

Sesleri çıkmıyor. 
N~fesleri ifitilmiyor. 

(Vıi - Nu) 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

halle mümessllllklerlnin ihdas edil- rt lisesinde son sınıfı ikmal ede- dilerlne muvaffakıyetler temenni 
dlğl tarlhtenberi ~ld edilecek dere- rek Harp okuluna geçen talebeye eylemiştir. Mektep müdürünün 
cede fayda vermedığl, bilhassa. yol diploma ve mükA.fat tevzii mera
verglslnin tahakkukunda bazı mühlm 
yanlı.şhklar yapıldı~nı ııert sürmüş- simi yapılmıştır. 

hitabesine, mezunlardan blr genç' tip ekmek çıkarılacaktır. 

mukabele etmiş ve bunu iklncl 
Bundan dört bC1 sene evvelir:.e 

kadar İstanbul halkının tıpkı Şeref 
!erdir. Haber aldıtımıza göre Dahiliye Merasimde lstanbul komutanı 
VekAletı mahalle 1şler1nln idare ve Ge ra1 İshak Avni Akd " 11 di sınıftan son sınıfa geçen dl-
tanzlml için yenl btr şekil ıverecek ne a5 e - ğ'er bir talebenin söylevi takip ey-

K b • k kaptan gibi sevdikleri, son dere-
. _ ayıp ır ÇOCU 1 cede eımer bir vatman vardı. 

Üskudarda Valdecnmll, imaret so- O da etrafındaki bu ı:;o:vai hnU•:ı· 
tedklkat yapmaktadır. ğer askerl erkA.n, davetliler hazır lem.Iştır. Müteakiben lstanbul 

bulunm~tur. Merasime tstikIAl komutanı General İshak Avni 
marşlle başlanmış, bunu mektep Akd v ktebl b' . iUk 1kln 1_ 

kağında 22 numaralı evde oturan Kl- 1 ıını her ırün arabıumda ta d -
zım Balıkavlıyıının oğlu Kemal, on ..::_ıe h 11_ şı ~1(1 
bq gündenberl kaybolmuıtur. Zabı- ~~ rce aı&a klll'ŞI .'~ dere:e-• 
t9.!llll bu çocuğu bulmak 1çln flmdlye IY• olmakla elde etmıtb. Vilayet bayrağınin hilali 

sararmış mı? 
müdürünün mezunlara güzel bir ag me ırınc • c 
hitabesi takip etm~tfr. lik ve üçüncülükle bitirenlere biz-

Muharrir B. Refik Halldln bir ya- zat ükAf tlanru te ı t totf 
zısında vll!yet binası fizerlndekl bay- Mektep müdürü Kurmay Albay m a vz e m"i r. 
rattakl (hltAll in sarardığı ileri sü- B. Ekrem Atasel bu hitabesinde Merasime mektep marşım çalmak 
rülmüş ıve bu yazı v11Ayetln nazarı mektebin yetiştirdiği gençlerin suretile nihayet verilmiştir. Mü-
dikkatlni celbetmtştır. Yerli malı . 
lan bayrak yünden mamOldür. Beyaz parlak lstikballerinden ve onlann teakıben davetlilere bir çay ziya-

~enkli yünün zamanla sarardığı an- Cümhuriyet ordusundaki mühim !eti verilınJştfr. 
!aşılmıştır. 

Kasaplar tirketi mevcut 
değil 

Dünkü cAKŞAM• d:ı. et narhına dalı 
intişar eden bir fıkrada kasaplar şir
keti tarafından tanzim edilen bir lis
tenin flat mürakabe komisyonuna. ve
rildiği yazılmıştı. Matbaa~ıza verllen 
izahattan anlaşıldığına gore evvelce 
mevcud olan kasaplar şl~keti bundan 
beş altı ay evvel feshedilm~tlr. Yal
nız cŞ:ı.rk deri Tiırk anonim şlrkett. 
vardır kl 0 da münhasıran derl sa
nayH ve deri lhracntı ile meşgul ol
maktadır. Et ıııı.rhına ald flat liste
lerinin tanziminde mefsuh bir ~lrke
tln roıü olmıyncağı aşikardır. Flat 
müraknbe komisyonu bu hususta ~eh
rln muhtelif kas:ı.plannı celbedcrek 
kendllerlle göriişmektedir. 

İhtikar suçile adliyeye 
verilenler 

Büyük postahane cnddeslnde bir 
kundura mağazası şoson flatıerlne 
z:ı.m yaptığından, Şişlide de iki bak
kal sabun !latlerlnl !ahlş .surette 
arttırdıklarından dolayı ihtlkiir su
çlle muhakeme edilmek üzere adliyeye 
ve rilmlşle rdlr. 

Vitrinlere 
çarpan kamyon 

Kahvede oturan iki 
müfteri de yaralandi 

Şoför Osmanın idaresindeki 4157 
numaralı kamyon, dün Bahçekapıda 
tuhafiyeci Yervıı.ntın dükkfı.nın!\ çar
parak büyük kristal vltrlnln kiimllen 
parçalanmasına ve mostrada bulunan 
bazı tuhafiye eşyasının da hasara 
uğrama.sına sebep olmuştur. 

Polis, kamyon şoförünü yakalamış, 
hakkında kanuni taklbata girişilmiş
tir. 

Yine dün saat on beşe doğru Sirke
cide HüdavendlgAr caddesinden geç
mekte olan şoför Hakkının idaresin
deki kamyon; nnsızın önüne çıkan bir 
çocuğu ezmemek için sıkı blr direksi
yon kırması yapml§, bu sırada bü
tün süratile, Bozkurd oteli kıraatha
nesine çarpmıştır. Kıraathanenin 
vitrini önfinde oturmakta olan Şakir 
ve Süleyman isimlerinde iki müşteri 
muhtellf yerlerinden yaralanmışlar-
dır. , 

Bahriye caddesi 
cinayeti tahkikatı 

Ihsan ile Tayyar kafi 
delil mevcut olmadı

ğından serhes bırakıldı 

Kasımpaşııda Bahriye caddesinde ev
velce bakkallık eden ve bundan bir 
sene kadar evvel verem hastalığı ne
ticesi ölen Zeki isminde birinin, be
raber yaşadığı Fatma Nadide adın
dakl kadını boğarak öldürmüş olması 
hakkındaki ihbar üzerine zabıta ve 
adliyece yapılan tahkikat ikmal edil
mek üzeredir. Evln bodrumunda bu
lunan kemikler üzerinde tıbbı adli 
müessesesinin yapını§ olduğu tedkl
katn dair tanzlm olunan rapor müd
deiumumiliğe verUml§tlr. 

Bu işe dair hazırlık tahkikntı sıra
sında Zekiyi bu cinayete teşvik etUğl 
söylenen Ihsan isminde blrlle, cürüm 

kadar yaptığı ar&Jtırmalardıın bir Halk bizmetlerindr ve itleri do
netice alınamamlff.ır. Kemal orta layuiJe halkla daima kartı kar,ıya 
boylu, uzun ve kumral çehrelidir. &'elen inaanlaran etraf1ar.ında bir 
Başında lAclverd kasket, arkasında sevoi ember· tm ı · · k .. 
kahve rengi ve iki cepli gömlek, yaz- ..... ~ 1 l'.ara a ~ IÇın u-
lık ceket, kısa siyah pantalon, aya- çük ~~ . memurıyet aa.\ı!>i olmalan 
ğında siyah çorab ve lastik vardır. da kifidır. 

Kemalin biraz akli muvazenesi bo- Elverir ki böyle her ıcün halkla 
zuktur. Bu çocuğu gciren ve nerede kartı karşıya gelen bu gibi kimseler 
bulunduğunu bllen varsa insaniyet «Şeref kaptanı ekolünden olıun
namına, yukarıda babasının adresine lar •. 
bildirmesi rica olunur. Hikmet Feridun Es 

........................................ 
l~mit ka~ı! fabrikasında Bir çocuk araba dar besile 
sıgara kagıdı yapılacak ağır yaralandı 
İnhisarlar idaresi, sigara imalinde 

kullanmak üzere hariçten sigara kA
ğıdı getirtiyordu. Haber aldığımıza 
göre Izınlt k1'lğıd fabrikası sigara kli
ğıdı imal edebilecek hazırlıklar yap
mıştır. Bu suretle memleketin muh
taç olduğu sigara kağıdı - hariçten 
siparişe ihtiyaç görulmeksizln - Iz
mlt kağıd fabrikasında imal edile
cektir. 

Kalpazanlık suçlusunun 
muhakemesi 

Ahmed Şimşir isminde biri, Çatal
cada sahte gümüş liralar yapıp sur
mekten suçlu olarak mahalli znbıta
sınca yakalanmış ve Istanbul birinci 
nğır ceza mahkemesine verilmişti. Blr 
müddettenberi devam etmekte olan 
Ahmed Şimşirin muhakemesi diln 
son safhasına gelmiş, müddeiumumi 
iddiasını serdederek Ahmedln teczi
yesini istemiştir. Suçlu müdafaa için 
Jstlmhal ettiği cihetle muhakeme baş
ka güne bırakılmıştır. 

l<:iimlle isminde bir surucunün ida
resindeki araba, dun Modn c:ıddesln
den geçerken beş yaşlannd:ı Ahmed 
isminde bir çocuğa çarpar:ık nğır su
~ettc yaralanmasına sebep clnıuştur. 
Işe el koyan polis. hayatı tehllkrde 
bulunan çocuğu Numune hast-:ı.neslne 
yatnmış, arabacı Kümll yakalanarak 
K&dıköy müddeiumumiliğine teslim 
edilmiştir. 

Lokantacıların tekiifi 
reddolundu 

Bir gazat , meze fiatıerl çok art
tığı icln içki fiatlerlne z:ım yapılma
sı hakkında lokantacıların yapbkla
n muracaatın BelC'dlyece kabul edll
dl(ılnl yazıyordu. 

Belediye Jktlsad mfidilrlu@, lokan
talardakJ yemek listesi flatlerlnln 
serbes bırakıldığını, kki flatJerı art
madığı ve mezenin de büyuk hır 
ehemmiyet teşkll etmediğini lleri sü
rerek bu tekllCI tcdklke blle şayan 
görmemiş ve loknntacılann tekllnert 
reddedilmiştir. 

Üniversite talebesinin 
müzelerde tetkikleri 

Polls ve adliye tahkikata el koymuş, 
yaralılar tedavi altına aldırılmıştır. 
Şoför yakalanmıştır. 

delillerini ortadan kaldırdı~ı iddia 
olunan Tayyar adındaki diğer bir 
genç hakkında bu işte dahilleri husu
sunda kifl dellill elde edilemediğinden 
her ikisi de serbes bırakılmışlardır. KÜÇÜK HABERLER 

Katil vaziyetinde bulunan Zeki de ------------- Eminönü Halkevinde 
umumi toplantılar 

J'minön Ü Halkevlnden: 
Üniversite talebesinin öğleden sonra 

şehrimizin muhtcllf müzelerindeki 
eserleri tedklke fırsat bulmaları. bu 
suretle müzelerden lftyıklle istifade 
edebilmeleri için müzelerde teşhir 
edilen eserlerin nevi ve mahiyetine 
göre -sırf talebeye mahsus olarak
!Aboratuvnrlar tesis edilecektir. Bu 
Iıiboratuvnrlann nerede ve nasıl ku
.rulncağı tedklk edilmektedir. 

Kurşun hırsızının 
mahkumiyeti 

Hüsnü isminde biri, Unkapanında 
Balknpanı hanı üzc!rlne çıkarak kur-

bugün ölil oldu~u cihetle mevcud 
tahkikat evrakı hıfzolunacaktır. 

Ali Şir Nevai için 
Halkevinde toplanti 

şunları aşırmakta iken zabıta me- Eminönü Ualkerinden: 
murları tarafından yakalanmış ve Doğumunun 500 üncü yıldönümfi 
dün adliyeye verllmlştlr. 

Hüsnü, birinci sulh Mklmı B. Re- münasebetne <All Şir Nemi> için 9 
şldin huzuruna çıkanlmış ve muha- şubat 1941 pazar akşıımı saat 20,30 da 

Evimizde aşa~ıyıı çıkanlan program 
kemesi yapılarak altı ay hapsine ka- veçhlle bir toplantı yapılacaktır. Bu 

Küçük Sevim kuyuda rar verilmiş ve tevkif olunarak ha- toplantıya gelmek isteyenlerin glrlş 

* Fatihte bir kahvede kumar oy
nıyan Süleyman ve Halid isimlerinde 
iki arkadaş dün polls tarafından ad
liyeye verllmlşler. Sultanııhmed bi
rinci sulh ceza mahkemeslnd:! muha
kemeleri yapılarak ikişer gün hapse 
mııhkftm edllmt,,lerdlr. 

* Yeşllay gençllk şubesi dün 
Eminönü Halkevlnde bir müsamere 
verm~tlr, 

Yeni çalışma yılının b:ışlnması mtı
no.sebetlle Halkevleri idare ve teşkl
ld t tallmntnamcslnln 13 üncU madde
sine tevfikan aşağıda tesblt edileıı 
tarihlerde şubelerin umumi toplantı
lnn ynpılr.rnk bir yıllık çalışmalar 
hnkkındıı. maHlmat verilecek ve yenl 
programlan hazırlnnacaktır. Bütün 
fızalnrın şubelerine ald toplantı gün 
ve saatinde hnzır b Iuıımalan rica 
olunur. pishaneye nakledilmiştir. kartlarım Evimiz bürosundan alma-

Sarhoşluk bu boğuldu k ·ı lan rica olunur. 
Ayazpaşada modern garaj sahibi ortaköyde Balmumcu çlfilğl cıva- Açılac~ se~gı er ı - Açış sözü Hıılkevi reisl Yavuz 

* Dün, Kadıköyde Yeldeğlrmenln
de bayan Behlcenln evlle, Şişlide 
Pak apartunanının bacası tutuşmak 
suretlle birer yangın başlangıcı ol
muşsa da derhal yetişen ıtraiyc grup
ları tarafından söndürülmüştür. 

Dil ve edebiyat şubesi 11/2/941 salı 
saat 17 de, Güzel Sanatlar şubesi 
13/2/941 perşembe saat 17 de, Temsil 
şubesi 15/2/941 cumartesi saat 17 de, 
Spor şubesi 27/2/941 perşembe sad 
17 de, Sosyal yardım şubesi 17/2/941 
pazartesi saat 17 de, Haık der hane. 
lerl şubesi 20 2/941 saııt 17 de. Kü
tfiphaııe ve yayın ıubesl ıo 2 941 .Pa
zartesi saat 17 de, Milze ve tarih fQ• 

polise müracaat ederek Aşud isminde da bir kuyuya. o civarda oyna- Beyazıddakl Inkılllp muzeslnde; Be- Abadan tarafından. 
b!r şoförün gece sarhoş olarak garaja ~~kta olan iki ya'şıarıııda Sevim ls-ı ledlye fnallyetlııe -ve imar lşle.rlne aid 2 - All Şir Nevai hakkında konre-
geldi~lnl ve bir tM atmak surctlle 'nde bir: kız çocuğu düşerek boğul-. bir grafik sergisi, bunu takıben bir rans Üniversite profesörlerinden Ali 

6 mı tur • Türk tamaşa sergisi, bundan sonra 
garajın büyük abajurlu lambasını muş u!iun cesedi kuyudan çıkarılmış- da lülecilik sanatına dair bir sergi Nihat Tarlan tarafından. 
kırdığını iddia etmiştir. Polis bu ld~ Çoc1 kaza neticesinde bo~ulduğu açılacaktır. Beyazıd nahiye müdürü 4 - Neval yurdundan şarkılar ve 
dla üzerine Aşudu ynkalıyarakte:ı3~ :~~b~ re'"'lldlğlnden gömülmesine izin I B. Nuri Tunnboylu sergilere nld ha-

1 
4 - Neval yurdwıdan f&l'tılar ve 

llAkimllğine _ i ,·er~tiı. zıı:WtIM:la. Jne§gU\ Rlı:ııaUadui. o1w:ııaı. 

* Tahtakalccte oturan Sabatay Levi 
isminde biri, dün Şişhanede Okçu
musa caddesinden geçerken §oför 
Ahmedin idaresindeki otomobilin snd
mesine u(;rıyarıık yarnlanmı§, polis 
tarafından tedavi altına aldırılmıf
tlr. lofQc 7at1IıJURll*lcy 17/J/ ~ Mat 11 de. 
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Aiman • Jtalv"an işbirliği ra~ladım. Çağırdım. Bakmadı bile. 

Egede _ 1 O köyü 
yen iden su bastı 

(Ba,tarafı 1 inci sahifede) 
~ Tutmak istedim. Yüzüme şöyle bir 

M ihver.in bütün gayretleri Al- b kt b · tanımamazlıktan gele- Manisadan yakın bir ko'"ye g;-
I 1 . • . ı·~ . . . a ı ve enı " 

m~n- ta yan ı!!O'.r. ıgını temın rek pis kedinin arkasından yoluna den 29 numaralı binek arabası 
etmek ugrunda ııarfedılıyor. Fakat de a etti. Eve 'ile zaman ve ne l .. ' 
imkansız ltah:a Almanyanın işleri- h lvd md.. ... . . k d" ansızın hucum eden sular taı·afın-

• • J a e onecegını mera · e ıyorum. .. .. . 
tıi diizelteceği yerde bozmaktadır. dan suruklenmi§, lçınde bulunan 
Balkanlarda Alman siyasetini, Ak· füs yolcularla arabacı İzzet kendile-
denizde kendi "iyasetini b_erbad etti; Bir tercih rini güçlükle kurtarabilmişlerdir. 
topla~ayım derken Afrıkada dar· Arabanın hayvanları boğulm~-
madagın oldu. N ecip Fazıl Kısakürek ken· . . . -

Zaten her sey İtalyanın Almanya disinden bahsedilirken: cCü- tur. Manısa cıvannda bır bag ku .. 
ile işbirliği ;apamıyacağmı göster· Licle edip> denmesini sever. cBüyük lesinde bulunan bir çoban ve ko
mektedir. Meııela benim Alman şain denmesini de sever. Fakat her yun sürüsü sular tarafından sü
markalı bir st-;lom va~~·· Ona_ son neden11e: c.Gü:z::de edip ve büyük ıiiklenmiş, çoban bir ağaça tır
zama·nlarda ltaly~n mur~kkcbı d~I: şair» denml".sini ikisine de tercih manarak kendisini kurtarmış, fa-
<lurmuqtum. Yedı sen'edır gayet ıyı I ediyor. .. .. .. .. .. .. 
j ı: •en ka!em iki haft~ içinde bozul- M f"h bu te1c·ih1'n sebebı· kat koyun surusunu sular surük-) aama ı 1 . "t.. .. t .. 
du. Şimdi tek kelime yazmıyor. cSenfonyu dan sonri\ yeni çıkan eyıp go urmuş ur. 

m: cNamık Kemal> isimli büyük eseri Su hücum eden köyler halkı 
•••• olsa gerektir. dağ köylerinde kurulan Kızılay 

Alarm misaliri :m çadırlarına nakledilmekte, kur-

T ehlikeye calarm> ismi veril- •••• ~arma ekipleri de gayet rnunta-
diği malumdur. Talihsiz ressamlar zam ve çok faydalı bir şekilde ça-

Genç bir dostum anlattı: Alarm 1 d grupu ressamları aıı:ılaşılır lışmaktadır. 
günü işaretler vcril~i~ten biraz so~- resimler yapmaya, bundan Bir taraftan Kızılay, diğer ta
ra kapı çalınmı!i. Inıp açmış: Hıç sonra eli ele, yüzü yüze ben· raftan da Halkevi sosyal yardım 
tanımadığı genç ve güzel bir kızl zetmeye karar verdiklerini ilan 

Kcıpıyı b;r delikanlının açtığını etmişlerdir. Bu kararın mah- komitesi fakirlere yardım etmek-
görü.nce kız biraz mahçup, sormuş: 1 sulii olan soo cd~ grupu tedir. 

- Evde yalnz mısınız? sergisi hemen hemen herkes tara- Yarın (bugün) Aydın hattına 
- ~için sordu.naz? fından beğenildi. Tabloları seyre- ilk defa olarak tren tahrik ettiri-
- içeri girmek istiyorum da. denler: cHakikaten ressamlanmız lecek ve bu tren aktarmalı ola-
- Buyurunuz. anlaşılır resimler yapmcıya başlamış· 

E~ d · d b k k. 1 d rak Nazilliye gidecektir. - ger ev e sız en aş a ımse lan müta aasm a bulundu. 
yoksa girmem. Birden bire düdükler Fakat Fikret Adil sergi münase· 
çalınca ortada kaldım. Ne yapaca- bet·ile yazdığı bir yazıd~ şöyle di· 
ğımı bilmiyorum. yor: 

- Buyurun efendim. girin 1 Kor- cBu mütalaalara gülüp acımak-
kacak bir şey. yok. ':ukanda an- tan başka yapacak bir şey yoktur. 
nemle beraberız. I-lat~a babam da Çi.iınkü asıl hakikat şudur: 
evde. 1 S · ·ı k · l 

G k 
. I . . . c eyırcı er artı resmın ne o · 

cnç ız memnunıyet e ıçerı gır· d .. .. .. .. h 1 1 · D t · ı b b ugunu ogrenmege aş amış ardır, 
mış. os umun annesı e a asının h k"k• I 1 d y 
il · · .. .. s· b k .1 a ı ı resme a ışmış ar ır. adırga-e erını opmuş. ır uçu saat aı e- l • 

k D 1 mıyor ar.> 
ye arışmış. ostum ona masal ar-
daki c Tanrı misafiri> gibi calarm <d> grupu ressamlarının ta~hi 
mi~afiri:> diyor. yok. Tam anlaşılır resimler yapıp 

halkı şaşııtmamaya azmettikleri sı· 
rada Fikret Adil ortaya çıkıp her
kesi şaşırttı. Hakikat ~ene 1'ayıptır. 

:::: .... 
Modern yılan hikayesi 

· B ugü..-ılerde otelli parklarda, 

.... ..... .... .... 
Hind mezarı gazinolu belediyelerde, vclha

ıııl alafranga çalgılı yerlerin hepsinde 
en çok çalınan hava, kimbilir hangi B eyoğlunda sinemaların önün· 
li';n<-nıa artistinin hediyesi olan: den geçerken sordular: 
tDans mon cceur ... > İıJ;mii bir tan- - cHind rüyası> nı gördün mü} 
~odur. Herkes bunu istiyor ve her - Hayır. 
yerde bu çalınıyor. - Neden) 

Geçenlerde bir yerde oturan - <Hind mezarı> nı gördükteq\ 
gençier çalgıcılardan kısa fasılalarla sonra benim için Hindistan bit
tDans mon creur ••. > i~tiyorlar, baş- miştir. 
)adı mı bitmesine bi:- türlü razı ola- m: 
mıyorlardı. Hatta içlerinden biri, .... 
ha~ı ucunda kulağına . bu şarkının Sultan Aziz yaşiyor mu? 
na~melerini üfliyen akordeoncuya, . • . . . . 
h b.l k ·· "k ·· I 1 T arihı tefrıka muharnrlerınm ava ı me uure ı en şoy e ya va- b" .. 1.. k - 1 

1 ır tur u ter etmege razı o a-
nyorc 11

: 1 d ki l d b' · d S l 
K d k 1 N ma ı arı mevzu ar an ırı e c u • 

- C'lme ostum, eııme e 1 A . d' 
olur bu şarkıyı bir yılan hikayesine tan zız> ır. 
döndürJ Zaman zaman gazetelerde şöyle 

tefrika başlıkları görüiür: <Sultan 
Aziz öldürüldü müh, cSultan Aziz 
intihar mı ettih, <Sultan Aziz na
sı) intihar etti?>, cSultan Aziz öl-

... 
:::c .... 

Kedilerin gizli işleri 

M evsim icabı kediler bugün· dürüldü mü, İntihar mı ettih. 
lerde pek heyecanlıdır. Hiç Şimdi de bir gazete: •Sulta·n 

boirini evde tutmak kab•l değil. Sesle· Aziz nasıl öldürüldü?> diye bir 
ri sokaklardan ve damlardan geli- tefrikaya başlamış. 
yor. Gizli isler peşinde koşup duru- Bu da bittikten sonra tarihi tef-
yorlar, bağırıp çağırıyorlar. rika muharrirleri için sultan Aziz 

Sokağa çıkmak adeti olmadığı hakkında kaleme alın.-.cak bir tef
halde bizim ~:di üç günde~ be_ri ka- t~~k~. me~zuu kalmıştır: Sultan Aziz 
yıptı. Ona dun sokakta, pıs bır ke- oldu mi.ı, yoksa yaşıyor mu? 
dinin peşine takılmış giderken 1 Şevket Rado 

ALBERT PREJZAN -GİNETTE LECLERC 
Ve en büyük Fransız yddı.zlarmın iştira.kile çevirdikleri 

METROPOLiTEN 
(HAYAT GOZELDİR) 

Parisin gecelerini ve sokaklarını tasvir eden büyijk Fransız filmi 

Bu Sah akşamı S O M E R Sinemasında 

TAKSiM sinemasında 
Görülmemiş bir muvaffakiyetıe gösterilmekte olan 

Görünmiyen Adamın Avdeti 
Büyük dehşet, Korku ve Esrar filmini görenler ve işitenler 

cidden hayrett.e kalmışlardır. 

Demiryolu köprülerinin hepsi 
birer birer gözden geçirilmekte ve 
sudan zarar görüp görmedik.len 
inceden inceye tetkik edilmekte
dir. 

İzmir 8 ( A. A. ) - Bu de
fa.ki tuğyanda Gediz nehrinin 

sulan iki metre yükselmiş bulun

maktadır. İzmr - Bergama şose
sinin 39 uncu kilometresinde su
lar şosenin üzerinden akmakta. 
devam etmektedir. Burada hay
vanlarla beraber beş kişi sularla 
mahsur bir vaziyette kalmışlarsa 
da derhal imdat ekipi gönderile
rek kurtanlmışlardır. 

Kiraz nahiyesine bağlı Geniş
ler köyü su baskınına maruz kal
mışsa da alelacele vücuda getiri
len bendler sayesinde bertaraf 
edilmiştir. İlkkw·şun köyü yakı
nından geçen Aktaş çaytrun su
lan taşarak bir kısım ekili era
ziyi istila etmiştir. Ova köylerin
de sular hfila aynı seviyeyi muha
faza etmektedir. 

Eskişehirde 
Eskişehir 8 (A.A.) - Porsuk 

çayı .tekrar taşmış, sular şehrin 
mühim bir kısmını istila etmiş
tir. Şimdiye kadar altı ev yıkıl
mıştır. Seylaba maruz binalar 
tahliye edİl!Iliştir. Maddi zarar 
olmu§.<;a da nufusça zayiat yok
tur. 

Muğlaya da şiddetli 
yağmur yağıyor 

Muğ'la 8 (A.A.) - Dün öğleden 
sonra başlıyan fırtına geceye ka
dar devam etmiş, bunu ~iddetli 
yağmur takip etmiştir. Yağmur 

devam ediyor. Arasıra çok miktar
da dolu düşmüstür. 

Şili ile Peru arasında 
ademi tecavüz paktı 

Lima 8 (AA.) - D. N. B.: 
Dün Şa.i He Peru arasında burada 
bir ademi tecavüz paktile bir ticaret 
anlaşması imza edilmiştir. 

B. Willkie 
New - York 8 (A.A.J - B. Wendell 

Willkieyi Amerikay:ı nakletmekte olan 
Clippcr tayyaresi Trlniteye muvasalat 
etmiştir. 

Geredede kayak spor 
kliibü açıldı 

Gerede 8 (Akşam) - Kayak spor
lan klübü valinin bir nutkile bugün 
Esentepedc açılmıştır. Merasimde ka
labalık bir halk kütlesi bulunmuştur. 
Gençler kayak ve muhtelit spor ha
reketleri yapmıştır. 

1 

- f 

Gelinlik kız pazarı 
1 

1 

-~a_zan~ _NECDET RÜŞTÜ 

-1-
Piin arece otururken minderinıde ta.sah. 
Rana bir tutu kUŞu anlattı şu masalı: 

Bundan bin bir yıl Ön« •• ilkbahar uıa.ırken. 
N~an. çiçekler serpip. kırlarda dolqarken. 
Bombayda kurulurmuş: Gelinlik kız pazarı. 
GüuUHe değmesin çirkinlerin nazarı; 
Kızlar, evlenmek İçin. gelirlenni, buraya, 
Sanırsın : Dizilirmit inciler bir sıraya. 
Kimi bir Çin dilberi: Ufak tefek her yeri. 
On bet Y11.tmda yawu •• dünyadan yok haberi. 
Ayaklan küçücük; çünkü: Kapalı kalmı, 
Demir patik içinde doğduğu gijnden beri. 
Sandır biraz cildi.. hayalimde andırır 
Kaym gillerini böyle solgun bir deri. 
Sadar. kesik değil.. b11.tmda topuz yapmlf, 
ÜzPrİne geçirmi4 upwı:un iğneleri. 
Elinde bir yelpaze •• diişünüyor bu taze: 
Çinli bir koca bulmak yavrucuğun kederi. 
Kimi Kafkasya gülü: Saçlan c;ift örgülü .• 
O, dağların kızıdır; bilmez bozkırı, çölü. 
Ayakta kııa çizme .• elde dans için bir def: 
Oynamaya başlasın mezardan çıkar ölü. 
Ne olur bu pazarda rizel bir koca bulsa, 
Bu yiizdeıı hüzünlü Rus güzelinin gönlü. 
Kimi bir Hindli dilber .• Budaya yalvanyorı 
O da. kendi tipinde delikanlı arıyor. 
Kimi bir Tatar kızı: Kırımlı .. dedikleri: 
Dışarıya fırlanuş elmacık kemikleri. 
Budur zavallıcığın yiireğindeki tasa: 
Bir gnıç arltadaş bulsa, Y&fhya mal olma~. 
Kimi sahra gÜzeli: Vaha ve serap kızı; 
Elleme kömür gibi, simsiyah Arap kızı. 
Onun da çoğaltıyor kalbindeki alevi: 
Günf'şin ateşinde kavrulmuş bir bedevi. 
Dünyanın her yerinden hulasa uzak, yakın, 
Bu pazara gelirmiş genç kızlar akın akın. 

Fakat kız pazannda şöyle bir usul varmı,: 
Evlen~ek gÜzeller ayakta dururlar011', 
Elde, hünerlerini anlatan bir nesneyle. 
Mesela: Bez dikermi.t ter.zi iplik. iğneyle, 
Ahçı kaz da kepçeyle kar14lırll'IDlş kazan. 
Bek4r delikanlılar tam geçeceği zaman. 
Hünerlerine dair kızlar türkü söylermiş; 
Gender, bunu dinleyip. bir yavuklu peylermit. 

-2-
Gene bir yJ .. giiz;eller. toplayınca fistanı. 
Kccaya varmak için, boylamış Hindistanı. 
Gençler de be, kıtadan fırlayıp atlı. yay' 
Gec::rnifler yedi ildim. ulqmışlar Bombaya. 
Bekarlar arasında varmıt bir delikanlı, 
Hem kuzu gibi munis, hem aslan gibi ,anlı. 
O, gü.rbüz bir atletmiş; dünyaya güç sığarnut •• 
Yüzünde gün doğarmış.. gözünden nur yağanmf •• 
Bir manalı sükutla kcnetlenmi.t çenesi .• 
Parmaklan: Kuvvetin çelikten mengenesi .. 
Hakimmit gönüllere; hem güzel, hem korkunçmut; 
Göğ*ü ceni.ş örs gibi. yanık deriııi turıçmuş •. 
Sesi, tam erkek seıi: Kükrer gibi, kalı~ .• 
Açık alnı. zekanın toplandığı alınmış .• 
Yüreklerde kalırmış buselerinin izi.. 
Kızlar! •. Tanrı düşürsün böyle kocaya sizi. 
Büti;n bekar erkekler onu görünce yolda, 
Dedikodu bqlamış basedle sağda, solda •• 
Her milletin erkeği bu yaman gençten ürknıüt. 
Çünkü o: Temiz kanlı, halis Türk oğlu Türkmen • 

Bütün kızlar duyunca geldiğini bu gencin. 
Biribirini ezmiş yüzünü görmek için. 
Her ırkın kızı şaşmış: Aslan geliyor sanki •• 
Kim bakarsa mest olmUŞ: Bu, Öyle bir İnsan Jd. 
Tanrılar gibi güzel, harikulade varlık .. 
Onun karıs• olmak: Ne sonsuz bahtiyarlık •• 
Büı ülkenin kızını bu adam deli etmiş, 
Can evlerini yakan gencin adı: Ahmedmiş. 
Bu hoş insan oğluna vurulmuş bin bir melek. 
GönülJerini sarmış o anda ayni dilek: 

Yanına sokulurum Aman!. .. Kanımı içme: 

J 

1 

1 

l 

Esirin gibi, Ahmed! ... 
Kulun, kölen olurum, 
Vermem sana hiç zahmet! 

Başka birini seçme 1 .•• 
Beni çiğneyip geçme, 
Ahmed!. Babana rahmet!. 

-3-
Bütün kızlar dizilmiş .. bir heyecan, bir telaş •• 
Yfo·ümeğe başlamış Ahmed de yavaş yavaş. 

Aleni teşekkür 

Yapmaya çalışarak bak-.larile büyü, 
Bir lı.ız, elinde çiçek, ıöyl~ fU türküyii: 

Bahçem var İsfahanda: 
Dört mevsim güller biter! 
Çiçek açar her yanda, 
Üstünde ku.şlar öterı ... 

Goncalar dürmek için, 
Sefalar sürmek için, 
Cenneti görmek için 
Bahçeme girmek yeter! ... 

Bahçem gôlgell, serltr9 

Dolaş.. kalmaz kederin 1-
Kokusu çiçeklerin 
Buhurdan gib1 tüter! .. , 

Bir genç benl alacak, 
Bu bahçede kalacali:. 
Almayanın olacak 
Hrul ölümden beter! .. 

Ahmed içinden demiş: Bahçen yerinde kalsın, 
Gönlüm hotlana.madı.. seni çiçekçi alım! .. 
Yürümüt •• başka bir kız; önünde kazan. kepçe, 
Su türküyü söylemiş genç adama delice: 

Tenceremdeki aşım 
Lezzetli, temiz olur! ... 
Yer hayat arkadaşım: 
Kuvvetli, semiz olur!. .. 

On kap pişirir günde, 
Sunarım üç övün de! ... 
Her tatlımın üstünde 
Fıstık ve ceviz olur! ... 

Bunu bilıyor cihan: 
Boğazdan gelmez mı can?. 
Soframda oturmayan 
Dermansız, halsiz olur!. .. 

Beni alacak erkek 
Memnun kalncaktıı.' pek:: 
Pjşlrdlğim her yemek 
Yüreğinde iz olur!._ 

Ahmed türküye gijlmÜş: Bir ahçı alsın seni; 
Ne aşını istes-im, ne de yailı buseni! •. 
Yfüiimüş .. başka güzel; kara sapan elinde, 
Perde perde titretmiş tu türküyü dilinde: 

Böyle tarlaya gider, 
Çüt sürerim her zaman! ... 
Kocama yardım eder, 
Demem bir lli.hzo.; Aman! 

Çiftçi kız bundan bıkmaz, 
Bu emek onu yıkmaz!. .. 
Çünkü zararlı çıkmaz 
Rızkı topraktan uman! ... 

Çalışırsa oraklar, 
Yakın olur uzaklar!. .• 
Dalgalanan başaklar 
Sanki altın bir duman! .. , 

Topraktaki milyonu 
Çıkarırım en sonu! ... 
Size söyleyim onu: 
Bereketli bir harman!. .. 

Ahmed demiş: Bir koca. köle yapmaz C1İni; 
Karısına gördürmez erkek kendi ~ini! •. 
Yürümiş:.. başka dilber koyulmuş sa.z çalmaya, 
Şu nağmeler başlamıt yiikselip alçalmaya: 

Ben bülbülü bağladım 
Sazımdaki tellere! ... 
Hem çaldım, hem ai1;ladım, 
Düştüm gurbet ellere!._ 

İnleyişi sazımın 
Ak.sidir niyazımın ı ... 
Her mısra~ ağzımın 
Destan oldu dillere!. .. 

Sazım dinmiyecektır, 

Dünya yüzünde tektlr!.
Bu son 1. ürküm örnektir 
Duyduğum emellere! ... 

Budur bütün dileğim; 
Olmalısın erkeğim! ... 
Bakarsan öleceğlm 
Sen başka güzellere!.~ 

Ah1Ped kıZa acımış .• bu türkünün ho,luğu 
Fakat dolduramamış kalbindeki boşluğu. 
Yürümüt .. bin bir gij:zel: Esmer. san•ın, kwnral .• 
Kimi olgun bir meyva.. kimi bahardan bir dal .. 
Türküsünü M)ylerniş böylece bütün kızlar: 
Baza'iı gülüp geçersin, hazan yüreğiiı uzlar 
Ahmed et bulam.amıt. gezinti ermit sona; 
Y alnu: bir gen4; kız ~. gözü İlipnİf ona: 
Ne elinde bir şey nr, ne de dilinde türkü.. 
Delikanlı solrulnn-., pek merak etmia (ÜnkÜ. 
Mina, 1'ık halinde, dökülür gözlerinden. 
SükUtu kollll$unnuş bu üetin derinden. 
Bir asil bakışla yürekleri TillUmluş, 
Kadına layık olan hali var1Dlf: Mağrurmut. 
Dem~: 

- Söylemiyorsun bir tarkı, ey gÜzel kuş'; 
Merakta baakıyor beni bu mağrur duruş? •• 
Kız şöyle cevap vermiş: 

- Biz o milletteniz ki, 
Alnımıza çekmem~ Tanrı bir kara çi.zgi!.. 
Eier yaydan fırlarsa bir ok halinde şeref, 

Ancak olabiliriz biz ona arzda hedef? .. 
Ahmed şaşmış: 

- Güzel kız!.. Gönülleıe haıtimsin., • 
Söyle, kurban olayun: Hangi ırktansın, kimsin? •• 
Mağrur kız cevap vermiş: 

- Bende Türk kanı vardır! .• 
Genç demiş: 

- Seni alan mesuddur, bahtiyardır! .• 

Güzel delikanlının bu kız.. olmuş karısı; 
Onlar murada ennİş .. başunıza darısı! .. 

Albay Donavan Kahirede 
Gülh:me Tat.bikat hastabanesincle 

tedavi et.tirdiğinı refikama gösterilen 
şefkat ve itinadan dolayı hastahane
nin muhterem müdürü ile kıymetli 
mesai arkadaslarma ve bilhassa böb
rek ameliyatını muvaffakıyetle -yapan 
ve kend.isinJ hayata kavU!jturan değer

Paris polis müdürünün 
tayyaresini İtalyanlar 

düşürmüş 
Londı:a 8 (A.A.) - Reuter: Hür 

Fransızların organı olan «Franceıo 

gazetesi, eski polis müdürü Jean 
Chiappe'ı Suriycye nakletmekte olan 
tayyarenin geçen 27 teşrlnlsanlde bir 

Kahire 8 (A.A.) - B. Roose· 
velt tarafından hususi mümessil 
olarak Avrupaya gönderilen Al· 
bay Donavan Filistinden bugün 
Kahireye gelmiştiı-. Albay Dona .. 
van Avrupanm cenubu şarkisin
de ve Orta Şarkta yaptığı seya
hat esnasında Kahireye ikinci 

li bevliye profesörü 

BAY KEMAL SERAV İtalyan tayyaresi tarafından düşürül
düğünü delillere dayanarak iddia et
mektedir. 

ile ba.'i asistan Bay Baydar Arı
man'a ve diğer asistanları baylar 
Mehmet Yarılımcı, Giyaseilin, Fazıl, -=========== ... ==== 
Ziya'ya ve baş hemşire ile diğer hem
şirelere saygı ve şükranlanmı suna-
rım. Emekli binbaşı 

M. Şaban Ataman 

\'ENİ NEŞRİY >\'l' 

YENİLİK 

defa gelmektedir. _ 

Macar meclisinde 
T ransilvanya fırkası 
Bı.rlapeştc 8 (A.A.) - Stefani 

ajansından: 

Görünnıiyen canavar, zabıta kuvvetinden... ve mitralyöz-
1eı·den korkmıyarak adeta onlarla alay ediyor ..• 

Mademki görünmez bir canavardır, siz de bugün gidiniz görü
nüz ve korkunç iki saat geçiriniz ... 

Bugün 1 PEK Sinemasında 
Kadrosu tamamen genç muharrir 

ve ediplerden mürekkep olmak üzere 
bu isimde aylık bir sanat, edebiyat ve 
fiklr gazetesi intişara başlamıştır. 

İlk nüshasında sanat ve fikir bahis
leri üzerinde muhtelit yazı ve etüd
ler vardır. Fiatl beş kuruştur. 

Dün mebusarı meclisinde 4 1 me
bustan mürekkep olan cTransilvan• 
ya fırkasıı> namı0ndaki yem fırkanın 
teşekkül etmiş olduğu bildirilmiştir. 

Müthiş ve hey~ sahnelerle dolu muazzam bir film 

Bugün saat 11 de tenzilAtlı matine TAŞ YüREKLi ADAM Suriye ve Lübnan 

,.-;;. Bugün ASRI Sinemada ' 

1 I;T;d~AG~: R~G:~ - ~1it~oD~EN~~! 
Herkesi merak ve heyecanla saracak bi: mevzu 

Baş Rollerde : 

Tepebaşı dram kısmı fllllllllllllll 
Gündüz sant 15,30 da 

gece saat 20.30 da ~,ııııı ııııı E!\IİLİAGALOTTİ 

Beyrut 8 (AA.) - D. N. B. 
ajansının hususi muhabiri hildiriyors 
Ban Suriye mahfillerinde pek ya.. 
kında tatbik edilecek siyasi ve hlloo 
kuki tadilattan bahsedilmektedir. 

JULES BERRY tarafından tarafmdan Türkçe sözlü ye 

DOLORES DELRİO -WALLACE BERRY 
Ayrıca : RENKLİ MİKİ MAUS ve FOX DÜNYA haberelri 

Bugün saat 1 l ve l de ten:ıilatlt matine 1 
FERİHA - BEB.ZAT - BALIDE 

oyn:ınmış bir Fransız Filmi Şarkılı Fi~ 

...................... IİllİllllİllİlllllİIİlllİlllm--.. 1 ·~----------------------------" 

İstiklal c.~dd~si komedi 
kısmı gunduz saat 111 

15,30 da 
G~ce saat 20,30 da. 111111111 
KiRALIK ODALAR 

Fransız mahfillerine göre Manda 
makamları Suriye ve Lübnan cüm .. 
hur İ"ellerinin Fransız mandası aJ. 
tı~da birleştirilmesi tasavvurund• 
dırlu. 

1 



-, 
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~~t~~Jt~ ./ [....._ s_erbe_s s_ü~~d---0 J Türk postasında ilk defa 
~~~~~~. 

sonra 50 sene daha yaşamış! pr!;':!o:f!; ::nr~rll olarak pulun kabulii 
1 • · Nihayet cenazesi yıkanarak tabu- •k• • l .. Son gu'"nlerde "fı'rol eya etının ı . mu•ı ışın"'· arı 
k ta konmu .. ve mezarlığa götürü müş- .., ......,. 

Holtzgau •ehrinde bir fınncı ansı ~ l 
" d 78 tür. Tam mezara incliri erek g~mii· _ lduhkrem Bay Asi• Çorha'ya -

Öldükten 

~e 9 evlad anasaı olan bir ka ın J b 
leccği sırada mezarcı ar, ~a utun 29/1/941 tarihli At.şam gazetes1ııde )"aşında ölmüş ür. 
içinde hafif bir harele.et sezmı§ler ve meydana çlkan ~ık mektubunus &T

ne olur ne olmaz diye kapağı açm.ı~ velki gün bana tabil anonim olarak 
lardı.r. Tabutun kapağı kaldıkr1ılınca gönderJim~tı. Mektubunuza mi1ntkiln 
ölü sanı1an kadının göz kapa · ann• olduğu kadar kısa bir cevap verece
dan birinin hafif oynadığı görü~müş, ğim: 
cenaze gömülmekten vazgcçılerek 1 _ Her yerde bir senfonik: konser-

Yetmiş dokuz senedenberi basılan pullar
Türkiyede ecnebi postaların ilgası 

Bu kadın, bundan elli sene evve] 
ikinci çocuğuınu doğurduğu zaman 
necrophanie (kendinden geçme ne
ticesinde bir müddet ölü gibi gö· 
rünmek) arazı göstermiş Ye akra• 
Laları tarafından ölmü' a.anıl· 
mıştır. Zavallı kadın, tam iki gün, 
l:endine bir türlü gelememiş, vücu· 
du kaskatı keS'ilmi~. nefes alamaz 
olmuş, kocası tarafından davet edi
len papazın başıucunda okuduğu 
olüm dualarını, aes çıkaramadan 
duymuştur. 

e h • d ça de bar.an W batta üç aenfonl çalınıt. 
eve getirilmiştir. İvar ıe ~ en • Mesela Haydn, Mozart ve Beethoven .1662 ıenesinCle Poıtahanei&m.ire J 6~_7 .u.e ~a~ılan küçültmek ıur.etile 1 ~r.ada basılmı~tır. 1914 de yirm.l 
ğırılan doktorlar, tiringa.lar .ile kadı· in birer senfonisinden ibaret olan blr idaresinde bazı ıslahat yapılması degıştmlmı~tır. iki, 1915 de sürşarjlı v t k . 
nı kendisine cetirmişlerdır. Bu kadın tonseıı Aimanyada çok sevilir. düşünülmü, ve tercüme odası hüle- 1669 senesinde Mühendisyan retliler de dahil olmak l.:z a se ışa.. 

dık 7 Çocuk da· f · d' d . . M . ı ere cemaıı elli sene yaıa tan ve 26/1/941 tarlhlnde hiç bir konser fasından bu işlerde malumatı bulu- e en ı namın a hırı alıye Neza- lı:ırk üç ve 1916 da Av t d 
ha doğurduktan ıonra zeçen ba~~a. verilmemiştir. 25/1/94:1 tarihindeki nan Agah efendi Poıta. Nezaretine retine müracaat ederek Pa!i.ste bas· yeniden on altı çeşit maviu;~r~:P~ 
78 yaşında. bu defa hakika ten °1

' konserde J. S. Bach eserinden başka. tayin edilmi§tİr. Türk postasıında pu· tınlan pulların aynını b .. u ugurd_ aya· tırılmış, ve _191 7 de «Kanal hatır•-
Borodin'Jn üçüncü Bltmemlş senfont- ı ._ buı·· · d""f ı ı d d -müştür. al ıve Dvorak'ın cYeni dünya» senfonisi un &.~ u onun zamanına tcea u pı an ml!-sraf ar an yuz e elh aıok- sı> damgasıle sürşa;-j edilmi 1• 

sinemaya niçin gidiyor? 
çalınmıştır, demek lzami bir buçuk eder. A . unına 1ıtanbulda 'İmal edeceğini Osmanlı hükumet~nin son ş ;· 11 
senfoni. Beethoven'ln bir senfonisi Posta Nazırı Agah efendı posta· bildirmi~, talebi kabul olunmuş ve rı bunlardır. 1920 senesinde Jıı~a .. 
arkasından Brahms'm bir, senfonisini ların ıslahı için evvela lngfüerede bu suretle ay yıldız1ı pulların tab'ına bul hükumetile alaka kesild·:kı:: 
şimdiye ka.dar çalmadım. Fakat mes- 1840 tarihinde yapılan ıslahatı göz 1869 s~nesin~en 18 7S s.enesin~ ~a- sonra ~aşlay~n. pul buhranının önG
lekt~ Hasan Ferid Alnar bir kaç önünde tutarak mektuplardan alı- dar Muhendısyan efendı marıfetıle ne geçılmek ıçın pullar ikiye böl" 
hafta evvel -benim gibl- Bcethoven nan ücretlerin pek yolsuz ve kon- devam edilmiştir. Bu sırada Paris· müş, fakat bu da iht:rnca. kafi ': 

Halk 
to run, ıeyjrcil~rdeıı ·~opladıiı .. cevap· 
Jardan çıkardığı netıcelere gore ka· Doktor Rit namında bir Arneri· 

l:alı, gi.iaıden güne tiyatıoyu söndür, 
melde olan sinemaya halkın bu ka· 
dar rağbet göstermesfoi çok mü
him bir mesele telakki etmiş ve 
ııenelerdenberi bu muammayı aydın· 
latmak için tedkiklere koyulmuştu. 
Doktor Rit yirmi senedenberi, sine
manın ateşli bir müdavimidir, Bu 
uzun miidavemet net-icesinde yanın· 
aa oturan seyircilere fırsat düştük
çe, sinemaya qıjçin gddiklerini sor
muş ve bunların verdiği cevaplardan 
Lir takım hükümler çıkarmıştır. Dok-

d l hayatlarında tatmadıkları m ar, bi 
aşk maceralarını gönnek . '!e r 
müddet hayalata dalmak ıçın sine· 

maya giderlermi~. y • •• 

~hu~~~~~a1.B::~!~~~\e:;:~~d;1n~ trol~ müşkül bir ~ekild_e icra e~I: teki pul amil ine 186 7 de sipariş 

1 

meyince biitün resmi ve yarı re!~ 
çaldırmı.ştı. Ayni misaller çoktur. mesı~den ~~~ ç?.k varıdatıaı gızlı e?il.en J?U~_lar~an vazgeçildiği bi~- müesseselerin_ p~lları toplattırılar~ 

2 _ Hayatınızda. bir konserde üç kaldı~.nı duşu~mu~ -~~ ~p~sta ısl.~- dırhmcsı uzerıne İstanbula gclmıs bunlar evvela adi damgalarla 
uvertür hiç işitmiş değilseniz, yazık! hah ıçm. tanz~m. ettıgı layıhada uç bulunan 1867 tab'ı pullardan yal- !sonra cYeni C.ün> matbaasın: 
Mesela ben 22/1/1938 tarihinde bir esas teklıf etmıştı: nız 5 kuruşluğu ile 20 paralık takse 1 adi matbaa harfler ile sür ar:f 
cOpera uvertürüıı konserinde yedi 1 - Mektuplardan mesafe itiba- pulu postahanelerce ıullanılmış ve 1 ettirilmiştir. Bu suretle elde ed~I 

Erk.eklerin ıinemaya ragbet go.~· 
termeleri vaka kahramanlarının hu· 

' b' "ddet viyetini benimseyerek ır mu -
kendi kenmlerini aldatmak istem~
lerinden j)eri geliyormuş. 

uvertür çaldım ve sizi temin ederim rile ücret alınmıyarak bunların geri kalanı Pariste amili tarafından yetm:, iki türlü pul bit müddet ~;~ 
kl, halk çok bc~endl. Pedagojik ba- yeknasak bir ücrete tabi tutulması. kolleksiyonculara satılmıştır. Ia·nılmıştır. Ancak bunun da k• f 

S. ema bu ı"ki zevki de pek ucuz 
ın , . .,,.,. 

kımından bu programınt n~allks'.ldl 2 - Ücretlerin tenıili. yeni pullar bir tedbir olmadığı pek çabuk anfa~ 
açıktır: Gelecek opera emsı enn,:ı 3 Al k .. ti · · t 1 k il 
halkın alakasını uyandırmak istiyor- - ~naca ucre er ıçm pos a 186 7 de ay yıldızlı pullar değiş- ~1 ara mi i hükumet tarafından 
dum. Yazdığınız 27/1/1941 tarihinde pulları~ın. ıhdası. . .. tirilerek ortastnda: cPostai Devleti ltalyada «Kelimei tevhidli> pullar 
verilen konser bir radyo konseri idi. Bu lay1hayı tedkık eden meclıaı Osmaniye> -ibaresi yazılı pullar çı- yapılmıstır. 

bir ücret mukabilinde tatmm et.tıg-1 
için tiyatroya tercih edilmektedır. 

Bu konserlerin müddeti 35 - 45 dakika. muhasebe ücretlerin tenzili şöyle karılmış ve <Ampir> tabir olunan Ecnebi postalar ve ilgası 
ıırıısındadır ve yapacal!;ınız her durauın bilakis katedilecek mesafe· 
program teklifinden çok memnun yi altı dereceye taksim ederek bu pullar da ~ühendisyan efendi hakıknda teşebbüsler 

- - ----
Çirkin erkekler k lübu ~uruldu . 

Amerikanın Şikago şehrinde ya· 
•ayan en ç·irkin erkekler, cTabiat 
ucubeleri birliii> namile bir klüp 
kurmu,.;]ar ve klüp reisliğine arala-

vulacaktır. Çirkin patrOllll~~· ~.ş
lerinde ve müesseselerinde mumkun 
mertebe çirkin işçi ve memur kullan-

olurum Fakat radyo müdürlüğü- . l .. b d . 1 . d d' . tarafından temsıl olunmuştur. Memleketı'mı'z.de bul•·nan Avus-. mevrıt ere gore u aare erın a e mı M"h d' f d" 188 · ... 
nün lsted~klerinl tam ~illyor musu- arttırmış, mektup ücretlerini mah- ku den ısylan ebe~ 

1
1 

• d 4 hs~nesı· turya, Fransız, Rus, İngili;ı: ve İta i-
n uz? Hatır, haf!!. hafıf... Bundan ~ b' . b "k l . f k ne a ar pu ta ı ış erın e ızmet 1 .

1 
h , _ 

dolayı çok uvertur, çok küçük şey ve sus . ır nıs ett~. ~u ae tmı~. a. at etmiştir. Bundan sonra pul tab'ı ya posta arımn ı gası aKkında 
mağa mecburdurlar. . .. 

Klübün hususi bir evlonme _buro
da vardır. Bu büroda Amenkanın 

su çirkin bekar kadınlaından iki 

az senfoni vesaire '"almak mecburi- pul ıhdası teklıfını kabul ederek naJ M 1. N t' h b d.. ilk teşebbüs 1864 de Ali paşa za-. ., . . . a ıye ezare ı esa ına uyunu d 
yetindeylz. Orada istediğiniz küçük de ıs~ıh:sal olunmuştur. umum"ye d "d . . manın a yapılmıştır. Bu teşebbüs 
d<Y..ılar vardır. Agah .efendi merhumun himmeti· I 9

1

14 akmdga ıb artds-ıne getç~ış Avusturya, Fransa ve Rusya dev· 
ve e a ar u evam e mı!ı- l l 

Mektubunuzun ikinci kısmına daha le meydana gelen posta pulları f ' et erinin itirazı üzerin" fnyda ver-

d • . k' · 1 kuyumcu Pac-nn a en çır ·ını o an 
'L •• • I d" Bu klüp azaları. a.er ı seçmış er ır. • 
kendilerine mahsus bir takım marş
lar ve sarkılar da tertip ederek bes-

~ h . b. bininin fotoğrafilerini mu tevı ır 
albüm mevcuttur. Evlenmek istiyen 
ve klübe yazılı bulunan azalar, bu 
albümden müstakbel hayat eşini 
seçmeğe mecburdurlar. cMağrur 
çirk)oı> nam.ile haftalık bir mecmua 
da neşretmekle ve hu meemuada 
çirkinlerin hukuk ve menfaatleri 
müdafaa edilmektedir. 

kısa bir cevap vereblllyorum. Yazdığı- hakkında 678 numaralı ve (21 re- ır.1865 d 1 t b ld L' . memiştir. 
1 ,., be · • 1 d ıı.·ıd· . . . . V . e san u a ıyanos ~ır- }ı.' b nız ve•· nım meı...!em e151 ır. cep 1279 tanhlı Takvımı akayı- ket' tarafınd h s s·. t" l . runci teşe büs 1874 tarihinde 

Türklyede her memlekette oldu~u gibi ... 1... A 1 an u u ı ım ıyaz a ış- B d 1 de mütalaaya ayık malumat vardır. leb"lmı'ş olan •ehı"r postaları 
1
.,.

1
.n da- « em:. e top anan posta kongre-mesela ilkokul, ortaokul ve yüksek .., " · d T k h 

t 1 . 1• d" Toplu bir halde ter· e emış er ır. b 
tip ettikleri gezintiler esnasında u 
~arkı ve marşları yüksek sesle tagan· okul vardır. Benim meselem orkestra- İlk posta pulları hi bu ~irket tarafından tabettirilon sın e ür ~ye murah asları tarafın-

ınızın en yüksek dereceye çıka.nlması- · ·ı b kl .. · dan Yapılmışsa da bu meselenin 
Türkiyede posta pulları birinci ~avı, yeŞ'I • pem e ren . er. uzerıne kongre müzakerelerı"nl! .. u··muıu·· ol-dır. Halk ve gençliğin hazırlanması h ld d 1 k · " 

mektepler ve bilhassa halkevleri me- defa olarak 1862 senesinde bir hi- sıya ay yı ız resme ı mış, e- maytp siyasi yollardan halledilecek 
ni ediyorlar. . 

Klübün nizamnamesi pek şidddl~ 
L"'k" 1 . muhtevidir. Yüzündekı 

u um erı . ~ ebbüs . k. ı· w. '"zelleştırmf'ge tcş 
selesidir. Niçin hususi bir musiki mu- lal ortasında hükümdar turasını ve ıharları dantelalı pullar kullanıl- mahiyette olduğu cevabı alınmış-
alliın mektebi, ıılçln halkevlerinde o bunun altında: cNezareti cel'ilei ma· mı§tır. Şehir postalar~ 18 72 de hü- tır. Ayni teşebbüsler 1891 Viyana 
kadar kültür ve ar şubesi var? liye> ibaresi yazılı olduğu halde k.~ete geçt~ğinden. pul_Ia.ra ?ey~i kongresinde, 184 ı de Vaşinglonda, 

ç1r ın ıgı gu h 1 klü ten ko-

Solistler hakkında. ben tam sizin müstatil şekilde ve makasla kesil- şelUld~ <Şebın kelımesını havı hır 1906 da Romada yapılmış ve ayni 

e n garip Sinemaları fikrinizdeyim. Şimdiye kadar Cebeci mek suretile dantelasız, yani zım- damga konulmuştur. cevaplar alınmıştır. Bu şekilde va-

edecek her aza, der a p 
~~~~--~~~ 

Du· ·nyanın veradyodasoıoveyaoda.müzi~içalan b ı k d "I k 1 1867 d K·· t ç d ı J asız o ara te avu e ı;;ı arı mı§hr. e os ence ve ernovu a pı an üçüncü ve dördüncü te~eb-
.. garip sinemaların- lerind~n yirmi iki ~işid~r. Bu ~~ngin: ~~~k~~:a~~!~~~~ı~e~~~a~,bi;;,v1i~~= Bu pullar o zaman Maliye Neza- da hususi hir şirket tarafından iş- büsler de neticesiz kalmıştır. 

Dunyanın l!n S ler, smemada goaterılen fdımlcrı kin, Ferhunde Erkln, David Zirkin retinde Litografya matbaasında ba- 1eti1miş şehir postası için kenarların- N:hayet bu eonebi postahanelerin 
dan biri Hindiçin!~e k;~nsine~:d: görmek için senede beşer bin dolar Halil Onayman, Enver Kapelman, za~ sılmıştır. Postaya teslim edilfrken da bir dağın zirvesinde gorUalen vücudu Türkiyede Lo:.ıan muahede
•ehrinde bulunuy · . . a.ndalye aboneman ücreti. ödüyorlar. Bu si- j hi~ ~ezen, Mükerrem Berk, Efdal kontrol için pulların kesilecek ma- h-ilal ortasında bir "Y yıld ızı havi, sile ortadan kalkmıştır. İmparator-
.._·· t ")erin oturması ıçın 5 

k nema, haftada b1r, daha halka gÖs· Gunşıray, Orhan Barlas, Orhan Borar, halline kırmı zı ve mavi mürekkeple: etrafı dantelli. yeşi l renk üzerine luğun bu hususta altını~ sene su"" ren ... u~ erı v·ı 1 lınca - h I b b 1 k il l 
ve yahut koltuk degı ' ası ı sa terilmezden evvel Hollivuttan tay- Hayrullah Duygu, Hasan Ergün, Mi.t- <Nezareti celilei maliye> damgası siya i c mat u ir pu u anı - ve hepsi boşa giden te§ebbiisleri 
Jar vaı dır. ile getirilen bir filimi, yalnız bir hat Fen men, Fuat Turkay, Sedat Edız, konulmakta idi. Paristt:s>İ ikinci defa mışhr. cümhuriyet idaresi sa} esinde ta hak-

lı 1 yare .. - k d' Edip Sezen, Nusret Kayar, Izzet Al- t b d'I · ı b il k ı 19 14 · b d k 11 1 k k · ·ı · 
Mu .. "ıeriler, gişeden bilet a r ar- defa gosterme ·te ır. bayrak, Zeki Berküren, Burhan Duyal, a e ı mış o an u pu arın ener a - senesı aşın a u anı ma- u ettırı mı~tir. 

'" I .. b me"rubat almak- rında: <Posta Devleti Osmaniye> ya çıkarılan posta pullarımız yirmi Bundan sonraki yazımızda T .. iten ser:n etıcı azı " 1 k fil" Fransaının Marsilya şehrinde de Tomris Yolaç, Enve: K~_kıcı, Semiha ibaresi d d ld b' . .. . h b" . k" d 1 f h ur-
! kt yange ere ı- . .. hasır bir sinema mevcut- Berksoy çalmış, Bcdıa Dolener ve Se- ve ortasın a a ay yı ız ır nevı uzenne ve er ırı ayrı ay- ıye e le gra ın tari çcsinden bah-

ta ve asılı sa ınca a l nevıne mun .
1 

b . d .. t mihıı. Argeşo çalacaktır. vardır. Ve kağıdı da iyi cinstendir. rı resimleri havi olduğu halde Lon- sedeceği;ı;. 
d k bunları zevk ve ez· tıır. Seyı"rcı er, u s-mema a gos e-mi seyre er en f k Memnun musumız? 

•.etle ı'çmektedir. Diğer tara tan rı"len filimleri seyretme ıçı.n . pa_ra 
•· k b f Bundan başka bendeniz bütün Türk 
dünyanın en pahalı sineması, Ame- değil, gişe memuruna es 1 ır çı t bestek!u>larm eserlerlnln ekserisini 

d b ] Uyor kundura ve yahut eski bir ,apka ve- konserlerimde "aldım. 
r"ıkadn Memfis şehrin e u un .. · ·ıA d ı· " 
Bu ~inemaya bilet satın alarak gıArıl- riyorlar. Yalnız şu~u. 1 av~ e e ılm Fakat, hakikaten Almanyada iken 

·' ki bu sinemanın sahıbı eskıler a ı- siz d'Albert, Cerenô, Casals, Piati-
m -mekted·ir. Bu sİ>nemanın yega.ne · · k M h" H !! · 

~ k cısı ve satıcısı ımı~. gors y, enu ım, a ez, Edwm Fi-

~e~y~ir:c~i~le~r~i,=ş~e~h~r~in~e~n~b~i.ı~·y~iı~· ;;z~en;;g=ın=-~===~=========:====: 1 cher gibi ecnebi sollstler. Toscanini, 
Saba.la, Mengelberg, Sir Thomas 

Büyük türk şairi 
Nevai'nin eserlerinden 
biri Türk harflerile 

basılacak 

/ I GUNUN ANSiKLOPEDiSi j 
Saba Melikesi Belkıs 

Orta mekteplerde Almanya Ve 
Beechaın gibi ecnebi orkestra şefleri, 
M:ı.!aid:ı Salvatlni, Eınmy Destinn, 
Björn Talen, Amalo, Canıso, Gigli 

Uzak Şark gibi ecnebi mugannller dinlemediniz Ankara 8 (A.A.) - Türk dil kuru-
m!? Ve, bir kaç sene sonra Ttirk so- mu genel sekreterliğinden bıldiril-

Y arından itibaren umumi listıeri Avrupada konserler verirlerse miştir: 
ı k B J • • siz memnun olmaz mısınız? Bugün, büyük Tiirk dil, edebiyat, 

teftişlere baş anaca Alman sözcüsü, er ının Muhterem efendim, inanınız ki, ben ve devlet adamlarından Ali şır Ne-
- d Japonyaya müzahi.· r vazifemi tam tnnıyoruın ve yürüdü- vfı.i'nin doğumunun beş yüzüncü yıl-

Mnarif miifettışlerl dün B. ceva ın 1 d ğüm yolumun doğru olduğuna üç dönümüdür. Çagatay dil ve edebiyatı-
rclslığlndc bir içtima yapmışlardır. ~tt olduğunu söy e 1 ehemmiyetli delil vardır: Milli Şefin nın en değerlı varlıklarını kalemine 
içtimada liselerle orta mektep~~{e1;~ nıemnunlycli, Maarif Vekilinin iti- borçlu olduğumuz Ncvai, Heratta 
uhmkukmi lsurbetteı kay:;:~~~ak ve~~~ı~tir. Berlin 8 (AA.) D. N. B. maBdı vb~ hdalkf·ın rağbeti. H_~ks;yin Baykarunın veziri olarak 

a ·ıııc a az ' ··r tti u, ır e a arzunuz ü:.::erinc gaze- hu .ımet başıııda da bulunmuş bir 
Geçen seneye kacl~r v~.k:ı~~~t1~~yo;: bilJiriyor: . . nezaretinde tede cevap Yerdim. Fakat daha fazla Türk büyüğüdür. 
Jerl. yalnız munlhml<'ıı. i ~ardımcı Dün Alman 1 Iarıcıye . b _ mektup yazmaya vaktimin olmadığı- Nevai'ııin eserleri arasında. Türk 
J:ırdı Bu scııekı 1 tefttı_şbel tutulacak- gazetecileı toplantısında, bır ya dan nı saygıl~rıınla bildiririm. 1 dilinin Fars dilinden daha üstün ol-

Hlmler de teft şc .l • h · · ·n sözcüsün en d ~ d · mua , . 1 pazartesi gününden cı gazetecı, arıcıy enı b l"k Praetorius uounu elıllerle gösteren ve Muha-
lardır. "l ~ftıf ere aktır Teftişler hem Japonya.;ıın Uzak Şarkta reh er ı keme - tül - lüg:ıtı adını taşıyan kl-
Jtlb~ren.. h~~n~r~~' ida;e bakım;ndan etmek niyetleri karşısında Alma.."ya- J . • t~_bı~ ~~rumumuz t~_rafından bu yıl-
t<'dl lsat.k 1 er mektebin vaziyeti nın hattı hareketinin ne oldugunu apon ımparatoru donumu dolayıs!le 'l'urk hartlerilc ay-
y~pılaca ~~ ~ekalete bildirilecektir. sormu tur. Hindiçini ve Siam n_~n b~tınlması ve bugünkü dile ter-
bırer rapoı · b sınd:ı tedrisat ba- ş 1 h kk cumesı Ye endersleri de katıiarak or-
Vek1\let. ders yılı n~ ·tedbirler almıştı . Alman sözcüsü, b_~ mese e \ ın- murahhaslarını kabul etti taya konulması kararlaştırılmış ve 0 kınımdan bazı ye dbirlerden ne dere- da Almanyanm musbet hattı are- ı Tok' 8 (AA ) 1 b yolda işe başlanmıştır. 
Bu raporlar bu te · · · b" k d h ve sarih surette 10 • • - mparator u .. .. 

, k d r 'tatbik edlldiğınl t~sbıt ketmı .. ır _ere. a a . . k,·. Sabah Siam ve Hind içini sulh he- T~rk d~nya~ın_ın ve Türk tarihinin 
ceye _ ~ :ı "ifettişler bu teftışle- tebaruz ettırmı:,, ve demıştır 1 • ti .. k b 1 t . . . en oncmlı buyuklerlnden biri olan 
r.cırcegınden ~t Jerle liselerdeki ted- cAlmanya. Japonyanın Uzak ye erını a u e mıştır: Ali Şir Nevai'nin doğunı yıldönümü 
~nde oı ta mc e~ye kadar muvaffak Sark ta sulhu ye-nideıı tesis için yap· Resmi kabulde Sıam namına kutl_anırken. kıırumumuz Türk dilinin 
:rısaf,~n ne d~r~c vaziyetlnl, program- t y b .. tÜP gayretlere, bütün kaJb.i ile prens Yaravarn, Tokiodaki Siam g~nı~U~I, _zenginliği, başk~ .~ilJe!e .. ü.~-
oldubunıı, La c e . . ı slaha mtıh- ıgı u r: d' Ç" k" 1 · · 5· h k T . k tunluğu uzerındekl keııdı oz goruşu-
Jarııı tatbik kabılıyetın. ı tesbit ede- müzaheret etme~te ı~. _un u, e çısı ve ıam ava ·uvvet erı ur- nün beş asır önceki bir müjdecisini 
taç kısım olup oımadı~uıı Uzak ş~akta sulh ve nı.zamı ıdame may ba~kanı, r ransız Hindiçinisi na- selamlamış oluyor. 
ccklcrdlr. edebilecek bi: tek büyük devlet mına da T okiodaki Fransız biiyük Yeryüzünün hangi köşesinde yer 

•)" t • ı·n vardır ve bt. büyük devlet Japonya- elçisi ve heye! reiıri B. Rob~n hazır tutmuş ise oradn tistün ve geniş kül-' Manisa vı aye ın u ·· • t • dır. bulunn:u;;ılardır. t r kurmuş olan Turk milletini, bu 
iktisadi ve zirai vazıye 1 ---- s· 1 . J büyüğünün yıldönümü vesilesile de 

1 t •k l• 1 d k" ıam e çisı, apon imparatorluğu- candan, yu··rektcn kutlarız. 
h kk d ı Amerı a ıman arın a 1 2 600 · · k ı a ın a top an . nun · tlnclİ uru uş senesının Bu yıldönümü münasebetilc Türk 

Manisa 8 (A.A.) - Vilayetı~ muharip gemilerin devri münasebetile Japon impara- dil kurumu saymanı Kütahya saylavı 
il · işlerı 1•stı·malı· toruna bir mesaj ve kıymet~i taşlarla B. Besim Atalay tarafından da bu lk1 isadi ve zirai · ltıyaç 

Habeş ahvali dolayısile arada sıra
da. Saba Melikesi Belkls'ın adı geçer. 
Bu kraliçenin ismi etrafında tiyatro 
ve tablo gibi sanat eserleri de vücudc 
getirilmiş lir. 

Bu kadın miladdan takriben bin 
sene evvel bir Arap şehrinin, ve ihti
male göre Yemen'in, hükümdarı imiş. 
Israll kralı ve peygamberi Davud oğ
lu Süleymanın şöhretini duymuş. Bu 
zatın me~hur sarayı bittiği vo ihtişa
mı en parlak devresine ulaşt.ığı sıra
da. hediyelerle ziyaretine gitmiş. Be
ni İsrailln mukaddes kitaplarında 
bahsi geçer. Belkıs, gördüklerini duy
duklarından bile mükemmel bulmuş 
imiş. 

Bahsi geçen fı,yctler iizerine eski ve 
yeni müfessirler bir takım fnrnziyeler 
yürütmüşlerdir. Saba Melikesinin kim 
olduğunu ara§tırmışlar; klml Mnke-

Lord Lloydun cesedi 
gömüldü 

Londra 8 (A.A.l - .Müstemleke Na
zırı lord Lloydun cesedi bugün IIrrt
forshire kontluğunda kain Hitchln 
civarında kiiçük bir köy olan İpPolyt
sedc gömülmii.ştür. Merasim pek az 
kimsenin iştirakile hususi surette ya
pılmıştu·. 

Macaristanda tuğyana 
uğrayan yerler 

Budapeşte 8 (AA.) - Stefani 
ajansından: 

da, kimi de Belkıs olduğunu lleri sfir
müşlerdır. 

Habeşliler hrbtıyanlığı kabul ettik
ler! vakit, kraliyet hancdaniaıının 
bu sill:ileye mensubiyetim iddia ct
mlşierdi. Saba Melikesinin adı ~ce
nub kraliçesi Neglıcstn - Azeb ımlş, 

Kudüste kaldığı muddctçe Sı.iley
manın karısı olnıuı; imiş. Hamile ol::ı.
rak memleketiıic di:ınınuş. Orotla bir 
çocuk doğurmuş. Ismlni Davud koy
muş. Bab:ısının derslerinden l!>liladc 
etmesi için Davudu Suleymaııııı ~n
ııma yollamış. Geııç prens Yahudiler 
:ırasında uzun seneler kalmış. Mem
l.eketiııe dôncrek hukumdar olmuş \'C 

Isr:ı.11 dinini buraya getirmiş. lfabc
şistand:ı. eskidenberl mevcud ol. n 
Israil adetleri bu sebeptenmlş. 

Fakat bunlar, hep Habeşlllerin ld
dialarıdır. 

AKŞAM 

SeneUk 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Türkiye 

1400 ımruş 
750 .. 
400 .. 
150 • 

Ecnebı 

2700 kuruş 
1450 • 
800 • 

• 
Posta tttlhar.ına dahll olınıyan 
ecnebı memleketlt:r: Senellğl: 
3600. altı aylığı 1900, üç aylığı 

1000 kuruştur. k süslenmiş bir alhn tabaka tevdi et- akşam saat 21,10 da Ankara radyo-
üzcrindc konuşup kararlar aı~a. Rio • de - Janeiro 8 (AA.) miştir. sunda Ncvai hakkında çok ônemli bir 
'Ve icap etlerse tedbirler ıttı- Stefani ajansından: . söylev verilecektir. 

b .. ı de bu A erı"ka ittihadı bitaraflık kom.s- Ankara 8 (Telefonla) Bug- d'l 

Tuğyan tehlikesine rn ziyade ma
ruz kalmış olan erazide vaziyet sa· 
Tah kesbetmistir. Tuna nehrinin su- i Teleronıarımız: Başmuharrir: 2056 
lan kırk santimetre inmiştir. \'azı işleri: 20765 - idıre 20681 

haz etmek ve teşeb us er - m h . 1 . . - un ı , 

1unnlak U··zeı·e bugu"n Halkevinde yonumıııı içtimaında mu arıp erın Bulgar sivil seferberlik tanlı, coğrafya fakültesinde büyük İki Japo . ı· b. 
h t isgal altında bulunan mem- Türk şairi Mir Ali Şir Nevai'nln do- n amıra 1 lr 

vali Faik Turelinin reisliğinde bir ~~Y~ \ 'Amerik<1n limanlarına il- kanunu ğumunun beşyüzüncü yıldöniimü mü- tayyare kazasında öldü 
toplantı yapılmıştır. ~ e et:iş olan ticaret gemilerinin Sofya 8 (A.A.) - Stefani ajan· ııasebetile bir tören yapılmıştır. Me- T ki 8 (AA ) Y"k k h 

Y t-ıca e b. kl"f rasimde profesör Fuad Köprülü Şai- • 0 0 
· · - u se; arp 1 

Toplantıda mebus? armuz a- kullanılması hakkında ır te - ı ya· sında·n: rın eserleri ve şahsiyeti hakkımla şurası _azasından amiral baron ~1ines 
şar Özcy ve Parti ve Halkevi re~s- pıhnıştır. . Mebusan meclisi, sivil sderberlik bir·konrerans vermiştir. Faktilte ta- Osumı, kontr amiral Hıkojiro Sugn 
leri ve diğer teşekküller mümessil- Teklifin mü.~akere~ı. gelecek haf- kanunı;nu tadil eden projey·i tasvip lcbeler, tarafındmı da §airin. c~erlc- ve dört bahriye subavı bir tayyare 

tava bırakılmıştır. etmiştir. rlnden bazı parçalar okunmuştur. 1 kazası netice,.nde ölmuılerdü'. j leri hazır bulunmuşlardır. ,, 

l\1iiılür: 204 97 

l\luh:ırrenı 12 - Kasım 9·1 
S. İm. Gü. Ôğ iki. Ak Ynt. 
E. 11,49 I,30 6.54 9,41 12,00 1,33 
Va. 6,23 8,03 13,28 16,16 18.35 20,0 

İdare nane: Babı!lll civarı 
AC'ımn.~rııı- sokak No. 13 



-
Sahife 8 AJCŞAM • Şubat 1941 

HER AKŞAM 
BİR RtKAYE Yabancı kadının kokusu 

Rüştil ile birlikte tünelden çıktık.! lüzumsuz yerlerde - sıkardı. Halbuki 
Ben ono.: şimdi ou güzel, mlnlmlni ve pek yu-

- İstersen Taksime kadar yürüye- muşak olduRunu tahmin ettiğim bu 
ıım ... oradan tramvaya bineriz. Be- eli niçin yüziinde AşlkA.r bl.r can sı
nim biraz yürümeğe ihtiyacım vat... kıntın ile ve parınaklannm ucu ile 

Saldenln üstün gelece~ hiç kimse
nin aklından blle geçmiyordu. Herkes: 

§lnln önllnde seninle güref eder mly
di? Ben bunu anlamalıydın ... •Ben bir 
kadınla güre~ememı. demeliydin. O 
zaman kabadayılık da sende kalmlf 
olurdu. 

dedim. sıkmıştı. 

Darüşafaka Hayriye ile, lstanbul 
Kabataşla berabere kaldı 

- Kara yiğit şimdi nerdeyse hasmı
nın sırtını yere getirecek ve ona. bir 
yiğltle güreşmenin ne demek oldu~u
nu anlatacak. 

Rüştü: 
- Ben de sana bunu teklif edecek

tim! .. cevabını verdi. 
Bunun üzerine yola koyulduk. önu

müzde genç bir kadınla. zarif, yakı
şıklı bir erkek ağır ağır llerllyordu. 
kaldırım dar olduğu için biz de on
ları aheste adımlarla. takip etmeğe 
mecbur oluyorduk.. Bu genç kadınla 
delikanlı sinirli sinirli bir şeyler ko
nuşuyorlardı. Bilhassa k~dının pek 
ziyade öfkesi üzerinde idi. ikide birde 
yanındaki erkeğe: 

_ Peki amma ... diyordu, sen gece
nin o saatinde ora.da ne arıyordun? 
Hem o kadınla nlçln o derece senll 
benli konuşuyordun? 

Erkek kendisine daha ziyade hakim 
olduğu için öyle yüksek sesle konuş
muyordu. Onun ne söylediğini duya
mıyorduk. Blraz sonra onlar karşıki 
knldınma geçtlle:. Rüştü gülümsedi: 

- Bir kıskançlık kavgası go.llba ... 
- Zannederim ... 
Arkadaşım bana döndü: 
- Azizim, dedi, bu kıskançlık kav

gaları yeryüzünde milyonlarca er
keğin rahatını kaçırıyor. Lakin ka
bahat kimde? Gene bizde, erkekler
de ... Evet bizde azizim, bizde... Ka
dınların kıskançlık kavgaları çıkar
:ınalanna biz sebebiyet veriyoruz. On
lar bize karşı aşırı derecede kıskanç
lık gösterdikçe, biz - sankl .hakika
ten kabahatli imişiz gibi - pısınkla-
şıyoruz. 

Ben arkadaşlarım arasında öylele
rini bilirim ki mesela sokakta, tnnı
dıkları bir kadına rasgclit. Selô.ınla
şırlar, · nyak üstünde ahblpça birkaç 
cümle konuşurlar. Lakin eve geldik
leri zaman karılarından bu tesadiıfü 
gizlerler. Niçin? .. o Her hangi bir kıs
kançlık knvgasınn sebebiyet vcnnl
yey}m• diye.. Ne pısırıklık, ne pısı
rıklık değil mi? .. Ilalbukl 1şte ben 
böyle değlllmdir. Eğer o günü bir ka
dını görmUş ve onunla konuşmuşsam 
eve gelince karıma hemen: .Bugün 
sokakta manca bayana rasgeldlm. 
Onunla uzun uzun konuştuk. Ayak üs
tünde dedikodu yaptık.• diye hemen 
söylerim. Niçin saklıyayım? Velev ki 
o gün rasladığım kadın zevcemden 
çok genç, çok güzel, çok zarif bir ka
dın olsun ... Neden saklıyacakmışım?. 

Sonra bazı erkekler vardır. Karıla
rı ile birlikte sokağa çıknrlar, yahut 
bir yere giderler. Orada güzel bir ka
dına raslarlar. Erkek bu yabancı ka
dını çok güzel bulur. Fakat bu fikri
ni kansına söyliyemez. Kıskançlık 
kavgasından korktuğu için ... Halbuki 
ben hiç böyle değillmdlr. Hemen gü
zel bulduC-um kadını: 

- Bak karıclğım ... Ne güzel kadın 
değil mi? .. diye zevceme gösteririm. 
Yani senin anlıya.cağın ben öyle ka
dınların mftnasız kıskançlıklarına pa
buç bırakacak. bunlardan korkacak 
adam değ1llmdlr. Gelemem efendim, 
öyle saçma sapan kıskançlık hadise
lerine tahammül edemem. Bir kadmın 
bir erkeği kıskanması için ortada 
tevili imkanı olmıyan birçok delille
rin bulunması ıazımdır. 

Rüştü bana bunları söylerken uzun 
boylu, pek güzel giyinmiş ve gayet 
s:ınntkArane boyanmış genç bir ka
dınla karşılaştık. Bu koku, renk ve 
yumuşaklıktan yoğrulmuş bir mah
lfıktu. 

Arkadaşım beni de bu güzel kadına 
takdim etti. Bir müddet ayak üze
rinde konuşt~k. Bu kadın sadece gü-

üzerine çekmes!nl çok lyl biliyor, bu ertevnıya ' ış l era ıyı mag up e ı 
Diyordu. Seyirciler çok heyecanlıy

dılar. zel değf.ldl. Insanın alAkasmı kendi p • J ş· ı· T kk• • "'l" tt• 
suretle bir kat daha güzelleşiyordu. İkisi de sert güreşiyordu. 

Nihayet genç kadından müsaade ıs- İstanbul Maarif müdürlüğü ta- İstanbul lisesi devreyi O - 1 galip !kisinin de iyi güreşçi oldultu oyun-
tedlk. O gene bize elini uzatınca bu !arından, atılışlanndan belliydi. 
serer Rüştü göze çarpacak derecede rafından mektepler arasında ter- bitirm4t1r. Seyirciler arasında - bir iki dakl-
ş~kınlık içinde kaldı. Kendlslne uza- tip edilen :tutbol maçlarına dün İkinci devrede Kabataş bü- ka sonra - Saide lçin de: 
nan ell biraz eıvvelki gibl ve sanki - Yaman güreşçi imişi... 
ateşe dokunuyormuş hlsslnl veren bir Şeref stadında devam edilmiştir. tün enerjisini kullanarak oyun- _ Yaman kadınmış! ... 
çabuklukla, parmaklarının ucu ile Talebelerden mürekkep büyük da müvazene kwmuş ve bunun Diyenlerin sayısı artmağa başlamış-
sıktı. bir kalabalık tarafından heyecan- neticesi olarak beraberlik golünü tı. 

Birkaç adım ilerledik. Artık Rüştü- • . ~ t Çelebi Mehmed merak ve heyecan-
nün beş on datıka evvelkl neşesi kal- la takıp edılen bu maçlarda Da- yapmaga muvaffak olmuş ur. dan yerinde oturamıyordu. Padişah 
mamıştı. Ağzını bıçaklar açmıyordu. rüşşafaka, Hayriye ile, Kabataş, Devre sonlarına doğru her ild ta- zaten yalnız harp meydanında ve bir 
Bir aralık sağ elinin parmaklarını yü- İstanbul ıtsesi lle 1_1 berabere kal- kım da müteaddit fırsatlardan is- de güreş seyrederken heyecanlanırdı. 
züne götürdü. Sonra asabi asabl ba- • . .. Hamleler sertleştikçe, güreşin uza
şını sağdan sola, soldan sağa do~ mış; Pertevniyal, Şı.şll Teraki 11- tifade edememışler ve musabaka mıra.cağı ve çabuk bltece~ anlaşılı-
salladı. Bana: sesini 4-1 mağlitp etmiştir. Müsa- ı - 1 beraberlikle nihayetıenmtş- yordu. 

İşte .şimdi yere çökmüşlerdi. Saide 
- Rica ederim, dedi, sağ ellnl, kok- bakalann tafsilatını veriyoruz. tir. yüzüstü yerde yatıyor, Tuğcu Ahmed, 

la~~:~aşımın arzusunu yerine ge- Darüuafaka - Hayriye Pertevniyal • Saidenin sol bacağını burmağa. ve sır-
"f"f tını yere getlrmeğe ~alışıyordu. 

tirdim. Bağ elimin parmaklarını kok- Günün ille ve en mühim maçı Şişli Terakki Seyircilerden biri: 
ladım. Burnuma ne!ls bir koku gel- _Saide gitt~ arttk. Bir daha dönüp 
dl. Biraz evvel elini sıktığım genç ve Darüşşafaka ile Hayriye liseleri Günün son maçı Pertevnlyal kalkamaz. 
güzel kadının baygın kokusu par- arasında yapıldı. Her iki mektep jile Şişli Terakki arasında yapıl- Diye mırıldı:nırkcn, bir başkası da: 
maRkuş··latnu" ~. a sinmişti. takımının şampiyonaya namzed mıştır. Hakem Bahaeddinln idare - Onun yenlleceğl zaten belliydi. 

h Tuğcunun kar§ısında bir kadın daya-
- Nasıl? dedi. parmaklann deh- olması bu karşılaşmanın e em- etti~ bu maça takımlar şu şekil- nablllr mi? 

şetli kokuyor değil mi? miyetini arttırrn.ı.,.~ı. Netekim mü- de çıkmışlardır: Diyordu. 
- Evet ... Pek nefis bir koku ... De- sabaka bu yüzden Asabi bir hava Pertevniyal: Sedad_ Tacl, Emin Fakat. birdenbire Saide yerden öy-
1 k d l. ı k k le bir sıçrayış sıçradı kl... Tuğcunun m n genç a ının e ın sı ar en par- içinde cereyan etmiş ve iki takım _ Sadeddı"n, Sabih, Kemal _ Vey- 1 

mnklarıma sinmlş... baca.klan havaya kalktı ve kol arı 
- l\lnaleser benim de öyle.. da esas oyunlarını çıkarama- si, Şükrü, Salahaddin, ömer, Fet- kurtulunca kıç üstü yere oturdu. 
Rüştü eline bu baygın levanta ko- mışlardır. hl. Seylrcllcr gülüşUyordu. 

kusunun sinmiş olmasından A.deta te- H k H"' U .. fd . d Saide, hasmmın knlkmasınn mey-
Hiş içinde kalmıştı. Biraz evvel kıs- a em usn nun aresın e Şişli Terakki: Tahir - Muarn- dan vermeden, sert bir kaya parçası 

Cevabını verince, Tuğcu başını önil
ne eğerek bir kenara çekildi. 

- Şimdi padişahın gözünden dlişerı
sem, işte o zaman kılıcı kınından sı
yırmak sırası geUr. 

Bereket. versin kl, biraz sonra Çele
bi Mehmed, Tuğcuyu da çağırıp taltif 
ve takdir etmeyi, onun da gönlünü al
mayı unutmamıştı. 

• Tuğcu padlş.ıhtan lltitat görünce 
biraz sakinleşti. 

O gün, padişah orduyu teftişten dö
nerken, Saide at üstünde, cesaret ve 
kuvvetini herkesin gözü önünde lsbat 
eden bir kahraman gibi, göğsünü ka
bartarak yürüyordu. 
Tuğcu Ahmed, o günden ltlbarcn 

Saldeye düşman olmuştu. 
ttç gün sonra Ke.rndenlz seferine ~ı

kacakiardı. 

Tuğcu kendi kendine: 
- Ben, nasıl olsa, bu kadını yolda 

tepelerim, diyordu, böyle bir canava
rın başımızda vr:. yanımızda bulunması 
hepimiz için bir fellik.ettir. 

Saide, hasmtl"l yeneceğinden o ta
dar emlndi ki, bu neticeden !azla se
vinç blle duymanııştı. ....................................... 
. ..................................... . 
BEŞİNCi KISIM 

Saide, Karadeniz 
kıyılarında 

knnçlık hakkında bana verdiği kon- sahaya çıkan takımlar şu şekilde mer, Şaban _ Atıf, Lütfi, İhsan _ gibi, Tuğcunun uzerlne abandı ... Kol
larını omuzlarını dolııdı. Boynunu ko-

feransı tamamlle unutmuştu: dizilmişlerdir: Muammer, İbrahim, Muzaffer, parırcasına çekti... Bacaklarını kımıl- Rumellden .ı".!ıadoluya geçen ordu 
- Azizim, diyordu, ben böyle D .. f k S lah ddi M d d bd"' datmadan yere indlrçil ve gövdesinden Kastamonu üzerine yürüyordu. 

acayip levanta kokuları ile eve gide- aruşşa a a: a a n - u- Se a ' A ul. İsfendiyar zaacler. Çelebi Mchme-kopan bir ağaç dalı gibi küfürdeterek 
mem ... Neme Jdzım? Durup dururken rad, yahdet - Necid, Galip, Hasan Rakibine nazaran daha kuvvet- arkasını yere getirdi. din büyük bir ordu ile Anadoluya gcl-
evdekileri kuşkulandırmanın ne fay- - Şükrü, . Afif, Turhan, Nuri, ll olan Pertevniyal oyunun deva- Belki saymazlar ve: n Yenilmedi?. dlğlnl görünce trldşa düştüler. Ve pa-
d:ı.sı var ki?. Şimdi ben böyle koku- Nf edd derler dlve bir müddet, Tuğcunun sır- dlşaha şöyle bir haber gbnderdller: 
lar saçarak eve gidersem hemen sıkı zam ın. mı müddetince üstün çalışmış ve tını böylece yerde bıraktı". Göğsüne cKasım bey Edirneden avdet elti~ 
bir isticvap başlıyacak ... Bu koku ne? Hayriye: Nevzad - Semih, Ali - müsabakadan haklı olarak 1 _ 4 yaslandı ve kımıldamadı. gündenberl setııh:ıte dalmıştır. Döyl& 
Kimin kokusu? Senin üstüne başına N 1 F ruk C d Al" ş f Yeniçerilerden biri: bir gence, KengM\, Tosya gibi zengin 
nasıl sinmiş bu? .. Daha neler de ne- ecm ' a ' eva - ı, ere ' galip çıkmı.ştır. _ Yeter artık be! Delikanlının ca- ve kalabalık kaz.-ılar nasıl teslim edl-
ler ... Onun için bu kokuyu yok etme- Şemsi, Eşref, Faruk. nını mı çıkaracaksın? lir?. 
nln çaresine bakmalıM. İlk devre her iki tarafın netice- Bugünkü maçlarJn Diye bağırmamış olsaydı, Saide biraz İsfendiyar beyln kardeşi Ali bey, 

- Nasıl?.. . akınl d .. t . ı daha bu vaziyette kalacak ve Tuğcu- Kasımdan hoşlanmadığı için - çünıttl 
. - ~ - sız an arasın a mu evazın programı halk onu lstlyo:: ve Kasım çok iyi ço-

- Şımdi gorursun? geçmiq ve golsüz olarak berabere ı nun göğsünden ayrılmıyacaktı. 
Arkadaşım böyle söyllyerek Gala- ';{ 1 ŞEREF STAD[ : Saide hasmını çok mahirane bir bo- cuktur diye bağr~ıyordu - bu dell-

tasarayın, eski karakol binasının ya- nihayetlenmiştir. İkinci devre bi- I Beşiktaş - Topkapı Saat 12 d k 11 1 ti kanlının böyle bir lmtlyaz\n Kasto-yun uru oyun e yenm ş · monu havallstı1e gelişini çekememl.ş-
nındakl, Tophaneye inen yokuşa dayetinde Darüşşafakalılar hü-I Galatasaray - Beykoz • 14 Çelebi ;Mehmed: 
saptı. Orada. bir çeşme, bunun öniin- Fenerbahçe - Vefa • 16 ti. 
de de sakalar vardı. Rüştü tenekesini cumlannı fazlalaştırarak üstün-, FE."'iER STADr : - Kadın, övündü~ü kadar varını~. Çelebi Mehmed bu haberi alınca. All 
dolduran bir adama yaklaşarak: lüğü temin etmişler ve bir fırsat- Kasımpaşa - Beyoğlu.spor 11 14 ıBana bir tekne verin ... Venedlğe gide- İsfendiyar beye şu cevabı gönderdi: 

Ş t k 1 k d 11 ı k Sülevmanlve - İsta.nbul""""r 11 16 ylm!ıı demişti. Galiba tek.neyi verir- ·Ben, Kasımın ne dürüst ve temi:ı - u ene en çe e e m Y1 aya- tan istifade ederek yegane golle- "'""' b k A k ı · ı d dl sek, bu işi de ecerece . ş o sun... bir çocuk olduğunu b111rlm. Onun se-
yım ... e . rini ...... ~ d 
Çeşme önündek.1 saka: yap .. Uo?.ar ır. Dünkü voleybol maçları Diyor ve Saideyi takdir ediyordu. !ahat ve eğlenceye meyli yoktur. Ken-

F k t d ni 1 d ğ Padişahın, bir yandan da Tuğcunun disine bühtan edenleri yakında ceza-
- Canım Hamldlye suyu ile el yı- a a evre n son an na 0 - AJ"anlık tarafından tertip edı' - b b ı yenilmesine canı sıkılmamış değildi. landıracağım. Eğer u ceva ımı a ır 

kanır mı? Elini evde yıkasa.na ... diye ru açılan Hayrlyeliler buna mu- .. k d"" Fakat, kimsenin blrşey söylemeğe almaz, babasımn bana hediye ve terk
söylendl. Fakat Rüştü ona uzun uzun kabele ederek tekrar beraberliği len voleybol m~~~a alarma un hakkı yoktu. Güreşi isteyen kendlsly- ettiği bu yerled Kasımın ldares!.ıı& 
dil dökerek tenekesini kaldırttı. Mus- temin etmişlerdir. Mu·· sabaka bu"_ Galatasaray klubu salonunda de- dl. vermezseniz, ordumla teraber bu Işl 
iuğun altında elini şakır p.kır yıkadı. · ü K t l k 
Çeşmenin önünden ayrıldıktan tün çalışmalara rag~men bu netice vam edilmiştir. - Neyse ... Ak koç, kara koç, geçld bizzat yapmaıc zere as amorı ye a-

başında belll olur, derler. İşte bunlar dar geleceğim.11 
sonra tekrar tekrar parmaklarını kok- değişmiyerek ı - 1 berabere niha- İkinci kategoride Galatasaray da er meydanuıda kuvvetlerini dene- Ali beyin eteklP.rl tutuşmuştu . çeıe-
luyor: yet bulmuştur K t ı v f F im diler. bl Mehınedln şak:ısı yoktu. Ordusu - Hay haspa hay ... Ne müth'• . uru uşa, e a eneryı aza, ~ Padişah söy:en~rek çadırdan çıktı Kastamonl kapılarında bekliyordu. 
koku kullanıyoruş ... Hlll, ellmi yıka- Kabataş _ İstanbul biı;nci kategoride Galatasaray A ve S::ı.ldenln omuzunu okşayarak: Eldmeden buralara. kadar gelen Turk 
dığım halde parmaklarımın ucunda G"" ·· ik" I K b t il Galatasaray B ye Fener A Be- akıncıları için K:ı.stamonu dağlarını 
0 baygın koku hwedlllyor... Acaba unun ınc maçı a a aş e - Bundan ıoonra seni yanımdan i t bl' d ıı.ndt 
bir yere girip elimi bir kere daha sa.- lstanbul liseleri arasında yapıl- şlktaş B ye galip gelmişlerdir. ayırmıyacağım. Kuvvetini, cesaretini geçmek ş en e et> · 

gösterdin! Ali bey bu teh1i.nameyi alınca, Ka-
bunla mı yıkasam?.. 'llllştır. Hakem Hu··snu··nun·· idare- ıs'edlg-i yerl~ri terkettı 

Dedi ve kendisini mıtat ve hediye- sıma • • 
Ona. cesaret vermek için: sinde yapılan bu maça takımlar 1 E v, Apa rtl man lerle tattır etti. Çelebi Mehmed. Kasımdan: 
- Canım, dedim, eve gider gitmez şu şekilde çıkmışlardır: Saide, Tu"cm·ıı yenmişti amma... «- Artık hiç bir dlle~lm kalmadı. 

senin parmaklarını kokll.Yacak de- k·ıralamak "ıçı"n °"" ·· ~ h • d a edl Tuğcu bu acıyı kobl' kolay unutacak Omru şa anen.ze u yorum.• 
ğlller ya ... Hem o kadar yıkadın. Kal- KabatnQ; Cem - Halid, Cemil -

1 
bl c b 1 kada b ki dl "'"'( r adam mıydı? eva mı a ıncııya r e c . 

mışsa bile artık hlssedilmlyecek de- Semih, Kemal, Faruk _ Kemal, 1 k 
recede hafi! bir koku kalmıştır. 

1 
Tu~cu Ahm~d üstünü başını temiz- Bundan sonra yapı acn mühim bir 

Arkadaşımı görünce durdu. Gü- o başını dertli dertli lkl tarafa sal- Hüseyin, Nevzad, Muzaffer, Nev- ı leyerek, elbisesini giydi... Vücudü pes- iş vardı: Karakoyunlularla çarpı:ımak. 
lerek ona elini uzattı. Rüştü göze lıyor: zad. tile dbnmüştü ... Dişinin çıktığı yer de Karakoyunhıl::ır Şlblnkarahlsarla, 
çarpan bir şaşkınlık içinde bu küçük, _ Ah kardeşim, diyordu, sen bizim İ hô.lfL kanıyordu. Samsun. Canllc ha\'alisinde halkı ha-
guzel eli _ sankl mikroptan korku- bayanın burnunun ne kadar keskln stanb~l: Kadir - Vedad, ~- 1 - Ağzımdan fırlayıp çıkan dişi naslı rnca kesmişler ve müstakil bir devlet 
yormuş gibi - parmaklarının ucu ile olduğunu tahmin edemezsin. Benim med - Burhan, Muharrem, Mu- unutmazsam, bu kahpeyi de öyle gibi saltanat ~ürnıl'k sevdasına düş-
sıkt.ı. Ruştünün bu hareketine hlç bir üzerimdeki yabancı kadın kokusunu nir _ Ali Yavuz Oğuz Münir Re- 1 unutmıyacağım. Alacağı olsun onun ... müşlcrdl. 
mfına verememiştim. Evet, hayatta metrelerce uzaktan hlssedeblilr ... Hay ' · ' ' ' 1 « Ak~am» ın Ku"çu"' k Beni padişahın huzurunda. mahcup Çelebi Mehmed bu bavnlidekl Kara-
öy!e titiz adamlar vardır ki mikrop kör olasıca o kadına da nereden ras- cep. - etti. koyunlulnrı Az2.rbeycann sürmek va 
korkusundan el sıkmazlar, pek mec- ladık bilmem ki... Bu karşılaşmada her ikl takım ilanları en süratli ve Tuğcu Ahmed söyleniyordu. Arka- Anadolunun bt! kısmını da kendl 
bur olunca bu hareketi parmaklarının Rüştü yolda bir yere daha uğrayıp bozuk oynamış va müsabaka bu daşlarından bl]:l: mülküne ilhak etmek istiyordu. 
ucu ile üstün körü yaparlar. Uıkin sabunla ellerini lyica yıkamadan evi- yüzden zevksiz olmuştur. Devre en UCUZ Vasıtadır. 1 - Blrşey söylemeğe hakkın yok! Ordu Kı:ırahlsar ônlerlnde konakla-
bizlm Rüştü bunlardan değildi ki... o ne dönmedi... ill••••••••••••llİi Kadını dövüşe davet eden sensin! O mıştı. 
herkesin elini - hem de lüzumlu, 1 Hikmet Feridun Es ortalannda yegane golünü yapan ı kendisine güvenmeseydi, bu kadar kl- l 
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Aralarında enteresan münakaşa- j yordu. Bunu da beğeniyor vo yeni 
lar cereyan ediyordu. Gene; kadın dine atfediyordu. Şükran makamın
her gün kocasını aşk mevzuuna ıü- da onu zaman zaman kiliseye götü
rüklüyordu. rüyordu. Feleğin bazı ne garip te-

Aşkın tabii bir kuvvet olduğunu cellileri vardır. işte gmıe de olmuş
ve mahlukat üzerine ziya gibi te- tu. Hclene'le kocasını ayıracak bü
air ettiğini kocasından işitmek kal- tün unsur ve amiller onların daha 
bine ferah veriyordu. yaklaşmasına, birleşmesine eebebi-

Bunun üzerine tuvaletini yarıda yet vermişti. 
bırakıyordu. Tarağı yahut pudra Bu sırada, Dora"nın Verga'ya ha
pomponu "'elinde, kocat1ına dikkatle ber verdiği gibi, bay Ronald Parise, 
bakıyor; onun söylediklerini dinli- Amerikayı beynelmilel bir kimya 
yordu. kongresinde temsil etmek üzere gön-

Bay Ronald' a gelince, karısına derilmişti. Karısı da kendisine re• 
karşı, sevilip dt.: kaybedilmesine ra- fakat etti. Hepsi Castillioni otelin
mak kalan insanlar hakkında duyu- de toplandılar. 
lan derin şefkat ve muhabbetlerden Şiddetli bir kederin yahut aşkın 
birini duyuyordu. cereyan ettiği yerler, insanlar, an-

Niçin olduğunu Lilmeksixin titri· sızın bunları yeniden uyandırabilir. 
yordu: İşte bu kadın hala burada Bayan Ronald bunların aüratle 
yanındaydı. Halbuki olmıya da bi- farkına vardı. 

Hrdi ... işte bu s<>•rnncu fikir, onu tit- Rivoli'nin köşesinde, kont Sant' 
retiyordu. Annı(ya rasladığı yerden geçerken 

Karısında bir değişiklik hissew- kalbinin tiddetle çarplıKını duydu. 

Sanki Lelo onu takip ediyordu. Bu Birdenbire Assomption manastı- ğu yirmi ay zarfında mektuplaşmış-
hisse kapıldı. Ayni yolu katetti. rını görmek arzusuna kapıldı. Bir lnrdı. Aralarındaki münasebet bir 

Bir an, delikanlının orada, pek araba geçiyordu. Durdurdu. Bir çi- nevi samimiyet halini almıştı. 
yakınında olduğunu sandı. çekçi mağazasına gitıi. Birçok çi- cPrenses>, Amerikalı dostunun 

O zaman, gene dudaklarını sıktı. çekla aldı. Yarım eaat sonra, es- haleti ruhiycsini keşif için uğraş
Başını kaldırdı. Bir gurur, vakar ve ki mektebinin kapısına. gelmişti. mıştı. Böyle güzel bir kadında bir 
isyan hissi duyarak. Müdire onu, bu cömerdçe hedi- aşk bedbahtlığının devam edeceği-

Hayalinde yarattığı hava içinde, yelerile gördü. Kollarını ve kalbini ne inanamıyordu. Bi·· tuvalete me
yoluna devam etti. Ve ilk gün, ilk açarak karşıladı. Uzun bir görüşme- rak, bir moda nasıl çabucak geçer· 
tesadüfleri esnasında hangi irade ve den ıonra: se, bu aşkın da öylece unutulaca-
terbiye çerçivesi içinde emniyette - Müsaadonizle kiliseyi elimle ğını umuyordu .... 
ise, gene de aynen öyle olduğunu -eüsliyeceğiml _ dedi. İlk raslayışlarındaı 
analdı. - Peki, kızım... - Kont ve kontes Sant' Anna-

Rasladıklan gün baştnda soluk Müdire, genç kadının yanına bir dan ne haber? ... - diye sordu. 
renk güllerle süslü bir şapkası, sır- sör verdi Ve bu sualin lakayd bir tesir 
tır.da açık bej bir elbisesi vardı. Vaktile hızla açtığı ve gürültüyle yapmadığını görerek genç kadında
Hava gayet güzeldi. Parkın nebat- İçeri girdiği bu kapı önünde ~imdi 1 ki aşkın hala dc:vam ettiğini aınla
ları kokuyordu. Hiç bir derdi, en- bir huşu duyuyordu. Müminlerin dı. 
dişesi, bir hissikablelvukuu olmak- diz çöktükleri mihrap, onu da tit- cTuvalet - moda - erkek> naza

riyesi altüst olmakla beraber, genç 
kadının ciddi bir his b~lemeğe ka
bil·iyetli olduğunu göıerek sevindi. 

sızın, neşeli neşeli yürüyordu. retiyordu. 
Şimdi acı acı: Nihayet kalbinde bir ferah duy-
<- Hayır ... - dedi. - Cidden du. Nikbinleşti: 

hiç bir hissikablelvukuum yoktu... - Akibet hayır olacaktır! - diye 
Biz insanalr mukadderata tabiiz ... > düıJündü. 

Bayan Kevius'ten Hollanda hak- Bunu münevver bir insanın ima-
kında malumat almak için çıktığı nile hissediyordu. 
bu safiyane yol yürüyüşü nel'İceıinde 
meğer neler olacakmı,: Kendi uğ
radığı böyle bir aıık ..• Dora'nın- iz
divacı ... Aacott' un felaketi... Din 
değiştirmek ••• 

xxxı 

Bayan Ronald'ın Parise avdeti 
bay de Lineray'i pek sevindirmişti. 
Genç kadının Amerikada bulundu-

Ondan sonra da türlü türlü vesi
lelerle şunu farketti: Helene unut-
mamıştı. 

Hakikaten de Avrupada geçirdi
ği zaman, bayan Ronr.ld"a yaramı
yordu. A:aba bu, Lelo'yla arala
rındaki mesafenin kısalmı~ olma
sından dolayı mıydı~... Yoksa, 
Dora' nın mütemadiyen yağdırdığı 

(.Arkası var) 

mekluplardan dolayı mı~ ... 
Her ne yapsa, her r.e dese, fikri 

Romaya çevrilmiş gibiydi. 
Bir gece tiyatrodan dönünce, tu

valet masası üzerinde kocaman bir 
zarf buldu. ltalyadan geliyordu. 

Aldı. Parmaklarile yokladı. İçin
de ne olacağını tahmın ederek asa· 
bi ellerile açtı. 

Evet. Düşündüğü gıbi .• e 

İki fotoğraf. 
Kont ve kontes Sant' Anna'nın 

re'limleri. 
Kartonları fırlattı. Fotoğraflar, 

fırçaların üzerine düştü. 
Lakin olan olmu9tu. 
Genç kadın kalbin~ darbeyi tek

rar yemişti. 
Nazarları Lelo" nunkile karşılaş• 

mıştı. 

Hizmetçi yaı.-ıındaydı. Onun hu· 
zurunda sıkıldı: 

- Haydi, gidin, yatın ...• dedi. 
Yalnız kalınca, Dora'nın resmim 

aldı. Adeta hummalı bir merakla 
bütün inceliklerini muııyene etti. 

Kontes, suare elbisesileydi. Çok 
güzelmiş intibamı veriyordu. Hat• 
lan daha az haşindi. ifadesi tatlıy
dı. 

(Arkası var) 
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DEVLET BORÇLARI 

·" '1,50 933 Türk borcu I. ll. m. 
• ,. 1938 1krnmJyell 
• • 1933 İkrnmlyell Ergani 

A. B. C. 
• 7 1934 Slvas-Enurum 1 
» • 1934 Slvu-Erzuııım 2-7 
• 2 1932 Hazlne bonoları 
• ,. 1934 • • 
• • 1935 • ,. 
,. 1938 ,. • 

A. Demlryolu tahvili 1-II 
,. ,. m 

A. Demlryolu mümessil senet 
Haydarpaşa limanı 
H. limanı mümessil senedi 

HİSSE SENETLERİ 

L. K. 
19.90 
19.85 

19.98 
19.48 
19.58 
&0.50 
15.50 
29.50 
62.75 
oi2.25 
41.65 
39.60 
44.50 
42.-

KOCOK iLANLAR 
Fevkalllde ahvalin devamı 

müddetince gayri ınuayyen gün
lerde haftada tkl veya ftç defa 
neşredllecettlr. 

1 _ lŞ ARIY ANLAR 
MtJTEAJlllİT VEYA TtJCCAR YA
:sDA jş ARIYORUM - IJ.ı:e ve .da-

NI. üksek tabsiUm var a.skerı ve tıca-
~a ı!uameleye aşinayım daktilo vesai
re blllr :ve serbest vazlyetteylm ;nu-
aıcıcaten Anadoluya. giderim, A şam 

v tesi" <X y z) riimuzllc blldlrll-gnze ne · · · _ ı 

mesi. 
DiPLOMAU ECZACI - İş aramak

tadır Sirkeci Salkımsöğüd Mucıar;ya 
ote~de eczacı Mithat sınar adre~~ 

T. C. Merkez bankası 
T. İ.ş bankası nama muharrer 
T. İş bankası (hamile alt) 
T. İş bankası mümessil his. 

nm~u~·ra~ca~a~t~·--:-~:::::;--;;~;:;::;;;--:_ 
110.25 - TECRVBELİ AUIAN ŞVESTER 

9.95 Yirmi sekiz sene tecrübeli kırk yaşın-
10.20 da bir diplomalı şvester i~. anyor. Beyi 

1~~:85 oğlu 254 posta kutusu muracant. -
A. Demlryolları şirketi ( '.{, 60) 
A. Demiryolları şirketi ( % 100 
F.sklşehlr çimento şirketi 
Şirketi Hnyriye 

3~:10 2 - lŞÇl ARIY ANLAR 
26.-

6irketl Hayriye temettü 21.- PEDAL MAK~"ESİ:SDE - Çalış-
mak üzere bir işçiye ihtiyaç var.dır. 
Slrkecl Derviş ~ıu sokak 7 No. Im-EC?\'"EBİ TAHVİLLERİ 

Kredi Ponsiye 1903 
• • 1911 

11 ı .50 !rc~n:_:B:,::asım~:::e:.:v~ln::;e~ın~ü::r::ac::a:-n_t.-;::::~:;. 
105.- z BAYAN ARANIYOR - Orta tah

sil önnüş olanlar tercih edilir. Gala-
60.- ta ~milr sokalı: Blllür han 9. saat 11 

kupun kesik· 

1.30 den 12 15 den 17 ye kadar. 
• • Amorti 
• • Kupon 

NUKlrr 

Türk altını 
Külçe altın bir gramı 
Osmanlı bankası (banknotl 

KA..ıttBiYO 

23.25 
2.77 
2.40 

Tiirlı: ıırası 

5.24 
132.20 Londra üzerine 1 sterlin 

Hevyork üzerine 100 dolar 
Parls üzerine 100 frank 
Mllano üzerine 100 liret 
Cenevre üzerine 100 frnnk 
AUna üzerine 100 drahmi 
Sofya üzerine 100 leva 
Madrld üzerine 100 pe7.etn M 

Eudapeşte üzerine 100 pengo 
Bültreş üzerine 100 ley 
Bclgrad üzerine 100 dinar 
Yokohama üzerine 100 yen 
Stokholm üzerine 100 kuron 

29.7725 
0.9975 
1.6225 

12.9375 

3.175 
31.1375 
31.0975 

f ANKARA RADYOSU] 

BAYAN ARANIYOR - 6 aylık bir 
uk ile meşgul olmak ve hlzmetle

~e "akmak üzere genç bir bayan ve-
tmazeı aranmaktadır. Akşamda 

ya mn ·· ant N rumuzuna mektupla murac . 

DAKTİLO ARAN11'0R - Türkçe -
· g1llzce bilen bir daktlloya ihUynç 
In Küçükparrnakkapı .sokak 17/1 var. _ 2 
Taksim. 

FOTOGRAP İŞİNDEN ANLAR Sa
natkiır bir işçiye fhtlya~ vardır. Ayrı~a 
bir de atölyelerde yctışmlş tabçı la
zımdır. Arzu edenler lstekle~ni bildir
sinler. Adres Foto Kemal Sınger ya
nında Zonguldak. - 7 

İKİ BAYAN ARA:'CIYOR - Terbi
yeli okur yaznr 18-23 yaşlarında iki 
bayan Sirkecide Ucari yazıhaneplizde 
vazifeye alınacaktır. Akşam gazete
sinde <Işık) adresine mektup deru
nunda fotoğraflle müracaat. - 2 

-ııe n akşam 
9 :)ubat ra:ıar 0 

ttNDÜZ FAS- 3 SATILIK EŞYA 
12,30 progrnm,ı!2;!~l~rl, 13,05 Gün- -

LI, 12.50 Ajans alon orkestrası. 45 BRTGİR KUV\'ETİNDE DENİZ 
düz faslı. 13,25 5 l8,50 Akşam MOTÜRU - İşler vıı.zlycttc gemiden 

18,03 cnz orkest~~~rlerl. 19,45 Es- ('ıkanlan SKANDİA markalı çift sl-
1:ıslı, 19,30 Ajans rkıln ve oyun Ilndlrll bütün aU'ttı tamam makine ga
k! piyasa ve m~~ müziği <Pl.) , yet ucuz flatle satılıktır. Taliplerin 
havaları, 20,ı5 toro eserleri (PU, Sirkecide Orhaniye caddesinde istas-
20,30 Ka~Duo şarkılar, 21,10 Ko- yon oteline mürac:uıtlan Tel: 20708 
20,45 Solo iş· :Ne\'ayinin beş ______________ 1 
nuşına. (Şair Al ~~onümü nıürutse- nı\LI - Iyt cinsten İRAN halıları 
yuziineü dot;um sil 22 30 Ajans l1a- alınıyor. Posta kutusu 261 e müraca
bctlle, 21,30 Tem ' 1sl ' 22,so Dans at. - 26 
bcrlerl ve spor serv ' 
müziği (Pi.). rt . sabahı SATILIK DİZEL l\IOTÖRLERİ ve 

ıo Şubat paz:ı esjı haberleri, <Z) K.ı\!\IYON - Uç t.anesi 55 bcygir-
8 Program, 8,03 A ans Ev ka ilk bir tnnesl (70) beygirlik kara ve 

8,18 Hnflf program (PJ.). 8,45 - de:ılz vnsıtalnrında kullanılır mükem-
dın 1 bir halde 4 adet Mersedes Benz 

ı. :~rka Dizel nıotörlerl ve bir tanesi 

l L F1 dson bir tanesi 33 model Ford 
/ stanbu evaz.ım m°:rko. taroserlll, fakat _ lastiksiz iki 

a"ıt?irlig""i satın alma_ knmyon satılıktır. Hergun 20992 tele-
komisyonu ilanları fonla. Hakkı özak'a müracaat. - 4 

ACELE SATILIK _ Hordl ve Verdi 
1 si alına- n bas 80 markalı az kullanılmı~ Akor-

45 kalem elektrik ma ze~e 12/ 2/ 941 •dl onu görmek ve pazarlık et~ek. için 
-k•·r pazarlıkla eksUtmes Y 0 N lı dukkanda 
..... w • - .. saat 15 de Tophanede Yük.sckkaldırımdn 9 o. 
çarşamba gunu k isyonun- Jorj D: Papa. JorJiü'ya veyahud Ka
Lv flmlrllğt satın alm:ı. om in t1 b •nşta İnhisarlar Levazım şubesinde 
da.yapılacaktır. isteklilerin tem a a- llw• .. at - 1 
rlle belll vakitte komlsy~n.~ !elmele- Sami Kutal'a muraea . 
rl. Ltstesl komisyonda gorulur. ŞJK BİR ALMAN PİYANOS~ Sa-

(872 - 980) tı]ıktır Pazardan maada hergun Tak-
••• sim Pa~ak kapı imam sokak No. 16-1 

Aşağıda yazılı 10 kalem melbusa.~ ad~ükk~l\n~a~m:::,::ü:ra;:c::a=a::t·~-::::::::----.;:::;1 
malzemesi 12/2/941 çarşamba. . günu - s d 
saat l4 de Tophanede Lv. Amlr!ığl sa- YAZ:\IA DİVAN ALINIR-;. . eY_ 

tınalmn komisyonunda. pnza!ııkla sa- Vehbi - Neyli - Milnlf - Atıf - Kanı dı-
. ı ı umune ve nlnnndan her hangisi alınıb Jtarşılı-

tın alınncaktır. Istekl Jer n n Is va lldll takım Osmanlı Müellifleri 
temlnatıarUe belli vakitte kom yona ~;bıc ver!Ur. İst. veznecller Nadir so-
gelmelcrf. d M hlls 
4000 Metre ı::urşunı astar. kak No. 14 e u · 
JOOO ,. 140 arzında seten ıutıSTAMEJ, siNGt:R MAKİNASI 
1000 • Kıl tela. Af,Dı'lYOR _ Kullanılır vnziye~te 

6000 11 75 arzında haki astar. müstamel Slnger dikiş mnkinalan ıyi 
lOO ,. Tlrlk.otln. flatla alınıyor. satmnk istiycnlerln 
700 ,. Haki kurdela İstanbul Posta kutusu 667 M .S. ndre-

2000 Adet Hllki bObin sine yazmaları. - 9 
ırurşuni bObin 

~~o~ : Büyük parlnk düJ~me YATAK ODASI TAKiMi - 6 parça-
15'000 Küçük parlak duğme ) dan ibaret maruf bir fabrika ma1!1u: 

• • (873 - 981 Jatı takımlar ayın 13 perşembe gunu 
Sandal bedesteninde satılncaktır. - 2 ••• 

atış okulu için 
Maltepe piyade ;e işlrmeslnln pa

ıso,ooo kilo etme. P 
121941 

çarşamba 
zatlıkla eksiltmesı l2 T hnnede Lv. 
ciinü sant 15,30 da op nund:ı. ya
Amlrllğl satın nın_ıa. koml~Y;600 Ura ilk 
Jlllacaktır. Tnhmın bedel esi ko
temlnatı 270 liradır. Şartnam1 belli 
:ınfsyonda göruiür. ısteklrlller(~7G-984) 
vakitte komisyona geJmele · 

••• 
1000 kllo 3/ 14.1000 kilo 4/ 14,SOO ki

lo 5/14 kendir ipliği nlınacaktır. !'a~ 
zarlıkln ekslıtmcsl 1112/ 941 sn.]ı ~~rğ~ 
saat 14,30 da Tophanede Lv. Amır 
satın almn komisyonunda yap~a~ıı._~
tır. Nümunelerl komisyonda g~r~lur. 
İsteklilerin helll santte kom!S)onn 
gelmeleri. C863) (766) 

Prof. Dr. 

4 _ Kiralık • Satılık 
E.,IJ,AKİŞ _ Bostancıda Vükela 

caddesinde adalnra tamamen naz.ır uç 
dönfim bahçell yedi odalı koşk satı
lıktır. oosyn No. 375. Gala~asnrny li
sesi kıırşısında No. 184 Eınluki.ş. Tele-
fon : 49010 - 2 

VEZNECİLERDE - Kovacılard::ı a~
yedi odalı ev satılıktır Dosya :N o. 

~~ Galatasaray lisesi karşısında No. 

184 Emlfıkiş. Telefon : 49010 - 2 

\'AJ,İ KONAÔI CADDESİNDE - Üç 
kat üzerine yapılmış. ahşap bir ev sa
tılıktır. ıradlıdır. Mevkii çok calibtlr 
Almak isteyenler istical etmelldlrler 
Galntnsaray Jlsesl karşısında No. 184 
Emlak iş. Telefon: 49010 - 2 

K 1 C nap SARIYERDf: _ Hünkar suyu cadde 
ema e si de bir buçuk dönümlük bahçe satı 

Do~u Palas 2. La.martin Cad. 5 lı~tır Dosya No. 373 Galatasaray lise 
Taksim. Telefon: 439G3 1 si kn;§lSlnda No. 184 Emlakl.ş. Tele 

'3 • ..;;;;;lılm••••• .. ton: 49010 -
2 

'.AKŞAM Sahife 7 

MEMUR ALINACAK 

SOFULAR CADDESİNDE - Fatih 
lle Aksaray arasında Sofular cadde
sinde 1200 M2 arsa. ve Uç cepheli bOs
tan ifraz veya tamamen satıbkbr. Ga
latasaray lisesl lı:ar3Wnda No. 184 Em
laki.ş. Teleron: 49010 - 2 

•. Hukuk veya Yük~ek Ticaret Mektebi mezunu, tercihan licari bir 
m~eu~ede çalı,m~, m~u~beye itina bir memur alınacağından 
talıplenn muhtasar tercumeı hallerini b ild irir b ir mektupla Ankara
da ( 505 ) numaral ı poıta kutusuna müracaatları. 

KIZTAŞINDA SATILIK - tl'ç sene ·-------------------------.. evvel lnşa edilen yenl dört katlı de-

LALELİDE - Mustafa Kemalpaşa 
caddesine nazıt ikl lı:aUı banyolu be
ton ev satılıktır. Dosya No. 287 Gala
tasaray lisesi karşısında No. 184 Em
lfıklş. Telefon 49010 - 2 

BO!\IONTİDE - BomonU bahçesi 
üzerinde fiç katlı yanın kılgir yedi 
odalı bir ev satılıktır. Dosya. No. 372 
oaıata.sııray lisesi karşısında No. 184 
Emli\kiş.• Telefon: 49010 - 2 

ı; i ŞHANEDE - İmar pliınına ~v~~
kan kesUıneyen mmtaknda senevı uç 
bin llra iradı olan bir apartımnn 35000 
liraya satılıktır Dosya No. 371 Galata-

nJz görür apattıman yalnız per§em
be, cumartesi gezUebWr. Mürncaat 
Fatih Postane kat§ısında Doğruluk 
Slitcvl. - 1 

MOBİLYALI APARTDIAN ARANl
T OR - Taksim, Ayazpaşa. Maçta 
scmUerinde lüks mobilyalı, konforlu, 
lkl yatak odası, ·yemek odası ve M· 
!ondan ibaret, sofm ve yatak takım
larını, htzmetçl odasını havi bir apar
tıman aranıyor. İstanbul posta kutusu 
176 No. ya •Apartımana rümuzlle ya
zılması. 

Beykoz askeri sabn alma komisyonundan 
1 - 10 ton zeyLlnY!-ğı 18/2/941 salı günü saat 14 ae Beykoz askeri satın

alma komisyonunca munakasaya konmuştur. 
:ı - Takarrür edecek tlyat .. üzerlnden % 15 tcmlnnt alınacaktır. 
3 - Evsat ve şerait her gun mezkOr komlsyonda görülebilir. (964) 

Beykoz askeri aahn alma komisyonundan 
1 - Nümuneslne göre 3000 kaşağı ve 1000 fırça 13/ 2/ 941 perşembe gunn 

ııant 14 de Beykozda askeri satın alma komlsyonwıea münakasaya. konmuş
tur. 

2 - Takarrür eden fiyat üzerinden '.ö 15 teminat nlınncnktır. 
3 - Evsaf ve şerait her gün mczkür komisyonda. görülebilir. 

Beykoz askeri satın alma komisyonundan 
<956) 

1 - 20 ton yataklık kuru ot 20/ 21941 Perşc.mbe günü saat 15 de 
Beykoz askeri sat.ınalmn komisyonunca münakasaya konmuştur. 

2 - Takarrür edecek fiyat üzerinden % 15 teminat alınacaktır. 
3 - Evsaf ve şerait her gün mezkur komisyonda. görülebUlr. (!l57) 

saray lisesi karşısında No. 184 Em- Beykoz askeri aatın alma komisyonundan 
H'ıklş Telefon: 

49
0lO -

2 
ACELF. SA'TIU K APARTl!\IAN - 1 - 10 ton patates 20/2/941 perşembe günü saqt 15 de Beykoz 

SATii.IK APARTJMAN - Kurtulu
§ıln en güzel mevkiitıde Slmens tnı.m
vay istasyonu Şahin sokak 18 No. is
tasyona yarım dakika üçer odnlı ve 
bır salon son sistem banyolu geniş 
mutfaklar iradı 1080 fiat 12,000 

ı:JNDIKUDA - Depoya ve apartı- Cihangirde Alnınn hastane.si bahçesi satın alma komisyonunda münalı:asaya konmuştur. 
man inşasına elverişli bir antrepo sa- karşısında Güneşli sokak No. 56 senevi 2 - Takarrür eden tiyat Uzcrlnden % 15 teminat alınacaktır. 

asker! 

tıİıktır. Denizde yüzü yoktur, fakat de- dokuz yüz lira iradı bulunan köşe başı 3 - Evsaf ve şerait her gün mezkfir komisyonda görülebilir. (9Ci2) 
nlz clhetlndedir. Dosya No. 360 Galn- mücrdded bina on iki bin liraya acele ----------------------- ----- --- --....:. 
tasaray lisesi karşısında No. 184 Em- satılıktır. Taksım istiklal caddesinde Beykoz askeri aahn alma komisyonundan 
li\klş. Telefon: 49010 - 2 kırk üç numaralı dükkanda şekerci Ali ı - Kor birlikleri için 20 ton sadeyaR-ı 18/2/941 salı günü saat 15 de 

FENERBAll{'EDE - Tramvay cnd-ı Dllere ırtüracaat. - 5 Beykoz s::ı.tm nlma komisyonunda münakasaya konmuştur. 
de.sinde sekiz odalı bir villa satılıktır. 2 - Tekarrür eden fiyat üzerinden .... ., 15 teminat alınacaktır. 
Dosya No. 367 Galntnıısray Uscsi kar- SATIUK E\ ' - On oda iki salon or- 3 - Evsar ve şerait her gün mezkür komisyonda goriıleblllr. (963) 
şısında No. 184 Emlfıklş. Telefon: ta kat parke lçl ve dışı boyalı banyo 
49010 - 2 elektrik, t~rkos, telefon npartıman 

:\lODADA _Dokuz odalı bütün kon- tarzında lmllo.nılır tramvaya yakın 
forü haiz denize manzarası olan mii- nezaret Çamlıcnya karşı bahçesi bii
kemmel bir köşk 12000 liraya satılık- yük içindekilere müracaat hergürı ad
tır. Dosya No. 376 Galatasaray lisesi res: Ortaköy Aydınlık sokak No. 1. 
karşısında No. 184 EmH'ıkiş. Telefon: 
49010 - 2 

AYASPAŞADA - Denize ve adalurn 
nazır cephesi dört metre derinliği 14 
metre olan ve ön tarafı imar planına 
nazaran yeşil salın bulunan arsa 2000 
Jlrayn satılıktır. Dosya No. 382 Ga
latasaray lisesi karşısında No. 184 
Emlaklş. 'l'elefon : 49010 - 2 

FİRUZA<'.iADA - Cihangirde deni
ze tamamen hfıklm 189 M2 arsa satı
lıktır. Cephesi 19 metredir. Satış be
deli 5000 liradır. Dosya No. 379 Galn
tnsaray lisesi knrşısında No. 184 Em
lfıklş. Telefon: 49010 - 2 

SATILIK ARSA - (1700 M2) Üskü
dar Doğancılar İhsaniye caddesi 23, 
Fevkaliide nezaret, tramvaya plftja 
pek yakın, kuyusu ve yüzlerce meyra 
n~acı vardır. Müro.cnat, Tel: 60075 - 8 

SATILIK - Maçkada Bayır soka
ğında 78 numaralı iki daireye ayrıl
mış her katta odalar banyo mutfak 
hava.gazı elektrik su geniş bahçe fev
kalfıde güneşli nezaretli· nparlıman 
tarzındaki bina acele satılıktır. Kfi
~ıthane caddesinde Muzaffer apartı
manında lk.J numarada bay Kemale 
müracaat. 

Beykoz askeri satın alma komisyonundan 
1 - 15 ton sabun 19/2/941 çarşamba günü saat 14 de munakasaya kon

mu§tur. 
2 - Tekarrür eden fiyat üzerinden % de 15 teminat alınncaktır. 
3 - Evsar ve şerait hergün mezkür komisyonda görüleblllr. <965) 

Beykoz askeri satın alma komisyonundan 
ı - 2000 kilo kesme şeker 14/2/941 cuma guni.i saat 15 de Beykoı;da as

l:ed satm alm:ı. komisyonunca münakasaya konmuştur. 
2 - Takarrür eden fiyat üzerinden % 15 teminat alınacaktır. 
3 - Evsaf ve Genılt her gün mezkür komisyonda. görülebilir. 

Beykoz askeri satın alma komisyonundan 

(958) 

1 - B~ ton kuru sQCan l9/ 2/.941 çaq:unba cünu saat 15 de Beykoz ns
l:eri satın nlma komisyonunca münnkııs:ı~·a konmuştur. 

2 - Taknrı·iir eden fiyat üzerlndC'n % 15 teminat alınacaktır. 
3 - Evsaf :ı:e ışeralt 'her gün mezkür komisyonda görüleblllr. 

Beykoz askeri sabn alma komisyonundan 

(961) 

ı - 10 ton lavamarln komilrü 17/ 2/ 941 pa1.artesi günü saat 15 de 
Beykoz askeri satın alma. komisyonunda münakasaya konmuştur. 

2 - Takarrür edc.n fiyat üzerinden ':ô ıs tcnılnnt :a.lınaca'ktır. 
l\IAIL\ıtıDPAŞADA - Tamamen pl- METRESİ 40 KURUSA ARSA - 3 - Evs:ı.f ve şerait her gün ımn..kur komlsyonda gorulebiltr. (9G0) 

yasa yerinde ticari bir hanın nısfma Göztepedc denizi görür fevkalade rağ- ---------- - ------ -------- --- ------
yakın bir hissesi .satılıktır. Safi iradı beti artan nrzaretli havadar bir mev- Beykoz askeri satın alma komisyonundan 
senevi 5820 liradır. Dosya No. 378 Ga- kide kumpanya suyu, elektrik, kuyusu - - k 
ln lls d 8 E 1 - 10 ton kesme şekeri 14/ 2/941 cuma gunu sa;ı.~ 14 de Bey ozda :ıs-

tnsaray esi karşısın a No. 1 4 · ın- mn\'CUd hnr ıu·· rlı-1 vesaite ynkın arsa fi k k t ... ' · keri satın alına komisyonunda m nn asay:ı. onmuş ur. 
!Iıkiş. Telefon: 49010 - 2 acele satılıkt•r. Toptan iskonto edı"llr. - lnd min 1 kl 2 - Takarrür eden fiyat uzer en % 15 te at a ınaca · ır. 

(959) SATILIK AP.r\R'fLl\IA~ -- Beyoğlu 17 den sonra Telefon.52,153 müracaat. 3 - Evsaf ve şerait h er gün mezkür komisyonda görülebl!lr. 
Ağncnmislnde tramvaya 1 dakika me - 2 ------------------ ------------------
safede senevi 4144 lira geliri olan 2 KİRALIK _ Muayenehaneye fevka- Selimiye tümen satın alma komisyonundan 
dükkan ve beş daireli konforlü sa~- lüde musalt Knlorl!erll üç oda. Mürn- 1 - Askeri ihtiyaç için 50 şer tondan ibaret iki pa'rça kuru ohın 7/ 2 041 
lam bir apartıman (52) bin liraya sn- cant: Elhamra pasn'ı _ ikinci kat. No cuma saat 11 de yapılan pazarlığına lstekll zuhur etmiş ise d(' verilen flyat
tılıktır. 2 lnr komisyonumuzca gali görulduf:ünden me1Jmr ot 17/ 2/ 941 pazartesi s:ınt 

Taksim Abdulhnk Hamid caddes ,--------------- ıı de Scllmiyedeki lümen .s:ıtın alma komlsyoıınndn pazarlıkla satm alına-
Bozkurt - Emlak No. 23 Tel: 43532 - 1 DEYHEN SATILIK KAH\'EllAN1': - cnkt:ır. 

SATll,JK APARTJl\IAS Clllanglr- s~matya emniyet komiserliği knrşı- 2 Tekarrür edPcek fiyat. üzerinden ... 15 teminat nlınncnktır. (954) 

de senevi 3360 lira varidatı oınıı on iki 
d::ı.irell ve iki dükkfmı hnvi metin ya
pılı bir apnrtıman (32) bin Jlraya sa
tılıktır. Geliri yüzde 7,5 dır. 

sında tramvay caddesinde J>(>ıitnnc ya- • • •• 1 k • d 
mndakı 327 :ıunıarolı kahvehane dev- Selımıye tümen satın a ma omısyonun an 

Taksim Abdulhak Hamid caddesi 
Bozkurt - Emlak No. 23 Tel: 43532 - 1 

ren satılıktır. Bll!\r,10 radyo ve tekmil 1 ı Askeri ihtiyaç için 100 ton saman 7/2/941 cuma sant 11 de yapılan 
mobilyeslle ve arkasında denize ıınzır pazarlığına istekli zuhur etmiş ise de verilen fiyatlar komisyonumuzca gaU 
bahçesi \•ardır. Mczkfır kahveye mü- görilldilğunden mezkür saman 17/ 2/ 941 paı>.artesl s:ı:ıt 11 de Sellmlyedekl 
raennt. - ı Tün1en satımılma komisyonunda. pazarlıkla satın alınncnktır. 

SATi l.IK APAU'l'JMAN - Cihangir
de Firuznğa. caddesi 1080 lira geliri 5 - MÜTEFERRİK 
olan dört ve üç odalı banyo temiz ya- SERMAYE ARAXIYOR - Knr.şılığı 
pılı ve dört kntlı bir apartıınan < 15) bina fpote~lle temin edilmek şartııe 
bin liraya satılıktır. 6-8 bin liralık sermaye veya kredi nrn-

Tak.slm Abdülhak Hamid caddesi nıyor. İpotekslı mülk sahlplerile de 
Bozkurt - Emlıik No. 23 Tel: 43532 - 1 bir nnlaşma ynpılablllr. Muhim nıen-

SATIUK APAltTDIA:S _ Cihangir fant temin edilecektir. Teklifi tetkik 
Firuzağa yeni yapılacak asfalt cadde arzusunda butunnn zevatın <Anknra 
iizerlnde köşe başı üçer oda ve blr hol- P. K. 507 SERMAYE) adresine müra
den Jbaret deniz görür sağlam yapılı eaat. · - 2 
ve senevi bin ikiyüz lira geliri bulunan i~LEK KURU KAUVECI - Tütün
blr apartımaıı 14 bin liraya satılıktır. cü b:ıkknliye devretmek ve karlı işe 

Tnkslm Abdülhak Hamid caddesi sermayeli ortak istE'yenler Akşamda 
Bozkurt - Emlak No. 23 Tel: 43532 - 1 <A. H.) riimuzuna mektupla müracaat 

SATILIK UFAK APAR'fll\IAN - etsinler. - 2 
Kadıköyünde ceviıJlkte ve elyevm elll 
lira kirada. bulunan ve yetmiş metre BİRİNC.İ: NEVİ - Romen yumurta 
kare nyrı bahçesi bulunan şirin blr talaşı s:ıtılıktır. Laleli apartımanlan 
apartıman 6250 liraya satılıktır. 3/27 No. Gallbe müracaat. 

Taksim Abdülhak Hamid caddesi ALl\ · · 
Bozkurt - Emlak No. 23 Tel: 43532 - 1 IANCI\ DERS VERIUYOR -

Şehzadebnşı Feyziye caddesi Mah-
SATJLIK DÜKKA!'l - Knraköye ya- mudiye çeşmesi soknk No. 3 

kın tramvay caddesine iki saniye me-
safede bir dükkftn ve aynca nllı oda- fRA:SSIZCA DERSi.ERİ - Ortn 
d lb t ılı iki ll ki Ü okulda Pransızca öğretmenliği etmiş 
an are ve c • rn • raya. m - ı oğrctmen tarafından verilir. Göst"rı· -tehammll ve yedi metre cepheli bir ~ 

akar (6) bin liraya satılıktır. len yere gider. Akşamda l\I. S. rümu-
Taksim Abdülhak Hamid cnddesi zuno. :mektupla müracant. - 2 

Bozkurt - Emlak No. 23 Tel: 43532 - l 
Ü,KQKllL TALEBELERİNE Mt1J-

SATILIK DVKKAN - Tünel cıva- Dl·; - Sınıflannı iyi takip edemiyen; 
nnda 2 dükkan ve nynca beş odası imtıhanlnra kll'Vvetll bir şekilde iştirak 
bulunan ve clyevm yetmiş llrn kira etmek ve evlerinde hususi ders alı:ırak 
getiren bir akar 01) bin liraya satı- yetişmek lstıyen ilkokul talebelerine 
Jıktır. • meslekten yetişmiş 21 senelJk bir mu-

Takslm Abdülhak lliimld caddesi alllm ders vermCk istiyor. Şeraıu öğ'
Bozkurt - Emlak No. 23 Tel: 43532 - l renmek isteyenler s:ıtlh adreslerile 

SA'.l'IUK DUKKAN - Bc,,or•ıu Bn- Akşam gazetesi S. K. öğretmen rümu-
., o zunn müracaatları rica olunur. - 3 

lıkpazar Hnmalbaşı 2 dukkfın ve uze-
rlnde odaları bulunan ve elyevm elli 
lira kirası olan bir akar (7500) lirayn 
satılıktır. 

Taksim Abdülhak Hümld caddr.si 
Bozkurt - Emlak No. 23 Tel : 43532 - l 

SATILIK ARSALAR - Ayaspaşadn 
biri 8 metre yüzü ve 20 metre derlnll
~lndeki 160 metre murabbaı bir arsa 
(3200) liraya ve keza bunn bitişik 8,25 
metre yüzti \'e 20 metre derinliğinde 
165 metre murabbaı ar.sa ise (3300) 
Jlrayıı. satılıktır. İşbu arsalar apartı
man inşasına çok elverlşll olmakla 
beraber denize ve boğnza nazır olına
larile istikbali parlaktır. 

Taksim Abdülhak Hamid caddes 
Bozkurt - Emlak No. 23 Tel : 43532 - 1 

GÖZTEPEDE SATIUK KARGİR 
EV - Ve bağlı bahçeli arsa miiracant 
yazı llc Galata Mumhane caddesi 115 
No. iratli zerı - ı 

l\IEKTUJ>IARINIZI ALDIRINIZ 
Gazetemiz 1darehanesint adres 

olarak göstermiş olan kıı.rllerl
mlzden 

H. A. T. - 1\1, l'. - G. l\f, - .NT. 
i. R. - B. A. Ş. - Ciddi - N. K. 
namlarına gelen mektuplan lda
rehanemlzden aldırmaları mer
cudur 

ZAYİ - Bakırköy akliye ve asabiye 
bnstaneslle Sirkeci istasyonu arasında 
içinde fotortraflı memurlyet tanınma 
kanıem, para ve salre bulunan cüz
danımı kaybettim. Bulanın ıveslkaını 
adresime yollamnsı aksi takdirde ye
nisini alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

tiskudar Paşallmanı caddesi Sed
iistU 14-1 tedavide Van Emniyet 

müdürü Behçet Kutertan 

2 Tnkarriir edecek fiyat üzrrinden ~ 15 teminat nlmncaktır. <955) 

Selimiye tümen satın a]ma komisyonundan 
Asker:i lhtlynç :çın d50• t.ı>n arpa evsafı dahilinde olmak üzere 14 2 941 

cuma günü saat J1 ·de Sellmlyedekl tumen satın alnın komisyonunda p:ı.
zarlıkl:ı. satın alınncaktır. 

2 - Taknrrur edecek fiyat üzerlnden ...-: 15 teminat nlınacaktır. '953> 

Selimiye Tümen Satın Alma Komisyonundan: 
ı - Askeri lhtlynç için 100 ve 150 tondan ibaret 1kl pa~n a:panın cv

ınf dahilinde olmnk i.ızere ve ayn ayrı Selimlyedekl Himen s:otmalma ko
misyonunda pa1.arlıkln. satln alınacaktır. 

2 - Paı.arlırtı 10/21941 pazartesi saat 11 de. 
3 - Takarrür edecek flat üzerinden c o 15 teminat :-lınae:ıl:tır. (868l 

Bahçekapı Şapçı han Kor Satınalma 
komisyonundan 

Cinsi Miktarı kilo 
Sığır eti 15000 
Tekarriir edecek flat üzerinden 15 ton sığır eti pazilrlıkla alınacaktır. 
Pazarlıi;ı 12/2/ !l41 de Vizede yapılacaktır. Şerait ve evsa! komısyonda 

verilecektir. (987) 

Karacabey Merinos yetiştirme çiftliği 
müdürlüğünden 

Muessese koyunlarının 28/Şubat/941 tarihinden 31/Mayıs'941 tarihine 
kadar istihsal edilecek tahminen 100,000 litre süt kapalı zarf usullle arttır
maya çıkarılmıştır. Artbrma 25/ 2/941 tarihine tesadüf eden salı günü ~at 
15 de çiftlik müdül'lük blna.sında yapılncaktır. Muvakknt teminat 638 lıra
dır. Şartname tatil günleri müstesna her gün Merinos yettştırme müfettlşll
~i ile çlfUlk muhnS'ebcsinde görülebilir. İsteklilerin mezkür gun ve san~e 
clftuk merkezinde bulunnıalan. (8oıtl 

Tramvayda bulunmuş 

Bir para 

Bundan bir mtlddet evvel Ortak5y • 
Aksaray hattında. i§leyen tramvayın 
528 numaralı romork.ında 1102 numa-

ASANSÖR 
Belediye nizamnamesine uygun 
TAMİR n PLANLAR yapdll'. 

Raul Franko 
Galata Yoyvoda cad. 47. No . 

T<I: 41427 

........ Doktor ........ 

Bahaddin Latfi 
Varnal ı 

OPERATÖR tffiOLOG 

Böbrek, mesane, idrar ve 
tenasül yallan hastalıklan 

mütehassısı 

ralı biletçi tarafından bir cüzdan bu- · -
lunmu5tur. Bu cüzdanın içinde mühlm Beyoğlu, Iş Bankası karşı-
miktnrda blr para ve blr de yukarda şında, Emir Nevruz sokağı, 
dercedilen bir fotoğ"raf çıkmıştır. Fo- Panalya aprt . No. 2. 
totrat ıyeya cüzdan sahlblnln tramvay Tel. 42208 
~letmesl hareket dnlre.slne müracaatı ••••••••••••••• rtca olunmaktadır. (878> 



Sahife & 

HAYAT ve 

Mütenevvi yemeklerle Mide ve Emayı yormadan bir tabak 

Çorbahk Çapa marka 
Hububat ve sebze komprimeaile bir aünlük kalörinizi temin edebilirai· 
Diz. Et ve Tavuk suyiyle mamul Mercimek, Bezelya. Buiday, Kompri
melerimizin 100 ırambk paketleri her yerde 15 ve 50 gramlddan 9 
kuruftır. Nefaset subU1.t Ye ucuzluiuna bir tecrübe ile anlıyacabuuz. 

Büyük bakltaliye maiazalannda bulunur. 

SAATiNiZ 
MA 

KAÇ 

iN 
? 
• 

İse tamamdır. Tam ayar 15 sene aarantili en zarif M AR V t N 

K s i T T E SATIUR. 

ve Şki. 
lsVlÇRE SAA 11 

SMA 
GalMll: !Sanka!m' Cad. 4T/S9 'retefoıa ı 413111 
Beyazıt : Onivenite Cad. 28 • Kadaköy ı İskele Cad. 33/2 

Şirketi Hayriyeden : 

1 
J 

t 
1 

9 Şubat 1941 

Bozkurt - Emlak 1 Taksim K R is TA L Salonunda 
Pek Yakında Büyük Bir Sürpriz Satılık emlAk serlslnl Bugün

kü küçiit ll!nlarda ve Salı nüs
halanmızda n~redileccktlr. Oku
yunuz!... Tel: 43533 

Ostad Bestekar M U H L t S S A B A H A T T t N'in yeni hazırladığı 
30 kişilik 

SATILIK 
Boğaziçinde Bir Mehtap Riiyası 

Çok güiel cins ve modern 
stilde yatak ve yemek odası 
mobilyalan satılıkbr. Her gün 
saat 3-7 araıında Beyoğlunda 
ille Belediye S. 5 No. Küçüle 

Büyük Revüsünü pek yakında sahnemizde göreceksiniz. Memleketin 
Kıymetli Okuyucusu 

Bayan MUALLA ve Kemani SADJ 
· AYJ'ıca: 15 KİŞlLlK MUHTEŞEM SAZ HEY'E11 ' 

ve meşhur POGANNl Kadı~ Orkestrası Tünel hanının 4 No. ıunda illl••• görebiürler. •••ili Fiatlerde zam yoktur. Telefon: 40099 

Atçı kadın aranıyor 
Alaturka ve alafranga yemeği 

iyi blllr Aşçı kadın aranıyor. İyi 
aylık verilecektir. Talip olanlar 
öğleden evvel Maçka Teşvlkiye 
Palas 3 numaralı apartımnna 

iYET · Tepebaşı CUMHU 
Kem nt X•'bar 'l'•kJ'&J" 

AHCESi salonu 

.. ••••müracaat. ••••111 Memleketin sevimli ve hassas okuyucusu 

Bugünden itibaren her akşam salonumuzda çok zengm program~le muhterem halkın huzurundadır. 

Eminönü Yerli Askerlik Şubesinden SAZ HEYETİ BAYANLAR OKUYUCULAR 
Mahmure Handan Artaki Yedek levazım asteğmen Mahmut Piyanist Saime 

Nedim oğlu Rasim (12212) Sınıf 6. Cümbüş Dramalı Hasan ve Şevket Adviye Tahsin Karakuş 
askeri adli h!klm İhsan oğlu Ali Hay- Klarnet Ali Şükran Mehmed Bigali 

~(~)~~llint.e~~ıı~l.~~K~a;n~~~~b;~~~il~-----~--~-.n~~~e••••••••••••••••••••••I üzere şubemize müracantları. • 

1 
.............................................................................. ,, 
Deniz Levazım Satın Alma Komisyonu ilanları f 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Marmara Ossübahri K. 8&tınalma Komisyonundan 

Sadeyağı ilanı 
1.- Bir kilosuna tahmin edilen tıyat 170 kuruş olan ve yukarda cinsi I 

yazılı bulunan 20.000 kilo sadeyağı, pazarlıkla. satın alınac:lk~ır. 
2. - Pazarlığı 10. Şubat. 941 pazartesi günü ıw.at 14 de Izmltte tersane 1 

kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. Bu işe. ald şartname her gün I 
komisyonda görülebilir. 

3. - Isteklllerln bu işlerle ilgili olduklarına dair ticaret ve~lkalarını ve 
2550 liradan ibaret muvakkat temlnatlarlle birlikte mualryen gun ve saatte 
komisyona müracaatları. •747• 

* 
Marmara Ossübarhri K. satınalrna Komisyonundan 

Un ilanı 
1. - Kilosuna tahmin edilen fiyat 19.25 kuruş olan 100 ton un, pazarlık-

la satın nlmacaktır. . 
2. - Pazarlığı 10/Şubat/941 pazartesi günü ,,aat 15 de Izmltte Tersane 

kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. Şartnamesi bedelsiz olarak 
alınabileceği glbl her gün komisyonda görülebilir. 

3. - isteklilerin bu işle llglll olduklarına dair ticaret vesikalarını ve ; 
1443.75 liradan ibaret ilk tcmlnatlarlle birlikte muayyen gün ve saatte ko-
misyona müracaatları. •748. 

* 
ı ade~ büyük yemek kr.zanı . ıooo klşillk• 
5 :a IJelvanl kazan 11500 zer kişilik& 

30 Kalem dikiş makinesi yedek aksam 
R9 Adet kol işaret .. muhtelif. 
89 :a sınıf lş:ıreti .muhtelif.> 
50 a Büyük mafsall,ı kerye cnümunesi gibi• 

Nizamname mucibince t Şubat 1941 de aleluaul yapdan 31 nci 50 » Küçük mafsallı kerye ,nümunesi gibi• 

1 

30 • Hasırlı şişe u25 kiloluko 
ketidede imha kur'ua iaabet eden h.iaae senetleri numaralarmm 100 , alemlnyum perçin çlvlsl 
sicilli Tacaret aazeteain.ia '8 Şubat 1941 tarih ve 4252 numaralı 3.C8 Mt. balatalık 

l Yukarda cins ve miktarları yazılı eşya ve malzemenin her bir kalemi 
'::n:üs:h:aa:il:e:n:etr:ed:il:d:i,p:~·:il:i:n:o:lmwr::' ::::::::::::::: ayrı ayn l1/Şubatı941 salı günü saat 14 den itibaren pazarlıkla alınacaktır. 
!!!! İstellllerln belll gün ve saatte Kasımpaşada bulunan komisyonda hazll' 

bulunmaları. .. (932> 
Satılık Pırlantalı Zümrüd Yüzük 

17/2/941 Pazartesi aünü saat 14 te Kapalı C&111 Belediye Me
zad Müdürlüiünde cok kıymetli ıörülmemif pU'lantalı zümrüd :rü· 
zük aatılacaimdan aJm.k armaunda bulananların mezkUr idareye 

müracaatları 

Tek taşlı akar su kolye 
Kıymetll Akar su tektaflı bir kolye Sandal Bedesteninde teşhir 

edilmektedir. 13 Şubat 19.U perfembe günü .satılııcaktll', 

3600 adet elektrik sayacı 
&atın alınacaktır. 

Ankara Elektrik T. A. Şirketinden : 
14826 sayılı ölçüler nizamnamcai hükümlerine uygun ve ;Ik mua

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

Bu sayaç lan satmak: istiyenlerin, sayaçları hakkındaki fenni izahat

la teslim müddetini bildiren teklif mektuplarını 1 /3/ 941 tarihine 
kadar Şirket Müdürlüğüne göndermeleri ilan olunur. 

Gölcük memurin ve iıçil er kooperatifinden : 

* 
Beher kllonun tahmin bedeli 

201.360 Kilo Sı~ır etl 48.77 Kuruş 
105.123 Kilo kuzu etl 68.70 Kuruş 
148.442 Kilo koyun eti 71.38 Kuruş 
l - Yukarda cins ve mlkdar ve beher kllolarının tahmin edilen bedeU 

yazılı üç kalem etin 26/Şubat/941 ~arşamba günü saat 14 de kapalı zarfla 
c::Sıltmesl yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı cl4.805• lira c23• kuruş olup şartnamesi her gün ko
misyondan c1382· kuruş bedel mukablllnde alınablllr. 

3 - İsteklllerin 2490 sayılı kanunun Jstediğl tarzda tanzim edecekleri 
kapalı teklif mektuplarını havı kapalı zarflarını en geç belll gün ve saatten 
bir saat evveline kadar Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlı!Pna. mak-
buz mukabilinde vermeleri. (817) 

Miktarı 

1 Adet 

1 Adet 

1 Adet 

1 ,Adet 

Ezine Belediye Reisliğinden : 
Muhammen 

bedeli 
Lira Kr. 
500 00 

200 00 

300 00 

1000 00 

Muvakkat 
teminatı 
Lira Kr. 

37 50 
Cinsi 

cDEUTSCHE VERKEıı marka 24 bey
gir kuvvetinde, yarım dizel mazotla 
müteharrik. hareketi iptldalycsı hava 
tüpü ile mücehhez dik motör. 

15 00 11ASTER• marka 8 beygir kuvvetinde, 
komple dinamo, benzin yakar, çift sl
llndlrll motör. 

22 50 .SELIGSONNENTHALı marka, buhar 
maklnesl kazanı cmuayenesi yapılmış 
ve sağlam raporu vardır. 

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

900 Kilo ı ıo kllosu 74 25 Çıplak yeni bakır tel 10 mm. llk 

T. iŞ BANKASI 
1941 Küçük 

T asarrul H eaaplan 

ikramiye Planı 

1941 iKRAMiYELER/ 
ı adet %000 Liralık 
s • ıeoo • 
2 .. 'J5t .. 
• .. 509 .. 
8 .. %50 .. 

35 .. lH .. 
80 " 

50 .. 

= 30H.- .. 
= 15ot.- " 
= %000.- • 
= 2000.- " 
= 350t.- .. 
= 4000.- .. 

30f H 20 H = 6000,- " 
Keşideleri: t Şubat, Z Mayıs, ı Atus 
tos, 3 İldncltCfl'in tarlhinde yapılır 

Katranlı Şose inşaatı ilanı 
Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları müesseaeıi 

müdürlüğünden: 
ı - Türkiye demir ve çelik fabrlkalan müessesesi tarafından şehirde 

yaptınlacak katranlı şosenin 11t.lncl kısım inşaatı vahidi fiyat esaslle ve 
kapalı zarf usullle eksiltmeye konmuştur. 

2 - İşbu inşaatın muhammen keşif bedeli 119.513,45 liradır. 
3 - Eksiltme evrakı 3,00 Ura mukabilinde Ankarada Sümerbank mua

melAt .~ubeslnden, İstanbulda Sümerbank şubesinden ve Karabükte Türkt
yıs demir ve çelik :fabrtkalan müessesesinden alınabillr. 

AlelAde umumi heyet Jçtlmaı 22/Şubat/941 cum:ı.rtesl giinil sa.at 
beşte gölcük spor k!CibU ~onunda yapılacaktır. 

on 169 Metre tadar2 25 metresi 3x 33+16 mm 2 maktaındC\ NKBA 
4 - Eksiltme 17/2/941 pazartesi günü saat 15 te Karabükte Türkiye 

demır vt- çelik fabrikalan müessesesinde yapılacaktır. 

Hissedarların aşağıdaki nıznamede gösterilen hu.susat.ı görüşmek üzere 
teşrifleri rica olunur. 

RUZNAME: 
1 - İdare heyeti rapöru 
2 - Miiraklpler raporu --
3 - 940 senesi hesabatınm tasdiki ve idare heyetinin ibrası · ... 

. 
' 

kablo 
S 25 , 3X50+ mm2 maktaında NKBA kablo 
ı so , 3Xl6+ 10mm2 maktaında NKBA kablo 
1 50 • 2x 16 mm2 maktaında NKBA kablo 
ı 50 • 4 x 10 mm2 maktaında NKBA kablo 

Yukarda cins ve mlktarlarlle muhammen bedelleri yazılı malzemeler, 
açık arttırma u.sullle «20. gün müddetle ayn ayn satılığa çıkarılmıştır. 

5 - İstekliler tekllf evrakı meyanına şimdiye kadar yapmlf olduktan 
bu kabil işlere, bunların bedellerine, hangi bankalarla muamelede bulun
duklarına, ticaret odasında kayıtlı oiduklanna dalr veslkalannı koyacak-
lardır. . 

L'ltetıı kendisi yüksek mühendl3 olmadığı takdirde, teklif evrakı me- · 
yanında ınpatın :fennl cihetlerini deruhte ettiğine d&.lr bir yii.tsek m\lhen
dl.sln ımzalı teahhütnamesi bulwıacaktır. 

4 - Müddetleri biten müraklplerin yerine yenilerinin intihabı 
5 - 940 senes'l temettüüniln sureti tevzii (933) 

Verilen bedele haddi lA.yık glrüliirse lhlesl 15/2/941 cumartesi ıünü saat 
10 da yapılacaktır. İsteklilerin mezkfır gün ve saatte teminatlartıe birlikte 
Belediye encümenine müracaatıan UA.n olunur. cBu malzemeler Ezlnece 

müdürlü- teslim edilecek ve bunlara. rud bllcüml!! vergi, resim ve masraflar alıcıya Devlet Demiryolları 3 üncü iıletme 
ğünden: 

İstekli teklif evrakı meyanında fennl tefkll!tının t.ımselerden ibaret ol
duğunu da aynca işaret ve tasrih edecektir. 

6 - Muvakkat teminat mlkdan 6,725,00 llradır. 
7 - Teklif mektuplarını havi zarflıı.r kapalı olarak ihale günü aad 

14 e kadar Karabükte Türkiye demir ve çelik fabrika.lan müessesesi mua· 
mel!t şubesine makbuz mukabilinde teslim edllecektıı. Posta ile gönderilen 

1941 sene.si Mayıs sonuna kadar Bandırmaya gelecek mikdarlan aşağıda 
yazılt kömürün tahmil ve tahliye işi ayn a)'n kapalı zart usullle eksiltme
ye konulmuştur. 

Eks1ltme 20/ 2/ 941 peqembe günü saat 16 da Balıkeslrde işletme mü
dürlüğü e'kslltme komlsyonundıı yapılacaktır. Bu hususa alt şartname pro
jesi işletme müdüılü~ 'lle Bandll'ma istasyonunda parasız verilir. 

İstekUlerln tayın crtllen günde ihale saatinden bir saat evveline kadar 
temlnatlarl!e blrllkte komisyon~ müracaatları lilzumu ilan olunur. (660) 

Mlkdan 
tahminen 

Ton 

Vapura to.Wiytsl 
Mavuna Uc nakllyesl 
K::ır:ı. tahm!l ve tnhllyesl 

16000 
16000 
8000 

Muhammen 
bedel 

11200 
8800 
3600 

İSTANBUL BELEDiYESiNDEN: 

Muvaktnt 
temlnab 

840 
660 
270 

Flat murakabe komisyonunun tesblt ettııtı un :fiatına nazaran 9/ 2/ 941 
aabahından itibaren ekmekln kilosu on dört kuruş yirmi para olduğu llAn 
olunur. 

ald olacaktır. (661) 

ı S d "' Di k d teltllfle:ın nihayet ihale saatinden bir sa.at evveline kadar gelmlf n zarfıtanbul Emniyet an ıgı re törlüğün en: lann kanwıt ~kilde kapatılmış olması ıAzundır. Postada va.ki olabilecek 
940/ 2099 Emniyet sandığına borçlu ölü Azize varislerine llln yollle gecikmelerden dolayı müessese mesullyet kabul edemez. 

tebliğ. Bayan Azize, Boğaziçi Anadoluhlsan Göksu caddesi eski 48,50 yeni 8 - Bu inşaatı müessese taliplerden dilediğine vermek veyahud miina-
29,:ıo No. Iı bir ev ve çömlekhıınenln tamamını blrtiıci derecede ipotek gös- kasayı hükümsüz saymakta tamamen serbesttir. (75g) 
tererek 7/7/938 tarihinde 338/14978 hesap numaraslle sandığuruzdan aldığı * 
(367) Ura borcu 6/9/940 tarihine kadar ödemediğinden :faiz, komisyon ve 
masarifi ile beraber borç (296> lira. coı kuruşa varmıştır. Bu sebeple 3202 ilan tashihi 
numaralı kanun mucibince hak.kında icra takibi b~lamak üzere tanzim Gazetemizin 412/ 941 tarlhll nüshasında intişar eden Türkiye demir ve 
olunan ihbarname borçlunun mukavelenamede gösterdiği ikametgahına. çelik :fabrikaları müessesesinin katranlı şosa inşaatı ilanının 3 üncü ınnd
gönderllmlş ise de borçlu Azizenin Anııdoluhlsan Kanlıca körfez caddesinde desinde eksiltme evrakı , 3• lira olacak iken .300. ve 6 mcı maddesinin mu
bay Esat yalısında öldüğü anlaşılmış ve tebllğ yapılamamıştır. Mezkfır ka- vakkat teminat mlktan t.6.725.00• olacak iken cı6,725,000a llra olarak yanlış 
nıınnu 45 inci maddesi vefat halinde tebligatın UD.n suretlle yapılmasını neşredildlği görülmüştür. Keyfiyet tashlhen ilan olunur. 
Amirdir. Borçlu ölü Azize mlrascılan işbu ilan tarihinden itibaren bir buçuk ----------------------------
ay içinde S:ı.ndığımıza müracaatla murlslerlnln borcunu ödemeleri veya ka-
nunen kabule şaya.n bir ltlrazlan var.sa bildirmeleri llzımdır. Mlrascılar 1po· 
teğl kurtarmazlar veyahut ba.şlayan takibi usul dairesinde durdurmazlarsa 
ipotekli gayri menkul mezkiir kanuna göre sandıkça. ııatılacaktır. Bu cihet
ler alli.kadarlarca bilinip ona göre hareket edilmek ve her birine ayn ayrı 
Jbbarname teblltl makamına kaim olmak üzere keyfi.yet UAn olunur. (gQ) 

Selimiye Tümen Satın Alma Komisyonundan: 
1 askeri ihtiyaç için 50 ton kuru ot ile 50 şer ve 100 zer toııdl\n ibaret 

dört parça saman ayn ayn evsaf dahlllnde Sellmlyedekl tümen satına.ima 
komisyonunda. 10/ 2/ 941 pazartesi saat 11 de pazarlıkla sıı.tın alını.caktır. 

2 - Takarrür edecek liat üzerinden % 15 teminat alınacaktır (869) 


