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. . ayı kendi Bingazinin 220 kilometre 
Amiral Darlan Ha~ıcıye• All:nany cenubunda bulunan 

yi de deruhte ettı ve kuvvetlmlzle Elagelia zaptedildi 
Başvekil muavini oldu yeneceğiz . 

Bir kaç nazırdan ~~f~'! 
b ••t•• n-•ırların degı§tirt· 

ıı un .-. •
1
• 

l .... haber ıJerı ıyor 
ecegı 

~
• 

9 
(A A ) _ Havaa ııjan11 

ıcby ·. : e Nazın B. Flıın· 
bil iriyor: Harıcıy 1 P'taioe ver-
·.ı· • "f mareşa e QJn, aatı asını tine amiral 

. . Hariciye nezare 
mıD ıtlır. t • edilmiştir. Bahriye ne-

ar an ayın kte olan ami· 
zaretini muhafaza ki~;uavini de ol-
ral Darlan, Başve ı 
maktadır. 

. 9 (AA ) - O. N. B.: 
Vıcby · ·1 .. ·· apılması 

Pazartesi veya sa 1 gunu dy . l 1 
beklenen kabine tadilatın a amıra 
D 1 ·1 general Huntzigerden ve 

ar an ı e · dil 
belki de ao.n zamanlarda tayın e • 
miş olan Adliye Nazın B. Barthe
lemy' den başka bütün na~rların de· ı 
ğiştirileceği söylenm~ktedır. l k • : 

Yeni hükumet-in hır memur ar ciil 1 
binesi mahiyetinde olacağı zanne • 

m~~t~~:ndin neden istifa 1 

etti? 1 
Vichy 9 (A.A.) _ Reuter ajan· 

.... d'w• ··re Fransa Ha· 
•mm ogren ıgın e go. ! . . hak-

150 bin kiıilik İtalyan 
ordıısu imha edildi, Al· 
manyanm Bulgaristan· 
dan harekete geçmeıi 

ihtimali var 

'l'İcİye Nazırı B. Flandının '18tıfas~ . 
kmda aşağıdaki tebliğ neşredılınır 

1 
• 

tir: 
Nazik bir anda işbirHği yapmak 

üzere mare .. al Petainin davetine ica: r 
~ u wn 

Pek geniı bir aahada 
binlerce esir ve malzeme 

toplamyor 

Kahire 9 (A.A.) - lngili.z umu· 
mt karargahı bugünkü pazar akıamı 
qağıclaki tebliği neşretmiştir: 

Trablusta. zırhlı kuvvetlerimizin 
ileri unsurlan Elageliııyı zaptetmiı· 
lerc:lir, bu arada Bingazi cenubundaki 

'harp sahasının temizlenme11i devam 
etmektedir. Evvelce esir alındığı bil· 
dirilen bir ordu ve bir de kolordu ku· 
mandanından başkaca diğer beş ge· 
neral ve binlerce asker esir edilmiş
tir. Nihat harbin cereyan ettiği aaha 
fevkalade geniı olduğundan esirle
rin ve ele geçen harp malzemesinin 
ha.kiki miktarını teshi.t etmek için 
daha bir müddet geçmesi larımdır. 

Eritrede, düşman Keren civarın· 
dak.i mevzilerini tutan kıtalarını tak· 
viye etmiı olmııııına rağmen bu mm• 
takadaki hareketlerimiz memnuni· 
yet verici bir tarzda inkişaf ediyor. 
Daha cenupta çetin bir erazide infi· 
sah etmiı bir tarzda Arreza istika· 
metinde kaçan ltalyan kuvvetlerini 
çok yakından tak.ib ediyoruz. 

Habeşi.standa, Gondar yolu bo
yunca ileri hareketimiz uzun bir me· 
safede yerleıtirilmiı olan mayn tar· 
lalan yüzünden muvakkaten gecik
mektedir. Bu maynler temizleniyor. 

<Devamı 2 nci sahifede) 
bet etmiş olan B. Flandin, nezare.;.l' ingilh Başvekili B. ,Churc 
hükumet reisinin emrine vermegı _ ReuteJI ajansı 
Vaı.ifesi icabı bilmiştir. Bu hareket, Londra 9 CA.A.) • 
Fransamn idaresinden yegane mes~l blld!.rlyor: Churchlll radyoda 
olan mareşale, bugünkü vaziyetin .~~ akŞatn ~~k söylerolştlr. ingllls 
icabctcirdiği bütün tedbirleTi almak buyült bir d nu iştir ki: 
serbestiliğini vermektedir. Başvekil; eın Büyük Britanya. im:: 

Mareşal Petainle, B. Laval ara· o:Mlµ; e averadyo ile hitap etti~ 
"d 1 ··t"'- t ratorlu&un 1 Ha"" zan:ıanm-ıında F erte e yapı an mu aııo.a ın rl beş ay geçt . ... hak}on-

neticesi olarak amiral Darlan"m Pa- :en~ değil ruııyat• ltatdest ardıl'. 
ris konuşmaları montoire siyasete d: ~öylenecek pek çok l:1 g:zdlrlP 
Yeni bir realite şekli vermiştir. Bu Fakat ara. ınra etra.f;drr Muhakkak 
suretle basıl olan vaziyetin yakın bir bir bllA.nço !.apma~ 1b~ ~y ıçtnde lş
ltide kararlara yol açması muhte· k.1 bu son dortk ~:Uta.metlerde gelişti: 

1 . lerimlz bir ço . inln nnud et-
me dır. hem de aramızda eıcserıs çok 

B. Flandinin 1stifası şa~usları na· meğe cüret edeblleçeğinde~a.J:e, on
zarı itibare almak zaruretınden m~- daha fazla gellştl. Ik.1 ~1!ın çaıınışa. 
reşali kurtarmak arzusundan dog· lar için ezici zafer saA rağunızı mu· 
muştur. Mareşal bu hareketinden d~- benzediği bir saatte, ~~yduk. şırndl· 
layı B. Flandine hararetle teşekkur hafo.zad ettltkkveb:!.:ıza onlara. lt~ 

tm. . ye ka ar e ... d ıı...muzu gos-
e ıştır. koymağa muktedir ol uıs ... 

Mareşal Petain'le B. terdik:. rimlzin ağustos ve ey-

d f' Av tayyarele 1 uğra.ttıkla-Flandin arasın a tea ı ımde Alman to.yyar:;~e berr Hit-

edilen mektuplar n a~ıJo.::;~~ı~~~~t teşebbilsünde ~u: 
Vicby 9 (A.A.) - Reuter ajansı bil- :~~mağa cüret edemedi. BunuhJs~

dir!yor: B. Flandin, istifası baklanda mağa ihtiyacı olması.na ve bu btılun
nıareşal Petain'c aşağıdaki mektubu t geniş hazırlık1~.r yapmış dl 
göndermiştir: ~asına rağmen curet edeme ğ ~-

«Bana. bizzat sizin tevdi ettiği~ Bu oiiyük projede şaşkınlı a uda 
vazifeye teııriki mesai siyasetin!, mil- d ve evvel! Londrayı sonra 

Anııpıadan diplomalı terzi ve klirkçll 

SAADET 
Te?Zlhane.'llııi Ziyaretınız menra.a.tlnlz icabıdır. 

İatl.kllU Cad. Ka.rlman Mağazası yanında 
Telefon: 41492 

Sahibi: Necmeddin Sadak - Neşriyat müdürü: Hikmet Feridun Es _ Akşam matbaası 

MUSSOLiNi 
iş başından 

çekilecek mi 
Badoglio'nun dikta
törlük tesis etmesi 
fikri ilerliyormuş 

Büyük bir ekseriyet 
her ne pahasına olUT•a 

olsun sulha taraftar 

Londra 9 (A.A.) - İtalyan 
hududunda bulunan hmui bir 
muhabirin bildirdiğine 1rör~ fa• 
ıist mahfillerinde İtalyayı bugün 
karşılapnalcta olduiu zorluklar-
dan kurtarmak için tek çare 

marefal Badoafio tarafından bir 
diktatörlük tesİI edilmesinden 
ibaret olduğu kanaati vardır. Ba 
muhabir tunları yumaktadır ı 

cGelen bir çok maliimata gö
re. Faşiat partisi simamdularmm 
da dahil bulunduğu bir ekseriyet 
her ne pahasına olursa olsun sallı 
aktedilmesi taraftandır. 

Umumi kanaate göre B. Mua
solini iktidar mnkiini bıraktıiı 
takdirde Kralm yanında kalacak 
ıa}ısiyetlerden biri de Kont 
Ciano olacaktır. Daha baılan· 
1ı1çtanberi İtalya Hariciye Nazın 
Almanya ile ittifakı tenkit otmit 
ve Mauolininin demolaa!ilerin 
yakında ortadan kalkacağı hak· 
kmdaki kanaatine hiç bir zaman 
İ4tirak etmemiftir. Kont Ciano 
henüz münferı"t bir ıuJh akdi l• 
hinde buhmmemıttv. Fakat ma
reşal Badoa-llo ile daima ıdo bir 
temu muhafaza etmektedir.» 

Bingazi hariç 
110 bin esiri 

• BU S.A.BABK.I 

'l'BLGBAl'LAB 

ltalyanlar 
1000 maktul 

verdiler 
8 ltalyan tayya
resi düşürüldü 

Mukabil taarrus 

eanasında 2 ltalyan 
tankı tahrip edildi 

Cenova 
bombardı
man edildi 
Anıaldo tezgahlan, 
§İmendifer hatlan 

mühim hasara uğradi 
Londra 9 CA.A.) - Bahriye nezare

ti paza.r akşamı ~$da.ti tebl1lt 
neşretml§tlr: 

Cenova k6rfeztndek1 İtalyan üaie. 
rine karşı yaptı~ harekM hak
kında ş!mdi daha mufassal nıa.ıQm.aı 
gel.m.1şt1r. 

Bu malılmat gösteriyor k1, deniz n 
hava bombardımanı, bidayette zan
nedlld.lğ'inden daha muvaffakıyeW 
olmuştur. Amiral Somervllle'ln ku· 
mandası ıiltındakl kuvvetlerlm.!z Re
nown o:Süvarl Macgrigor. Malaya 
csüvarı Pallisen, Ark Royal w:süvarl 
Holland:., Sheftıeld «Süvari La.rcon. 
zırblılan ile onlara refakat eden ha· 

Atlna. 10 (A.A.) - <BB.0.) Atma fi! kuvvetlerden teşekkül ediyordu. 
radyosunun. blldl.rdJ~e göre, cuma. Cenovada. ve civarında.ki askeri he
gtınil Xlllura mıntakasında İtalyanlar dener bombardıman edllml4 ve bom. 
tarat.ından yapılan. mukabll taarruz bardıman esnasında 300 tondan fazla 
akamete ulramıştır. Yunanlılar 2 tank obüs atılmıştır. 
tahrip etmlf, esirler al~ ve mlibim Ansaldo elektrik maklnelerl fabrika.-
Jenl mevziler işgal etmışlerdlr :n ile gene Ansaldo kazan tabrlkası 

• büyük hasara uğramış ve büyük yan-
Geçenlerdekl mukabil tae.rruzıann- gınla.r çıkmıştır. Demir yolunda da 

da İtalyanların .sade ölll olarak 1000 kuvve! muharrlke veren şehrln b~lıca 
~kaybettikleri blldlrllmektedlr. elektrik fabrikası clddt hasara. uğra.-

A.t.lna 10 (Radyo bu sabah sa.at do- tılmış ve a.teşe verıımL,tir. Keza ha
Jruzda) - Cephede mahdud devriye ve vuzlara, depolara. ve dahili liman etra
tıopçu faaliyeti olın~ düşmandan bir fındak1 tesisata da müteaddit isabet
mlktar esir aı~. Ta.yya.relerlmlz ler kaydolunınuştur. Buralarda d& 

• muazzam yangınlar çıkımştır. Başlıca 
muva.ttakıyetll harekAtta bulunmuş ve mazot tesl.satile petrol sarnıçlarına, 
8 düşman tayyaresi düşürmüştU:r. Bil- birçok iaşe gemilerine ve şimendifer 
tUn tayyarelertnı1z, salimen 1lslertne e,ya ganna da müteaddit 1sabet!cr ol-
d&unüşlerdlr. muştur. 

Atinada dün iki 
alarm iıareti verildi 

Deniz tayyarelerimiz de, Llvorno•a. 
Anlc petrol tasflyehaneslne ve civar
daki diğer hedeflere tonlarca infüiUı:: 
ve bir çok da yangın bombalan atm11-

Aüna 10 (A.A.) - (B.B.C.) Dlln blr1 lardır. 
sae.t 13,20 den 13,50 ye lta.dar ye dlğerl Diğer deniz tayyareleri Piza'ya taar-
20,lG den aaa.t 21,15 e kadar olinak ruz etm.l.şlerdlr. Bura.da tayyare mey
tızere 1.t1 han tehllte l.şe.r9tl veril- danına ve bir şimendifer şube hattı
m1§tlr. na. isabetler olmuştur. Bu hat, garp 

Filiatinde yeniden aeker 
yazılıyor 

Kudüs 9 (A.A.) - HükGmetin 

sa.hl1nde Roma - Cenova. ve cenup esa.1 
demlryolu ne İtal.yanm en mü.hım bil' 
demiryolu olan Llvorno-Bolon1a-ve. 
nedik :tıattını birleştinnektedtr. 

B 1 • • d 1 500 Arap ve Yahudi gönüllU.U ka· 
un arın ıçm e 3 gene- bul edeceğine dair neırett.iii teblii 
ral, bir amiral, 5000 üzerine, Kudüsteld İngiliz alayına 

Müdahaleye teşebbüs eden iki İtal
yan tayyaresi dUşürtUmüştiir. Bl.zlm de 
Swordfish tipinde blr tayyaremlz k&• 
yıptır. . 
Bunun ha.rlcinde, parlak muva!taJa .. 
yetıe neticelenen bu hareketler esna.
sında kuvvetlerimla kattyen zayiat. 
uğramamıştır. 

subay var yeniden kayıt muanıeleli baılamıt· 
Londra 9 (A. tu. 

A.) - General ------------------------Wavel ordusu-
nun aldıtı eaır
ler, Blnga.zlde alı
nanlar harlo, 110 
bine ba.lll ol· 
makta.dır. Eslr-

lğrikapı ve civarı 
tanzim edilecek • !erin bet bln.1 .su

. baydır ve bunla.
.''" 1 nn arasında 1J 

general n bir Türk k • • J b 
Binguide esir ~:y~aro:rdn• 88 erJDJD Stan ula ilk def 8 
edilen Banlla sunun Blngaz1de · • d•kl • k t • d•J k b kumandanı ce· bıraktı~ esırıe. gır l en apı amır e 1 ece , orada 

neral Berconı:oll rın sayımı devam b • . J .. 
kat bu esirlerin ~~~::.e~·akı:: ır yeşı saha wcude getirilecek 
dakl rn.kıı.m, ancak blr kaç gün sonra 
ver1lebilecekt1r. 

Londra 9 (A.A.) - General Wa.vel'bı 
dünkü tebliğinde Blngazlde esir edil
diği bildirilen İtalyan kolordu ku
mandanının general Anibale Ber
gonzoll olduğu öğrenllm.lştir. 

19tanbulun imar plAm hazırl&-1 da bu kapı anc8.k surun harld 
mrken tıu1ht kıymeti olan Abid~ kısunlannı teftiş etmek için açı
lerin etrafının açılması esası lır ve hemen kapatılınnış. 
kabul edil.nıi§tL Bu Abidelerden Muhasara.nm sem günleıı1nda 

b~ka tarihl hatıraları ~tan Türklerin hariçt.ek1 vaziyetlerini 
eserlerin ve semtlerin de muha!a- anlamak üzere bu kapıyı açan 
zası için tedbir alınması muvafık Bizanslılar tekrar içeriye girer.. 
görülmüş ve bu hususta Müzeler lerken t.el~la kapıyı kapayama... 
idareslle temas edilmiştir. B. mışlar ve Türk (azap askerleri) 
Prost, bilhassa Fatih sultan Meh- bu kapıdan ilk defa şehre girmi§
medin İstanbula 1lk girdiği kapı- tir. Fatih de bu kapıdan §(lhre da
ya büyük ehemmiyet vermiştir. hil olmuştur. Bu kapının İğrika... 

Vakanüvisleriıniz ve ecnebi pının yanında metrük bir kapı ol· 
müverrihleıin çoğiı Fatihin İğri- duğu analşı~, yeri tesbit edll
kapıdan şehre girdiğini kayde- mJştir. Kapı tamir edilecek, bu
diyorlar. Kapının yanında bir rada güzel bir meydan yapıln
Tekfur sarayı vardır. Sarayın ya- cak, mümkünse surlann üzerine tareke Şartian mucibince ~ekar ve ~~;ük şehirlerimizi bombardımo~ 

ıere!le ifaya nefsimi hasre.tmıştım. Bu ederek Büyük Britanya mille~.ı~. 
ıslyasetin tatblldnl mümkün ~11~~ maneviyatını kırmağ'a çalıştı. !::"~n 
elimde değildi. Hadisatın ııcaa ı k- dünyaya ve bize hayran olan e -
nu teyid etmeğe beni mecbur kılına - kadakl dostlarımıza şimdi lsbat etmiş 

1 sih1 b d dl l 1 nında, sulh zamanlarında kanad- eski toplaı· konacak ve burada 
- Genetal Wave 'e r az a am yor armış .• . .. 
_ onu bilmem amma düşmanlarının batıl itikatlara. 1nanaıı insanlar lan daıma açık duran bir sur k~ yeşil bir saha vucude getirllecek-

tadır. •1 d ) (Devamı 6 net sahifede) 
(Devamı Z nci sahi e e 

olduğu muhak.kaJtl.. pısı mevcudın~. Harp zamanın- tir. 
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1 Dün Geceki ve Bu Sabahki Haberler 

Harp tebliğleri 

Jngiliz tebliği 
Londra 9 (A.A.) - Havn nezareti 

bugünkü pazar günü öCieden .sonra ,u toblJğl neşretmiştir: 
Hava şartlarının yeniden tcna ol

ma.sına m~men bombardıman tayya
relerimJY.dcn utnt bir teşekkül dlin 
gece Mannclıelm'de aınat hedeflert 
b<>mbnrdıman etmi~tlr. 

Habeşistan 

ve Eritreci.e 

Orta Şark hava kuvvetle• 
ri çekilen f tal yanlan 

hırpalıyor 

IUbire g (AA.) - Orta. ıark İnglllz 
hava kuvvetleri karal'ga.bı bugün 

Yunanistanın 
ltalyanlara 
cevabı 

cBugüne kadar neler 
yaptığunızi anlamak için 
haritaya bakmak kifidirıt 

B. Willkie 
Amerikada 

Mebusan meclisi yardım 
layihasını esaslı bir 
değiıiklik yapmadan 

kabul etti 
Cumnrtesl günü ytne bomba tay

yarelerimiz münferiden uçarak Rot
tcrdam 'Ye F1essingues'de hedefierl 
tıomb:trdım:uı ctm~lerdlr. 

qağıdatı tebllğt neşm.mı,,tıt: .l.daa 1 (A.A.) _ Atma tJamı bll- Nnyork 9 (A.A.) İnglltere ve Irlnıı-
Erltre ve Habqlst.anda: İnglllz tay- cUıVor: Roma radYoR her blı1 b1!' dada bir dolnfllln yapan WJllkle bu-

Sahil muhafaza teştill'ltına mensup 
Layyareler cumartesi günü yaptıklan 
bir t~ı uç~u esnasında ccnubt 
Norveç- sahili açıklannda destroyerle
rin himayesinde giden d~ 1afe 
gemilerine taarruüarda bulunmuşlar
dır. 

,arelerl Erit.rede rlcat etmekte Olan afer mtıbeRlrl olan Yunan resmi gi1n Clipper tnyyarcsllc Nevyork'a 
Italyanlan .bup&lamap devam etmış- Mblllle!1le alay etmekte n fU ıuall dönmüştür. 
lerdlr. Düşmanın motörlft natllye kol- .aırmaktadır: Yunan ordusu b .. ..n .. e Vqinıton 9 (A.A.) _ CümhurJyet-
lan asker! tıtaıan top mcvzllerl ve ....... u r1n b k ısı tımh d 
Kerende n clvarındn diğer askeri tadar nereleri saptettl? ~ e sa 1 re c ur namze l B. 
hedetıer '1 n a ıubat cünlcrl milte- Bu IUIJin enam ~t ba.slt olap b!.r Landon dün Ayan hıuiciyc encilme-
madiycn tayyarelerlml.zln taarruzuna lıar1ta ll& verlleblllr Jl'llhütka han- nlnde demo~lere yardım projesi 
maru kDJ~rdır. Erltre Ue Sudan t&7a batınca ttaıYanıann ancmı :.Y~~~o~Ü§~::!=ln ~ ;~j~i 

Bütün bu harcket.ıerden ancak tek 
bir tayyaremlz dönmem~tır. 

arasmdatı hudud tlzerlnde ve sahU tıeca...aze seçmeltrfnden eonra Ep!.r'ln reddetmesini ve bunun yerine İngil-
JÜ.lllında bulunan Karona'da bir Yunanıstena aid kısmında lHal et- tereye 1kl llA dört milyar dolarlık pa-
dQfman tecemmliü bombardıman edil- tıtleH binlerce tuometrellk aJUln1n ra yardımı yapılmasını temin edecek 
m.lştlr. Daha cenupta tayyarelerlmlz Yunan orduBU ta.rafuıdan on bef gf1n bir ta.nun kabul eylemesini tavsiye 

Yunan tebliği Habq.lstanda Alomata tayyıı.re in~ llarflnda huıl turtanldılı derhal ıö- etml§tlr 
meydanına. taarruz etmışler ve d\lt- Fftr. Bundan bafka Yunan kuvvet- inrıra'U:ııann B. Willkle'n!n kongre-

Atina 9 (A.A) - Atina ajansı 
bildiriyor: Yunan ordulan yüksek 
kumandanlığının 8 ıubat ak.tam ta
ıihli ve 105 numaralı rumt teblij: 

ma.nın Caunt 33. tipinde aek!z Ca_pro- tn-'t: .. ıerin IJbyada aldıkla.n İtayan esiri.erinden bir grup ertnJn •I' cenahı tarafından apte- de vereceği lzalıatın tesırlnl önceden 
nı ıa,raresını tabrlb etml§lerdir. 6~ dilen btltiln OOrtce, Moakopolls ve tahfif etmek ma.ksadile aa:rtetUklcrl 

Tana gölünQn cenubunda tayy:ueıe- Pogradet mıntataaı ne. merkezdeki bütün gayretlere rağmen Wlllkle'nln 
rtmız Danııl clvannda bir dil§man latalar tarafmdan 1K&l edilen Pl'e- yapacaftı beyanatın parlAmento ıize-

MuvaHalı:ıyetle neticelenen mahdut 
luliyet görülmüıtür. Bir mile.tar 
esir aldık. 

tararg:\bma taarruz ederek pek bü- 'ngı·ı,·z ha va A blok aya ınete Y& Kl1sura mıntakul n IOl ce- rinde büyük bir tesir husule geUrecel:; ı 
)'ilk hasarlar yapm~lardır. Deasle el- .1 ~ nah kUTVeUetlnee fethedilen Hlm&ra ıüphcsiz telakki edilmektedir. 
-n.nnda iniş meydanla.rina. da t.aar- mmtatuı hep Yanan askerleri tara- H"'~-

Atina 9 (A.A.) - Atina ajansı 
bildiriyor: Umumi emniyet nez.are· 
tinin 8 §Ubat tarihli re.mi tebliğinde 
ıöyf., denilmektedir: 

ruzlar yıı.pılmıf ve bombalar hangar- kuvvet'erı• mukavemet ı•cı•n tından fqist ordusunun el.inden ah- U.K.UIDet memnun 
Jarla dJğer binaJann t.rasına düşmll,J- ı~ nan yerlerdir. Vaşinrton 9 (A.A.) - Hilld\met, kl-
ttır. • Attııa 9 (A.A.) - Atlna ajansı bll- ra.lama ve ödünç vermeye mütcnllik 

Bütün bu hareketlerden tek b1r dirlyaf: Btefanl ajansı İtalyan ruo- kanun projesinln mebusan mecllsl 
tanaremız üasline dönmeml§t.ır. Ordu ile it birliği için Alman gazeteleri Avru- .sunun Yunan filosunu g(lya utrattıtı tarafından kabul edHmesinden çok 

3 tubıı.tta Dl! clvarmda d~ürillen zaylnta. ve bu fllonun ıcraatuuı. dair memnundur. 
Düşman tayyareleri, dWı Preve

z.enin belediye hastanesjni bombar· 
dıman etmi,tir. 3 kiri telef edilm~ 
tir. Bunların birisi 80 yaıında bir 
kadındır. Diğer binalardaki haaa
rnt ehemmiyetli değildir. Dü§man 
tayyareleri garbi Morada bir kasa
l>ayı bombardıman etm~lCTdir. Sivil 
ahr..liden iki kişoi ölmü~tür. Hasar 
yoktur. Ayni tayyareciler, kırda ge· 
zinen bir aiirüyü de bombardıman 
clmlşh·rdir. 

ita.ıyan Co.proııl tayyare~ ~rintn mil- hazır bulunuyor pa devletlerini idareli tamamııe hayal mıı.hsuHi bir bll~n~o Ulylhnmn neticede esaslı blr değ!-
rettebat.ından 11 klşl esi edllm~ir. • "hJ "'k d d" J ne§l't!tmı,t.Jr. Yunan erllnıhnrblye.sJ ıtkllk yapılmadan knbul edilmiş. ol-
Aynı muharebede diğer bir düşman . IStJ a re avet e lyOr ar ba bapta. Ş'Jnlan tebliğ ediyor: duğu tebarüz ettirilmektedir. Yeti!'ıne 
tayyaresinin de d~ürülmüş oldu~ Londra 9 (AA.) - Reutenn 1 - Biltün Yunan torpidolan ml\- ehemmlyetll değişlldlk, Birleşik Amc-
şimdl tecyyüd etmektedJr. Bu tamre havacılık muhabiri yazıyor: Muha- kemmel bir haldedir, 2 - Dilfman hlç rlka devletleri reisine verilen &?Hihl-
Ce. 12 tıplndedlr. rebe meydanında Jngiliz hava l:uv- Berlin 9 (AA.) - D. N. B. bil- bir Yunnn ticaret gemls1n1 z1yaa. u~- yetıerln lcnbmdn 1Jı:l meellsin müşte-

Malta adaaı 7/8 §Ubat gecesi dil§- ntleri ile İıngiliz ordusu arasındaki dirjyor: Baılıca Alman gazeteleri, re.tmnml§tır, 3 - Korfu adası gerçi rek k:ı.raı·lle ırefedllebileceğlne d::ılr 
ma.nm taarruzuna uıtramışt.ır. Dü§- müstakbel işbirliği hakkında mühim harbin devamı müddetince AvTUpa bOmbardıman edilmiştir. Fakat as- Dlrekscn lekllflnln ltı:ı.bul edilmiş ol
man tayyareler\ blr mlkdar bombıı. k .k k 1 h l 1 b 1 kıtasındaki devletlerin kendi iktisa- kert hlç bir zarar yoktur, 4 - İtalyruı- masından lbarettır, Ayanda. bu de
atmışlardır. İnglllı: hava kuvvetleri ta tı arar an a en • ınmı~ u an· dl ihtiyaçlarını ne dereceye kadar lar, Amavudluğun Yunan ~ altın- tlşikliğin de tashih cdlleecğl ümld 
hJç bir hns:ı.ra uğramam~ ve z:a.yiat maktadır. Bu kararlar, Alman ordu- kendi kendilerine kaıiıJayabilecek:· dakl ııahlllerinl bombardıman etmiş- edilmektedir. 
da vermem'•Ur. •u ile işbirliği halinde hareket eden u1 lerdlr. Fat.a.t --;neıer yn-1 •• ,. .. , .. ken- Reddedı.len teklı"fler ..., Al h '' leri mcscles.ile meşg olmaktadır. ....... ....~ 
ı şubat tarıhll tebllede av tayyare- man ava .:uvvetlerinin ananevi Bu husuata Deuteche Allgemeine dl mevzilerine dtlimil.ş ve Yunnn tı· l'aoinr:ton 9 (A.A.) _ Mcbusan mcc-

Jerlmlzden l>lrinin kaybolduğu bHdl- rolü üzerinde too forasıru istihdaf talan bu mevzileri kolayca ele geçir- llsl, Amerikan kıtnlannın garb yunm 

Alman tebliği 
~. Bu tayyare ~imdi ilssiine eylemektedir. Son zamanlaıda lngi- z~jtung bilhassa diyor ki: ml§Ur. Buna mukabil Yunan denl.z küresi kara suları haricine scvkedll-
dönlnü§tür. liz hava kuvvetlerinin askeri ;,. cAvrupanm ablokaya mukave· kuvvetıeH 3 _İtalyan tahtelbahlrlnl melerlnl meneden bir hükmün yardım 

met kudreti bir taraftan Avrupanın muhakkak turette bat·--·r+·r Hacmi birliği kumandanlığının ihdasının bir .. UU'J ... • projesine ithaline mütenlllk b1r tck-
Ettlin 9 (A.A.) - Alman Baı· Parisin nufusu azalmıı neticCS"ini tc~kil eden bu kararları, kendi iptidai madde istihsali.tını ar· yeltfuıu 35 ton olan İtalyan nakliye Ufl reddetmiştir. 

kumandanlıg-ının tebli<n: p 9 (AA) D N B B d l 1 h L tl tırmuına ve diğer taraftan da ihti· gemileri de batınlmıştır. Bunların \·aşloıton g (A.A.) _:Muharip dc·:-
o· .,;. • - • • ·: u- ün ngi iz ava ıı;uvve erine men· yat mevcudunun .iyi tak.simi ve ta- ar.uanda blr muavın harp gem!s1 leUerc ald hnrp "'Cmllerlnln Blrle,.~1k 

Bazı muharebe tayyarelerimiz dün gün Paritte ıf.247.9.S7 ki§İ bulundu- ıup yüksek rütbeli bir ıubny bana ... E" b.. .. Vardıi' "' 
.. ündiiz ve geceleyin fngilterenm ce- ... ı_.t d·ı . t• B k • . h tın' tı• sarrufuna baglıi:lır. ııer utun Av· Atin. 9 (AA) AUn aj bildi Amerlkn. de\•letleri llmanla.nnda ta-
"' , gu tesul e ı mıı ır. u ra am ıaşe ıza e lf r. ·ıı 1 · d 1 ı · d • a. · ' - a ansı - mır edJlmeslni mene ıruıtuf bir tndll 
nubu şarkisindc Midlands da asken ikal k t l il ld dil B k 1 Al b. . rupa nu et en ev et en azme er- rlyor: Peruı. haYalann AmaTUtJulr te"''1f1n1 mebus::ın mecı•-• reddctml,tlr 
hedeflere muvaffakıyetle hücum et- v~ .: aHrırunt on ro_~P e. ~ e "~-- - ' iJ• u arbba: ~.r. kmd~~ydanın ırhıs· Ierse Avrupa k&:ıd.i ilitiyaçlarını te- cephes1ndek! harekAta mlnl olduğu ....., ....,, ~ . 

mııur. arp en evvc.ı. arıun nUIUau t a t~e usu ta ınn e veya ut · d b'I" B" -dd t • · A lddl _,A,.~.,~ K U"- t+ .. ,.,A-,A 
mişlerdir. tak.riben 4 S miL~on idi Fakat bir . b• l . . • . . mm e e ı ır. ır mu e ıÇln vıu· a.sı ,. ........ uır. eıa ııo. _.,.,~rm 

Akd · d k' Al h k. t ' •:r • yenı ır ngılız ıefen kın-vebmn pa Almanyanın muvaffakıyetle tat• Yunanlılnrdan esir a.ldıklan da ya-
. cnız e 1 man ava huvve • çok ecnebiler haziranda ıehri terk· harekatı esnasında tatbik edilmek ' b•'- tt'"' ·d ı· · ~'L •~k _ı,... landır. 

leti dalga halinde yaptıkları ücum• • 1 d' B ) b. d h d f .__ ı.: ~ ıgt ı ate ı uınnJ.11. e ve wger :le 
I d b .. ··ıc b b ebnl§ er rr. un ar zr a a av et üzere ngil!cudc aı.ıu ımtrenemnn ameli tedbiderc tevessül ederıe .xi- Y\Ulanlstımın kendıstnt m""1kül bir 

l
ar

1 
eııMnas1ın ad uyduk.çapta om a- etmedikleri gibi Paris ahaliSinôen proğramıcıa ithal olunmuı ve tatbik rai ve sınai istihsalatını fevkaİade vazlyette tellktı. ettiği hatkı."ldak:1 

nr a a ta a asın a ı tayyare mey· bir hamı da henüz ~gal edilmemicı sahasına k:onmu,tur b T iddialar da uydurmadır. Yunan mll-
danJannı ve La Valette limanını erazide bulunmaktadır, • İ "l · · M l arı;a ıkıfu-. Z . . d Jetinin en kilçilk bir bedblnlJJe u~-
bomb:ırdıman ctm~lcrdir. Aalcert ngı tere; ve a taya .. rıuı. rter C'.ltung ga~cte~ ... c dı~a. da.lr ilen sürülen htık1iınler de 
kamplarla antrepolara isabetler vaki hava akını ıoy1e dıyor: ~A~~J!::ıh~~ b

1
utun yalandır. İngllizlerln YUn.anlstana. 

olmuştur. Gayet büyük yangınlar Jhtikarla :zıraı ve sınaı ıs ınıAan arını karfı olan hattı hareketıcrtnın dtirils\ 
v,örülmü~tür. Loodra 9 (AA.) - Hava ,.e 1 kullanmış değildir. Elinde insanca, ol!nadiRJ da tamamııe uydurmadır. 
' Bir kaç düşmaaı tayyareıri dün ge· Dahili emniyet nezaretlerinin bu sn· maddece hatırı sayJır ihtiyatlan var· 

ce Alrnanyanın garbında üç yerde mücadele habki tebliğ;: Bu gece, gece yarısın· dır. Z1rai .ahada kurutma ve d·i~er 
ikametgah mahallerine bombalar at- dan evvel, garp ve oimali prlı:f sahil- teknik usullere henüz her tıı.rafta 
mışlardır. Norveç üzerine bir bnskın l~ri ~erinde bazı hafif dü,man faa- müracaat etm~mİ§lİr. 
yapmak istiyen 3 dü~nn tayyare- İspanyada muhtekirler- ]ıyeti olmuttur. Avrupa içinde tieaıet mübadele-
sinden ikisi düşürülrnü,tür. den alınacak para ceza- Malta 9 (AA.) _ Neşredilen le.~i pek ziyade .. a~tmlabi!_ir .. Çünkü 

hci Alman tayyaresi kayıptır. "bir tebliğde ,öyle denilmektedir: dunynnın en muhim endustrı mınte.-
ıının yüzde kırkı, bunu C ak .. . kalan AVTUpadadır. Almanyanın te-
bildirenlere verilecek uma pmı duoman tayyarelerı kimül ettirdiği malctu ve makul fiat-

grupla b~layıp gece yansına kadar J ı·· . ar t fiatlerine is 
devam eden akınlar yapmı~lardır. :r u~udu, yanı mf. ıyı e. l" Jc:f: 

Roma 9 CA.A.) _ İtalyan ordulan • Meml , •. . . tınat e en eatı~ ıat erı uau u, a ı 
__. ta--""•.. zA·ı h Mldricl 9 (AA.) - elr.etin Malta uzerınde bır çok tayyareler derecede ioletilmeyen mıntakalarm 

11m1l:ıu •<Uft'UU.~m .. numara • l kl d . lif d d k b 0 b. h•' . 1 d 0 a· 

ltalyan tebliği 

Almanyanın 
petrolü ·az 

Baharda hava, deniz ve 
karada azami gayret 

sarf etmek 
mecburiyetindedir 

tebllği: Yunan cephesinde menıı faa- ıqe zoru arı~ an il a e. e ere ırer ırer ucuma gec;mı~ er tr. ır inki,ııfına hadim olacak mahiyette· 
lJyetler olmuotur. Ta,JyarelerlmJz dllş- servet yapmaga kalkan hır takım çoll yerlere bombalar ııtıhnı§tır. Ge- dir. Bu yolda sarfe<lilen rayretlcr Londra 9 (AA.) _ Önümllz
manın mevzllertnl \'e kıt:ıatını bom- tacirlerin kara borsadaki faaliyetleri rek re9mt dl'lireler, gerek ,ah11lara kati bir otarıiyi istihdaf etmemekte- deki alb ay zarfında harbin alacağı 
tıardımnn ederek mtiess1r netlceler general F~anco hükUınetiru ıiddetl; ait huıust binala hiç bir hasara uğra.- dir. Ancak Avrupa çerçevesi jçinde manzarayı tedkik eden B. Ganin, 
elde etm~lerdlr. Preveze ve Nıı.varl- bazı tedbırler almağa aevkctmittir. mamı§tır. Bir aivil ö)mÜ§, bjr sh•;I de bir ticaret siyaseti takib etmek Ja- Ob.erver aazeteainde ıunlan 
nln bazı flslerme de isabetli endahtlar Polia. halk tarafından iltind elden yaralanmı§br d H. ·· h k. lci b .. 1 b. • yaz-
1apılmıştır. Bu hareket esnasında mal .atan tüccar ve esnaf hakkında • ~m ır. b .. '~. ıupı· ek ydo olyke lır maktadır: 
Oloster tıpinde bir tayyare lle cP. . . ınynaet utun 8 a a ar mem e et e- cAtlas denizinin her iki sahilinde 
z. L .• tlplnde blr diğeri, tııyyarelert- !~pılacak ~et ve ıhbarlan nazarı Bı·r A merı·ka rin i§bhliği ile olur. Bu yolda kaydn de, ticaret gemilerine kar§l yapılan 
mtz tarafından dilşürülmfi~tür. Gar- Jtibara .al~aga mecbur • tu~ulmakta- değer jlk i,aretler daha ıimdiden ko· mücadelenin ciddi bir mahiyet al· 
bt Akdenlzde 1stlkşaf yapmakta. olan dır. Polıs bılhassa zaruri ihtıyaç mad- nulmu§ bulunuyor. Bu ıriyaset bütün d~ı itiraf edilmektedir. Bununla be· 
blr tnnaremlz, Burrlcane tipinde S deleri üzerinde ihtikar yapanlarla dı.plomalı Avrupa milletlerine çok geniş bir raber, vn.,.nreti bn•ka bir ıekilde 
&\·cı tnyy:ıreslnln laarruzuna uiramış mücadele edecektir. Muhtck.irlcre f h t · • · ı · k · -J "' 

"e !>unlardan birisini dil§llrmfiştllr. eril ek l _ d k re a emınme Jm :an veree_e ·tir.1> muhakeme edecek olursak mukave· 
Şimall Afrlkada Blngazlnln cenup v ec pa~ zeza ann_~n .yuz . e ır· metimiz ve enerjik Amerikan yar-

mıntaknsmda mevzii muharebeler ol- kına kadar yükaelen muhim bir kıs· L Ankaradaki lig maçları dımı sayesinde, 191 7 de ve daha 
muştur. Şarki A!rlkada. Keren mın- mı ihbar edenlere mükafat olarak ondradan sonra Ankara 9 - Lig maçlarına bugüın sonra olduğu gibi bu tehdidi mu· 
takasında dfişmo.n taarruzlannı tek- vadedilmektedir. Madridde her ma· B ı· •d• de devam ed-ilmiş, Demirspor Gala- ff k ] l .. ,_ 1 
rar etm4se de bu taarruzlar püskür- hallede ihbar büroları açılacaktır. er me gı ıyormuf to.aarnyı 7-0 ıyenmi•, Harbiye ld- va 8 ıyet c at atacagımıza ~ani o U• 

tülnın ..... -. Her ıik&yetrıy· c vadedı"len mu··L~fatı " ruz. Denizaltılann tek&f edilen hü· 
....,~w "' IUl manyurdu ile Birlikspor 2-2 berabe- l k k fil l • h" · 

Bomall hududunda mevzilerimizden mübeyyin bir makbuz verilecektir. B·-·IA!.:" 9 (A.A.) - Stefani cum arına nr§ı a e erın ımayeaı, 
............. ,. re kalm~tır_. ----- f k t · ı · · d d. ·· blrlne ~rşı yapılan bir t:ı.arruz, mu- Muhtekirler aleyhindeki bu şid- ajansından: Londradan buraya ge- re a a gemı erımn a e ı ve mues-

tabll bır taa~la tnrdedilmfştlr. detll takibat İspanyadaki falanj teo- len Amerikan diplomatlarından B Takımları mrliı'İ ile alakadardır. Bu sahada 
Tayyarelerimiz, duşmanm kıtaatım, kilab vasıtasüe bütün tnc 1 k t H ki B 1 • le Aeya· Birinci küme klüplcrinin B .takım- bilhassa torpido muhriplerinin rolü 
nakil vesaıtıer!nJ ve tertibatını mit- • - .:ı·ı '- . m c e e u e, er ine gıtme üzere " l d • _ı•l 1 büyük olacaktır 
ralyöz ateştne tutmıı.k ve bombardı- te~mıl coı ecedır. batine devam edecektir. an arasın a tertip ew en maç arn . •. . .. 

dün Şeref ve fener ıtadlarında de- Deruzde emnıyetimıZJ muhafaza 
nınn etmek surotlle muharebelere 1§- S • ·ı L"•b - -- ·•· · dd ·k tırak etml§tır. urıye ı e u nan vam edilmiş ve Fenerbahc;e, Be§ik- ethgımız mü etçe muazzam mı tar· 

DÜ§man Asmara ve Acllncrl üzerine birleştirilmiyecekmi§ Atlantikle Pasifik .ta§l; Beyoğluspor, Kasımpaşayı 2-1 d~. ı;ıet~?l g~ti~eb~~i~.iı:. Eğ~r _lfülerle 

Fransız kabinesinde 
değişiklikler 

(Baştarafı 1 inci sahifede) 

İ§te bunun içindir k1 1st1famın l".n
bulilnü rica ederim. Bu hare"ketlmln 
biltiln Fransızlar tara.tından nnlaşılB
car;tılı Te hepimize terettüp eden va
zifenin b1r ıtadesl rurctlnde te!str 
edJleceğlnl Umld ederim. Bu vazifemiz 
eudur: Vatanın selftmcUni temin içln 
a~r vnzlfcnlzde &ize yardım etmek ve 
a1z1n etrafınızda mUttchld kalmak ıı 

Vicby 9 (A.A.) - Mareşal Petain, B. 
Fln:tıdln'in 1Btita mektubunıı. şu cevabı 
vermiştir : 

cFr:ınsa u~rundn kend!nlzl fedn 
edtyorsunuz. Asil ıeragaUnefs hnre
ketlnlz anlnşılacnk 'VC takdir oluna
cnktır.ıı 

lngilizler ilerliyor. 
(&$tarafı 1 inci sahifede) 

İtalyan Somalisinde devriye kol· 
Janmızm kesif faaliyetleri nüfuz mın
takalarımızda dü§manı mütemadi
yen daha ziyade zayıflntmaktadır. 

Londra 9 (AA.) - Bugünkü 
resmi tebHğde zaptı bildirilen Ela· 
gelia T rablus sahillerinde Bingnzi
nin 220 kilometre ccnubundadır. 

İtalyanlara göre bir aylık 
insan zayiatı 9546 kİ§i 
Roma 9 (A.A.) - ltalynn ordu· 

su umumi karargiihı ikincikiinun 
ayındaki öli.: ve yaralı listesini neş
retmiştir. Bu listeye göre, 2, 195 
ölü, 4 712 yaralı ve 2639 kayıp var· 
dır. 

Re demeli? atınlnr yapmnk teşebbilsünde bulun- V'ıdıy 9 (AA.) _:_ . D. N. B.: arasında yeni bir kanal mıığlup etmi~lerdir~ Gokn1!g ~'.1.. gızli du~l.ukncellerımd_._k~ft~~-ıı 
muştur. Bu akınlar, avc.ı tayyareleri- S • • ·ı L··b Şark hükumeti İ' • • k•• me ımıı;nnına ma ı o ıı:ıy uı;:, ıs ııı;· 
mizln aerl müdahalelerlle püskürtül- . nr~) e J c u nanın · . Nevyork 9 (A.A) - Tass: Kıncı ·ume maçları haldeki petrol ihtiyaçlarının dimağ-
mtı,, ve avcı tayyarelerimiz düşmanın ısmıle Fran~ız mandası altıoda hır· United Prus'in, Nicarnguaydan al- lk-inci küme mııçlarma diin Kara· Iannı hir kabus gibi mütemadiyen 1 Ajans telgrafları arasında: 
dx... l • ·1 "' h kk d b' em d • ı_ • h h c... çenberimizdcn d•,.arı ,.,_ 
uH tnyyo.rcs!nl d!lştlrmilştür. Dü~- cştırı eccgı n ın a ccne ı m ." ıgı uır tı ere göıe Nigaraguny Re· gümrük tahaıında devam edilmiş :işgal ettiğini görürdük. -v " 

_,, .. ı b k bl ta 1-'- l d d t • l ı· hı · · .. h B S kabilmek için büyük '""yretler ........ n 11.§ n. r yyarea1 de tny- CK;et er e o aşan oayıa ar ea 8 • ısıcum uru · oınoan, iki Okyanusu ve Davudpaşa - Doğuıpora hükmen, 1 Almanlar önümüzdeki baharda 1 .. -
~ dafl ~ntaryalan tnrafmdan dü- yetli Fransız mahfillerinde tekzip birleştirecek olan bir kanal in~aamı Fener Yılmaz - Feriköye 2-0, Ka· havada, denude ve knrada azami 

1 
yapmıştır. Bu suretle yapıla.."\ her 

§firulınilştür. 3 tayyaremlz hareket edilmdctedir. Amerika:ra teklif etmiştir. nıgiimrük ~ İstiklale 6 2 ı · 1 gayret1eriı1i anrfetmek mecburiyetin- t~cbbüs •.• :. ilh. 
ttslerlne dönmem~lerd!r. Er.e dm1- • • . - ıa ıp ge • k 1 1 Mütemr.diyen cyapmnh fiili-
11nde, dün öğleden ıonra düşmanın Brezılyada yabancı B. Somosa ayni zamanda Amcri- nuşlerdır. - - de a.aeaklardır. Almanya harbe ni kullanmamalı. Türkçenin CÜ· 
t.nyyarelerl, tayyare knmplanruızı d.ld t k k kaya Ometepe adasındn bir deniz Galatftgenrler: Basketbol uzun müddet devam edebilmek için , 
bombardımnn etmiştir. Telefat yo!t- l e gaze e Çl mıyaca. .. .. .. d t' •. d 

1 
klif <b<. .. ~ . . ld lüzumıı olan petrole ma'l-ilc değildir. zel olması için bu mevkilerde: 

tur h t :•..cdı Rio d J • 9 (AA ) ussu vucu e gc ırme,,ıı.'11 e e et- ırıncısı O U Ö .. .. d k ' 1 f :ı d·· ' tGn"ret .... apmı•tır"', «Yapı· • tl!Ar:ı. Cuz..ı r. - e - anearo · · - • N. ki d numuz e ı a tı ay zar ınoa uş· J " .. ~ 
7-8 ~bat gf'ceırlnde ~ı~.an hın·a Stefani: Mjlli matbuat meclisinin lmı~ ve ıcaraguay lop~a arın an 

1 

Basketbol ajanlığı tarafından ter· jmıını :z.cddemeğe devam eder~ck, lan her te~ebbüs> 
fllolD.rı, Mnlln hnrekct 11.ssunün b:m teldifi üz.erine, Rcisicümhur, yabancı geçmekte olan Paaıamerıka otomo- tip edilen bll8keıbol madarının finali küçük bir oüpheyc mahal kalmadan dememeli; 
tayyc.rc llmnnlnrını bombnrdıman d.ld ı b '"'. 1 l · ı bil yolunun tam"mlanınn ı için nınli d.. E · ·· .. l l lir. · - 1 d 1 h h" b" .. ._ . ·h · · ederek göze g3rünilr ll'·tlcel'r elde ı e nero un~nlJ U.U)il ga:ıc e nın, • . ."' , 1 un . mınonu a evı sa onun aya- ı ar .. "l en uyuıı; ın1tı anını g~ırnı~ Gayret ııarfetmiştin, «Ciriş:-
~tml~lerdlr. 8•9 ~ub~t g"ccsl, Alnınn mecm~a arın ı ı,. ~ tı a~ znt!ı~dn ly.ardını ısteı~ı~tır. B:-ı yoıdnn. Ame· 1 pılını~ '\'C G3lıı.tııgcnçler Bozku.rt 

1 
olduğumuza inanabiliriz. . Ondan leıı her tr:~cbbüı;> 

tnyyrırtlcrl 1 ~l!.:lya kcrıı bombıırdı- port~Jcizce ola .. tık ıntışar ~.melerıne, rıka, merh:ı::ı Amerı!tn yolu Jle Pa-, takımı. Galaıasııraya 31 - 2 3 g:ılıp ıonra kendi ıelimetimi:tlc heseri} e· d r' 
m~nla ·ıı:ı. d hn bü;iik b1r ~~dd~t \ 'C nkııi telnlird,. ne~riy~tt.a bı:lunmn-: n~ma lc~nl\lın~ aeker !IC\':...iy alı .) ı:ıpa· ı g~lcrdc lstanbul baslcctbol birencisi tin kurtarılması cmni~ ~t altıne alın - L eme :- J 
nııı.'~· rM ,. uı rcr e•m1~1ı rd r. rnalanna kaıar verrnııtır. 1 bılecekıır oın.:.ı:tur. 1 mı' Jemcktir.> ; ..__,.,._,.__ ... ___ .__.. __ __ 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

İstiridyeye dair ••• ( ) 
lfı9ir ç~r 

,.,._ .. ..;i... ... .-.... El!!IEmL1mım1mm ............................... ım:ma:m111m .... ıam ..... ~ Bernard Shaw ve 
Oturduğum binada iki tifo vakua 

zuhur ettjği İçİD beni de B1ılac:Llar. 
Kafam kazan gibi. Kolmn ıif .•• 

Mütemadiyen ıu beyti mınldam
Jorum: 

Belediye-Evkaf 
ihtilafı 

Otobüs ihtiyacı Ağaç 
dikiliyor 

Eyu .. p hattına işleyenlerden bir kısmı- D"k"I k f-:-d 
1 

-

meyva fia t eri .. 

Dün bir manav dükkanı öaıünde 
ın~ur İneiliz muharriri Bcrnard 
Shaw'ı hatırladun. Elma ffotler;ne 
bakhnı, annullann üzerindeki eti• 
~ete gÖ%ÜJn İlİ4ti. Mu-.:un kaça ol:lu· 
KUilu sordum. Bütiin bunlar'3an son· 
ra Yine tanınnu, İn~iliz miıbarriri.-ıi 

Alem içre muteber bir neano yok 
devlet gibi 

Olmasa devlet cihanda bir nef• 
sıhhat &Pbi 

Ve beynim.in içinden, biribirile 
ileiaix. müphem. dumanlı ıeyler ae
wor: 

40 bin vakfiye tedkill 
edilecek 

ı ı ece ı an arın 
nın başka hatlara tahsisi teklif ediliyor tevzi edilmeaine baılandı 

Evta.f ııe belediye a.ra.sındakl 1ht&- Diln §U mektubu aklık: «Fev- YacıLk bir tqekkül olmaktan 
llflı meselele~ mllzakere edlllrk~ kalAde ahval dolayısile tramvay uzaktır, fakat günde on beş yirmi 
\'nkıf aulanna mezarlıklara ald vaıu.ı. ı t 

Ağaçlanma nıevsiml bıı.ıJadıtı tçln dü~ündüzn. Çünkü Bernard Siıgw 
belediye şehrin ağaçlanmata muh- yıllarca nıqhur Sok.rat Ribi, Leo
taç olan yerlerine yeni fidanlar ver- nardo de Vinç; a-ihi insanların yalnız 
dlğlni, bu arada Usküdo.rda Karacaah- sebze ve bilhassa meyva iJe beslen
med mezarlığı ne Çamlıca tepesi için melerini ileri •ürmüt bir adamdır 
de ağaç aynldığını yazmıştık. Hat~ Benıarc1 Sbaw ba itte ~ 

~ Bu beyti babam bana, büanil 
bat metkı olarak yazdırmııtı. Otôr
duğ-.unuz eve nazaran seneyi bula
biliyorum: 1909 ... Hayrettir: Mana
sını anl&mlfıın. Halbuki dokuzuncu 
yll§unı ıürmekteydim. 

varidatın bel~lyeye mi, yoksa evka- se!erlertnln azalması, gene ayn bin k:1§1y1 gö ü.rUp getirebilecek 
fa mı ald olacaltı 1htl1Afa vesile ver- sebeple, birçok ot.obüslerin sefer haldedir. Eyüp - Keresteciler hat
m~u. yapamaması yüzünden şehrim!z- tındaki münakalAtı sekteye uğ4 

Vakfiyelerde (şartı vakıf) ın va.k~et- deki mülıakalAt gü"lüğü hAd bir ratmıyacak 061r41de o hatta 4"li-
tlğl para kül olnrak meaelA c:ı.m ye, ;< • ~ , • ~ 
imarete, kütilphaneye, .suya ve me- şekil aldı; yedek malzemenın yok- yen otobüslerden büyük bir kıs
zarlığa taıı.sıs edllmtştır. Bu varid:ı- Iugu tramvay ve otobüslerin mev- mırun §ehtr Jçlne dağıtılması fik
tın belediyeye intikal eden vakıf me-

Şehrin diğer knzalnnnıı da ~.ğa.ç kadar ifrata ıritnüt ki kaım:hk hıu
tevzllne başlıınmıştır. Belediye, mum- talığma ui'ram t ı--:J· .. 
kün oldu~u kadar fazla aR'aç dikil- b"lh " 1• .,.. .. ız mubıunn 
mest için bu seı1e verilecek fidanla- f 1 das.'a b~eyva Yemenin ne kaJsr 
nn mlkdannı arttınnıştır. Dlkllen fi- ~Y ~ ır tev olduiımu i::bat içia 
dıı.nlann muhafazası için, bqta knza 

1 
cild cild yazı vaznuıhr. Bir yuııı:n

kaymakamlan olmak tize.re, bütfui da methur edib okuyllCuJanna .<Jy. 

Ve kannakantık dÜ4üııcemin seli 
bu sefer de başka bir istikamete ta· 
ııycr: 

~ Şimdi eziyet çekiyorwn, ateı 
İçmde kıvraruyonım amma. kork· 
madan neler yiyebileceiim: Turp, 
marol. bele istiridye... Aman ya• 
rabbi! ••. İstiridye ••• Ne saadet! 
İman bu kabuklu hayvandan ya 

nefret eder: 
- Ö' ..• Ağzıma koyamam .•• Bö· 

cek! ••• Çiğ çiğ yenir mi? ••• Maual
lah lırk diye dilimin üstüne ciüıecek, 
gırj diye boğazımdan kayacak .•• • 
der ••• 

Yahut da tamamile aksine dü-
ıünür: . 

- İstiridye! ••• Efsanevi yemek! •.• 
Güm~ kaşıkla sedefinin içinde oy
natırsınız... Ker.diliğfoden lJu bD'ak· 
mı$lır... Üzet'İne hafif limon sıkar, 
keyfinize göre karabiber de ekersi
niz... Sonra. dudaklarmlZI kabuğa 
dej;dirirsiniz .•. Genzinizi latif bir de
niz kokusu doldmur ..• O anda. baş· 
ka bir ilemin «tdasile besleniyorsu• 
nuzdur... Bütün mahliıkatın cedleri 
gibi insan!annki de denizden gel· 
miş... Onun içlli. bu yediğiniz en es· 
ki, en as'il yemektir ..• HaIA da öyle 
•.Ryıhr. Paris gibi, Brüksel gibi şe
hirlerin gece yemeklerinde en maJc. 
bul misafirler bilhassa istiridye ile 
ağru-lanır. 

İşte ben de bu ikinci tarzda dü· 
ıür-enlerdenim. 

Pariıe, biraz da Pnınier lokantası 
İçin uğramak isterim... Framıırun 
ıl\hillerinde istiridye tarlalan varmıı. 
Buraya lai<unlar dökülmez; böcek
lere icabeden gıda temiz olarak ve
ri!irmİf. Onun için toramıım gibi olu
yorlar; tifolu da olmuyorlar •.• Gönül 
rabah ile ye yiyebildiğin kadar ... 
Bir düzüne, bir buçuk, batta iki dü
ziineyi aafayı hatırla gövdeye indi
renler. üzerine de yemif ve f&IDpan
ya ili! nefrsl~rini besledikten sonra, 
aevgililerile, metreslerile kol kola ~e
kilenJeri töyle uzaktan nazarlarunla 
takip etmiştim. 

Şarklı için ak anber neyse, garplı 
İçin de - lezzeti bertaraf - ıupe 
ZAmanında istiridye vemek odur. 

Türlü türlü adabı da var: 
Bu deniz mahsulünü her zaman 

değil. mevsiminde yemeli İmif. Mev
•İnıi de fransızcumda en harfi bu
lur.an aylarmıt. Birlikte sayalım: 

Septcmbrc, octobrc, novcmbrc. 
dcccmbre, janvier, fcvrier, marı, 
avril. .. 

Müteakip en si: aylarda yeme
meli İrnİf: 

Mai, juin, juillct, aout. 
Yani. mııyısla ağu:;toa arasmdaki 

dört ayda yemeyip diğer sekiz ayda 
yemdi. 

Tabii. bulabjlinen deni.z tarlala· 
nndan gelrnİf istiridyeleri yersin. 

zarlıklarla vakıf .sulara ne nlsbette cudunu yanya indirdiği gibi, tak- rlndeylz. ' 
t8'kslm edlleceğl.nde tereddild edil- silerin tahdidi, hususi otomobil- Bugün Eyüp. Keresteciler hat

mi§tl. ........ t k Ierin seyrüseferden yasak edil- tında işllyen otuz otobüsten ytr-Şlmdl bu vakfiyeleri teUAJ.A e me d artt d , 
ı!zım geliyor. İstanbuldakl vakıf em- mesl e buhranı ır 1• ınlsl Mec1dlyeköyü - Çarşamba, 

alikndıırlar mesul olacaklardır. Je soruyor: 
Bu auretle ağaçların kurumasına cAizmız var mı? Herh&ld l 

ve yerlerinden sökülüp atılmasına malı.. Diliniz'! 
0 

d d _ e . 0 • 

meydan ver!lmlyecektlr. Hakik· k a var ClrİI mı? •. 
• ı ~eya t~ m~ .olarak asga.·i 

OD iki dışe aabıp mısıniı::? İyiyi ırü· 

lı\k ve emvaıe ald kırk bin psrça , Şehrin en işlek semtleri ihti- Kurtulu§ _ Beyazıt Cihangir • 
vaktıye vardır. Vaktlyelerln tedkikl kAft akil tas d ' 
ihtisası taallftk ediyor. Blr kısml da yaca " n vası ın an Aksaray, Maçka - Beyazıt hatla-
alyakat yazıslle yazılmıştır. sıy::ı.J:at mahrum kalırken, şehrin n1sbe- nna dağıtılacak olursa, şehirdeki 
yazısı, eskiden fermanlarla eski mua- ten tenha ve vesaiti yalnız oto- münakalAt olduk:rA ferahlar Ha-
hedelerln ve valdlyelerln yazılmasın- lt"' • 

da kullruıüan blr hattı. Fakat sonra- büse inhisar etmlyen bir semtt, Uç idaresi de bugünkü dört vapur 
ıarı bu yıızı terk edildiğinden bunun Eyüp - Keresteciler hattına otuz sayısını altı vapura 1blAğ edince, 
okıınabllmesı çok güçtür. Bu bakım- otobüs işlemekte devam ediyor. Eyü"p _ Köprü muvasalası geriye man her tütlü eski yazıları okuya-
bilecek mfitehassıslardan mfirekkep Eyübll İstanbula bağlıyan iyi kalan on otobüsle, sekteye uğra-
blr heyet intihap edllerek Ankarnya kötil vapurlar vardır; halk niha- madan temin ed.llml.ş olur.» 
göndertlecektlr. Bu heyet vnkıflnr 
umum müdfirlil~ünde tırk b1n parça yet eskiden olduğu gibi, Haliç va- Mektuptaki teklif tedk1k edll-
vak!Iyeyl tedklk edecek, vakfiyelerde purJartle gidip gelebillr. Filvaki meğe değer. Belediyenin bu me
sulara ve meznrlıklnra taallük eden bugünkü Haliç idaresi Haliç hal· seleyi incelemesini temenni ede-
kısımlıırı tesblt eyllyecek, bundan . ' 
sonra mezarlıklnrla. sulann varidatı kının seyrüsefer lhtlyacını karşılı- rlz. 
evkaftan belediyeye devredilecektir. 

Halin tevsii 
Yeni pa viyon ilk fırsatta 

İn§a edilecek 

Çabuk bozulmağa müstald olan yaft, 
peynlr, yumurta ve emsalinin de hll
de muamele görmesi hakkında bele
diyece tedk!kler yapılmakta. olduğu
nu yazmıştık. Belediye lktl.sad mil
dürlUğü tedklklerinl bltlrm1ştir. Bu 
maddeler için Teklrdatr iskelesinde 
yenl blr pavlyon yııpılacaktır. Ancak 
yeni inşaata mUsaade edllmed!ğln
den, yenl pavlyonun pllnı hazırlana-
cak ve ilk tırsatt& inşaata. başlana
caktır. 

Karilerim izin 
mektupları 

Vali konağı caddesin
deki çocuk bahçesi 

Maltepe askeri lisesinden mezun 
olanlara diplomaları verildi 

Maltepe Askeri Uaeslnln ba a.ıekl _..lan 

Mübatir kadrosu zeli. lezzetl!yi faıicedec~k kad.;. da 
geniıletiliyor zeki sahihi mi.iniz? O halde ne 

İstanbul adliyesi mübaştr kadrosu duruyorsunuz? Meyva yi-ıiniz . .. ı.o 
önümüzdeki ay ba§ından itibaren ge- Bir ağza. bir dile, ası::ari on üQ 
ni§letllmektedlr. Geçenlerde yapılan dişe, .iyiyi Riizeli. lezzetliyi farkeJe
imtlhanlarla kadroya. yeniden yirmi cek kadar zkeba malik olmsk S<:l\• 
mübaşir alınmış ve adliyenin muhte- ba meyva yiyebilmek · · k. f" • 
lll dairelerine taksim edllml§tlr. d" ., açın ll 1 ım-

Önümüzdekl ay zarfında da adli- ır • _ 
yenin muhtelit yerlerine kAtlp sıtatlle Eger Bernard Shaw bugi.~ htan
alınacaklnr arasında bir imtihan ya- buldaJ..; yalnız elma fiat!erini RMC• 
pılacaktır. ~~k o.l::aydı yukarıda mcyva yemde 

ıçın lazım olan şcy!eri ııaya! ke.1 mü
him bazı tadilat yapıu~ı. Dilenciler 

Belediye esaslı bir takip 
yapmak istiyor 

Yine tanınmıs bir mcyva dr.stu 
~öyl• bir tavsiyede bulu~mu,: «Ba
tün bir ay, gÜnde iki,~r elma yjven 
bir adaır. doktor paı asından kur· 
tulur.» 

llu zamanda ne iktısadı bir tav-
Son günlerde para sahibi, emldk ıiy anıma! •.. Günde ikişf'r.:le!l bi!

sahlb1 birçok zengin dlcncller yata- ayda altm14 elma yiyece!rs~ .. .a Alt· 
lanmakta~ır. Ancak yapılan ta.klb:ı.ta mıt elma on, OD iki kilo tutar. El;et 
rağmen d.lenclllğln arkası alınma- dcktor aru d kurtul -'--
maktadır. P ın nn ac~1nız. 

Belediye, §Chrln dllencllerden ta- Lakin bu en, on ilıi kilolu!l etma 
mamlle kurtulması içln umumt bir parasını 80 - 90 kuruıta., nrmek 
takip yapılnrak hnkl.knten mah11 olan- fl'lrtiJe... Meyvalar kenciileı-ini böv
ların DarülD.cezeye ve İstanbullu ol- le naza çekenlerden biz de bir t~· 
mıyanların memle~etıerine sevkedil- rartan, zaman e tili e • 
melerlne, rağmen vilcutlü olanların da dost 

1 
g ç • ç ' «m~~ • 

mahkemeye tevd!lne karar vermtş- U» 0 uyo~z:. Elktderı sofr&!lln· 
tir. Bu huııusta zabıta Ue teşriki me- mızda ancak uzum. luı.vun, karpua 
sal edUecektlr. ıtlbi biı iki meyvanm yeri Yardı. 

İki kaza 

Zavallı ehnacıkfsr, annudculder, 
portakalcıklar öyle sofraya ~ 
ıerefine pek nadir evlerde mubar 

Tütün gümrüğünde hamallık eden olurlardL 
~e~al ~inde biri, dün KocaeU mo- Sonra -bana öyle Kcliyor ki-
törune yuk vermekte iken müvazene- bund • • L.- _e.... 
sinl kaybederek dilşmfif, atır surette • an Yll'lnl _,. s~ .. •YY-• 
yaralandığından hastaneye ltaldınl- welince,.e b.lar, &uıünküne naza
DU§tır. ran pek az meyya y..dik. Baır6a 

Sek.iz yqlannda .JorJ lsmlnde bir berkea meyyaya diittü. Portakalla. 
çocuk da Çareıkapıda yolun bir tara- ra. mandalinalara. annudlara. el
fmdan dlter taratma geçmekte 1jen malara karsı ideta hem «tdal1. laem 
ayağı taıa takılarak dlltmllf. ehem- tifalı. beır. tatlı bir teYmİt aib. ba-
mJyetll surette yaralandıtı c1hetfie kıb Ol' Gtd 

1 
1 

poııa tıuııtından hastaneye kaldınl- b Jard. ~--ı" enetth en hadca 
mı§tır. ur. an, UU11 arm aualumclaa 

baz: sıhhi faydalar da bekleniliyor. 

O O Eıkıye nazaran meyvaya k1U11 fik-
K ç K HABERLER rimiz.i d~tirdik. Evvelce meyya 

abur cuburdan. mide bozucu. çok 

NLfanıaflJld& Vallkonatı cadde
sinde blr Çocuk bahçesl yapıldı. 
Çok güzel, çok hayırlı bir if. Kı
şın blle havalar iyi olunca bura
ya yüzlerce çocuk gellyor. Bunlar 
caddenin bir tarafından Otekl ta
rafına geçerlerken ekseriyetle bü
:rük süratıe gelen otomoblllerle 
karşılaşıyorlar. Geçen gün elele 
vererek caddeyi geçmekte olan 
ik1 çocuk az kalsın b1r otomobllln 
altında kalacaktı. Bir kaza olma
dan buraya bir reçld yed yapıla
rak otomobillerin yava.t reçmeğe 
mecbur tutulmıısı çok muvafık blr 
hareket olur zannederim. 

Maltepe A3keı1 lbeslnden mezun tarih Te cotrafJa birlnclsl Sabri Tll
olan ıençlere diploma ve mllkUatla.n zün, frarumıca blrtnclal Turban Ulut
dQn Topkapı harlcfndeki mektep bl- lu, inrUhıce blrtnclat Bedri Alatlı, aı
nasında mera&lmla verilı:n.Iıtlr. D1p- m&nca blrlnclal Tahsin At11& Ural
loma ve mükAtaU&t' general İshale dır ve lr.endllertna müklfat olarak bl
Avnl tarafından talebelere dağıtıl- rer lı1gatl& brantlann& aid blrer tı
mı§tır. Bu sene llaeden 250 genç me- tap verllmlotır. Spor blrlnclst Atlll 
zun olmuotur. Bunların arasında Tulgaya mermer herine bir atletlım 
Abdullah Çağlar birinci, Muammer sembolü, bando tefl Mahmud Akçaya 
Eren llr.1ncl, Turan Ertut üçilnclilükle altın kalem, Ask.erlik blrlncial Hlşl.
mezun olmuflar ve mlllı:Mat olarak. me askeri pwıl&, matematllr. blrlnclal 
birer altın saat almlflardır. Abdullah Çağlan. rümüt perger takı-

* Osman isminde biri, çal14tııtı bir yenrneai muzır bir sev l'l"bi telildd 
fabrikada eline geçlrdlt1 demir mal- edilirdi. Hic unutmam b · uld 
zcmeler1 aşırıp satmakta iken cür- cÇok • • ız eoc 8!"'' 

Diğer taraftan bu bahçenin pek 
yakınındaki bazı bostanlarda bos
tan sahipleri çukurlar açarak 
yağmur sularını burada topluyor
lar. Bu su blrlkintllert sivrisinek
lerin, hattA kara sineklerin to
humlarını bırakmalan lçln en mü
sald saha oluyor. Kuyulara, ha
vuzlara mazot dökülürken böyle 
çukurlarda su toplanmasına. mü
saade etmemelldlr. B. K. 

Edebiyat blr1nc1al Satıh Yıldırım, mı n blr flzlk kitabı verllmiftlr. 
müme~hud halinde yakalanmış, Sut- •. Y~ ~~ aıaka olan daye 
tanahmed sulh ceza mahkemesine ve- mutemadıyen aoyler!erdi. 
rilerck muhakemesi neticesinde altı Halbuki şimdi vaziyet tamamile 
ay müddetle hapsine karar vertlmt, ve a:Cs:dw. Herkes ıofrada bir elma. 

Köylüye damızlık 
yumurta 

Villyetln Halkaltdakl tavuk üretme 
mfiesse.se!inda Legorn ve rot nevin
den d:ımızlık tavuk yetiştirdiği ma
lQmdut. VllA.yetin her tarafından 
gl!nderllen Adl Y\lDlurtalarla bu da
mızlık yumurtalar detıştırllnıekte ve 
bu suretle tavukların cinsi ıslah edll
mektedlr. Çıtllktetı dnmızlılc yu
murtalar be~ kurut mukablllnde köy
lüye datıtılmaktadır. 

İki otomobil kazaıi tevkif edilmiştir. nm yanında bir de portakal, yemde, 
_ * Dün Emlnönünde yapılan kon- bımun arpında bir de man..ıaJina 

D.~ lk1 otomobil kazası olmuştur: -trolde tramvaylar yürürken lnip bl- kıvırmağı düsün"' or Gel- eld"yı 
Şotor Osmanm ldareslndeki tabi, nen on yedi klşlden birer Ura para • • uy • K' l'1I 
Fenerde ııekiz Ya§lannda Rızaya, şo- cezası almnu,tır. m~yva f:at!erı ... M~bur sözdür. At 
för Sadreddlnln ldareslndelr.1 kamyon * Evvelkl gece yapılan ı1eyrüseter bu.unur meydan bulwımaz. meydan 
~alo.tada HüsreT isminde blrine, şo- kontrolünde .şchrln muhtelit yerlerin- bulunur. at bulunmaz ..• 
for Mustafanm idaresindeki otomobil den on üç §Oförün hiç ltlmba yakma- Hikmet Feridun Ea 
Sirkecide dokuz yqlarında İlyas adın- dan sefcrettiklert görülmU§ hakla- ============~ 
da blr çocuğa çarpmıştır. Şoförler rında ceza zabıtları tanzim 

0olunmuş-
yaknlanarak adliyeye vcrUml~lerdlr. tur. Bundan başka on altı l)Otör de Çaydanlık devrildi. bir 

muhtelit suçlnnndan dolayı cezaya çocugu"' n bire.ok 
çarptınlnı~tır. * Beykozda bir gaz motöründe ça- yer1eı·i yandı 

Bulamazsan - ki İstımbulda nerede 
bulacaksın - «İnşallah Ar&ıavut· 
köyünündür !» niyetine Halicmkileri. 
Tifo qıaı olduktan ıonra da İğren· 
m~k faDtezisini bir y:ma atmalı ••• 
Zira boıtanlarımmn mabsülleri da
ha mı temiz bir besleyici maddeyle 
~s!eniyor ki? ••• 

Bu basta halimde. bir de: 
Bizim de i.ıtiridye tarlalarımız ol

malı... Sahil memleketinde Y&llYO

ru:ı:... ilh ... » diye ahkam çıkartma
yayım ••• 

Beynim dmnan içinde ••. Her neden
se aklun istiridyeye tüıldL .• cİsti
ridye yiyeceğim» diye teselli bulu
yor, yatakta bir taraftan bir tarafa 
dönüyormn. 

Dr. Nihad Reıad 
aeyahete çıkıyor 

Doktor Nihad Refad kısa. blr zam.an 
lçln 1stanbuldan müfareta.t edece
ğinden hastalannı bu ayın aonuna 
kadar kabul edemlyecektlr. 

Mezbahadan kaçan bir 
manda kurşunla 

öldürüldü? 
lışan Rıfat isminde biri, makineyi. te- Bı:kırlı:öyde oturan bayan Ayşe, dtln 
mizlemelı:tc lken elini kaptırarak par- polise milracaat ederek, on bir aylılı: 
makları kesllmlş, Nümune ha.'ıtanesl- çocuğu İhsanın mangal kenarında 

Celep Şerif lsmlnde blrlne ald blr ne yatırılmıştır. oynarken kaynamakta olan çaydanlı• 
manda, dün mezbahada kesim yerin- *Toprak mahsulleri umum mildil- ğı ilzerlne devirerek. chemmlyctJI au
den ka.çarat aata sola saldınp llerle- 1 rü B. Raşlt Ziraat bankası tda.re mec- rette Y'11dığım blldirm!J, bunun ilzeri
meğe baf}amıştır. HAdlseden haber- Usl izalıtmıı tnytn edllm~Ur. Toprnlı:ı ne çocuk. .Ettfil hastanesine yatınl• 
dar olan zabıta memurlan mandayı mahsulleri umum mfidilrll\ğüne de mıJtır. 

Kolmn ağrıyor ••• Batım dönüyor ••• (Vi - Nu) 

1 - Son hartalar içinde açılan serg!-ı ... Me3eli eskilerden blr .:Ali Cemahl 
~e baktım da ressamlar arasında tanırdım ... 
~ü~~aı~ lerln ekseriyette olduğWlU 

.. unduın bay Amca ... 

tabanca Ua Oldllrmfişler ve bir fa- Ziraat bankD.!l İstanbul ıubest mil- Zabıta, yanma hAdlseal etratındalıl 
elanın l!nüntı almışlardır. dtirü B. Mehmed AH tayin edllmlşt1r. tahkllı:atı derlnleftlrmelı:tedlr. 

Ba~ Amca~a göre -••• 

_ Sonralan &Nurullah ce.ıllaı. ı.M 

1 
... ıTollu Cemal. ı. dalla «.Bilmem nel ... Bu Cemal çokluğu belkt de res·ı B. A. _ Halbulı:l bizim resJ.m aa.-

Cemab lerl tanıdım..: ınin ıiılzellikle olan alı\kasındandır_ tınuzuı Kemale 1btlyacı varı. 
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a ş rı 
Saat mı? Kumabra mı? 

Memf eketimizin 
musiki durumu 

B Beynut meydanında tam tramvaylıınn durduğu y~e Mm.iki çok zahmetle ı.Umü.l 
kumbara biçiminde kocaman bir saat w.rdır. Eğer her gün eda bir eanatbr. Musikinio bir 

Bey8%lttan geçmJer bu saate pre l§lerfııe gtdip gelselenli, pm- memleketi~ genç~ik terbiyesinde~ 
41 kada vnzır lerlnden çoktan kovulmuş olurlardı. Beyuıt; ehemmiyeti hllyüktür. Haltild bir 

ye r ... --~-' aman semboJil gibi duran bu kmnbara musiklııinu olam Fransız eaki Baı-
meydanında ~uu. ve bir Alettir. yeJciJi M. Her.iot d.Qror ki: 
saat baln1mtte suratına batanlarla alay eden garip · C'Buıı\in ahllk n muamekmi&cle 

Dün lngiiiz donanmasının bombardıman ettiği 
bu ita/yan şehri bO.yiJ.k bir sanayi merkezi, 

ayni zamanda deniz ve hava üssüdür. 
İşlemiyor mu cUyeceksinh?Aml garibi onun qlemeSidlr· Fa- blll .kabalak n çirldnllkleı mevcut 

bt lınft hang1 günleri tşlcdll'fnl bilmek kabil oJaıııaınqtı:r. ite, bunlaran bqlıca sebeplerini mu• 
•-• anın ise t yerine koymak ddden tuhaf bir lef &ikinin sençlilc terblyeeinde llyık 
ayı.eıdlğl zaman • onu saa daJı:I 'Vııtverıdte saatle- olduğu yerin henUz vcrilmemif ol· 
olur. ttç gilıı enel bakmıştım. Ka~mı ti um- mumda aramak llzundır.> 

Meşhur Ansaldo tersaneleri Cenovadadır. Bundan 
başka burada bir çok demir, şeker kağıd konsreve 

zeytinyağı ve sabun fabrikaları vardır ' rindcn tam bfr saat geri teli. Kendi kendime cH4lA ~ •:a llUlt Muaild kültürü ~ok küçük 7&ft& 
lilnde gidiyor» dedim. Ertesi gün fÖS attım. Bu seter - llaıılar. ÇocuiA Yerilmesi llz:un s~ 
Deri Jdl. Dün saatler müttefikan biri ıösterdiği anda 0 yedJyi gol• len umu~t kültürel terbiyenin ba· 
teri dedim Fakat bu sa.at 10nra akrebi 71nda sclır. 

yordu. Durmuş olacak, · Çocuğunu terbiye edebilecek 
sekiz üz.erine gelmişti. lşllyordu. bul kabiliyette bir ana yavruıu:ıa muei· 

Onu yalım bir gün karşt51Ddaki saatlere ayak uydurmuş • kinin ilk tohumunu atar. Çocuğu 
a l\'f dandaki U ~t te on Udyi gösteriyordu. Fakat bu sa· uyutmak veyıı eğlendirmek için 

um. ey ç k baktım· Kumbara s:ıat baIA on iki. Dur- ıöyliyceeği ninni Teya prkı gayet 
t sonra tekrar geçer. en · mühimdir. Çünkü sesi olup notalan 

muştu! .. . bu ynnlıı okuyan bir ana çocuğun ku· 
Be t eydnnma saat gibi dJJdlen bu Adet eger sabiden !ağında fena izlerin kalmasına ıe· 

ynzı m dl~ saatlerle üç, dört dakika geri veya ileri hep olur. Çocuk büyüdüğü zaman 
saatse hiç olmazsa 

1 
~dir Yok eğer saat değil de kumbara ise musiki tah!ili eanruıında çok zahmet 

gidecek şekilde fş e~ınıslıı ae gelip geçenler, bir hayır mücsse- çeker. 
boyu blnız aşa~ya t nlar Saat olarak tşe yaramıyor, bari Yüksek pedagog Sir William Oa-
est nnmına içme para 

8 51 
• Şevket Rado lere bir ana J.:.ültürel ve terbiye ha· 

kttmbrırn olarak hizmet etsin. kımından çocuğile ne zaman mcı-
uuı111uıu1111111ını111111111•1111111111111HHıHııı gul olmağa baılaması lazım geldi-

... ~~t~~ ~~~121 
ğini aormu~. 

Osler evvela çocuğun ya§ını öğ
renmek wemiş. iki ya:ında cevabı
nı alınca: Mııdam çok ceç kaldınız 
demi§. Bu vesile ile habrlatalım ki 

Seyyah kad 1 n çocukll!.r için yaz.ılmıe birçok ıarkı-
lar ve eserler vardır. 

Cenovada yenlyapılan yüksek binalnr \'e faşizm abi<lesi 

tccllert mfiblm blr Bundnn sonra her sene böyle blr se- Musiki bakımından memleketı·- Jngiliz Bnhriye Nezareti, Ak-
Amcrlka ~,ard Şlmdl seksen -hnt yapmaaı kendl.81ne Adet edin- d . d hl 

keşifte bulunuı.u,p ır. i'ıtlsttr mizin bu günkü manzarası §udur: enıı: onanmasına mensup zır ı, 
Ja!Jlnl\ basan Mlldred isminde %en- · bti tik ı _ Ya~lı ve orta ya}taki vatan- kruvazör va torpido muhrlplerin· 
.. tn bir Ame-'"o.lı 'kadın hayatında Ne geçen umumt harp, ne de Y d ü ekk b" fil d" 
.. ıuı. -·1 l l "adın b da§ları:ı büyük bir ekseriy~tı' ha·ıa· en m r ep ır onun un ıa· -•ıı bl lncl defa olarak devri alem se- fırtmalo.r ve z.oze e er • ın u ı.. -h f '-1 b b l 1 Ce 
~:ı.J°ne bnşlıyormuşl... seyynh ka- lidettnl detıştlrememt§tlr. Şimdiki jptidat alaturka denilen ıark musi- ua ıa aıı; a era er ta yanın -
dm etrnfmı s:ıran gnzetecllete bıı.yntı harp de kadını korkutmamıştır. Har- kisine çok bağlı bulunmaktadırlar. nova üssüne taanuz etti~ini vo bu
hatkındn blr çok izahat vermeRe bin Uzak Şarka ı!rayet etmek 1htl- 2 _ Genç nesil bu eski ve ma- rasını oiddetle bombardıman eyledi
ınecbur olmuştur. mallne ratmen ihtiyar seyyah kadın nasız musikiyi ıcvmiyor ve anlamı- c:liğjni bildirmektedir. Taarruz: hak-

Amertknn gazetıeri bu kadına ald ştmdJ Japonya yolunu tutmuştur. yor. Fakat kendi~ne ilme ve tek- lundıı henüz mufıısaal malumat alı
reportııjlarıı. sütunlar değil, sahife- Oradıın Qlne, Hlndlçtn1ye, Hlndistana niğe istinat eden bir musiki terbi .. •e- naınamakla hcrnber bunun pek zi-
!er •-hsls etmlşlerdlr. d " d " · ld • · • •= Vakttıc Eengtn btr adamın kızı olan geçecektlr. Akdeniz en g~emezse a.i henüz ı.·crcmediğimiz gibi, garp ya e mucssır o ugu ve ıyı neuce-
bu tadın 18 ya§lllda. iken ba.bnsı lle Umldburnu yollle Yenl dQnyaya dö- rnu!'ikisinin, ıahcserlerini ne temaga ler elde edildiği hnber veriliyor. 
lılr devri lı!em ı;eynhnti Jııpm~tır. necektll'. ve ne de dinlctebildik. Cenova İtalyanın en büytik oe-

Bu vaziyet karştsEldıı gençlerimiz hirleri."lden biridri. Burası büyük bir 

B• j h• t l dk• ki • de dans mm:iki!inde karar kıldılar. sanayi merkezi olduktan başka ay-
ır apon rua ıya çısının e l erı ni zamanda rr.ühim bir deniz ve 

Ne gariptir ki, ıiynsi, içt-imııt, ve 
Dokwr Toınlo Motose adında bir 47 kl§t m11stehzlyane bir tavırla kültürel büyük inkılabımız musiki hava üssüdü~, Cenovaya ynpı!an ta· 

~apon rulılyatçısı İnglllzlcr!n ruht Alimin kendllertne gfısterdl~ alakaya · · d d---'-' dı A • k-'d arruz maddı bakımdan oldugu ka-
ı§ın e unuua ve ncız w ı. d • b k d d b" "k hAietıerlne nid bazı mtiµhedelerln1 ~ekktir etmiştir. 25 yolcu da Japon . . . • . . ar mnnevı a ım an a uyu te-

neşretmiştlr. Japon doktoru, İngllte- Alimine sert blr sesle: cDeli mlsln?ıı Şımdı musıkı ışınde y~pılnn _ve air yapacaktır. Çünkü bu §ehir İta1-
rcrenln mutavassıt bir §ehrlne glde- dem~tlr. Ancak on yolcu verdiği na- yapılmakt~ .olnnları ~e?kık ~~el.ı~. yanın en ~imalinde., Fransa hudu
tek bum hnlkının nezaket h1sstn11m- slhıı.tten dolayı ha.klkt teşekkürde bu- Memlehtımızde musıkı tnhsılı .ıçın duna pek yaknı bir yerdedir. Al
llhan etmlçtir. Şehrin en işlek bir lunmtıŞtur. . Ankaradn. devlet l:o~servatu~rı k~- manlar ve ltnlyanlar Akdenizj bgi Ceno\':tdn l:'iazza de Feri 

eaddcs1nln bir tarafında durmuş ve J'apon Allml ortaca. bir Inglllı §eh- ~lmu2 bulunu~or. Bır de Rıyasetı- 1iz donnnmasmn kapayacaklarını hirde eııki birçok kiliseler, müzeler 
alclfı.celc ccçen binden fıizla. adamı rinde tedklkle11.nl bltırdlkten sonra cumhur ıenfonık ork;ııt~ası vardır. iddia ederlerken İngiliz hnrp gemi- vardır. Cenovanın belediye dairesi 
durdurarak böyle koşarca.sına acele ld B l d b .1. h b k b b d 

1 dokuz m!lyon nQfuslu Londrnya g e- un ar nn allAa ıç ır ~ey yo ·- lerinin bu kadar uzaklara kadar de çok güzel ir ina ır. 
=~~ ~~~~r;: f~ıt~ı~~ıiı!: rek buranm bo.lkını da tedklk etmek tur. B~ ıene gibi çok kısa _bir :za- giderek en mühim bir İtalyan ilssü- Cenovanın en muhteıcm lbielc• 
m~ur. Bu muamelesinden aldı~ı ne- ıstem~lr. man xuhı:ı.da fazla §eyler astemek nü bombardıman etmesi bu tehdit- r:nden biri de Compo Santo de 
Ucelcr şunlnrdır: Fakat ilk nasihat nrdl~ Londralı hakkımız yoktur. Devlet konserva- !ere kulak a!mndıklarını ve fngiliz Stagliano adındaki mezarlığıdır. 

Japon tı.Umlnln durdurduRu yolcu- fena halde suratını a.smif, iklncl.d tunnnda iyi ve çok çıılıtıılıyor. An- donanm:\sının heı" dakika vazife!ini Burası sanki mezarlık değil, bir 
lnrdan 318 klşl bir §eY .söylemlyerek Jcü!llrler mvumıuş, ftçtınctıs11 kendlsl- cak burayı bitirecek grnçler ne ola- ya.pm ğa hazıı bulunduf:unu gös- heykeltrqlık eergiaidir. Her meza-
t.açmıştır. 220 tl§I hnyırhabane gftlel nt tahkir et~ zannlle Japon mO.- cııklar~ termektedir. rın üzerinde en büyük aanatlcarlar 
rek yoluno. devnm etmiştir. 156 Jdş dekkl.ktnl bok& ıtlletlne davet et- Fıan11z nıuıiki Alimlerinden La- unova, Akdeniz sahilinde, ayni tarafından yapılmıı bir heykel var-
ılmasında hayret eseri göstennlş ve ml§tlr. para bnkınız ne diyor: (Konservn- i.simd~ki körfezin nihayetnidedir. dır. Mezarlık muhtelif kısımlara ay· 
JAkln bir töz roylememl!Jtlr. 8'7 kir J'apon AJ1m1 .kn.mya tıl:raYlP nakavt tuıın bitiren gençler musiki hak.kın- Burası Fransız (Cote d'Azure) nden rılmı~tır. Her kısımda ölü defnede· 
J'apon Aliminin nıı.s1hatln1n yers: f. olmamak: tçl.n Londrada m11şahedele- da çok küçük bir fikre sahiptirler. ıonrn hnılaynn lıalyan (Cote d'A- cekler, o lı:aım için ta:> in edilen aa-
duğunu söyUycrek mukabelede u u- rtne devam etmekten nzıeçın1Jtlr. Onlıu ancak büyük aalmelcrimizde zure) ünün eon noktasıdır. Şehrin gart bedelden a~ağı olmamak üze-
ııur· .. ____ ...:.,____________________ ve ıenfonik konserlerde yüksek sa- manzarası çok s:üzeldir. Yüksek re bir saınat eseri yaptırmağa mec-

- natklrlım dinlemek ve uzun seneler dağların eteğine serpiştirilmiı olan burdurlar. Birçok güzel ıaantlar 
çalıomllkla gayelerine ulıı,acaklar- Cenovn sahile kadar uznr. İklimi mensuplcın, •ırf bu mezarlıktaki 
dır). ıon derece mükemmeldir. Her ta- übjdeleri görmek için Cenovaya gi· 

Bafra mektupları 
Hiçbir vakit unutmamak lazımdır raf portakal ve hurma ağaçlarile 1derler. 

ki, Avrupada mu&iki tahsilini yapan doludur. Burada da, Fransanın Ni- Ccnovanın kültür bakımından da 
gençler, musikinin nuariycsini kon· ce ıehrinde olduğu gibi, L:ışın ha· büyük ehemmiyeti vardır. Burada 
ıervatuarda öğrenirler. Opera ve va çol: mutedildir. büyük bir üniversite, birçok ensti-

çini fabrikalar: vardır. Eski zaman
larda Ccnovanın mobılya ve kad'fe 
sanayii pek meıhurdur. Şehirde elim 
bu sanatlarla m~guJ olan ve çok 
nefi! e•er yapan sanatkarlar vardır. 

Umumi harpten sonra Ccnovada 
beyı:ıdmilel konferans toplanmı~tır. 

10 nisan 1922 den 19 mnvıs 1922 
tarihine kadar 39 gün süren bu 
konferans Avrupanın iktısadi v •. 7.i
yetini yeniden tanzim edecekti. 
Konferano;a bnştn İngiltere, Fransa, 
İtalya, Almanya, Sovvet Ru!yıı ol
mt.k üzere birçok hükumetler i,tirak 
etmişti. Fakat yapılan müznkcrt":ler 
hiçbir netice vermemi~. yabız ba
zı müphem kararlar vcrilmi1ti. Yal
nız buradA ka:oıln an Sovyet '"e 
Alman delegeleri arulıırındıı iktısadi 
bir anla~ma yııpmııılnrdı Bafra tütün rekoltesi 

bu sene 5 milyon kilo 
aenfoaı.ik lconıderde ise tatbikatını Ccnovnnın nüfus~ 65 O bindir. tüler, yüksek bahriye mektebi bu- l 
görürler. Musik'İ tahsilinin esaslan Şehrin bi~i eski, diğer\ yeni olmrık lunmaktadır. Sehrin parkları, mc>·- Halkev eri spor 
~te budur. Riyaseticümhur eenfonik üzere 'ki büyük limanı vardır. Bu danları çok güzeldir. Son ıeneler müsabakası 
orkestrasına gelince, Tolü yalnız haf- liınanlnr, harpten e\•vcl, daima ri· zarfındn ~imana yakın 14, 15 katlı Şehrimiz Hıılkevlcrinin spor fU· 

senelerden çok nefistir, 
açılması bekleniyor 

tadn bir gün konser vermekten iba- rip çıkt.n gemilerle dolu idi. Birçok büyük binalar !)'apılm~tır. heleri arnsı..,da Parti ~enci ~ı uter-
ret değildir. Memleketin musiki ter~ ltalynn vapw kumpanyalnnnım, bil· Cenonda tabii gÜzellilderdc:n, liği tarnfındıın tertip edilen \•olcybol 
biyeuindc bn§lıca nmildir. Orkestra- hassa Amerika ve Afrikaya ıc!er aanat Abidelerinden bn~ka büyük ve halat çekme münbııkalannın fi
nın tefi memleketin bucünkü husu- yapan Navignziono Generale ltali- bir tıınayi hayatı vardır. Cenova, nali dün Eminönü Hnlkevi !alonun· 
siyetini .nazarda tu~m. ağa mecbu. r- ann hü:>_·ük vapur kumpanyasının ltalvanın e.n büyük aanayi ıehric:lir. 

Mahsul diğer 

d ı ı d - 1 d d k C d d C ,,. da yapılmıştır. ur. ntı ıap e ecegı eser er e ın- mer eıı enovn a ır. enovaya Me~bur Ansaldo deniz in,,.aat mü-
ul an t.Uecarlanmll Tardır, 1 · ·ı · · d" .. · IA d İt 1 "1 'l d 1 B d 1 ~ Parl'İ erkanı ile ıı:ehrimizdc bulu-

piyasanın 

atnı.run ekono- sansı b un . olteslni cyıcı erını u,l.lıl"lme,ı a7.ım ır. a ynnın n arsı yası er er. ura a esscseleri buradadır. ıalyanın bir ., 
Bafra (Ak§am> - B :a.ı- b1r yer dJğer taraftan Ege ttledtün r!~-4tıN ıı:.. Kendi ıevdiği eserleri veya halk büyük antrepolar, doklar da bulun- çolc harp gemileri bu Ansaldo ter- nan bir çok mebusln.rımmn alSka ile 

_, ... d umunda çok mwı-u.w .. •te 3 ttntı mtıbayaa en .a.u6uuı k" 1 . h' b. ··r d ı. d k'b 'kl . b '- J l da 
a.u.a. ur .. yıl her seneden daha .. 1 ti temin ed!llr3e k1 bu ut esme ıç ır zaman nu uz e e- maı;.ta ır. ıanelerinde yapıldıiı gibi burada ta ·ı etlı en u .-ar§ı qma ar 
"1tan ttltun 1~U lmUf ve 0 nlsbetU ınalann~ lf~ıer fu:erlnde mllstahsU memi, olan bestekarları fotihap Cenovayn İtal)·anlar cMuhte§em bqka memleketler için de harp ge- Beyoğlu Halkevi takımı Eminönü 
mf!~c vUc~ .... ~ı .. tır. zsaşen nefaset da varld .. ~ n"tm bıt 15tlfade te- edemez. Teknik veya onkestrasiyon tehir> adını vermiglerdir. Cenova. milerl in"a edilirdi. A'-·ni umanda Hıılke,·i takımını haiııt çekme j)e 
ne • .., ye 'r"ı.cu.u"'l bulunan bu Ieb!ne oldwı..ça mw.ı h · d "b 1 h .. t b'• k" · • d k" ~ı..'d 1 · " " k HaJL 
T ı lntlle 1.ştUıar etmit tm k kabll olacaktır. İ.stl.hbata- me aretın en 1 aret eser er enuz a 11 mev 11• ıçın e -ı •ın e erıat Cenovada birçok demir ıeker ka- voleybolda mağlup edere &ev-
~lg~ tütünler! bura iktisadi ha~tı~ = e ı~re tsveç monopolu d& )d\fi bize gelmez. Konserlere anlayan çol:luğu, ltalyaının en büyük ticaret ğıt konıerve zeytiny~ğt. ı~bun, Jeri birincisi olmuotur. 
tanzimde Amll olan yeg{ı.ne riral AY ml~ mtUıayaat yapmak 1ç1n ets- veya canı istiyenler r,clsin den~le- merkezi olmnl: itibarile hakikaten ' ' 1 
JUtktır. • 000- ltllo- pcrler1nl göndermek üzeredir. Mahsul cek bir musiki ıeviycııine henü:?. r,el- çok muhteşemdir. Şehrin gem~ cad- 1 G. ·NuN ANS.KLOPED·ısı· 

Bu seneki rekolte 5,000kıı ~ Bafra yukAnd.a ısöyledlğlm g!bl ~.ok ncrıstır. ınedik. deleri, eski sarııyları, birçok kıymet- U 1 
dur. Bunun 

3•7~3~0000 _~o.su da BU}ıa.SSa Jnaden tfttnnlerlmfz.l~t~~~ Memleketin kısmen musiki terbi- li abideleri vardır. Sarnylar araıın
~öyler~ v~ hİııterlD.ndmda tlitiln pamtıannda lktl~:ı~l e mahs~- ycsirri deruhte etmek devlet radyo• da. 1260 senesinde fo~n edilmiı olan 
ıeUşm.'tu:. HMen eklctnln elinde han otlmul O= !:caktır. suna dü§en bir vazifedir. Fakat te- Saınt Georgcs sarayı ile 1.5 "° 16 
bulunm:ıkt.n olan bu ınatısulün evvelki lünde bir bt tt in muhtelif tarlh· essüfle eöyliyebiliriz ki bu idare ncı asırlarda inDa edilmiş Cataldi. 
eeneıere nlsbeten, daha neftsd 

01~!~ Ticaret vcUlc d~olArla. yaptığı be- kendiıini bir anorrim ıirlcct telakki Doria, Spinella, Balbi, Dura:ı.zo aa-
blr istifa e ....- lerde eklcUere r.ı o1 • • • • • ı b '- ı !at~ üzerinde ayrı 1t allık& uya.ndımuıtır. 939 etmektedır. Yanı ıırf abonelen eg- ray arı, cynz ve &ırmızı ıaray ar 

mln edecektir. 1 rak plya- yanat :Wıerı satılmadan yeni yıl Jendirmek gayeıini güdüyor. Ora- pek meşhurdur. Bundan baıka ıe-
Tütfinlcrlnl başı ba~:; ~ ~ mahsul- yılı hm~ler!n!n .satılmasına başlanıl- dan buradı:.n aldığı mektuplarla ve , ...................................... , 

saya arzcdccek olan e""c e ' ısa mn su da ı bllcllrllnıl.ftlt ' 
le in! k veya tamamen 1nh r mamam allka r ara btn lml ~ ya vilayetlerden ıormakla progra· vatuarı beklediğimiz neticeleri vere-
..:ıharı;::~n peyderpey indlrınekt~ Alt.!JI bal, mUstaf11~U: Bue ~aıı:ur- ı mınt t~n~im etmek garabetini gös- bilir. 
dlrlcr. Bir kıs:lm müst.'\hSll ı,,e he~ıl- blr durum :t::r ıy:uıundurmak böl· teriyor. Radyonuın da inkılapçı ruhu llk fırsatta dıı. bir opera bina.tı yap· 
açılmamış bulunan pJ.ya&.UU?l• a Jan ~~ü~~cfil~:- blrllğlnln esasen ve dü§Üncesilc hareket etmesi lazım- hrmak znruridir. Şimdiden fena bir 
mannı beklemektedir. ıstenllen ctY 1ezı:ıyette bulunduğu ıu ııtalarda dır. halde bulunan adc:erf bandolan ıa-

Mnamn1Jh §lm~l\n~amalatıdır· k~Iümilzün zamnn, zaman plyaıa. Dünya ahvali müsnnde edince 18.h etmek çok faydalı olur. Riyaae-
alıcılann müb~d ı~u gibi bu yıl da bnkkmdn mllmkün mertebe tenTlr Avrupadrıcı iyi bir opera heyeti cel- ticümhur btı:ldosu büyük bir kabi
E~erı hc~s~~cı ol~rnk nıevkl cılnııo edilmesi muvafıl•tır. betmck lazımdır. Bunun için orke!• il}et gösterdiğ' gibl, konserlerinde 
:ı~~ö~en fi~mıılar şunlardır. H!ılen deranb:ır edllmlş bulunar j tramız mevcuttur. Ayni zamanda fotihap ettiği eserler ~ayanı takdir-

1 - İnblsnrlıı.r • tütünler piyasanın nç~~~da.n :;t ~ dünyncıı tanılmı~ solistlerin mcm· dir. Faht en mühim tedbir mcktep-
2 - Nemli Mltııt zamnn son~ değeri ühe~ne :ı"r ~~zl- leketc gelip konserl!!r vermc.ler;ni lerde mu"'iki derslerine fazla ehem· 
3 - Uınberto PollzJyo. tıımt amenl cnMrac,:ı-_~ntl bura tn'tün temin etmek el:z.emdir. miyet ,·ermektir. 
4 _ Di Amerlkan ye e r.e e ""• ,... 

1 
c! 

1 
L 

5 Gri Tabıı.ko. f ınsıh!lllcrlndo kuvvetli ve umumidir, l Ancnk bu suret c c• et ıı.;onscr-
- • rl 1hl11C~ 11· 

BunI:\rd:ın b şı::ı bil' c 
Am Çorlu 

ltalyanları vaktile mağlup eden 

11. Menelik 
Son Habeı nkayH dolayı.sllt, kral- memleketi tııcrlnde hlmayclerlnln 

lann kralı me§hur n. Menellğ'ln lmıl kabul tdllmL, olduR"u suretinde tır>fs1r 
sııc aı1t rec!yor. ettiler. Bu ıcbeple 1mp:ıratorun itaı

Bu htlkfimdar 1842 de Şo:ı.'da d.~- yan1arl& &rası evvelce lylken tvnra
muştur. 1913 de Adls - Ababa'da 61dtı. dan açıldı. Muharebe bn.şlc.dı. Mcn"-
Şoa kralının o~ludur. Ba.baslnm llk İtnlyanl:ı.n lkl kere yendi. He~ 

yerine tahta. geçtikten sonra, tayın- 1896 da ltnıyanlnnn Adu:ı.'d:ı. u~ra
babası olnn o zamıı.nkl lmparator dıltin~ı bO?.GUn pek reel oldu. Donun 
aleyhine mücadeleye glr~U. Onun üzcrlııe aynı ne zarfında l\d 
halen olan Johannes•ıe muharebe Abeba'da bir mu:ı.hcdc ımznı nr le 
ederek yenlldl. Bu adnmm öllimti tlzı?- Habc~lstnnın 1stlk1~inl t ııım:ığa 
rlne 18&9 da imparator oldu. ErUre mecbur oldular. Menellk as' er'ı.kte 'e 
mtlııtemlekeslnl de ceçlren İtaıy:ı.n- slynsette olduCu k:ı.dar ldıır c•Ukte de 
farla o ııene zarfında Uaiyall mua- pek mahir bir z.'lttı. ller h u t:ı ~c
lıedeslnl ynpt.ı.. İtalynnlıır bu mua- nlllkler mc~d:uı~ getirdi. O C:u:.;una 
hedenln 17 :nc1 n;ıaddeclni liat;)eJ da mod rnle§t rdl. 
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HER AKŞAM 
nlR HİKAYE Mısralar B. Churchill'in 

mUbim nutku 

Akdeniz donanmamız. amiral So-1 
mervillein kumandaaı altında C.ıo· 
.,.. körfezine iirerek Alman nuilo• 
rinin Cezayir veya Tunu.ta ie&eral 
W eygand' a taarruz etmelt iize«e 'Ya• 

Hilmi mas:ı.smdan b:ı~ını lta1dırdı., lıkta Hllml Hadinin Aşıkane bir mu- purlara binebilecekleri bu den.is Ü.-
Önünde nçık durnn sigara paketine vaffakıyet kazo.ndığını gö.steren bit (Baetarafı 1 inci aahifede) ailnil ezici bir tarzda bombardıman 
uzandı. Bu sırada aklına gelen şu bir delil yoktu. bulunuyoruz k1, bu katil n tedh~ ettiği zaman gördük, 
mısraı yüksek sesle okudu: Şlrkettekl dostlnnndan Mecdi ile §eklindeki şantaj İngiliz maneviyatı- İtalyan mllletlne Mussolinl'nln 

.Eski konaklar glbl zavallı, luı.rnp Ahmed: nı zayıflatmak şöyle dursun o mana- kendilerini nasıl feci bir !\kibete .sü-
kalblm• - Ne oldu o.caba? .. dedi, seninki viyatı her hangi modem bir camiada. ?'Wl:ledl.A'lnl hısettlmıek lflzımdlP.. ce-

Arkııdaşlan gülerek ona bakıyor- pek n~esiz!.. Halbuki birkaç g1ln emsali nsla görülmedik şümul ve ~ld- nova bombardımanının sahU bo-
l:ı.rdı. Ahmed yanında. oturan Mecdlye evvel onda bir şeyler bekllyen blr dette bir alev haline getlrml.ştiı'. yunca. ve daltiarda inleyen top sesleri 
yavaşça mırıldandı: insan hall vardı. e~er Fransıs arkadaşlarımızın bu 

_Bir haftadan beri mütemadiyen Günler böylece geçiyordu. Parlak hadiseler elemll anlarında kulaklarına giderse 
aynı mısraı tekrarlıyor: .Eskl ko- ş rket arkadaşları okudu~ mısra- cİnglllz hava. kuvvetler! artmıştır -dostların faal dostların- yakında. 
naklar gibi, zavallı harnp kalbim ...•. lardan onun sevgilisi hakkında da ve daha. şimdiden gündüzleri havaya olduklnn ve dalgalara htikim bulun
Bu kadar kalbinden bahscttl~lne na- blrçoit şeyler ö~renmişlerdt. Bu çolı: hb.klmdir. Taarnızlann etaba şiddetli dukları hissini vererek onları ces:ı.ret-
Z!l.rnn seninki galiba Aşık... esmer bir kadındı. Bembeyaz dişleri olması muhtemeldir. Fckat bu tanr- lendlrecektlr. 

Mecdi bu fikre !~tırak etti: vardı. Gözleri pek güzeldi. Vücudü ruzlar daha kısa olacaktır. Öyle ki, Trablus hadl~eleri tarihin ancak blr 
_Ben c!e öyle zannediyorum ... diye balık etinde idi. Bunları hep Hilmi ilk zarerlmlz müstevliyi tardetmck ol- sahifesidir, İtalyan imparatorlu~un 

cevap verdi. Hadinin tekrarladı!ıı manzume par- du ise ikinci zaferimiz anavatıı.nda. inhitat ve sukutu tarihinin sahlfesl-
Hllıni sigarasından bir nefes çek- ratarından çıknnnı,ıardı. halkımızı tedhi~ etmek, işkenceye koy- dJr. cenuba do~ru 800 kilometre me-

tlkten sonra tekrarladı: Gene onların anladıklarına göre bu mak niyetinden mahrum eylemek sa.rede İngiliz ve Hint ordusu Sudan-
e:Eski konaklo.r gibi, zavnllı harap kndın biraz ha.indi. Zavallı Hllml Ha- olmuştur. dan müstevliyi kovduktan sonra Itıı.1-

kalblm .. • dlyi çok üzüyordu. Fakat blr gün ol- Bu arada hariçte teşrinievvel ayın- yanın Erltre müstemlekesinde dur-
Hilmi Hadi eski ve yenl şairlerin dilkça neşe ile şirkete geldl. O günü da. parlak hadiseler oldu. İki diktatör- maksızın ilerliyor ve Habe.şisto.nda bu

yazdıklan binlerce mısraı ezbere bl- birkaç saat hiç bir mısra söylemedi. den blrl, İtalyan diktatörü düşen lunan bütün İtalyan kıtalannın tecrl
lirdi. zaman zam:m işinden başını Lakin öğle yemeğine doğru uzun uzun Fransayı arkadan bıçaklıyarnk ucuz- dini tamamlamağa çalı~ıyor. 
.kaldırır, bunlardan birini olclukça gerlnlrkeıı ağzından §U mısra. dö- en bir imparatorluk kazanmak isteyen Buramı, tamirin ve fenalık yapan-
yüksek sesle okurdu. küldü: bu hllekô.r, hissiz ve fena adam, müş- lann cezalandırıldıklarının ba.şladığı-
Arkadaşlan okuduğu mısralardan cBuseden pabus glydlrdlm o nermin kül:ı.ta u~ramıştır. Hiç bir tahrik ol- nı görüyoruz. 

Hılmlnin o gii11lerde na.stl bir haleti paylne.. mak51Zln, iktidar hırsile ve hayvanı d 
ruhiye içinde olduğu l u derhal anlar- Bunu okurken gözleri meserretle bir ihtirasla Mussollnl Yunanlstana Naziler Bulgaristan an 
lardı. ÇUnkü Hilmi oku} cağı mısrn- pırıldıyordu. t:ıarı-uz ve lstllA teşebbüsünde bulun- harekete hazırlanıyorlar 
ıarı oyle gelşl güz 1 seçrr. zdi. Ağ-zın- Köşede oturan Mecdi: du. Fakat es:ı.tlrl Yunanlstanı t~mayüz inin 
dan dökulen l:ellmt. r onun o gün- - Gnlibn, dedi, sevglHsl buna ancak ettiren zaferleri gözlerimiz önünde Şimdi size geniş harp .sahnes 
Icrde neler hissettiğini, neler düşün- ayağını öptürmü, ... İşte Aşıkane mu- canlandıran kahraman Yunan ordusu daha elddl, daha karanlık ve daha 
düğünü nnlatırdı. Bebrnber ı:nhşLı~ı vaffakıyet bu kadarla kalmış!. . tarafından zelllô.ne bir tarzda kovuldu. tehllkcll tarc.flarını mevzuub:ıhs ede-
nrkı:ı.dnşları Hllmlnin hayatını Meta Aradan 1ki ay geçti. SevglUslnin Mussollnl, Arnavutlukta Yunanlı- ceğ!m. . 
olmdugu mısralard:ın takip ecterlerdl. Hilmi Hadiyi bırakıp bir zengin ada- ların kamçısı altında acıdım kıvranır- Kanlı rejıml sıkışmış ve çamura 

Ncteklm şu: tEskl kon:ıklar gibi, za. ma ka.çtı~ını lşltmlyen kalmadı. Ar- ken Mısır'ın ve Süveyş ko.nalının mü- batmış olan o felAket ada.mı bu kış 
vatı harap knlblm .. ıı nusraUe onun tık o birl eski, öte!cl yeni lkl mısraı daf~asına memur general wavell ve aylarında acaba neler hazırladı? Nn.-
ı U""unlerde tışık olduğunu anlamışlar- durmadan tekmrlıyordu. WUson, muahedelerden bize terettüp Eıl şeyt:ınl bir h~r:kct tasarıı:or? Ye-
dı. Çfmkfi Hilmi ne zamnn a.,ka tu- Bunlardan biri: eden ve ifası biran o kadar gü~ gö;:ii- niden hangl .kuçuk memlekv~ istllı\ 
tuls:ı hep böyle kalpten ve aşktan .. Bu bcndergehde herkes dirhem-Ü- ken tealıhütıer mucibince, insan, top, e~ilecek vey:ı- devrile~ek? Onunl:ı 
b:ıhsedcn şllrler okurdu. dinare tAbldlr• tcchlznt ve hepsinin fistfinde tnnk!ar- dunya hl\kimıyetı arasında yegilııe 

İ'lte blr hartadnn beri hep '>u : •Es- gibi eski bir mısradı. b tevk:ıldde takviye alm•sl:ırdır. kale olan adamıza bizim ocağımıza 
ki konaklar gibi, zavaliı h:ırap kalbim. Eunun ark:ısından da Hilmi Hadi "'" karşı ne tnrzd<\ bir tanrruz ynpacak? 
mısrnını habre tekrer ediyordu. üs- !}unu söylüyordu: Trablustaki zaferler Heplmiz bunu kendi kendimize her 

i halde sormuşuzdur. tcllk hnllnde dehşetll bir d:ılc:.nlık cYnzık oldu Süleyman etend ye... ttçüncU mühim hadise böylace Trab-
vnrdı. Pek düşUnccll görünü'-""rdu. llilunet Feridan Es 

1 
Şuna emin olalım ki, harp y:ıkıada 

JW lustıı. vuku buldu. Bunu memnuniyet' c rta k bi !h ı e k İşin•. mümkün mertebe erkenden biti- 1 şiddetli a ca • r sa aya g r ce ·-

1 kaydedebillriz. Bugün tam. iki ny o u- i iti i .. ·· rt ıı... Mussolinl rııc·or v:- "ıkıp "'ldlyordu. ANKARA RADYOSU f t r. H er n curum o a6' 
J ~ ,.. ., yor ki, M!sır·ın müstevli Italyanlarına ti ıı. t d ıbelerln tc 
A""'dnn 011 , on iki ... ün geçm!ştJ. --------------...J onu Arnavu U5a ı:ı an a · -... "' - ka""t hazırlanan büyUk mukabil ta- 11 Fak t ller 

H·ı1mı H"dlnln halinde hiç bir de~0l- o C! .,.. slri altında sa :ınıyor. a naz .. 1 °1nbat pazartesi öğle ve akşam arruzun haberlerini endii}e ve aynı t k R 
rılklik yoktu. Y:ılnız,,daima tekrar et- 12,30: Program, 12,33: Saz .semaUe- zamanda büyük bir Sllbırsı7.lıkia bek:- Macaristanürp'ı yu tıuı tdn.n:ıhrıi 1~~~~ılıa-tiC'I mısraı değiştirmişti, şimdi lklde lerl, 12,50: Ajans haberler!, 13,05: Ka- Uyordum. Her şey glzll tutulmuş, ha- da tüyler ert c d 

1 
in ~~ 

bir: •Sana gümüş gerekmez, altın bl- n9ık türkfıler, 13,20: Karı.şık prog- zırlıklar da iyi yapılmıştı. Fakat, mo- çıkardıkbn sonr:ı. Kara den ze m.., 
lezik 10.zım .. • mısramı söylüyordu. ram (Pl.). 18,03: Caz orkestrnsı, 18,40: dcrn harbin bütün vnsıtıı.lnrlle müceh- bulunuyorlar. Romanya a. muazzam 

A .... adaşları onun bo-yle mırıldnndı- 1 bir Alman ordusu ve hava kuvveti .,. ncessz heyeti, 19,15: Bir çeyrek hez, üç aydı:ı.nberi yerini tahklm eden 
11 

dişi 
ğını lşltukçe nralnnnda şöyle konuşu- eSweng11 (PU, 19,30: Ajans haberleri, on, on bir !ırkahk bir orduya vüeude getirilmektedir. Naz er e-
yorlardı: 19,45: Solo ve bernber şarkılar, 20,15: karşı 110 kilometrelik bir çölll bir rlni daha §imdiden Bulgarlstana da 

- Muhakk:ı.k parn canlısı bir ka- Radyo gazetesi, 20,45: Sevilmiş par- hamlede aşmak çok tehlikell bir ha- geçlrmlşlerdlr. Bunun, Bulgar hük<l-
dınn diiştü. Bnkstına altın bilezikten çalar, 21: Dlnley!ci istekleri, 21,30: rekettf. Sldl - Barranfde on binlerce metinin muvafakatile vukubulduğunu 
b:ıh,edlyor. Hediye mi alacak nedir?.. Konuşma, 21,45: Radyo orkestrası, esirin alınma.sile neticelenen kntl za- farzetmemlz lazımdır. Bugün tayyare 

- Dün onu çarşı içinde, mücevher- 22,30: AJnns ve borsa haberleri, 22,45: fer mümtaz bir vasfımız, manevra meydanları sa.yı~ı binlere lviar~t dAl-
cller arasında dolaşırken görmüşler. Mü1lk: Cazband CPU. lrudretlmb; ve düşmana üstün silah- man müstahdemininin lşgk a atı ınlnal -
Hı>ı· hı:ılde öyle olncnk... 1 ıı. sb :ı~ dır. Bu da, Alman hava uvve er n l Şubat Salı ... ababı larımız oldue;unu 1 at etti, o d""l- k 1 k t 

- Znvallının bugünlerde hali du- 8' P 1 k t t mnn ki ktıdr:otinden ve n!:ı•erl me",i- Bulgarl.:itandan kalkara ınre e e . rogram ve mem e e saa aya.- ~ _... " geçmelerini mümkün kılmak içindir. 
man... n. 8,03: Ajans haberleri, 8,18: Milzlk: yetıertnden o kadar tefahür etmişti. Bulnarlstanda ve Bulgaristan yol!le 

Hakikaten Hilmi Hadinin son gün- D'Aflt aı <Pl > 8 45 d G raı w l b"tü k t c. ."" parç ar . , , : Ev ıca. ını. ene ave ve u n omu an- Alman kıtalannın hareketto bulun-lerde büyük bir para sıkıntısı içinde la ımız v o d 1 t ll rn' gi 
r e r u arın a eş - ması için birçok hazırlıklar yopılmış-olduğu - söylediği mısralardan da - Kadık5y llıılkevind~ mutanlarımız ve onların ateşli İnı;\- tır ve belki de şu nnda bu ııerl hare-

anlaıjılıyordu. Konlerans llz, Avustralyalı ve Hintıl askerleri keti başl:ı.mı~ bulunmaktadır. 
Mesela bir gün şirkete gelmiş yeni 12/2/941 çarşamba ak§amı .saat taUhll çıktılar. Sekiz hart:ı. süren ve 

oairlerden birinin kaleme aldığı: 2~,ao da bay İbrahim Hoyl tnrafından uzun zamanlar askeri bir sanat eseri Londra 9 (Radyo sab:ıh saat dokuz
ıTm tın tın altın!• mısramı siiyle- (lnglllz edebiyatı) mevzulu bir konfe- ol:ıra.k tedklk edilecek bir seferde 650 da) - B. Churchlll, dUn geceki nut-
m\şti. k:ll t r idildi kunda, Bulgaristanın gene kaybolan raııs verilecektir. Herkes gelebilir. ome re mesa e g · tarafı lltl~am ederek yanlı• bir harc-Bundan sonra arkada~larınd:ın bl- , .,, 
rfnln yanına sokulmu~: 150 bin kitilik İtalyan ket ihtiyar etmlyece~ ve bu suretle SO 

- Bana 15 lira ödünç verir mlsln?." Genel direktörlük sene zarfında üçüncü defa olarak te-
diye ıtormu .. tu. k ordusu imha edildi laketıı bir harbe silrüklenmlyeceği fl-

y Of USU ml 
Aldığı paraları cebine yerleştirdik- Trablusun ıark•kısmında bulunan midini izhar ettikten sonra deva a 

ten sonra masasına dönerken gene: Genel direktörlük im koıuau dün deml§tlr kl: 
b h S 1 l l ı_ l d ve 150,000 den fazla olduğu bildi-eTın tın tın, nltın11 · mısraını tekrarla- sa a ... işi i e Mas aa. yo u üzerin e 1 cKüçülc Balkan memleketlerinin Al-

rilen talyan orduıu esir edilmi• veya mıştı. büyük bir intizam içinde yapılmıı· v manlara muJca.yemet hususunda birlik 
D.emek aşıktı, paraya ihtiyacı var- tır. 4 31 sporcunun i~tirak ettiği ve imha olunmuı~ur. Hemen hemen olmadıklarını teessüfle müşahede cdi

dı, sevgilisine hediye nlmak en bü- iki sınıf atlet arasında cereyan eden bir arada İngiltere ve Galles eyaleti yorum. 
yük 7evk1 idi. Okuduğu mısralardan bu müsabahların biriai 7500, diğeri büyüklüğünde olan Trablusun şark Eğer bu memleketler blrlıkte ha
tıu anlaşılıyordu. 3500 metre mesafe üzerinde koıul- mıntakası zapto)unrnUJtur. İtalyanın reket etselerdi Türkiye ve Büyük Bri-

B:\Zan arkadaşları nralanoda konu- muııtur. Alınan ncticel l d , hünhar rejiminden ıztırap çekmiıı tanyanın yardımlle nazllere karşı ge-
şurlardı. . . . . er oun ar ır. 1 il L L l l k 1 lr k t 

_ Acaba a"kmda muvaffakıyet ka- Bırmcı katcgorı: o an zava ı a.aooi e er urtan mışbr. çilmez ve kınlmaz b mu a.veme 
"' l A (B . ._ ) 2 7 16 Bedevilerden bu sağ kalanlar kendi- göstermiş olurlardı. Biz Amerlkadan 

zandı mı? rtaaı eşıdaş • asker istemiyoruz, harp malzemesi ve 
- Zannetmiyorum... Hcnilz <>skın il Kostantinis (Kolle1") lcrine zulmedenlerin karma karışık 

""' '- kl 1 gemiler istiyoruz. Eğer Amerika. bize 
llk devrelerinde oldu~unu gösteren Hl Takver (Be~iktaı) ar.açtı arını veya aonu ge miyen esir bu levazım ve alfltı verirse biz de 
emrunreler var. Galiba aşk yolunda Takım itibarile 24 sayı ile Atletik kafileleri halinde götürüldüklerini her güçlüğe galebe çalacağımıza ve so-
blr türl.? llerllyemlyor. Sevdiği k:ı.dın Yıldız birinci, 2 l sayı ile Kırmızı ta- görmüşlerdir. nuna. kadar mukavemet edecejtlmlze 
buna yuz vermiyor mu? Nedir? k .1,_- • F fh "k 11 f1 . 37 Mmr ve Süveyı kanalı emniyet· iman ediyoruz. 

- Galiba ım 1 ·ıncı, a 1 mu e e erı ıa· tedir. Bingazi limanı, üssü ve tayya· 
Nlh:ı.yet blr gün Hilmi Hadi halin: yı ile üçüncu oimuşlardır. İ.stllA teşebbüsü bu sıralarda her za-

de gdze çarpan bir sevınçle ~lrkete Üçüncü kategori: re meydanları ıarkt Akdeniz harbi- mandan d:ı.ha çok muhtemeldir. Fak~t 
geldi: ıBelkl bugün, belki ynrın ... ıı dl- 1 Nejad (Beşiktaıı) 18.20 nin heyeti umumiyesi için yüksek biz her zam:ı.ndan daha kuvvetli ve 
ye mı ... rnı tekrarlıyordu. ([ Mithat (Yıldız) ehemmiyeti haiz askeri bir noltta- daha iyi mücehhez bulunuyoruz. Ba~-

Çahştığı odada bulunan .arkadış- Hl Abdullah (Kuleli) dır.> 1 kumandan, kuvvetlerinden emindir. 
Itırı hemen işi nnladılar. Hılınl Hadi Takım itibaile l S sayı ile Kuleli ı Dört milyonluk ordulnnmızı yenecek 
se\"gftlslnden bir vnad alnu.~tı. Bu- b. . . 

21 
.1 K 

1 1 
.. k. . 

31 
Cenovanın hiç bir kuvvet tasavvur edemiyorum. 

günlerde her halde m"'hlm btr a!}k mncı, sayı ı e u e ı ı ınC'l, bombardıman! B. Churchill nlhat zafere olan kati 
muvo.tfakıyetı bekllyord:. L!'ıkln ara-

1 sayı ile Atletik Yıldız üçüncü ol- imanını beyan ederek smünü bitır-
dan üç dört gün geçtiği halde orta- 1 muelardır. Bu sabah ıafakla beraber miştlr. 

·Tefrika No. 69 

Kadının Zaferi 
~rncllifi: r. de Coulevaln Tt•ı·eüme eden: (VA - N(l) 

Yüksek sesle: Kabaca hakikati aksettirir. Ziyanın 
c- Güzelle~mei:i de becer· tesiri yaman bir şeydir. lnaanın hat-

• 1 d d. larını ve satıhlarına olduğu gibi ca-mı~ ... > e ı. 

Ve fotoğrafı kendinden uı:ağa mın üzerine nakleder. Bir fotoira-
komik bir hiddetle fırlatarak: fa bakınca, caniyane bir fihi de, 

<- Her şeyi beceriyor ... > gizli bir hastalığı da sezmek müm-
Soma, odasımn içinde dolaıtı. ı kündür. Gerçi bizler w her: üz. bunları 
Yava, yavaş yatma kılığına gir· bir çehreden okumagı bılmıyoruz. 

di. Ayna ının önüne oturdu. Müte· Helene.in elinde tuttuğu resjm
m?.diyen saçlarını fırçalıyordu. Bu de, Sant' Anna'nın güzel başı, bil· 
saçları ba•ının üzerinde zarif bir tün kuvvet ve ihtişnmile tebarüz 
şekilde topladı. ediyordu. Pek canlıydı. Kendisine 

Orada b:.ılunan- ikinci resme bak· Luceme ve Ouchy' de baktığı gibi 
ıramak için bütün gayretimi sarf edi· bakıyordu. 

Helene bunu eline eldı. Lelo'nun 
fotoğrafını merakla tedkike başla
dı. 

İ~te hunun üzerine kalbi tiddetle 
çarpmağa başladı: Her şeyi yakın 
görüyordu. Gayetle biçimli olan bu 
gözler. Muntazam burun. O mü
kemmel hatlı ağız. Ve bakıılarda 
latin ruhunun akl'i olan bir pırılda· 
yıı ... İhtiraslı dudaklarda müşfik 
bir ~ey titriyordu. Bu, belki de bir 
arzuydu. 

Erkek ka11ısında o derece canlan
mıştı iti, Helene pertevsizi elinden 
dü§ürdü. 

Ayağa kalktı. 
Tepeden tırnağa kadar titriyordu. 
Büyük bir asabiyete kapılarak, 

fotoğrafı, alev alev yanan ıömine
nin içine attı. 

resmi bir kül yığını haline geldi. 
Helene, minimini mendilile alnı-

nı ıildi. 
Ter içinde kalmııtı. 
Yüksek sesle: 
c- Feci ..• Feci .. .> dedi. 
Sonra, içinden ilave etti: 
c- Belki de bir fotoğrafın içinde 

insan hayatının bazı parçaları var
dır.> 

Bu küçük hadise, aon yirmi ay 
zarfında hiçbir ıeyin yapamadığı 
derecede, Hclene'in ruhunu altüıt 
etti. 

Tahakkuk etmesi mümkün olmı
yan bir emcli,n ıztırabile dünyada 
her ıey ona soğuk görünüyordu. 
Hayat bile ... Bu, alelade ve apaçık 
bir ıztıraptan dahi daha tahammül
fersa bir gizli acıydı. 
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1 ORDULARI DURDURAN KADIN f 
Tefrika. No. 3G 

Karakoyunlular, Tilrklerlıı bQyült 
bir ordu lle gel<liAinl görQnce ıehrln 
şimal cihetine kaçIDllJla.rdı. Zaten Ka
rakoyunlu beyi Yusuf bey Çelebi Meb
medle harp etmek fikrinde deA'lldi; a.s
kerlnl alarak iferi çekllm~tt. Esasen 
şehir bin beşyül.i matre yükseklikte bir 
dajt üstünde kurulmuı olup çok eski
den knlma büyük bir saray harabesi 
ve kayanın içino oyulmuş, kırk basa
makla lnlllr garlb bir kapısı vardı. 
Karakoyunlular, bu klıpıyı da serbea 
bırakıp dağın arkasına. kaçtıklarına 
bakılırsa, şehri muharebesiz olar:ı.k 
Türk ordusuna teslim etmek l.&ter gi
bi görünüyorlardı. 
Şehrin bu esrarengiz kapısında llk 

önce Saide araştırma yaptı. 
Padişah şehir kapısını yoklatmak ve 

vazlyett yakından anlamak istiyordu. 
Bunun için b~ atlı seçilml§tl. Bu beş 
atlıdan biri de Ba!de idi. 

O zamana kadar geçen hMlsesiz 
günler içinde Saide kendlnl göstere
memlştl. Bu fırsatı kaçırmadı. Şehir 
kapısına vnrdıklan znman lca.pıyı açık 
buldular: ıBu, blr tuzaktır!• dediler. 
Fakat Saide: 

- Böyle tuzak olmaz. Düşman kaç
mıştır. 

Diyerek kapıdan içeriye girmek iste
di. Arkadaşları çekindiler, girmedHer. 
Saide atından indi.. lca.pının açık ka
nadlannı ardına kadar nçtı. Kırk 
ayak merdiveni indi.. geniş bir av
luya, oradan da Jca.lenln içine geçtl. 
Buralarda hiç kimseler yoktu. Yalnız 
avlunun bir kenarında seksenlik ve 

Yazan: İSKENDER F. SERTELı.1 

Çelebl Mehmed, Baldenln &Wnl du· 
yunca. sevindi: 

- tGte o ~eldi ... 
Diyerek yerinden fırladı. Çelebl 

Mehmed merak ve telA§ içinde ne ya
pacağını düşünüp dururken s:ı.ıcıt 
ta.m vaktinde yetlşml§tl.. ayaklan diz
den yukarıya kadar çamum bUlnnllllf. 
yüzü gözü lqmter içinde ka.lmııtL 

- Padişahım! dedi. Arkadaşlarını 
galiba beni öldi1 sanara.k dönmü.tler; 
Halbuk1 ben kale kapısından içeriye 
girdim.. k.lınselere raslamadun .. kaı. 
avlısına geçtim .. oralarda da klınseleı 
yoktu. Bir lhtlyar dilenci bana Ka
rakoyunluların şehri soyup kaçtlkl~ 
nı söyledi. ve: o:Türklert d5rt gözle 
bekliyoruz., dedi. Halkın bütUn erza
kını alarak, dün şehirden uzaklM,mış
lar. Yerliler aç kalmışlar .. 

Bütün gördüklerini anlatan Saide 
Türk ordusuna bu yarorlığile büyük 
bir hizmet etmlıı oluyardu. 

Çelebi sultan Mehmed, Saideyi tak
dir ve taltif ederek, ordusuna hare
ket emrini verdi. Ordu hazırlandı.. 
hareket etti ve şehrl bir kl§inln bur
nu kanamadan işgnl ettl 
Kasabanın Sıvas ~ehrlne uzı:ınan yo~ 

Iu üstüncte birkaç saat llerllyen Türk 
atlıları kimseye raslamıyarak, tekrar 
§ehre dönmii§lerdl. 

••• 
Samsun yolunda 

Karakoyunlularla 
ilk çarpı§ma ..• 

uzun saka.Ilı bir ihtiyar diz çökm~ Çelebi sultan Mehmed, Şib!nknra
a~layıp duruyordu. Saide yarım türk- hisanııd:ı. çok knlmadı. Kaleye btr 
çeslle ı;ordu: mlkdnr muhafız bırakarnk, Samsunu 

- Bu kalenin lçlnde kimseler yok zaptetmei.: ve sahile inmek Uzere Ka-
mu? rnhlsardan ayrıldı. 
İhtiyarın nurani çehreslnds mer- Karakoyunluların en büyük kuvvet-

lınmet dilenen bir tcbes..."ilm belirdi: lerl Samsunda idi. • 
- Hayır. Kimseler yok. IIepst kaçtı. Knrnkoyunlu beyi .Kara Yusuf bey. 

Sen nereden çıktın? Gökten mi 1n- Çelebl Melımede: 
din? •- Karahlsarı bıraktım .. blze uzak-

Salde ihtiyarın yanına yaklaştı: tı ve bir faydası yoktu. Fnknt Sam-
- Ben Türk ordusunun süvarilerin- sun ve havallslnden sana bir kant 

den blrlylm. Pı:.d!ş::ıh ordus!le şebli! yer vermem. Boşuna. ut;raşma!• 
knpısında konakladı. 

- O halde yalnız olnrak neden do- Diye haber göndermişti. Kara Yu-
lnşıyorsun buralarda? su!, bu haberle aklısıra Çelebi Meh-

- Gözcil olarak kaleye girdim... medi tehdid ederek gözünü yıl<lıra-
Klmseyl göremeyince şaşırdım. caktı. 

- Onlar korktular, yavrum, kaçtı- Oysa kl, Çelebi Mehnıed: 
lar. P:ıdt.,ah!I. git, haber ver.. he- - Sefere çıkm~ken, ıc:ırakoyunlu-
men şehri il}gal etsin ve blzl açlıktan lar davasını bitirmeli ve onlan esti 
kurtarsın. payıtahtıarı olan Azerbaycana sür-

- Neden aç kaldınız? mellylın.• 
- Karakoyunlular erzak ambarla- ~!yordu . PadlŞ3.h bunn karar vcr-

r!lIUZı boşaltıp, bütün yiyeceklerimizi m..ştı. . · 
aldılar. Ben bur:ıda eskiden beri dl- Kara Yusuf bey Samsun ~e havaı:
lenerek geçinirdim. Dünden berl ge- , sl~dekl halkı o derece bezdirmişti k • 
ıip geçen yok. Bir lokma. ekmek ve- Turk ordusunun gel~ğlnl . d~yanlar 
ren yok" açlıktan ölüyorum. lı.deta s~vinlyor ve bırb1rlerıne. 
_Şehre neden gitmlyor.:ıwı? «-Türkleri kar§~ı:aıım. , 
_ Bacaklarım tutmuyor. Kötürü- Diyerek yollar:\ dokülüyorlardı. 

Çelebi Mehmed Samsunu almn~ 
azmetmtştl. 

milın. 
Saide llıtıy:ırın haline acıdı. Arka~ 

t.ındnkl torbadan bir mlkdar yiyecek 
verdi: 

- Merak etme! Biraz sonra şehri 
alacağız •• karnuu iyice doyurursun! 

Saide vaziyeti anlayınca ayni yol
lardan dönerek kapıya çıktı. Ark&· 
daşlanru bulamadı: 

- Yiğitler.. kahramanlar.. nerede
slıılz? 

Diye haykırdı. Saldenln gür ses1 
yüksek dağlardan tekrar kendi kula
ğına aksediyordu. 

BeUlydl ki, arkadaştan Saldeden 
ümidierinl keserek dönüp gitmişlerdi. 

Saldenln atı da meydanda yoktu. 
Saide çamurlu yollardan yürüyerek 

lkı buçuk saat sonra konak yerine 
vardı. 

Kendisinden önce gelen atlıl:ı.r pa
dişaha, Karakoyunluların şehir ka
pısında müthL'} blr tuzak kurdukları
nı Söyleml§lerdl. Çelebi Mehmed ye
ni tedbirler almayı dilşünilrlcen, biraz 
sonra çadırın dışında bağıran Sa\de
nin ı:;eslni duydu: 

Bırakınız beni.. padişaha, kale 
içınde gördüklerimi anlattı.cağım. 

Halbuki, Saldenin arkadaşları, onun 
bindiği atı boş olarak getirmişler ve 
pndiş::ıha: 

- Saide dilşmanın tuzağına d~
tü .. helak oldu! 
Dem!şlerdl. 

Bir sabah, New • Y ork Herald 
gazcteeini okurken, Helene'in gözü 
bir konferans ilanına iliıti. O gün 
Hintli Ceteradji tarafından Bodinie· 
re tiyatrosunda verilecekmiı. İspir· 
tizmaya dair. 

Amerikalı kadın böyle şeyleri 
merak eder. Zira onun dima!;ı, mü
temadiyen cyeni> nin peşinded·ir. 

Dünyanın hiçbir yerinde, Amerikıı
da olduğu derecede ispirtizma ne
vinden ıeylerle uğra,tlmaz. Hem 
Nevyorkta, Filaaelfiya ve Bostanda 
Budizm büyük rağbettedir. 

Sulh ve sükunun timsali olan Bu
da heykeli dünyanın belki de en 
faal, en ateıin mahluku olan Ame
rikalı kadının odasında büyük bir 
tezad halinde bulunur. Bir Hintli
nin konferansını dinlemekten Hele
ne herhalde kendini alamazdı. 

samsun yolunda Karakoyunlularla 
Uk çarpışmalar başlamıştı. 

Saide burada da kendini göstermek 
fırsatını buldu: Yolda blr ça.yın ke
narında konaklıyan ordu, Ueriye blr 
keşi! kolu göndermişti. Bu kol, 1tt. 
saat Uerldekl CAyıbo~an> geçidini tut
muş olan Karakoyunlu atlılarının 
mlkdannı anlıyacnktı. Zira yolda ge
lirken, Çelebi sultan Mehmede: 

- Karakoyunlulann atWan alı.la 
ntlılnnnızdan çoktur. 
Demişlerdi. Padl§ah bunu anlamalc 

lıtlyordu. 
Keşlt kolu, aradan yirmi dört sal\' 

geçtiği halde dönmemı.,tL 
Çelebi Mebmed, ertesi gün maiye

tindeki cengberlerden Tuğcu Ahmed! 
çağırdı, yanına üç beş atlı vererek: 

- Onlann izini ancak sen bulabilir
sin! 

Dedi, ve peşinden gönderdi. 
Tuğcu Ahmcdln o akşam beheme

hal dönmesi IAzımdı. Ahmed lkl saat
lik yo1u daha çabuk alablllrdl. 

Gidip gelmesi dört saat süren btr 
yold::ı.n güneş bntmadıın dönmesi icap 
eden Tuğcu Ahmed de ilk keşif kolu 
gibi o gece dönmeyince. padişahın ca
nı sıkılmıştı. 

- Bu geçldde bir sır var. O iden gel
mt~·or! 

(Arkası nr) 

Bunalr zarif, mistik insanlar değildL 
Fakat çok enteresandılar. Araların• 
da ciddt tavırlı, sivri kafalı adam• 
lar, rahipler, protestan putörleri. 
orta yaşlı, saçma kılıklı, sinirli, en• 
dişeli kadınlar vardı. Bu halk ara· 
ıında altı tane kadar da güzel ve 
zarif Amerika}~ !.:adın d-ikkati cel
bediyordu. 

Sahnede evvela bnı;ka hatipler
den ıonra Brahma rahibi de görün
dü. Genç ve ihtiıamlı bir insan. 
Yanında bir tercüman bulunuyordu. 

Cetteı:adji beyaz ipekten bir el
bise giyiyordu. Belinde geniş bir 
ku,ak bağlıydı. Esmer parmaklarile 
hu kuşağı tutuyordu. Ba~ında, biraz 
uzun siyah saçları üzerine zarif blr 
sarık oturtulmu§tu. Teni, Uzak Şar
kın hararetile kararmıştı. Şayet göz
leri mistik bir ate§le yanmnsaydı, 

yordu. Bu bakıııların tesirile, genç kadı· 
Nihayet kendine hC:kim olamadı. nın çehrui müliiyimleşti. Çoktandır 
Bu resmi eline aldı. almadığı tatlı bir ifade aldı. 

Fotoğraf, yüzü Helene'e dönük 
olarak, ateşin içme düşmüıtü. Ateı. 
yavaıı yavaş mukavvayı sardı. Asid 
ve hararetin tesirile, kağıt üzerinde
ki çehre canlanır gibi oldu. Alevleı 
ortasında gözler ona bakıyor, du
daklar gülümsüyordu. 

Kont ve kontea Saat' Anna onu 
ille Romaya davet ediyorlardı. Ro
madan sanki bir cazibe onu çekiyor- Hemen dostlarından birine bir 
du. Bütün kalbi 0 tarafa doğru gi· ~ektUJ. yazdı. ı;::onf~ranaa birlikte 
d . d O ra'yı as·ı b·r kad gıtmegı ona teklif ettı. Dostu olan 

bu çehreye adi bir yÜ7. denebilirdi. 
Bütün ~ahsiyeti. kuvvet, safiyet ve 
tatlılık ifade ediyordu. Dudaklarını sıktı. Garip bir tesadüf netice.3i olarak, 

Kaslannı çattı. bay Ronald o sabah, en iyi pertev• 
Bir müddet baktı. sizlerin Pariste bulunduğunu aöyli-
lstihfafal: yerek, bunlardan bir tane satın al-
- Rötuş yapmı,lar... olduğun· mıştı. Getirip karısıM göstermİ§, 

dun daha güzel göstermigler... ınnsanın üzerinde unutmu§tu. lıte 
Fotoğraf, snnat e5eri değildir. ! ~imdi de burada duruyordu, 

Helene dehtıetle dona kaldı. 
lztırapla açılan gözleri yanıllt sey

red·iyordu. 
Bir müddet sonra, S'lot' Anna'nm 

ıyor u. o ı ı ın ro· 
Iünde görmek onun için yenilmez kadın bunu kabul ettiğindeırı ikisi de 
bir arzuydu. Hem onu dayısile de Hintliyi dinlemeğe gittiler ve iki 
barıştırmak istiyordu. koltuk bulabildikleri için cidden 

&adetler ve şifalar da, tıpkı fe- mc.."lllnun oldular. 
laketler ve hastalıklar gibi inıana ı Küçük salon pek kendine hu bir 
umulmadık bir anda relir. dinleyici kalabalığı ile dolmuıtu. 

Bakı~larını biran salonda gezdir· 
di. Sanki böylelikle herkesi nüfuza 
altına almak istiyordu. Bu nazar se
yirciler üzerinde, hilhessa kadınlar• 
da arzu edilen teairi bıraktı. 

(Arkaaı nr) 
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lstanbul Emniyet Sandığının 31 ilkk8nun 1939 tarihindeki bilançosu 
HESAP DEVRESi (7~ 

AKTİF 

KASA: 
Banknot 
Gümüıı 
Uf atlık 

Bankalardaki pamlar 

brrtYAT :AKÇF.Sf: 
Adi ihtiyat akçesi 
FevkalAde ihtiyat üçeal 

, TAHSİS EDİLMİŞ KARŞILIKI:AR: 
Mevduat munzam karşılı~ (13. K. il. 18): 

181 211.94 

1 085 003.06 
1 O'l8 817.10 e 294 '132.10 Muhte111 zarar karşılıp (B. K. M. aıy . 

ESHAM VE TAHVİLAT CUzDANI 
tŞTtRAKLER 

ı 388 666.50 Tlevvüz edilen gayri menkuller kıymet teııeaztılQ DJJJhlJ. 
· 331 G00.00 Sair karş2hklar 

SENEDAT citZDANI: 
Vadeleri iki seneyi geçmeyen liume titmalarl • 

AVANSLAR: -ııı 
Esham ve tahvlltı.t mukabllJ avaııslar 
Sen edat üzerine avanslar 

l&UHTEL1F TEMİNAT UZERİNB :AVANSL:&R: 

Mücevher karşı1ığı avanslar 

Altın • • 
Tevdiat » • 

iPOTEK KARŞILIÖI AVANSLAR 

SAİR l\!UHTELİF BORÇLULAR 

DEMİRBAŞ EŞYA: 

Makineler 
Ka~alar 

Mefruşat 

GAYRİ :MENKUL MALLAR: 

Sandık bina.sı 

Diğer gayri menkuller 

NAZIM HESAPLAR 

118 141.85 
8 201.58 

4S8 514.55 
12 844.19 

2'74 661.48 

3 599.73 
s '707.08 

12 985.33 

201 841.20 

346 159.37 

124 34S.43 

'725 420.22 

8 705 '731.69 

!1 .tf56 068.95 

20 292.14 

647 800.57 

90'7 837.86 

22 186 798.41 

MUHABiR BA1''KALAR • 
MEVDUAT: 

Cari hesaplar 

TASARRUF: 
G ay vadeli 
1 sene vadeli 
2 sene ve daha f e.zla vadeli 
CnrJ hesaplar 

.MUHTELİF ALACAKI.U.AR 
NAZIM HESAPLAR 
KAR 

• • 

KAR ve ZARAR HESABI 

1 

MASRAFLAR: 
Maaşlar ve ücretler 
id:ıre masrafları 

Vergi ve harclar 
Sair masraflar 

VERİLEN FAİZLER 
MUHTELİF ZARARLAR 
AMORTlSMA'NLAR 
MUHTEL1F KARŞILIKLAR 
KAR 

YEKttN 

Devlet Demiryolları ve Limanlan lıletme 
Umum idaresi ilinlari 

. 
247 627.53 

25 442.45 
!U 997.92 
17 S33.10 , , _____ _ S22 «ll.00 

877 523.90 
2 554.39 

21 605.42 
26 130.00 

290 734.14 

ı 546 948.85 

Çocuk donları 
İçl JAstlk, dışı haUs ipekten ya

oılmı: gnyet mı~lam ve çok 
dayanıklıdır. 

ALINAN FAİZ VEKOMİSYONLAR 
MUHTELİF KARLAR 

BANKA HİZMETLERİ MUKABİLİNDE ALINAN t)CRET (VE 
KOMiSYONLAR 
İŞTİRAKLERDEN KAR 

MEMUR ALINACAK 
Hukuk veya Yübek Tıcaret Mektebi mezunu, tercihan Ticui bir 

~eueaede çalışmq, rntihaaebcye a§İna bir memur almacafmdan 
taliplerin muhtasar tercümei hallerini bildirir bir mektupla Ankara

• (SOS) nnmAralı posta kutusuna müracaatJan. 
23 metre uzunluğunda ve g met?e genişliğinde •e 2,70 metre ytlksekli

tinde ııJ\.<mp l>lr 91tt yeni dııb:ınm ln§nsı n bu dubalann b1rbırtne bıı~lıuı
mıısı ve 180 günde Devlet deDllr yollan Hay~ limanında teslimi ka-

ıı:ıh z:ırt usuıııe eıtsntmeye konmuştur. Muhnmmen bedeli •
3585

1
2
• llra~r. OiŞ CIKARILDIKTAN SONRA ,DiŞ APSELERiNDE,AKIL D'ıŞI llTIHAPLARIHDA 

Eksiltme Haydarp:ı~dn gnr binası dahlllnde blrlncl 1şletme tam syonu n-
rntından 3/31041 tarlhlne müs:ıdlf p:ızn.rtesl gilnil .sa.at clh 0n birde 

1c;;ı . Rın~• Dı~S S U 
fdllec~ktlr. Bu gtbt dcnl.z vesaitini eTielce hllsnil suretle yaptıkl:ırmn d r W1l. 
bir ehliyet ,·esıknsı ne birlikte teklif ınc1ttupıannı me.zrufen aynı gün saat mart.JUJına. dikkat. Toptan nt.ış NUH iLiK OLARAK GARBA.RASi BU ILTiHAPLARIN IFASINI TEMlH E0 
ona lıra .. ftr komisyon relsllğine vemıelerl lfızımdır. Posta ile gönderilecek yeri: Slrkecl Orhanlye ead. No. 

,..,. hU 1 ~abul edll:mez 28. Tel·. 209n2 ....... 1......,f ....... ·-si+-_ 11111Hcu.rııııııııcıı:r:aıt11sııı,111111111111111ııııııııınııııııııııııınnıHI 
tekJıfler lçln postada vakl olabilecek teeh r er ~ · ., ...., ..... ..un: u 

Mu,akntk teminat .. 2688• lira c9• kuruştur. Fennl ve elt.slltme eartname tanbul • Atcıı. Denız Levazım Satın Alma Komisyonu ilanları 
ltrUe mukavelename esaslan ve planlnn 1darcmlz1n Haydarpo.ş:ı. Ankara lm••••••aıı•::m•mii 
Ye İzmir veznelerinden 180 kuruş mukabilinde alınır. (758) ı11111111111H11111111111111uu11111111111111u11111111111111111111111111111111 

Vakıflar Umum müdürlüğUnden: 
Kapalı znrf usulile mevcut slnema salonunun ı:yat.ro tAtb!kAt sahnesi 

olnrnk tndilen Inşa.nt ve tes!satınm ek.slltme Uariıdır. 
l. - Eksiltmeye konan~: 1 Anlı:arnd:ı Ak köprü caddesinde iltlncl vakıf apnrtıman bı.nası dnhllln-

de bulunnn sıncmıı. sruonunun tadllcn tiyatro tatb!kııt sahne!! lnt.aat ve 
ıe..stsatının IJı:mtU ve Uma.mı. 

2 _Bu inşaat ve tes!sntın Jı:eşlf bedcll al72649ı lira c35ı kuruştur. s: _ Bu tadllen ın~at ve testsnta ald fennl evrak fUillardır: 
A. - Inşaat ve tesisat mukavele projeleri; 

B. - Jn~snt ve tesisata ald fennl şartnameler, 
c. _ İnşan t ve tesisata ald eksiltme ş:ı..rtnamelerl. 
D. _ inşaat :ve tesisata ntd vahldl fiyat cetvelleri. 

5 §ub:-t 1941 t!l.r!h!nde 

ZARiF E - inşaat ve tesisata ald proJelcrl. 
F: _ İnt;:ıat ve tesisata a.ld umumi ve husuıi §arlnnmeler. Tilccar Terzihanesi 
o. - inşant \•e tesisata ald keşif evrnkı. 
" _ ücuncü maddede gösterilen evrak: Vakıflar umum m\ldürl~n 1n- Beyo~lu İstll:l~ caddesl Prnnsız 

20.000 kilo .süt 
10.000 kllo yoourt 

Tnhm!n bedeli 
Lira Kr. 

3200 00 
2125 00 

6325 00 

İlk teminatı 
Lira Kr. 

S99.SS 

l - Yukn.rdn yazılı ~t \·e yo~ur'dun 17. Şubat. 941 pazartesi günQ :saıı.t 
14 de knpnlı zarfln eksiıtmesl yaptlncaktır. 

2 - l.şbu wt ve yo~rdun tahmin edilen bedelleri hlznlannda g~erll
ml§ olup 111:. teminatları 399 lirn 38 kuruştur. 

3 - Şnrtnıımcsinl görmek ''e nlmnk !steyenlcrln her gün ve eksiltmeye 
1§tltnk edeceklerin do tıım.im edecekleri kapalı znrfinnnı belll glln ve 
saatten bir snnt evvellne knctnr Knsımp:ışnda bulunnn komisyon bnşltıuılığı-
na makbuz mukabilinde Termeleri. e683• 

İnhisarlar U. l\1üdürlüğünden: 
pat" mtldilrlyetlnde bedell keşfin yU.z binde b~l olan 18631 kuru§ bedel mu- ~t k!tnphnnesi karşısında 378 
bb!llnde veılllr. No. da. I - Şartnc.mc ve nümunesl muclblnce 170 ton slklop çemberi 

5. _ Eksiltme 1/4/041 tnrlhlne rastlayan &ılı gfhıU mat on beşte Vakıf· A Ç I L D I lıklA mbn c.lınacnktır. 
!at umum müdilrlüıiil t.nş:ıat mfidürlyet!nde toplnnacnk 1ha1e tonıJsyonu N:ıdlde kumnşlnn, en mtışkülpe- ll - Pazarlık 2012/041 perşembe günü saat 14 de İstanbulda Knbat:!.§ta 
marllet.J.yle yapılacaktır. Teklif mektuplnn ka.rarl~nlnn uatten bir sant send m~terlleri her cihetle nıem- Levazım ve mftb:ı.ynat şubcs!ndekl alım tomlsyonund:ı yapılacaktır. 
nvellne kndar makbuz mukabilinde komisyon relsllğlne verilmt§ olacaktır. mm edecet.tlr. lII - Şartname ve nümune sözü geçen §Ubedcn parasız Qlınablllr. 
)aosta gecikmeleri §aynnı kabtll değildir. Milkcmmcllycttc ıtına. Te titizlik. IV - fstckHlcrin pazarlık !çln tcy!n olunan gün ve s:ıntte tcklll ede-

ı 806 288.09 
178 464.27 

.299 521.65 
125 063.04 
87 505.50 

17 017.57 

829 864.SS 
8 838 616.53 
8 fi95 506.44 
• 098 951.54 

PASİF 

T0Bx: LİRABI 

1 D84 '752.86 

492 090.10 

67 .295.92 

17 017.57 

17 662 639.04 

'158 431.33 
907 837.SG 
296 '134.14 

22 186 798.41 ,. 

1 451 939.71 
51 516.69 

24 292.45 
l9 200.00 

1 646 948.85 

8ohlnn safa v yukandıın aşağı: 

ı - Tra:blusgarpte bir şehir - B. ba. 
2 - Fenn de~U - fü'ıf,'ld ynprı:.(;ı. 
! - Bir mndcn - Bayılanlara kokln-

tılır. 
4- Ödensin. 
~ - Şlkfu-n çıkmnk. 
8 - Ter!l çok değll - Prens. 
7 - Ana bnba blr erkek kardeş. 
8 - El!nc çabuk • Sebrp. 
9 - Tersl şaibedir - Başına •H• 

gelirse devlet knsnsı olur. 
10 - Memurların mc.aş kanunu -

Bntınn tK • gelirse ~akalı blt.ınrz. 
Geçen bnlnıacamızuı halli 

Sold:ın s:ıı-a ve l ukandıuı aş:ığı: 
ı - Beledlyecı, 2 - Er!yebllir. S -

lJmnnaglr. 4-.EynleUmlz, 5 - Dene
me, Et!, 6 - İbat-0, su, 7 - Yiğit, 
S~·ıa, 8 - EllnıeuyE;un, 9 - C!rh, 
Fu. ıo - :tr. zı~ nlı. 

G. _Eksiltmeye gireceklerin c9882ı lira c45• kuruş muvakknt teminat ı~mmmm•ll!lli!lm••KW ceklcrl ııat üzerinden 3 7.S güvenme paralaıile blrlll~tc mezl:<tr tomJyşonn 
~elerl n aşııtıda yazılı ns1kalan haiz olmala.n §arttır. Bu vesikaları Uı- mllrnca.atıan. (657) • -~ ...... 
.._edemeyenlere t\çtineti maddede zikredilen evrat verilemez. Kı·ralık hamam 

&• 941 yılma ald tıuret odasındıı.n a.l.uı~ vesin 
B. Na!ıa vek!letınden alınacak müteahhltllt vesllcası Türk Hava Kurumu Genel Merkez 

b .. ft~ıı te.sıs:ıt ı..ı yr.p ' Kuzguncuk lcadiye cadde.-
0• En 8.§$ 1t1 ytiz bln llralılc tnşa.at n u ......, - mı, "° · d ti Ba~kanhg"' ından : Ecılebı 

IDnvnttak: olmuş bulundutwıa dair vesika. ım e ta ı ıuyu ile maruf Dağ ::." 
'f. _ Eks1.ltmeJe rtreceklerln kapalı zarfının J.hzannda u teklif mek- Hamamı Jdrahkhr. Ye§ilköy l - Şn.rtname ve nnmunc:;lne göre yaptınıacıık 500 tnne altın madn!ya Senelik 1400 kurtll 2'700 ınır~ .._,A__ b -""'ann tevdllnde ,. posta ne cfuıderllme- Santral ıolcnk 13 numaraya kapalı :rnrf nsullle ekııııtmeyc konulmu~tur. 8 Aylık '150 • 1.u:n ~ 

... .,~wm ~da n U :r.ıuu Muhammen bedel!, 150000, muvakkat temlnntıı 1125 liradır. 3 Aylık ~ • 
llnde 2400 Sayılı kanmıun 12, 3!, H üncft maddelerlne harfiyen riayet edil· müracaat. 2 - İhnlesl, 17 §ub:ıt 941 pazarte.51 günil ıı:ı.nt 16 dn Türk hava kurumu ı Ayllk ~~ : 800 11 

llleat lAı:mıdır. genel mcrtez binasında. yapılacaktır. I'""'.::-'.~--;;.;,;-;__=.,_!•~ 
8. - ~u ln;a&t n ttsısatın bedeli 'f&h1d1 tıya.t esası Czerlnden Mene· ·~---... ••••••.. J - Nilmunesı görülür ve §arlnıımes1 parasız verlllr. Posta 1ttlhaıhnn. dnhll olmıyan 

eektır. ce98ı •DOOll 4 - :t'stcklllcrln !il.zumlu temlnat ves!kalnnnı havi tnpah Wfinnnı ecnebi memleketler: Senellğt: Dr. F E T H İ ihale r.ıatınden blr sııat evvellne kadar komlsyonn. vermeleri. (G80) s~. altı ay~ 1900, 00 aylı~ 

Devlet Deniz Y ollari İfletme 
Müdürlüğü llinlari 

Umum 
1000 kurc&tur. 

LABOMTIJVARI Selimiye tümen sabnalnıa komisyonundan·. Teldonlaruıın: RAşmuhArrtı: 2056 
Cerrahpaıa lıutanetıi bakteri· 1 - As.kerl 1btlynç 1çln •8• Gar tondan tbarct 5 parta. s:ı.deyn~mın evsnf Tau işleri: 207115 - idare :?06Sl 
yo!oiu kan, idrar, balgam, dnhll!nde olmak üzere H/2/041 cuma. günü sno.t ıı de Sellmlyedek1 Tü- ftlüdiir: !04Jn 
mevadı pita tahlilleri n {id· men Satınalma. kom.L5yonund:ı. ayn ayrı paznrlıkla satın alınacaktır 

Pazar p0St851 . rar nntasUe ıebeli~ .. ilk gün· 2 - Tf!karrlir edecek fiıı.t ilze-rlnde.n % 15 teminat alınacaktır. . ~90b ıl\luharrcm 13 - K:ısmı 95 
•- 8. m. GO. ög, İkl. Ak. Yat. 

, 0 terinde katt te,hili) yapılır. Selimiy r· ti 1 k . ı:. ıı.47 ı,27 s,53 9,u 12.00 ı,33 
Karadeniz 

......... ~,_ '1b&
11

t Hl J>aal" dnt1l Jta.rade:n11 JO].a PQltUl rapılm.aJae&ktır. Bu B-oilu· T-ı..ııın' • a·ıderk-- e umen sa na m a omıayonundan: vn. 6..22 a,02 13,28 rn.11 ıs,:ie 20.01 
~-- Uub&ı Hl alı ıtınt lrıJtvat ~) 'fÇW'U protramln& lllll· _, · ~ " "".. 1 Mert thtl 1 1n 10 ~~Cidlad~ Zonguldak, Gerze, 'Onye, FatA, Otda ,.. Vattıtebir; d6ntıfdt Metelik aobiı Ferah apartı· - yıı.ı; ~ c • nlU' tondan 1bnret iki parça ın.bnn ev.sat idarehane: Dabııiu civarı 
-114.ıııene, \;akfı~eb!r, ""-•bol11. Ordu, ._.._ .f\."•e •• ~-- .. --c-~·-. manı. Teh .. OH• ~nde olmnk tlr.eı-e JW2/9il ı:ıı.ıtamba rünü s:ıııt 11 de Bcl!mlycdrkl Aeımu~Jıılt ~. Jı:ok No ı~ 

.. ~u.. & .. ......, u~ • ~·-~· ... ~raJ .. iL&~ llll••••••••••mi rümen Saun:ıJ~a kom1$)'onunda anı nyn aatın almncaktu·. ı 
(HCI) ı - T~k.-ırnh' tde~k fiat üıainden f. 15 tcmınnt atınaeakUr. .!1~» ----•ımıı .. •----• 
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/(ansızlık; 
nakalıetini 

Hastalık 
uzatır! ••• 

OEŞYEN kan kuvvet ıurubu ise ttanı tezaliyırek ha .. 
talık zettirlerlnl yok eder, .,ocudu renlden tıaır•te 
kıvuıturur. 

Hastalıktan erkan kurtulmak ıçla OEŞYEN kan kuvvet 
ıurubu. 

Hastalıklara mukavemete fıuırlınınak için OEŞYEıı.·ıa 

kan kuvvet şurubu •• 

1941 iKRAMiYELERi "'\ 
1 adet 2000 Liralık = 2000.-

T. iŞ BANKASI 3 • 1000 • = 3900.- • 
1 • '150 • = 1500.- • 

' • 500 .. = 2000.- • 

1941 Küçük 8 • 250 • = 2000.- • 
35 • 100 • = 3500- • 
80 • 50 • = 4000.- • T asarrul H esaplari 

300 it !O • = 6000.- • 

ikramiye Planı Kqldelerl: t Şubat, 2 Mayu, 1 Ağu-
tos. ı İldncltemriıt tarihinde yapdır 

··[)·•E··.N.t ·ôt.···· 
~.. : ' . • .... > . ·- -~ ": . ' - • . . . ~ - - . 

. . -... · ·. ' . 

DİŞ MACUNU 
Batan diş ve dlf etlerinin enzal:anna. giderdikten 

başka ağ1Z kokusunu da izale eder. 

Hu rerde O E N T O L dit macunumı erarınız. 

TiM FUJ 
(Abdest bozan) dediğimiz banak kw·tlarmm dev~dır. 

Bunlar aığır/etile yapdınq paııtmna •e sucukları yiyenlerde haaıl olur. 
Uzunlukları dört m~treden on ru treye kadar olur ki bir çok tehli
keli hastalıklara yol açar. TİMC UJ bu kurtların en birinci devası· 
dır. Sıhhat Vekiletinin müsaadesi : haizdir. Her Eczanede bulunur. 
reçete İff sattl1r. 

!'.>eniz fabrikaları umum müdürlüğünden: 
Azami bir sene müddetle çalışmak ve askerlikle llişlği olmamak üzere 

inşaat lşlerlnde ihtisası bulunan resimden anlar sanatkdrlar ile levhacı, 
perçine!, kalafatçı, tesviyeci, elektrik ve oksijen kaynakçı ustalan alına
caktır. 

Nüfus kdğıtlan, ı>olls vesiknlan ve bon servlslerlle masar11'1 kendllerlne 
alt olmak üzere ve imtihan edilerek muvaffak olacakları takdirde hemen 
l~e başlatılmak üzere Gölcük deniz fabrikalarına müracaat edllmesl (818) 

n 
-- _,, _ _.,..,. 

atanbul Levazım 
'amirlili •atın alma 
komisyonu ilanları 

Beher metreaı:ıe 35 kuruş tahmin 
edilen 196,m metre elll mllimetrelik 
§erid kolan n.Iınacaktır. Pazarlıkla 
eksiltmesi 11/2/941 salı günü ııaat 
14 de Tophanede lst. Lv. A.mkllği sa
tın alıntı komisyonund& yapılacaktır. 
İlk teınln.a.tı 4688 lira 61 kunı1tur. Nil
muneai komisyonda görülür. Taliple
rin belli vakitte komisyona gelme-
lerl.. (861) (764) 

••• 
30 ton kireç kaymatı alınacaktır. 

Pazarlıkla eksiltmesi 11/2/941 salı gü. 
nü saat 15 de Tophanede Lv. 8.mlrllğl 
satın alına. komJsyonunda yapılacak
tır. Ta.bm.1n bedell 11,100 llra ilk temi
natı 8325 liradır. Taliplerin belU vakit
te komisyona gelmeleri. (864-810) 

• •• 
Beherlne 6 kuruş tahmin edilen 

170,000 adet. halkah matra çengeli 
alınacaktır . Pazarlıkla eksiltmesi 
11/ 2/ 941 salı günü saat 15,30 da Top
hanede Lv. Amirliği satın alına. ko
misyonunda yapılacaktır. İlk temina
tı 770 liradır. Nümunesl komisyonda 
görülür. İstekUlcrin bc111 vakitte ko-
misyona gelmeleri. (860) (842) 

••• 
A yn ayn ~şer tondan 100 ton pl.

!Avlık pirinç alınacaktır. Pazarlıkla. 
ekslltmesl 13/ 2/ 941 salı günü saat 
14 de Tophanede İst. Lv. Amirliği sa
tma.ima koml.syonunda yapılacaktır. 
50 ton Orhangazi pirincinin tahmin 
bedeli 20,000 lira ilk temJnatı 1500 li
radır ve Adapazarı pir1nclnlıı tah
min bedeli 18,500 lira ilk teminatı 
1387 lira 50 kuruştur. Nümune ve 
~artn:ı.meleri komisyonda görülür. 
Isteklilertn belll saatte komisyona gel-
meleıi . (867 - 907) 

•••• • 
Beher k!Josuna 32 kuruş tahmln 

edilen 28 ton zeytin tanesi alınacak
tır. Pazarlıkla eksiltmesi 13/ 2/ 941 
perşembe günü saat 14,30 da Topha
n ede Lv. Amirliği satın alma komis
yonunda yapılacaktır. İlk teminatı 
672 liradır. Şartnamesi komisyonda 
görülür. İsteklilerin b~lll saatte ko-
misyona gelmeler~. C868 - 908) 

••• 
Beher kilosuna 44 kuruş :l'iat t ah

min edilen 44 ton sabun alınacaktır. 
Pazarlıkla ekslt.ımesi 13/ 2/ 941 per
şembe g~nü saat 14 de Tophanede 
!.st. Lv. Amirliği satın alma. komisyo
nunda. yapılacaktır. İlk teminatı 1452 
liradır. Şartnamesi komisyonda gö
rülür. İsteklilerin belli vakitte komis-
yona gelmeleri. (869 - 909l 

••• 
45 kalem elektrik malzemesi alına

caktır. Pazarlıkla ekslltmesi 12/ 2/ 941 
çarşamba günü sa:ı.t 15 de Tophanede 
Lv. ll.mlrliğl satın alma komisyonun
da yapılacaktır. isteklllerln temlnatla
rlle belli vakitte komlsyona gelmele
ri. Listesi komisyonda görülür. 

••• (872 - 980) 
Aşağıda yazılı 10 kalem melbusa t 

malzemesi 12/ 2/941 çarşamba günü 
saat 14 de Tophanede Lv. Amirliği sa
tınalma komisyonunda. pazarlıkla sa
tın alınacaktır. İsteklilerin n iimune ve 
teminatıarlle belll vakitte komisyona 
gelmeler!. 
4000 Metre kurşuni astar. 
1000 • 140 arzında seten 
1000 • Kıl tela. 
5000 • 75 arzında hAkl astar. 

100 • Tlrikotln. 
700 • Hak! Jrurdelll. 

2000 Adet HA.ki bobln 
1000 • kurşuni bobJn 
15,000 • Büyük parlak düğme 
15,000 • Küçük parlak düğme 

{873 - 981) 
••• 1 

Maltepe piyade ve atış okulu için 
180,000 kilo ekmek pişirmesinin pa
zarlıkla eksiltmesi 12/2/94.ı çarşamba 
günü saat 15,30 da. Tophanede Lv. 
Amirliği sa.tın alma. komisyonunda ya
pılacaktır. Tahmin bedell 3600 lira ilk 
teminatı 270 Uradır. Şartnamesi ko
misyonda görülür. İsteklilerin belli 
vakitte komisyona. gelmeleri. (976-934) 

••• 
746 kllo 500 gram ham beyaz ipli!~. 

4039 k1.lo 500 gr~1 ham gri iplik satm 
alınacaktır . Pazarlıkla eksiltmesi 
13/ 2/941 perşembe günü saat 15 30 da 
Tophaneqe İst. Lv. Amirliği sat1

1

11 al
ma komisyonun.da yapılacaktır. Tah
min bedell 16,140 lira 79 kuruş kati 
teminatı 2421 lira 12 kuruştur. Ntlmu
nelerl komisyonda görülür. İstekllle
riıı belli .saatte komisyona gelm~Ierl. 

(871 - 979) 
••• 

Ad&t 

25,000 13 mlllmetrelik 
25.000 14 :t 

25,000 16 :t 

25,000 16 :t 

25,000 17 , 
25,000 18 .. 
25,000 19 :t 

2ı5,000 20 :t 

25,000 21 :t 

25,000 22 :t 

Yukarıda fa.Zılı ma.ntarle.r alına
caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 14/2/941 
cuma gClnü saat H de Tophanede Lv. 
~m1rllğl. .satın alma koml.syonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 641 lira 
25 kuruş katı teminatı 96 lira. 19 ku
ruştur. Nümunest komisyonda görü
lür. İsteklllerln belli vakitte komis-
yona. gelıneleri. (874 - 982) 

••• 
Kilo 

2000 bir kiloluk kese kağıdı. 
2000 ik.1 kiloluk kese kağıdı. 
3000 y~ım kiloluk kese kağıdı. 
Yukarıda miktarı yazılı kese kağıt- 1 

larınm pazarlıkla eksiltmesi 14/ 2/ 941 
cuma günü saat 14,30 da Tophanede 
Lv. Amirliği sa.tın alma komisyonun
da yapıla.caktır. İsteklilerin nümune 
ve teminatlarile belli vakitte komis-ı 
yona gelmeleri. (875 - 983) 
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Niçin 
yeni ~ 

T okalon Pudrasına 
kullanıyorum 

PRENSES ALLA 
TROUBETSKOY diyor: 

* 
Sem Morla Y• eaııp bır cok 
nınlılen verdu 

• Taaıdı~ırn bütii11 purlralardu 
dılıa hehl va daha ıacedir 

,. Hakıkt çıçelclenn ncıfis koku• 
Mlntı perestit edıyonım 
Blitün gün sabıt kMld•C-•11 gir• * düm Bu 11r yani ·Kreme ki· 
püQ"ih hıç bıt pudrede y•lılur . 

Rügiı ve yegmurda bılı tcnd * t.z• nermırı ve f• Jet •e
vim il muhafaıı:a eder * Bundan datıe ıyı pudr• elına• 
:iıf11111 Ut l)'CO emiaiıa. 

ı Ustabaşı ve işçi ahnacaktır 
Türkiye Demir ve Çelik fabrikalan 
müesşesesi müdürlüğünden: 

l'vtüessesemiz için aıağıda miktar ve sanat• 
ları yazılı ustabaşı ve işçiler alınacaktır. 

1 
l Miktarı sanatı 

1 1 
1 
l 
1 

16 
3 
7 
6 
6 

27 
ı 

1 
5 
7 
1 
1 
1 
5 

7 

6 
2 

Haddehane Umum.I Ustaba§Ull 
Makine ustaba.şı..sı (Hadde iflerlnden anlayanlar terc}4 tdllecet&lll 
Tamirat ustabaşısı 
Elektrik işçileri ustabaşısı 
Birlnci sınıf elektrikcl 
Hadde postabaşısı 
Had de ustası 
Harlde alma tezg!hla.n ustMı 
Hadde torna. ustan (birlnci şınıf tornacı olabll11!.~ 
Tesviyeci 
Oksijen kaynakçısı 
Elektrik kaynakçısı 
F.Iekt.rlk Vlnççlsl 
Dizel ve buhar makineleri makl.n.tstl 
Benzol ustası (taktir işlerinden anlama.si IAzımdırJ 
Freıecl 

Borucu 
Lokomotif makinlstl (Devlet demir yollarında ç~mıt oJmat "' 
ma klnistllk veslkası.tı.ı haiz bulunmak) 
Buhar vinci makinisti (Gemilerde veya. 8Cyyar Tlnçlerd• ÇÜfaUI 
olmak ve makinistlik vesikasını haiz bulunmak.) 
Lokomotif ateşçisi (Ateşçi ve sikasım ha.iz bulunmak) 
Lokomotif tamircisi 

Aranılan evsaf 

1 - Askerl1~ln1 yapmış olmak 
2 - Uzun zaman fabrikalarda mesleklerııe al~kalı işlerde çallf?WI Ql.. 

mak. 
3 - Ustabaşıların sanat mektebi mezunu olmaları şarttır. 
İşçilerden sanat mektebi mezunu olanlar tercih edilecektir. 

Verilecek ücret 

Karabükte müessesede yapılacak imtihanda gösterecekleri llrakata 16-
re ustabaşılara 100 lira 170 llraya kadar aylık ücret ve !şçUeı:e de 200 kıı· 
"~tan 500 kuruşa kadar yevmiye verilecektir. Taliplertn 25/2/941 tarihine 
kadar oonservls ve polis hüsnühal şehadetnamesll& Ka.rabük'to müeaaeae 
mü<lürlü~üne müracaatları. 

Yal ova Kaplıcaları iti etme Müdürlüğünden: 
1 - Yalova Kaplıcalarında elektrik: santrall binasında bulunan Macar 

L. La.ng Fabrikası mamulatından henüz monte edllnlem.lf (225- beygir kuT· 
vetinde yeni bir lokomobllln satış muamelesi evvelce llAn edilen günde icra· 
edilmemiş old.uğundan bu satış 14/Şubat/941 cuma günil saat lCI de a9ık 
arttırma lle Istanbul Sahil Sıhhiye Müdüriyetinin Galata merkez binasın
daki Kaplıcalar İşletme Müdürlüğü İstanbul bürosunda yapılacaktır. 

2 - Makineyi görmek ve daha fazla mal\l.mat almak isteyenler Yalova 
Kaplıcaları İşletme Müdürıtiğüne müracaat edebillrler . 

3 - Satılacak lokomobil ve te:l'errüatı ııste hallnde tesblt edllm1şt1& 
Teslimat bu listeye nazaran icra edilecektir. 

4 - Makinenin Kaplıcalardan nakliyesi, nakil vasıtam. masra:l'ı tahmil 
ve tahliye masrafı, hamal parası, nakll için ihtiyar edilecek bilcümle mu
ra:l' ile mahallinde yaptırılacak montaj alıcıya aıttl.r. 

5 - Muhammen bedel (25,000) llra olup ihaleyi mllteaklp bedeli nı.aı. 
üzerinden % 15 nisbetlnde kat't teminat verilecektir. (837) 

Bronşitlere KATRAN HAKKI EKREM 


