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(~_n_ta_·_n_G __ e_c_e_k~~-v_e __ B~u~S-a_b_a_h_k_i_D_a_b __ e_r_ı_e_r ___ ) 
Harp tebliğleri 

İngiliz tebliği 

T rablus, Eritre, İtalyan 
Somalisinde vaziyet 

Kahire 22 (A.A.l - İngiliz umumi 
karargahının tebliği: Trabht.5ta kay
dedilecek hiç bir mühim hadise olma
mıştır. 

Eritre ve Habeşistanda harekiıt le
himize lnkişafla devam etmektedir. 

ıs subat tarihinde, Meganın düş
mesi Üzerine. cenubi Afrika kuvvet
lerimiz en büyıik kısmı Avrupalı ol
mak üzere 600 den fazla esir almış 
ve bir kaç top ile bir çok mitralyöz 
Jğtinam etmişlerdir. 

İtalyan Sorualisinde, Juba. ırmağı
nın şarkında harekat memnuniyet 
verici bir tarzda inklşaf. etmektedir. 

Kahire 22 (A.A.) - Ingiliz hava 
kuvvetleri umumi karargahının teb
W•i: Dün, İtalyan Somalisinde ve Ha.
bcşistanda, tayyare faaliyeti azalma
dan devam etmiştir. 

Cenubi Atrika hava. kunetlerlne 
mensub bombardıman tayyareleri 
Juba ırma.ğı kenarlarında. asker te
cemmülerine. Mogadisciyomuı garbin
dc Jlib mıntakasında motörlü nakliye 
vasıtalanna hücum etmişlerdir. 

İngiliz hava kuvvetlerine mensub 
bombardıman tayyareleri de dün Kl
nele ve Diredauada tayyare meydan
larına taarruzlarda bulunmuşlardır. 
Kinelede tayyare iniş meydanı bo
yunca, çalı altında. gizli tutulan tay
yareler ve iaşe maddelerine şiddetli 
hücumlar yapılmu;tır. Diredauada 
demiryolu istasyonlanna ve Joşlalaı'a 
tıun isabetler kaydedilmiştir. 

Cenubi Afrika avcıları alçaktan 
uçarak Musavvada yerde bulunan 
tayyarelere hücum etmişler ve Adi
ubride bir petrol deposunda yangın 
çıkarmışlardır. 

Dün, düşman tayyareleri Malta.ya 
raklaşmışlarsa da. avcılan.mızın ha
valanması üzerine ricat etmişlerdir. 

Bütün bu harekata. iştirak eden 
tayyarelerimiz üslerine dönmüşlerdir. 

Alman tebliği 

Üç tica'ret vapuru 
batırıldı 

Ak denizde 
tehlikeli bir 
mıntaka 

İngiltere Balirlye Neza· 
reti tehlikeli sahanin 
hudutlarini bildirdi 

Londra 22 (A.A.) - İngiliz bahriye 
nezareti tebliğ ediyor: İtalyan hükü
metı, Akdenlzin büyük biı· kısmmın 
seyrlse!ain için tehlikeli olduğunu 
geçenlerde ilan etmiştir. 

İngiltere hükümetl de Akdenizde 
aşağıdakı nımta.kanın seyı'i.seta.ine 
tehJikell olduğunu bildirir. Bu mınta.
ka aşağıdaki noktaları birleştiren hat
ların içinde kalan sulardır: 

Santa Maria de Lenca ve İtalyan 
Blngazi istikametinden uzanan ve 
orada. garbe doğru şimali A!rlka sa
hill boyunca. Trablus - Tunus hudu4 

dunda. Fransız topraklarına kada't 
giden hat. 

Sardt>nya adasından Spartivento 
burnundan itibaren Sardenya adası
nın garb sahilinin 30 mil açığından 
geçerek şarka doğru bu ar:ıı hattı bo
yunca Santa Maria de İıenea burnuna 
müntehi olan hat. 

Bu t.ebl!ğ'e riayet etmiyecek olan 
gemiler tehlikeden biuat mesul oıa
caldardır. 

Akdenizde İtalyan &ahlllerinden 
otuz mil mesafe içeri31.nde giden ge. 
mllerln tehlikede oldukl;ı..n hakkında
ki 1940 temmuz tarıl.hll tebıı~ yin.e 
mcriyeııt.e_d_i_r. ______ _ 

Yardım layihası 
Layihanın önümüzdeki 

hafta içinde kabulü 
muhtemel 

Vaşington 22 (AA.) - Ayan 
meclisinin hu.günkü toplantısında 
cümhuriyetçi Caft ve Capper cle
mokraeilere yardım layihasına mu• 
halefe!: etm~lerdir. 

B. Caft bu layihanın kabulü yeri· 
ne İngiltıerey-e ü.i milyar dolarlık biı 
ikrazatta bulunulmasını teklif et
miştir. 

B. Cappel', layihanm B. RQo-.. 

Geceleri 
çalışacak · 

işçiler 

12 ya§ind.an yukari ki'z ve 
erkek çocukların çalışma

larina müsaade edildi 

Ankara 22 (Telefonla) - Koor~ 
d:İnaByon heyetinin yeni bir ka
rarile, MilJl korunda kanununun 
39S4 u.yılı kanunla muaddel 
l 9 uncu maddeaine müsteniden 16 
.yaşından yukarı erkek çocukların 
mMİen ltlerinde ve kadınlarla 12 

Libya çöllerinde hafif İngiliz tanklan ~an yukarı kız ve erkek c;o-
=======-======--==---==-ı:ı:a==-==::s::ıı::ıı:m==-=ıı:m=ı=:ı---::::::ıı•.,.ıııti. -~alda.rıf! mensucat sanayiinin gece 

Limniye /11.giliz 
askeri gelmedi 
İngihere kıtalarinin 

Yunanistana gelmekte 
bulundukJari da yalan· 

Atina 22 (A'.A.) - A.tina ajan11 
lnld.iriyor: Jngiliz kıtaatının Limni 
adasına ihraç edilerek adayı bir 'de
niz ve hava üsııü olarak tahkim et
tikleri hakkında yabancı bir radyo 
tarafından nepedilen şayiayı kati 
&urette tekzip ederiz. 

General Wavell ordusuna mensup 
İngiliz kıtalarının Yunanistana gel
mek üzere yolda olduğuna dair ayıiri 
_l{atyna.lctan verilen haberi de ayni 
kal'iyetle yalanlarız. 

Bulgaristandaki İngiliz 
elçisinin vaziyeti 

S l • k l Jtı' gündüz P.Ottalarında çalışhrılma
OU ına ana ı r -~ müsaade edi]mişt.iY. 

tıkandı 

Bir vapur meçliul ıel>ep. 
}erden Clolayi ICanali 

.İ'• kapatti 

Bükl'ef %2 (A.A.) - Stefanı~ 
Tunayı Karadenize lJağlayan Soulf• 
na kaP;ıalında münakal~t lnlutaa uğ• 
ramıştır. Meçhul sebeplerden dolayı 
bir vapur, yana yatarak kanalı fca.
patmıştır, Münalc.a1atı hir an evvet 
tıeıais için tedbirler alınmıştır. 

.Yiıe bu 1'.ararda kadınlarla 12 
-lraıınCLuı atağı kn ve erkek. çocuk
lann MiJli korunma kanununun 19 
uncu maddesine tevfikan fazla me
tal yapmalarına müsaade edilmek
ledir. Bunlar meneucat ııanayiinin lş 
ı-erleıiııde mıecmu m~aıilerl günde 
tf 2 eaati geçmemeJt üzere gündüz 
postalarmda 3 saate kaClar fazla 
me.ai yapabilecekler ve gece posta
lannda ise if müddeti 8 saati ~ 
vin edemiyecektir. 

iaşe müsteşarllöı 
Süveyş kana~inda vaziyei Tayinler yapıldı, müste-

• Cene':re. ~2 (A.A.~ - Havas farlık faaliyete geçmek 
aıaınsı hıldmyor: İırvıçre matbuatı· •• • 
nın verdiği haberlere göre Alman uzeredır 
tayyareleri tarafından batırılan iki 
vapum Süvey~ kanalını tıkamıştır. 
Kahirede kanalı tıkayan enkazın 
temizlenmesi için büyük gayretler 
sarfedilmekte ıiee de ~imdiye kadar 
bir netice almamam.ıştır. 

Maltaya :--:.eticesiz akinlar 

Anlılar• 2 2 (Telefonla) - Ka1-
ııeri vali9İ B. Şefik Soyerin İaşe 
mü&teşarlığma tayini takarnır et
miştir. Yeni tesisin derhal faaliyete 
geçme$.inİ. temin için muhasebe. be-
vazını ve zat işleri nıüdürlülderine 
Ticaret Vekaletinin ayni itlerde ça
lışan müdürleri vekaleten tayin edil· 
mişlmdfr. 

Berlin 22 CA.A.) - Resmi tebll~: velte diktatörlük aalahiyetleri Vef· 

Hind denizinde Alman harb gemllerl diğim söylemiştir. 
7178 tonilatoluk Canadlan Crulse.P Demokrat lideri B. Braktey, Aya
Ingiliz ~f~aret vapurunu. batırmışlar- nın gelecelt çarşambaya tadilat tak:-

Londra 22 (A.A.) - Londranın 
Salahiyetli makamlarında ıöylendi
ğjne göre Bufgamtandaki İngiliz el
çisıinin vaziyeti hakkında şimdilik 
beyanatta bulunmaya imkan yok
tur. Elçinin vaziyeti katiyen vahim 
değildir ve Bulgaristanın hattı hare
ke~ ne olacağı belli olma<lan da 
hu va2'Qet tavauoh edemiyecektir. 
Elçiyi, bu babda blr hüküm vennek 
üzere, yerinde bırakmak lazımdl1', 
Şayet Bulgaristan iatil&ya uğrar ve 
düşman tarafından İşgal ediliue, 
İngiliz elçilfl o zaman Bulgaristan· 
dan ayulır. 

Malta 22 (AA.) - Dün akşam 
neşredilen resmt ııehliğ: Dün dü~
man tayyareleri iki defa Malta'ya 
yaklaşmışlardır. Tayyare defi batar
yalarımız ate§ aç.mı~ ve tayyarekri
mlz düşmana hücum etmişlerse "de 
bir netice i&tihııal edemedi. Bomba 
a.blmamışbr. 

Teşkilata bağlı ofil!!ller şube mü
dilrlüğüne de teşkilatlanclırm.a mü~ 
dür muavinlerinden B. Necdet Yil· 
cer tayin eclilmfştfr. Petrol limited 
biran evvel teşis ve petrol limited 
tlrketinin taııfiyesi ih bak ve borç· 
lımnm ofise intikalini temin fçin 
B. Talha Sahu11cu t&tanbu]a gönde
rilmiştir. 

dır. Ingılız vapuru Amerikan bayrağ1 • . 
tekmiş ve ha.sm.ını aldatmak için göv- nrlen ~akkıiı~a karar vermeye bq
t:leslne Amerikan işaretlerini boya.- layacagı ve layı'banm da ayrd hafta 
nııştı. İçinde kabut edileceği ümidini izhar 

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

Bir denizaltı gemisi, 4350 tonilato- e.miştir. 
~------~------~ 

Japon -Sovyet mü
karenetine teşebbüs 

lngilterede harb 
gemisi inşaatı luk bir ticaret vapunınu batırdığım 

haber vermiştir. 
Muharebe tayyarelerimiz dün İngil

t erenin gar'b sahilleri açıklı\mı.da İn
giliz ticaret vapurlarına hucum eda
rck, 4000 tonilatoluk bir vapuru ba.
tırnuşlar, büyük iki petrol vapuru ile 
diğer vapurları hasara uğratıru.şlar
dır. 

21/ 22 şubat gecesi muharebe tay
yareleri Swansea liman tesisatına 
muvaffakıyetle hücum etın~lerdir. 

İngilterenin garb sahilleıindek.1 iki 
:Umana mayn dökülmüştür. 

Akdeniz.de Bingazi limanında rıhtım 
tesisatına, Berka tayyare meydanına. 
ve Blngazinin cenubunda. kıtaat tah· 
aidatına muvaffakı~tıl hava. hücum
ları yapılmı.'}tır. 

Dün gece, düşman te.yya.releri ~
nıali ve garbi Almanyanın bir kaç 
yerine infilak ve yangın bombalan 
atmrşlardır. Yalnız bir çitlik tahrib 
edilmiştir. 

Bahriye topçusu Alman koyıuıda 
lılr İngillz tayyares! düşürmUJtür. 

B.Eden 
Mısır seyahati lier tarafta 

uyandırdl 

Kanarya şilebi 
Alinan tedbirler sayesin- M"ll"' 

Almanya, Sakalin adasi- de fevkalade artirıldi Mübayaasi için ı ı 
nın yarisini iade için Müdafaa Vekaletine 
Japonlari kandırmağa· Lomdra 22 "(A."A.)" - Deniz~- tahsisat verildi . 

Kahire 22 (A.A.) - Bugün B. Ede- 1 · t · d' ı h te 
Ça ı•ıyor şaa ı programının şmı ı on arp 22 (T 1 f 1 ) z 

nln llk ~1 saraya. gide~ sanlık has. Y k f ı· ö t 'ld'" · ı Ankara e e on a - on-
ğı. 1 hn t d en ço aa ıyet g s en ı~ zaman a ul_ıak luk k'" .. ·· ı"L 

talı geç ren Te § dl na.kahe ev- k dil _ı_ d d g u vapurcu ve omarcu w;; 
resinde bulunan kral Fa.rukun sıh- Ç•-•-=-- 22 (A.A.) - Jyf haber mu ayese e emeyec- erece e T.,_._ 1i . d ~..:t. • 'd K 

....._..."K • ld " b'ldirilm kte<I' urx mıte 'f"'"'etine aı anarya 
ha.tini so---"k olmıuıtur al r: ahf'll · d · h'ld1' 'ld'" · genış 0 ugu ı e ır. k" .. ·ı b" · üh' b d ı· il Bund~~a. B. Eden BaJV&kil an ~n m ı enn. o? ... ~ m ıgı· Bu harp içinde pek ~o'k mik.tari:la omur ~ı e ın:n m ayaa e e: ı. e 

Jıe gtire Sovyetler Bırlıgı ile Japon- h . • . dilini. t' 191 S d muayene vesaır maııraflann tedıore-
Sırn paşayı ziyaret etm.ış ve ~ayı Baı- d b. k lık . arp gemıın ın:Ja e :J ır. e .. . I _ 
vekllle bembe.r içmlştiı". ya ~arasın a . ır ya ın temın et• 650_000 ton ve 1916 da 500.000 sinde kuUanılmak u:z:ere Mıl i ko~-

o::.~e 22 (A.A.) _ Basl"'r Na"hr'-~~n mege gayret eden Almanya Saka- . in ecl"l ...... 1 · t ~-.l! ma kanununun 43 Ün·::.Ü madclesın· 
..-.. .., "' ~~.,., 1• d kı So ton gemı şa ı mışo. nşaa , !"'UU>l "~Il" M'·d f 

gaooteslnin Budap~te muhabiri bll- ın a asının Clenup smmı vyet- b "k' . . d öst "lmi ol de yazılı sermayeden mı ı u a aa 
diriyor: ler Birliğine fade etmesini Japonya- u ti 

1 ı;ene ~1:i ~ \ .. :k b'ş Ü a; Vekaleti emrine 275000 :tira tahsis 
B. E<renle general Dlll'ln Ka.hlreye ya ısrarla tavsiye eylemektedir. Al· f a~etten : k~ ~ uh . ır 8 la · edilmiştir. Satın alınmasına karar 

muvasa.Jatlan Balkarilarda. heyeca,.n many~ Sovyctler Birliğinin buına : b'vam k ;e e r: • ı°mın~oiJn ~- verilen Kanarya ~ebi mübayaa 
uyandı.rını.ştırtığ • Zira_ B. Etdlenta'inkibKa.hi- mukabil Japonya ile biT ademi te- .a ır ço arp gemısı nşa mış- muamelesinin ikmal ve intacına ka., 
reye yap ı son zıya.re eden ,. k • . • kl'f tir. V '-"] • > 
h n . .a'""'l"r be•l•esJn hat· .. "'daA·- cavuz pa tJ Jmza etmeS'Jru te 1 et- Am:· 'k d t 1 . ı· dar Mitil Müdafaa 6JUl etinde ış-

.. UJ ..... " ~... .. ..... , \U.f, kted" en an es royer erıne ge ınce. • . . • 
me n. bunlar çok Mzmetler görmüşlerdir. gal ve ~stımal edilecektir. 

Kısa mtllakatlar 
Taksim meydanında 

geceleyin dolatan 
bisikletli kimdir? ---

Taksim meydanının yeni açı· 
lan asfalt), kısmı bir nevi ı:por 
meydanı haline geldi. Geçe."l 
gün ilcindi üzeri halk. hirikmış, 
bir şeyler seyrediyordu. Ben de 
yaklaşarak baktım. Ayaklarına 
paten takmış çocaklar, kayma 
marifetleri yapmaktaydı. 

Ekseri gi.iındüzleri de tarhlarm 
orta yerindeki boı:lukta çocukl.:ı.r 
top oynamaktadır. 

Fakat asıl merakı celbeden, 
beyazlar giymiş bir esmer bi:Jık
letlinin geceleri hahre dolaş
masıdır. Değil piyadeler, hau:. 
tramvayla geçenler bile, aylar
dan beri meraktadırlar: 

- Bu adam kim'? 
Ben de evvelki gec.e saat 

on bir buçukta bunu öğrenmek 
İstedim. Ortalık tenha idi. Elimi 
kaldırarak: 

- Liitfen azıcık durunuz! - dt:. 
dün. 
Anlamadı geçti. Kendiıini 

hayran hayran scyYeden ~ir 
rum genç bayanı, kö~eden geldi: 

- O turkces h;lmezP 
Bunun üzerine fransızca hi

tap etmeğe karar v~rdim. Öbür 
turda: 

- Affedersiniz. bir tek sual 
aoracağırnl - dedim. - Yan
şa mı hazırlanıyorsunuz'? 

Durdu. Hızlı hızlı soluyordıı. 
Kalbinin hayli yorulmuş olduğu 
hdüydi. 

- Hayır ... Sırf spor makn
dile günde bir saat durmahı· 
zın burada tur yapıyorum. Ten
halığı _dolayısile geceyi seçtim. 

- isminiz ne'? Nerelisiniz? 
- Kaldas ..• Breziıyalıyım. 
- Si;R fazla rahatsız etmiyıo:-

y'.İın. 

Mete cadde.<ıindeki apartı
manlann kapıcıları da orada bi· 
rikmişlerdi. 

- Burada oturın. Bre:ı.ily;a 
kahvelerinin sab~ı işinde çalı
~··· Allahın hahl.'iyar kuludur ... 
Bütün gün spor yapar, arlcad3~
larile gezer, eğlenir ... Vazifesi 
ancak haftada bir kağıd imn.
laınaktır... Onu annesi cuma 
günü aoğurm\1§ olacak... • de
diler. 

Yürük Çelebi _____________________ __, 

lngiliz akınları 
Almanyanin garbina ve 
şimali garbisine tevcih 

edildi 

Londra 22 (A.A.) - Nazi tay· 
yareleri taarruzlarını Gal eyaletinin 
cenubunda temeıküz ettirmekle 
meşgul bulundukları esnada dün ge
ce İngiliz hava kuvvetlerine mensup 
b'ombardıman tayyareleri Avrupa 
lota.smın muhtelif noktalarında bir• 
birinden uzak hedefler intihap et· 
rn.işlerdir. 

Salahiyettar bir me..'lhadan öğıe• 
nildiğine göre Almanyanın garbinde 
ve §İmali garbisinde taarruz edile~ 
bir çok. hedeflerden maada düşmaA 
işgali altında bulunan arazide de 

ltalyan tebliği 
Roma sulh' §ayiasini 

tekzip ediyor 
Almanya. Fransa 
arasında gerginlik 

Berlin 22 (AA.) - Bir hususi 
muhabıir bildiriyor: 

Bunların bir çoğu muntazam hizme· 
te alınmış ve içlerinden biri veya 
ikisi Alman denizalblanna karşı ya
pılan taarruzlara iştirak etmişrir. 

Japon Hariciye Naziri istila limanlarına ve hava meydan; 
- b larına taarruz ediimislir. 

Aşaği Cubada İngiliz 
Jazyiki devam ediyor 

Roma 22 (AA.) - Stefanl 
atamı bildfrtyorı İtalyan • Yuna,n 
hubine nihayet vermek için Alman
lar taraEmdan tavaHutta bu1unuldu
lu hakkında ba2'. yabancı gaute· 

Roma ~3 <AA.) _ İtalyan ordulaı.1 lerde çıkan ve e:ıasıen. Alman~ar ta• 
~umı kara.rgihmın 260 nwnaralı rafından da teıkzıp edilen ıaY'Jalarıın 
Jesml tıebllği: Yunan cephesinde ası~ olduğu Romanın &alahiyetli 
ehemmiyetli h19 bir hareket olma.llll§- mahfallerlnde beyan ecUlmektedlr. 

Amiral Darlan Parjsde yapbğı 
konuşmalar menfi bir net1ce ver.
mi~tir. Alman Hariciye nezaretinde 
Vkhy ilıe Berlin arasındaki buhra~ 
nm devam ettiğine işaret edilmek· 
tedip, 

\ır, Bu hususta bir tekzip neıredil-
Tayya.relerimlz. düşman ttsıertnı meaJ fuzult a.ddedihnektec:Hr. Çünkü Alman nufusu 

:müessir suretlte bomba.rdıma.n etm14- herkes :Yunan harbi hakkındaki hal• Cftevre 22 (A.A.) - Havıuı 
tirŞ:Lman Afrika.da ve Oarabub"da deıv- yanm durumunu .'bilmektedir. Mü-- Alman letihbarat ofisinin tebligatı
pılfe hareketleri ve topçu faaliyeti ol- kerrere~ ~t edılen bu durum ~.. na göre, Alman nilfu.u, harbe- rağ• 
JllU~tur. iifmemişdr. men, milsait bir lnkipf göatennek• 

Ege den.13inde t.ayya.relenlmiz bir - hill tedir. 
• 'düpna.n gem1s1ne hücum etmışıardll'. B. Churc cenup 1940 eeneainde t.64~ . ooo <to-

MldllU:.~m~aacı Yune.n aak:ert te. JatiJıkAmlarını teftit etil ğum olmuştur. Bu miktar 1939 da 
:~ -~bıı .surette bombardı- Londra 22 (A.A.) B. l.633.000 idi. Yeni nesil o kadar 
~kl Atrluda K-eren. mıntakasın· Churchill dün J!efakatiDde kara ve g\hıbüzdtir ki Ahna.ıny~ya, 20 yaşın-

da topçu düellosu olmuştu!'. deots lauvvetle~ ıeflerl olduğu hal- da M,.000 genç teımın edecektir. 
Sudanda bir d•an kolu. mevzile- do cenup eahilJerindeJd istihkamları 

•Jtm.lze yaklaşmak teşebbüsünde bu .. tefttl§ etınJ~r. Teftit iki buçuk aaat 
ıun:n~ da mukabil ta~rruzu.muı lle .UrmUştüı B. Churchill trenle avdet 
9ekilmeğo 1cbar edilmış ve bu kol, tm1 • ' 
eğır zayiata. uğramıştır. eı ~tır. 

Aşağı. Cuba'd.a. düşmanın ta.zylld B W"llki Ç" gi • 
devam etmekte ve kıtaıanmız anu- • ı e ıne tınıyor 
dane bir mukavemet göstermektedir- New .. York 22 CA.A.l -- D. N. B.: 
ler. Assoela.ted Pressin verdlğ1 bit habere 
Düşman tayyareleı1 Musavva. ve göre B. W!llkf.e Çindekl harekat sah

:t>lredaya hücumlarda bulm1mu§lardır. nelerini ziy~et etmek.ten vazgeç~
l'ak:ı.t a~ır hasar \'Ukubulmaı~ır. tk\ ' • , 

Amerika hafif hücum· 
botlar filotillasl 

Washington 22 (A.A.) -- Bahriye 
nezareti, ÇQk serl ve hafif hücwn 
botla.nndan mürekkep bir filotill{l.nın 
inşası ~ hafif harb gem.ilerine mah
SU3 üsler teslsine aid proğramı kon
greye tevdi etmiştir. Programı tatbik 
etmek için 67 milyon dola.r .sar!eÇll-
pıesl J.caJ> edec~ 1' • 

• 

yarın eyanatta · 
bulunacak İngiltereye hava akınlar~ 

Tokio 22 CA.A.l - D. N. B.ı Mebu~ Londra 22 (A.A.) - Hava V6 

Libyada harp 
Cerabub vahasindaki 

İtalyanların bir k«ç gtine 
kadar teslim olmalari 

~kleniyor 

san meclisinde bugün Ha.rlclye Nazın Dahili Emniyet Nezaretleri tarafın~ 
B. Matmıokadan İııgillz hükUınctıue dan dün akşam neşredilen müşterek 
son yaptığı beyanat hakkında kıfsll!kt tebliğ: ' 
vermesi istenilmiş ve sebeb olarak da Bugün bilhassa doğu lngiltercst 
bu :mi?sele etrafında bir çok: rivayetle- Ue doğu lskoçyası üzetinde dü. m&. .. 
rin dolaştı~ı 11eri sürÜimüştür. nın zayıf faaliyeti kaydedilmiştir. 

Haber alındığına. göre Hariciye Na.- Birkaç bomba atılmış!ia da pek a& 
mı B. Matsuoka. önümüroeki pazı.r- l 
tesi p;ünü buna cevab verecettu-. hasar vardır. n~nct, zayiat yok.tur. 

Lonclra 22 (A.A.) - Renter ajan~ 
Amerika, Japonyaya blldfl'iyor: Bugün Kent sa.hillerbihj 

Kahire 22 (A.A.l - Şiddetli İnglll! harp malzemesi · 1

'bazı noıttaıarı üzerinde vuku bula~ 
hücµ.mJ.a.rmın püskürtilldiiiü hakkın. fOk büyük tayyare faaliyeti Pan d · 
da. ItaJye.n.la.r tarafından yapılan ha.- g3ndermiyeeek Cal.ais boğaz:ınm cenubunda büyük 'bi 
yall idd~ra cevap olarak .eel~~~yet- NevyMk 22 (A.A.) - Rel.slcürri- ha:va. muharebesinin cereyan etmekt.e 
tar mahfiller Trab~usga.rp çolun~e hur yakında yeniden l l maddenin olduğuna delalet ediyordu. 
Cerabub vahasına hucum etmeğe hl- ~'- •·~ ,_, ı ... 

o1m dı1'-.-· d- ,,ı,..,., b t mJiacının nsansa taOJ tutu acagın.a 
zum a. ı;........ un ~m eyan e - _ı • b' b d k · 
:mlşlardir. Bu Taha.da muhasara edilen uaır ır eyaname n~şre ece ~~· 
İtalyan gamizonunun bir kaç güne Bunların arasında Hind kencJm. 
kadar teslim olacağı ~lkirdır. Aynı boraks, gliserin bulunuyor. Bu ted
mahfillerin i.şa.ret ettiği gibi I11gllizler bir bıilhassa J apoınyaya karşıdıf. 
son hattalar içinde istedikleri anda 
Cerabub'u işgal edebilirlercU. Fakat Sabık İspanya krali 
bu yerf.n din! mahiyeti olduğu nazarı '"ldü ••? 
itibara alınarak kan dökülmesinin o mu . 
önüne geç.ilmek istenilmiştir. Yalnız 1..ondra 22 <A.A.l - Lyon rr-dyosıı 

Jl'e ' demeli? 
Maarif Vekalet-! tarafından 

ıneşredilen lalam Ansiklopedi- 1• 

sinde cabanon kelim'esinin tar:- : ı 
finde, maddenin sonlarına doğ-
ru «buduu sözü geçiyor. 

vahanın sair yerlerle irtibatı kesilm.lş Roma.Mrı aldığı bir habere güre, s:ı-
ve İtalyanlar da bura.ya takviye kuv- bık İspanya kralı 13 üncü AU'ons öl- 1 
veti gönderememl.şleroi.r. Nadir fır- müştür. . 1 
satlarla yiyecek alan garnizondan Bem 22 <A.A.) - Isviçre Telg~ar cBodur> 
kaçan askerler İtalyan garnizonunda ajansının Roma muh3:'bir~ ~bık Is- demeli! J 
aclık hüküm süı·dü§Ypü p~~Dlekte- pa.nya kralı Alfonsun ölduğu habeı·ı-

«Buduu 

dememeli; 

dü"leJ. - --~ pj ~b etqı~~. , ~._.,._ ... -•,--------~ 
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Şilepçilik 

........ 
u--..~ı·-~ 

Bu naaıl ticaret 
alıldlıı?! 



- Ba.b1ft 4 . --!. 1 ' •• 

Ticaret Veklletlnce .(Baf tarafı ı tncı aabifede) 
1:- .. J nf Somalirıdn Arap vo yerlilerden m!i-
J!IGZll" anan zamnam• nklt~ halkı meydanlarda toplana-

merlyete sf.rdl .e 1 7. aen• •oma KubJJand' da tcıık.-
• -.. -=-... __ ... , ar ltttidan e~ alan JnaiUa bUJca-
Anbra 22 (T•leloııla) - ,.... metinin M91llt Jieyaaınameainf dfnl ... _.t Yeklletincıo ham-.. r~ mlftlr. 

l!lıl mah.ullort ofld bfzamn~ Lcadra 22 (A.A) - .lna'lh 1.
inı&Unden lti>aren m~ ko~ul· dhbarat nezareti b~orı Şaıkt 
•atıma V ekliler ~ IWar Alrika.da bulunan bir mabab!r 1tal
,.n1mı,t1r. Nizamnamenin ...ıuı Taa !omali.indeld «>n -.kert Tül· 
tunlar dır: J'.tiıı ~fı baı&:ında ıu bak\mab 

Toprak mah.ulleri ofisi laökmt vomıelctedirı 
iyeti haiz n '.f 60, .549 l •yılı t._ '-- ı M • ..ı linı l . d ma1 u ~an ann eaa Qa tea o -

anunlar da~ e l v• ıaart -·.. hu ~-•- d bul b · -- - \.,_ im-,_ ·- mınuu.a a unan eya.z-muhtanyete ımw.ıt o a& Yo mew- '- - 'an ,. __ ._,_ k tal uh 
ly · il --Ldud L' __ , .ıara murcıu;ep ı ann m aro-

etı semıay-1 e ll\&ll owun· b.y b l bql uiradıkl 
ınak .~er• huaust hukuk bfikUmleri· mu:afl:t;ebıizJiii am::,kil etmek: 
ne eore idar. olunur bir tetekkUl- dir 
~ür. Ofu, Ticaret Vekaletine baib · 
olup sermayesinin tamamı Dnleıt Bu hareket Moyale ile Y avello-
tarafından verilmi tL Ql.!..L • ..ı nun irtibatını k•mekte, Moyaleyi 

1 iT. i1Ql1 Mı&r• vri1m k h..J'di ,_ 
mer'kezi Anlcaradır. OD. memleket cenupt.n çe e te c;ı.:ı .ıı:arııaın-
a..:-de ve d d ,,, .. ..ıu da bulundurmaktadır. Meaa ve 
~· ıım a ruzum aorau· y b l d ff . ) 
iü yerlerde tetkila~ yapar, pbe-- u a and bmul za e~yetlerl m .. artın 
1e.r aİabiü ..... ·anı bul d bi- ortasın a aı ayaca.ıı: o an yaKIJlur r T... aJ ar wı ura . . . ald i 'bari] 
lir. ıin icabına eöre, bu tqk.ll&b m~~~dirın 1 IYl alşınaa~-- hb d • 
'•" d 1 ri · d x.ı... • • muuun . ta yan ar ı;ru u utta ... ıve er veya yffr e nı ea19tlrir. tu ... -al d :'--'- l" k ı J\ cak b ğd _, l '-'~ uum ar ı m~uı..ıı:a ... tın maruz a -

n u ay .uım yer eri onınen d x.. üı··t"t il H-L--=- .• 
Söaterilecek lüzum üzerine Ticaret laı m !fA.U a e ll.U'C9.-tanm .. ti• 
V _,_,., t' · t kl'f' 1 V-'-.,J ri llıaı pyn muayyen bir zaman için 

ca;aıe ın e ı ı ve C1'a cuuı e _ -''-'-di Cen b . 
Heyeti karar.ile teabit ve icabında H'c:ıcxll • u t Afrikalılar Megayı 
ayı:ıi ıuretle llğvolunıır. OfWn 'baı- almak ırur.etile ~irinci •ını~ bir yol 
bca iıtiıal mevzulan butday veealre ekı ıeçhm.İ.1lerdır. Kismayu nun uptı 
lububat müetahail .,.. mUıtehliklerini da Mombaaa deniz yolu açmııhr. 
himaye, ailo anbarlar inpsı ve bun· Jumbo düttü 
larm iılel!ilmeai, UG'Uıtturucu madd.
ler inhi.tannın iıletilmeaidir. Nairobi 22 (A.A.) - Reemt 

tebliiı Kuvvetli kqif taarnızlan nıc
ticetıbıde cenubt Afrika latalan Cu-

Ofis Ticaret Vekllotinin muva
hlatı ile lüzum ıöreceği yerlerde 
un ve ekmek fabrikalaıı kurmak •· ba dereıini ağırlıklarile birlikte mu
tm almak ve ioletmek Ue her ~evi vaf!aluy~le . geçmiılerdir. B~ hare
«rı ve mamulleri iılerilo me~ıul ketin netıcesı olarak da nehnn man
elabileceği gibi memleket içinde aabında düıman iç.in büyük chem
"11 alım ve satımı ve memlie- miyeti haiz bir mevki olan Jumba
'et dışında un ve mamulatı satma dilfmÜftÜr. 
•!eri ile de iıtigal edebilir. Ofimı Burada külliyetli miktarda top ve 
~rmayeı.i 3491 numaralı .kanunun harp malzemeei iitinam edilmi~tir. 
,12 nci maddesinde yazılı me.nbalar- Bir liv .. kurmayı ile bir albay ve bir 
elan tedarik ed-ilmek üzere 1 7 mH- çok Avrupalı ve yerli İtalyan askeri 
yon liradır. Bu ıermaye lcra Vekil- esir alınmııtır. 

Bat Rollerde: 

HEDDY LAMARR
SPENCER TRACY 

TORKçESt 1 ORİJİNAL NOSHASI 

1 P -E K ' te M E L E K ' te 
ltııanalarmda ı&rlllmem.ft b.!r muvalfaldyetle dovam ediyor. 

~ 

hıön aaat 11 de tem:llatlı matine 

Bu sall akşamı: SUMER Sinemasında 
1 IMb'ük Framuı yı)dm. 'büYük bir Franauı filminde 

G AB Y MORLAY 
ELVIRE POPESCO .. ARMAND BERNARD 

tarafından fevkalide bir tarzda yarablan 
FLERS n CAILHA VET'in meşhur e.erinden iktibas edilen 

AŞK ve iHTiRAS 
Bllyük zenPı. hareketli ve alakabahç filmi bathyor. Paria n 
BUyGk dilnya. •• Zerafetler ve bıralar... ~ ve Parlııli kadın. .• 

Velhan bakikt bir Franaız filmi. 

. 
~-Bugün AS B 1 Sinemada 

KUMARBAZ 
VJVIAN BOJUANCE 

n PIRRRE BLANCBARD 
t&ra.tından oynanmış 
p.yan.ı hayret dram 

Racanın Hazineler. 
RAMON NOVARRO 

MADJE EVANS 
tına.tından Türkçe sözl Ü oark 

musik'm güzel bir film 

,_Bugün SAKARYA s inemasında •111 

MA TMAZEL'in 
BEBEGI 

Cazip Te aiizel Fransızca ıözlü 
komedi. Baı Ro1lerd e: 

GlNGER ROCERS 
DAVİD NlVEN 

BRODVAY MELODl'den 
GEORGES MURPHY, DORİS 
NOLAN ve Nevyork Müzikho

lünün bütün artistleri. 

Neyork Damlan 
Altlnda 

Göz kama,tırıcı Revü filminde. 

PEK YAKINDA 

13 Şubat 1941 

I 
.......................... 1111111111111111111111111111111111111111111111·· 

1 ~ - Aakert Fabrikalar Sahn Alma 

Koml•yonu ll&nlari · 
·····························••11111111111111111111111111111111111111111111• 

Nll Te tolllz telefon n bunlar& alt benzin motorları tamir:ıtından 
&nl&J' ~t.a. Te ıto1 alınacaktır. 

Ankarada ça1ıftırılmak üzere, talip olanla.nn bir ıstldıı. ile Askeri !ab
rlkalar umum mtıdürlütüne müracaat etmesi ve lstlda ile blrUkte, şfmdiye 
ta.dalı oalıftı~ retlerden al~ı bonservtcJ ıuretlennın de gönderilmesi ilan 
o1unur. .1197, 

Devlet Demiryollari ve Limanları lıletme 
Umum idaresi ilanlari 

Muhammen }>edeli (1008) Ura olan 18,440 metre mlk'abı muhtehf eb'attn 
Ihlamur kalas (10/319•1> Pazartesi günü aaat (11) on birde Haydarp:ı.şada 
Gar binası dahlllııdekl komtsyon tAı.rafından açık eksiltme usulile satın alı
nacaktır. 

Bu 1fe girmek isteyenlerin (7~) Ura (80) kuru§luk muvıı.kkat teminat t e 
kanmıun tayin ettıtı vesllta.larla birlikte e'ks11tme günü saat ine kadar komis
yona milracaatıan JAzlmdır. 

Bu 1fe aid p.rtnameler komJsyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(1279) 

Beykoz Askeri Satin Alma Komisyonundan : 
1 - A§atıda cirul ve mlkdan yazılı motörlü vasıtalara işletme malze

meııl 25/ 2/ 941 gUnU. sa.at a de Beykozda askeri satına.ima koml.syonunca 
mftnakaııaya konmu.rtur. 

2 - Tekarrür eden tiat üzerinden " 15 teminat alınacaktır. 
S - Evsaf Te oeratt her ıün mezktlı' komisyonda. görüleblllr. 

Vakwn. 
Valvalin 
Gres 
Oat 

Kllo 
2000 
900 ' 
600 
300 

(1313) 

Beykoz Askeri Satın Alma Komisyonundan: 
1 - 10 ton tuz Beykozda a.slreı1 aa.tınalma komisyonunca 313 941 pa

zarte.sı rüntl saat a de mtınµamya konmuştur. 
2 - Tekarrür eden rıat üzerinden % 15 teminat alınacaktır. 
a - Evsaf ve terait her gün mezkılr komisyonda. görülebllir. (1314) 

Miktarı 

1 Adet 

1 

1 

Ezine Belediye 
Mubammen l:Jedell Teminatı 

Lira. Kr. IJra Kr. 

Riyasetinden: 
Cinııi 

1000 00 75 00 ıPöge. mark& mütenavip cery:ınlı 
jeneratör. 50 K VA. <lOO volt, 72,5 am
per, tip Dg. 50/ 1000 

200 00 

300 00 

10 00 8 beygir kuvvetinde benzin yakar çiti 
slllndlrll ıAster» marka motör. 4 K. 
VA. mütemadi cereyanlı jenerntörile 
beraberıı 

22 50 ıSel!gsonnenthah marka buhar rr::ı 
kinesl kazanı, «muayenesi yapılmış n 
saıtlam raporu vardıro 

Açık arttırma usulile satılığa çıkanlan yukarda yazılı malzeme! re ta
lip çıkmadı~dan 10 gün müddetle uzatılmıştır. İhalesi 27 Şubat 041 per
şe.ınbe günü saat 14 de yapılacaktır. 1steklileri.n mezkur gün ve saat'c t<-ıni
natlarile beraber belediye encümenine müracaatları ıırm olunur. 11B~: mal
zemeler Ezlnede teslim edilecek ve bunlara alt vergi,, resim ve sair bilcümle 
m.'\sraflar alıcıya alt olacaktır.• (1362) leri Heyeti kararile bir misline kadar 19 tubatta cenubi Habe,ietanda 1 

arttınlabilir. Ofis umumt heyodnin M~ada yapılan harekat neticesinde 
kklifi ve İcra Veki1leri Heyeti ka- altı top iğtinam edilmi, 469 eeir 
rarile ve Maliye Vcklletin.in kefalıe- alınmıştır. 

ÇEMBERLiTAŞ SiNEMASJNDA Selimiye Tümen satına1ma komisyonundan: 

tile azami 1 o milyon liraya kadar 
fa.izli ,·eya faizsiz, ikramiyeli veya 
ikramiyesiz tahvilat çıkaırabileceti 
sibi 15 ıeneye kadar vadeli istlkraıı: Balkanlarda Alman 

sinir harbi 

IA. rs\A IES>fA (C O N O (K O Z O 1 - 8ellmiye askeri sa.tınalrruı. komisyonu tarafından 26/ 2/941 t:ı.rıh!nı A ~ ~ ~ n ınüsadl f çarşamba günü saat ıı de pazarlıkla altışar tondan ibaret ikı ka-u ~ ıem aade yağı satın alınacaktır. 
'ı. O U N y A Ş K A # 1 2 - Evsafı her gün mezkür komisyonda görüleblllr. Pazarlık ı!et!ce~ 

1 tekaniir edecek fiat üzerinden % 15 teminat alınacaktır. l1382) 
lar dahi yapabil-ir. 

Ofisin banka ve kredi itleri T1e&
ft't Vekaletinin direktifleri daire.in· 
de Türkye CilmhuriyefJ Ziraat ban (Baş tarafı 1 lnci sahlfede) 1

·············································································1 Selimiye Tümen satınalma komisyonundan: 
Deniz Levazım Satın Alma Komisyonu ilanları 1 - Tümen birlikleri ihtiyacı için cıoo. ton saman evsaf dahllmde pa-

111111111111111111111111111111111111111111111111111u11111111111111111111111111 za.rlikla satın alınacaktır. 

la .. ile ofia arasında akdedileoe& Almanya, Bulgaristandan ıeçere.k 
"1Ukaveleye göre mezkth bankaıea Yunaniatanın üzerine atılacağına 
"apılır. · dair tebdi.dler aavururken, böyle bir 
ı>iirtte bir un f abrikasıni t.,ebbüa e91laaında pek büyük tabti 

2 Adet tasa ufak boy •Avrupa Anahratlı.• 
1 • Yazı makine.si .normal şaryolua 
1 • Kazan «res1m ve evsafına göre 

toprak mahsulleri ofiıl sQçl<ıklerlo karıılapcaaını pek lll 
bilmektedir. 

Yukarda c.1?u ve miktarı yazılı üç kalem eşyanın her blr kaleml ayrı ay
n 25/Şubat/941 salı günü 8aat 14 den itibaren pazarlıkla alınacaktır. t~ek-
Ulerln Ka.mnpa.ş&da bulunan komisyona müracaatları. (1345> 

' İşletecek Almanları en çok ead.i§eye düıO-
Ankara 22 (Telefoala} - Koor- ren nokta, Eıe denizi nhilleri uzun• 

clinasyon heyetinin bir kararile millt lufunda .ağlam bir müttefik U..ü 
l:orunma kııınununa mu.teniden Siirt mevcut olmuıdır. 

İstanbul Nafia Müdürlüğüne : 
26/ 2/ 941 çarşamba günü saat 15 de İstanbulda Nafıa. MüdürlüRü eksilt

me odasında (1.a40) lira. muhammen bedelll Kllya - Havsa. yolu inşa.atı için 
(180) adet çadırın satın alınma.n pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 

vilayeti merkezinde k!in (Yeni ha- Y\lllanistana gelince, bu memleket 
yat un fabrikası) na hüldlmetçe el bütün bu ıayiala:· kar,ııında •Üku
konmuş ve bu fabrikayı iıler hale nelini muhafaza etmektedir. Oen· 
getirmeğe ve işletmeğo Toprak mah- retlerini isbat etmiı olan Yunanlı
wlleri ofisi memur edilmiştir. Bu lar, İngilterenin ıünden ıüne kuv· 
fabrikanın ihyası için Türk.iye Cüm- vetlendiğini bilmektedirler. 

Mukavele, eksiltme ve husuııt oartname.st dairesinde görülecektir. 
Muvakkat teminat (1053) liradır. 
l'lteklllerin bu 1§e benzer iş yaptıiına dair idarelerinden almış oldu~u 

vesikalarla 941 yılına alt Ticaret odası vesikasını hamilen aynı tarihte aaat 
uı de ıelmelerl. (1348 ) 

t LAN 
huriycti Ziraat baınkası nezdinde aç
hnlan 35,000 liralık kredi Toprak 
mahsulleri ofisine devredilmiştir. 

30 Topçu alayının bırlncl tabur komutanlığına alt resmt mühür zayl 
Rumen - Bulgar hududun- edll.mişUr. Yenls1 yapılacaR"ından esklsinln hükmü yoktur. Bulunduğu tak-
da Alman hazırlıkları ~:!,~;n ya.tın asker! komutanlık veya askerlik tubesl.ne tee11m ed~~~s~An 

Terfi eden başkomiserler Londra 22 (A.A.) - Müstakil VEFAT Ankara 22 (Telefonla) - An· Franıau: ajan•ı bildiriyor: Londra 
kara vilayeti emnzyet kadroru bat- mahfilleri Rumeın - Bulgar hududmı- Şehrimizin maruf deri tücc.arlann
komise::-lerindcn Nail Serdıcııgeçti 1.- dakl Alman hazırlıklannı kabule il· dan ve fabrikatör Bay Aleko Du
tanbul, İç el vilayeti emniyet kadro· yık olsun ""<>lmuın • ~ut~d behan~- loaı'ın !kansı ve Yani, Mateo, Apoe
ııu baıkomiserlerinden Sali.haddin )erle Alr~.anya~n ıımalınd.en . bır 1 tolos Dulon'ın ve Eramia ve Yorgi 
Özgen Eskiıehir, Malatya villyeti kuvvet num~yı~ı ya~m~ nıyetınde Pitarinin valideleri. 
başkomiserlerinden Huan Vasıf oleluğuna alamet telakkı etmekte-
Kozar Kocaeli, lstanbul \'!!ayeti em- dirlffr. Bu behane hiç §Üphesiz Yu· BAYAN RODOKLIA A. DULO 
niyet kadroıu bıı.,komi.erlcmden naniatanın kıtadak.i topraklarında 
Jbrahim Ataç da lstanbul Til&yetf bir lleik İaıgüiz askeri bulunmasa dahi 
ikinci eınıf emniyıet Amirliklerin ter- Sellnikte İngiliz kıtaatı bulunduğu 
ffan teyin ed ilmi~lerdir. iddiuı olacaktır. TehHke bugün 

- - - - oilb&Ma B. Mat.uoka nın beyana· 
Talim ve terbiye heyeti b.ndan •onra Uzak doğudakinden 

• 1 daha ~ail gözükmektedir. 
azahklarına tayın er 

Ankara 22 (Telefonla) - Maa- Bir Amerikalı askeri 

vefat ebnİJ olduğundan cenaze me
rasiminin 23 tubat 19 41 pazar günü 
ıaat 1 l, 15 Sabah Beyoğlu T aks.im
de Rum Ortodoks Aya Tryada kili
sesinde ic.ra olunacağı teessürle ilin 
olunur. İtbu illiın davetiye yerine 
kaimdir. 

Cenaze levuımab N. Pistof 
Telefon: 44236 rif Velciıleti neşriyat müdilrll B. mütahasaııın mütaleası 

Faik Reıid Unat ve iz.mir maarif N .. 1- 22 T b 
.. d .. ·· H l'd z· K 1'-- Un evyo.-a (A.A.) - Maruf epe llf1 dram kısmı 

IDU uru 11 1 
• ıya a JU~Cı m - AznerikaJı aakert mütehaaaıs binba~ı rfuıdü:ı: Uat 15,30 da mmıııum~ 

hl bulunan tal~ v~ terbiye. heyeti Eliot, New - York Herald Tribune eece saat 20,30 da il 
aKzıılıklannaktayınl edılmlflerdırd. ~~:!~ar:~ :!~~tin anahta- İıtik:~=~me- ~1111~ 1 

ayma am ar arasın a ... "' duıunun elnidedir di '----- ,._ ..ı.. t • J n l'W or .> &.J.Smı IUDOUZ aaa 111 tayın er Nil orduau veya bu ordudan mü- l S, 30 da 
Ankara 22 {Telefonla) - Kı- him bir kmm ansızın Sel&nilc.te gö- gece eaat 20,30 da nn 

$han lı:aymaltamı Mehmed Ali züktüiü taltdirde Balkan hükumet- KİRALIK ODALAR 
Durwoy Hizan kaymakamlıiına. }erinin ve Balkan ahalisinin hattı ha-• M ,. • 
Hassa kaymakamı Mahmud Kemal lreketmde tam bir değioiklık olacak-' abkiim edilecek 
CUrlük Kırıkhan kayma.kamlıiına, m. Oradaki vaziyet, Türkiye, Bul- Slovak ricali 
eıOTlDye müfetti§İ 1 lalil Tek.in Hassa gar:i.tan, Yugoılavya ve Nil ordusu P..eabura- 22 (A.A.) _ Stefaniı 
liaymakamlığına tayin edllmi~lerdir. gibi bir çok meçhul amillere bağlı Çekoelovakyaının es4d Parla eefiri 

bulunmakta ve .timdi ıöy}ene~i~~- O.usld, mücbbod lilreie ve medent 
Orta A vrupada gümrük cek yeglno ıey »e meselerun butun haklanndan mahrunuyetc, aJd Bat· 

k t l. unsur lan ite kan~adan bir netice vekil Milan l-Iodacha 18 sene ap 
ar e ı çık.anlamıyacaktır. Sinir harbi yap· hapse, Narodny Novine ıa.zete&.i 

Bcrlin 22 CA.A.) - Bir hwust mu- .. ı Alm l '- u1· U 11.J• 1 • habli' blldlrlyor: maga ya. nı~ an ann a;ac;JJ ıyıet mUQUrll J eeno ağır hapse, eski 
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TAKSİM 
Sinema3ı 

Bugün 
Şark filmciliğinin ıon ve yeni 
muvaflakiyetini te§kil eden ve 
memleketimizde ilk defa görülen 

EMiNE RIZIK ile 
SULEYMAN NECiB 

tarafından oynanaaı 

Türkçe Sözlü -
Şar kıh - Sözlü 

O O KTO R'un 
AŞK 1 

Çok takdir kazanmakta ve 
emııalJ gıibi raihet r!Srmektedlr. 

Me-v:ı:uu, oynanmuı ve mu
•ik.fsl iu'barilo mükemmel olan 
hu filmi ıeyircilerimlze tavariye 
ederiz. 

Bugün matineler 11 de başlar. 

Deutsche Allgemelne Zeltung gaze- olduğu fikrıne o le.adar alı§mışız: Jd mat!:>uat büroau tefi Pierre Prlcxfa
Wtne göre, Almanya, :ttnıya, Yugos.. C.hurchill'in de bu oyunda rnUth~ vok 1 S 9Cllle alır hapse mahkOm *Yüksek tlcnret mcl..-tebi mezunları 
Javya., Ma.carlsta.n ve Slovakya ara- hır ra.klp olduğunu ve bazı mühlm edlmiılerdir. •kongresi dlln toplanacıı.ktı. Fa.kat 1ç-
IIJ1da bir gümrük kıı.rtell teşkili için kozlan ihtiynt olarak tuttuğunu Mahk&nlar_. mallen m&ılder~ t1mada ekseriyet ha.sıl olmadığından 
müzakereler cereyan etmektedir. unutuyoruz. edilecektir. kongre 8 marta tehlr ed~tlr. 

2 - Pazarlıtı 25/2/ 941 salı sa.at 11 de . 
3 - İsteklilerin belli ~aatinde &>llmlyedekl Tümen satınnlmn komisyo

nuna gelmelerd. 
4 - Pazarlık neticesi tekarrür edecek tlat Uzerinden % 15 temina\ nh· 

nacaktır. ( 1381) 

Selimiye Tümen satın alma komisyonundan: 
1 - Sellmiye askeri satın alma komisyonu tarafından 24/2/ 941 tarihine 

mt\sadlf pazarte.'Ji günü saat 11 de pazarlıkln beş bln adet arpa Ye yUJal 
çuvalları tamir ettirilecektir. 

2 - Şeraıtı anlamak Ye tamiratına girişmek U.Zere komisyondan izahat 
almak IAzımdır. 

S - Pazarlıkla kararl:ı.şt.ırılan !iat üzerinden 3 15 teminat nlınacak-
tır. (1383) 

Selimiye Tümen sahna1ma Komisyonundan: 
1 - Tümen birlikleri ihtiyacı için ıı..şağıda yazılı dört parça saman lle 1.kl 

ı>arça kuru ot evsafı dahilinde ayrı ayn pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Pazarlı!tı 24 '219•1 pazartesi saat 11 de Sellrnlyedekl t.ümen ı;atJnnlma 

komisyonunda. 
S - Pazarlık neticesi tek:ırrür edecek ııat üzerinden % 15 ıcm!n&t. 

alınacaktır. (1384) 
Cinsi 
Saman 
Ram an 
Saman 
Saman 
Kuru ot 
Kuru ot 

Kilo.su 
25,000 
30,000 
30,000 
40,000 
25.000 
25.000 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 
Çorum Daimi Encümeninden ı 

ı - Çorum - Menlfon yolunun o+500 - 1+ 100 üncü kllometrelerl 
8Ulda 3600 metre murabbıı.ı pnrke kaldırım ve bordftr Inşıı.atı 941 ma.rt.ının 
nnı:ü ııerşcmbe gUnü saat 16 de daiml encUmen ıı;tıma. salonunda lhale ~ 
mel:: üzere 23 gUn müddetle knpalı zarf usulü ne eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Yıı.pılacnk işin keşi! bedeli t21792ı> Uradır. cllOOO.t llruı H-0 vt ~ 
tebaklsi 941 mali yılındıı. tediye edilecektir. 

8 - Muvakkat teminat 1634.40 liradır. 

• - Bu lşe nit evrak şunlardır: 

A - Kesttname ve silsile! fia1. 

B - Proje 
C - Eksiltme şartııames1 
p - Husust §artname 
E - Mukavele projesi 
F - Bayım· ılık işleri genel şart.namesi 

O - Umumi ve fennt şartname 
• 

fi - Bu vesaik her gUn nafla dairesinde görülebllir. 
G - Eksiltmeye girebilmek için t eminat a.kçalarının yo.tı.nlma.n Te ~ 

yet makamına müracaatla alınacak ehllyet vcslknslle Ticaret odası belft 
sinin ibraz edilmesi şarttı r. <ıaöl 
' 

Ba§vekalet Matbuat Umum Müdürlüğünden ı 
Matbuat umum müdürlüğfı için I ran, Sırp - Hırvat, Elen dlllerlle 1k1 tır.

ratlı tercümeye ve konuşmaya çok iyi vakıf imtihanla üç mllterclm 8J>illıd 
alınacaktır. 

200 lira ücretıı olan bu v:ızlfeye talip bulunanların blr 1sUda ile *l?'ıda 
yazılı ''esaikı 7 Mart 941 cum:ı gününe kndar Ankıı.rada matbuat umum mtl· 
dürlü~One göndermele~ \c müracaat edenler arasında mntlQp evsnfı ~ 
gör ülenlere lmtihanıannın icrası ıcın ayrıca tcbll&at yapılacağı 11An olu-
nur. U311t 

1 - Nüfus tezkeresi sureti 
2 - Hal tercümesi 
3 - Tahsil vesaiki veya suret! rl 
4 - Askerlik vaziyeti 
5 - Memurin kanununun 5 ine. mnddf.~lnde yazılı sair vesaik 
6 - İki adet ' cs!ka fotoğrafı. 



HAFTA SONU N 1 

- . 

LAR JY~R-
Mektep 
maçları 

1 stihbarat ajansları 
Medeniyet geri doğru 

-- gidiyor 

H arp ınecleniyetl tah.J'p et-
mek ve ıerb'• doiru .U.

riiklemdde mqguldUr. Attan bq
byarak otomobile kadar ilerllyc 
lıakil vaaıtalan medeniyeti daha 
tirndiden araba devrme. avdet et
nıiı.ıtir. Pariate halk arabalarla ıı•· 
ziniyor. ı "' '--

,:; Her •tifrlü rahatltk imkanlarını 
lıavi evler içinde oturmak mede
niyeti ise ıirrıdiden çadırlara ın· 
ğınmılk, hatta yer altındaki ma· 
iaralarda barınmak devirlerine 
kadar gerilemiştir. 

Bu geri gidi~le medeniyet, 

Adem ile Havva'nm bıraktıiı 
yere vaaıl olmakta gecikmiyeceık 
gibi görünüyor. 

iki dünya aramada 

D tkk,at ec:IJyor Q>.UIU,nUSt 

BugUnler<le ~ardrleıl-
ınb: ahnr cllln1'a ile mUnaaebed 
artıtırmıılardırı ahrette sezlı> do
lflpyor, öliilerle konuf\lyorlar. 
tl.tad Fazıl Ahmed bu dihryad• 
otururken cÖblir dUnyedan mek:. 
tuplar> ıönderiyor. Blr pzet• 
•Ahrette bir röportaj> netnttl. 
Bqka b1f 1uetede CS«leyma• 
Nazifle bir mUIAkab çıktı .. Niha
ıret ateşin {lstad Nı.zamoddin N.
ıı:if dirilerle mUnaka19- ederk.~ 
"'"l . de ibınal etmiyor: Diln uru erı . L 
dUamark'a cevap> v~~~t 11_1 

Muharrirlerimiz fIDldilık ı.u 
dünya ara.111nda bir tere<ldüd dev• 
reei geçirir gibi ı~rUnüyorlar. 
Öbür dünyanın bu dunyada.ı_ı dar 
ha iyi olduğuna hükmettikleri 
pn yazacaklan yazıya her h~I~• 
Yunus Emrenln ıu meşhur ıuril• 

Galatasaray, Hayri~e ile 
Vefa Kabataf ile l>era• 

her; kaldi. Boğaziçi, 
DarUttafakayı O • 1 

-mağlup etti 

• 

En kıdemn aJans olan "Havas,, nasıl kurulmuştu? 
Reuter, Wolf ajansları, Amerikada 

kurulan muhtelif ajanslar 
1108 ıccneden 'beri f'raıuanın r..- Oıarlea Havaa, 1858 Ml\eslnde odtlmeei maceralara ve ıporculu~ 

Ma&r1t QdOrltiAil tara.tından ınek- m.t ı.tilıbarat aJan11 olan Havu, 75 ıraımda lSlmUı, bUyült ve ~bretli mütevakkıf haberler toplamak Am~ 
teı>l r ~d.& tıertlb edilen tııtbol bundan on bat ıUn .vvel bOtUn bir te,obhüali ilci oflu GuJllaum• ilo rikan tr.bJatlne uysıun olduğu cih~ 
uıa.ç~arınıı. dQn Şeref at.adında d.nam dUnyaea tanınmıı olan lm:ıini bırak- Auauıte'a bırakmııtır. O pmanlu lo, Amerika ajansı muhbir ve mu
edUmifttr. Nihayet& yaklaşmakta ol~ mll ve FranllZ Ytihbarat ofiııi Unva- Havas aj&nııırun selirl, birçok taora habJrlcri bu 1ahada harikalar , arat. 
bu maçlar aamplyonluk ~rlndeh m - nını almı§tır. ııazotelıerlnin varidatsızlık )'tlzUnden mıolardır. • 
blln rol oyn&dı~ın~f ~ e~!;, • Fransız hUk~etinin. bir asırdan e.hone :yazılmamalan dola.yıaile pek Amerikanın en eski istihbnrat 
canlı ~arahav;azlal~~adır. Bil- fula bir müddet di1ııı7a.ya fiklrlerinJ bol deiikU. ajanıı Asso.ciated Press'tir. Bu njana C: ~lr al~a. ne takib edilen dftnkü ve dllıüncelerhıl yayan Havas ajansı Babalanndan bu aiır iti deruhde 1846 ıeneeıncle kooperatif ,eklinde 
brşılaşmalar çok 2JCVk11 olmq Yt nuıl kurulmu,tur} eden &i kardeıten Auııuıte, dlhi· kurulmuıtur. Bu kooperal'ifi, Nev· 
Ka.ba.taf • Vefa. Ue, Gala.ta.saray - Bu hususta okuyucularımıza bhaz yane bir ffldr]e tqralarda birçok yorkun altı gazetesi kurmuştu .. '\1ak
Hayrlye ~ berabere ltalmıO~· malO.mat vennek istiyoruz. aboneleri bulunan Bulliea: llaıncıhk aadları rnü,terek bir isihbarat ser
~faka M.k1m oynadı~ h~e Havu ajaneı aal8D Portekizli tirltetinl eatın almıı ve Havu ajan- vwl temin etmekti Kooperatifin .... .... .... .... 

Mil yon, milyar 
ba§lıyacaklardır . 

Biz dünyadan gider oldu.1' 
Kalanlara ael~m olsun 
Arka.mızdAn hayır dua 
Kılanlara seldm olsun ... 

Boğaz1çine ~ğl~~dff~~- M - Charlcs Hava• tarafından lrurulmuı· ıının t.tihbarat eerviaino, lllncılık klr yapması matlup değildi. Bir 
• baltalan sır e r yoru tur. Oıarlee Havu 1 783 ıenesinde ıervis.ini de ilave etmiştir. müddet ıonra Amenkanın d;ğer 

Kabataş • Vefa Fransanın Rou.eo ıciuinde doğmu~· Bu suretle Havas ajanııı, taıra ga- tchlrlerinde çıkllll\ birçok gündelik 

S özler, ne derece kuvvetli 
ağızdan çıkarsa çık.sın 

rakamların taşıdığı, 0 gitgide 
müthiş ve korkunç olmak istida
dından mahrumdurlar. Sözlerin 

kuvvetini arttıracak tek çare belki 
onları daha sert, daha yüksek ses· 
le aöylemckten ibarettir. Halbuld 
rakamın ifade kuvvetini arttır· 

mak ic;ıin ona >eni rakamlar il!ve 
f "k nir etmek yeter. Ve ne es tu e ' 

.... 
:::: .... 

Hayvanlar konuımaya 
başlıyacaklar mı? 

B ~r hant1z mecmuasın~& 
cHayvanların konu~ugu 

devirlerde> başlığile karikaturleT 
çıkıyor. Bu karikatürlerin mev
:ıuunu teşkil eden hayvanlar, bp· 
]n insanlar 1ıibi, biribirlerile lto
nuomaktadır. 

rakam tükeı.,mez. Hakikaten elimizde hayvanl&-
Eğer kelimelere ilave edilen nn biribirlerile konufllladıklarmı 

noktalar, harfler ve yeni kelime· gösteren hiç bir delil yok. Hattl 
ler bir rakamın .ağma konaı'l bilyük hakim Voltaire bir rom_a.· 
rakamlar derecesinde ona heybet nında nasılsa hayatta kalmış yır· 

1 d. jete 0 za:nan insanlar mi y;di bin yaşındaki bir pap.ı-
vene er ı, .. eandan naklen hayvaınlann bir 
için pek müthiş sözler ıöylcmek zamanlar, kendi aralannda oldu-
kabil olacaktı. Bu yüzden insan- iu gibi, insanlarla da konuştu.k-
1 .. 1 rle korkutnıa~·a kalkan- l h b ven'yor Bundan yır-arı soz e J arını a er · 
]ar rcı.kamlarla konuşanlarla ha· mi iki bin aene evvele kadar kö· 
fil çıkamazlar. . pekler, yılanlar, eşekler, atlar ve 

kartallar insanlarla dostça görü-Netekim rakamların esarenglZ h 

kudretine pek derınden vak,f ~~İ=ş. etiruU::~ieğ~.-::\:~a br~ 
olan Amerikalılar Avrupalı mü· bir zulüm ve işkence yapmay& 
teca\'izleri sindirmek için rakamı başlamışlar, bütün hayvanlar el-
nutka tercih ediyorlar. İngiltere- birliği edip in&anlarla konuşma· 
ye yardun projesi milyonlarla ve maya ve onların sordukları su· 

milyarlarla doludur. Bir rakamı· allerc asla cevap nrmemcyc ye-
d min etmişler. nın sağında duran altı 11hr an Voltaire'in romanındaki ihb-

müreilep cmilyon> ve ona ü9 yar papağanın ileri ıilrdüğü bu 
ıaıfır ilavuile vücuda ıclen emil· ıddiaıyı dıı cerh edecek 'bir delil-
yar> ne demektir biliyor musu- den mahrumuz. Fakat eğer hay-

nuz) cEğer bir adam saniyede vanlar insanlarla hakikaten le.en-
. hır' _...,...a ıaatin pandillünU dileme zulmettikleri için konuf-
vuran ...,... muyorlar..a. timdi onların birbir-
ıece günaüz durmadan sayacak !erine aaha ıiddetle :ırulmettiklo-
olsa bir milyonu OJl buçuk günde rine bakarak yeminlerini bozabi-

ve bir mil'-·an otuz iki ıene<le aa· Hr ve konutmaya bqlayabilirler. 
~ Şevket Rado 

ya bilir.> 1111111111111111111111111111 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~~~~~~~~ 
~ Hırsız bile korkmuş! 

d temin için ,ciidi prizo koymuştur. 
Romanın maruf berberlerin en Tam ameliyat başlıyacaiı sırada ka-

Sigiıımonds garip bir hadise ile kaı- dın aynadan, arkasındaki maıada 
.Uaşmıştır. Taşradan gelen. en iyl bu]~nan çantaaın1 bir a~~~n .~l ça
müşteril~inclen Donna Clelia Wmin· bukluğu ile •fJrdığını görrnuştur. 
tleki kibar bir kadın Permanente Birdeın bire yerinden kalkan ka-

Jııptırmak için muntazııman bul raya d•.. ....ridi prizden çıkardığı gı'bl 
· · Kı k Pi arın· .... r- d U hl devam etmekte ımı§. r ok bol caddeye fırlamı~tır. Başın a m t 1 

da bulunan bu kadının ıa~~ ç. ku'V'· bir ıeyler bulunan iri ~adının ~oştu
olduğu gibi kendisi de kuçlil iunu gören ehali deh var dıyerek 
'fttlidir. . k k ltuğuna kaçışmıştır. I' 

Bir gün gene ış ~ce obulunan Zebella gibi koşan kadımn ha ın· 
oturmuş. İçinde hay d p~ael yetişe- elen hırsız daha ziyade korkmuş ve 
çantasını da arka.şıı° a bir masaya çantayı yere atarak kaçmı~tır. VKa-
Ce'k kadar yakın ° an I d"l~ dın çantasını aldıktan sonra soguk-

b b devam ı on u as· - .:ı rek b b 
bırakmış, ker .. erere birçok elektrik kanlılığını muhafaza eue er er 

n yapma uz k d salonuna dönmüş, beıber kapıda 
~!eri bulunan kork.unç tacı ;.:.: hayretle mütterWni karşılamışt:r. 
nın ba~ına yerle~timuş _v:_•:_:cer::.:e;::,.. __ ..-___ _ 

Çocuk konuşması 
!liml Dr. Lop1e ilk ltonuş-

Fransız dl 
ğa baŞlayan küçük çocukların -

ma gu1 olmuştur. Yaptı~ tedk1k
nıe meş lan çocuk sa
lere göre, bir yaşında 0 kta
dece 20 kadar kelime Ue kon.ışına 

Afyonda güre,~iler için 
bir salon hazırlandı 

) Halkevi epor 
Afyon (Akşam - . . · bir 

t_ .. c;ıler ıçm 
-.oluna mensnp gure~ · A k radan 
salon ihzar edilmiş ve n a . 

. der }er getır· 
güreşçilere mehsus ~ı~ . Gençler 
tilerck faaliyete geçılmıştır. 

l . de aüreş 
haftanın muayyen gün erın "' 
faaliyel'i yapmaktadırlar. 

Manisada kır koşusu 
M . (Ak ) Bölgenin 2msa m -

tertip etl'~ği 7 5 00 metrelik kır \~şu
sun<\ İştirak rda.ılerden Hasan .. :ı~
dar 2 7 dakika 3 1 sani} ede bı~ıncı, 
Rifat 29 dal.ibda ikinci relmışler
dir. 

dır hl yaşında iken 300 kelime ne 
tekellüm eder. ttç yaşında 900, dört 
ya4lllda. 1500 kellm.e ne konuşur. 

Mektebe gıtmeğe başladığı zaman 
1se 2500 _ 3000 kelime kullan~r .. 
çuk ... Her ~aın köye döndbğü tren 

Pentatlon birinciliği 
neticeleri 

ıl + ..... -nbul dah111 Pentatlon 
1941 y ı J..:sw:L q ğldald 

birinciliği nlhayetıenm~ ve a. a 
neticeler alınmıştır: 

ı. cl Katagorl: 
I. Nadi 

n. Muzn!!er 
m. uayrl 
Jll. cü I\alagorl: 

ı. Nnc1 200'5 sayı 

n. Necdet 
ın. Emin 

1799 sayı 
1721 • 
1670 » 

<Yeni Tilrklye 
rekoru) 

1941 sayı 
1827 » 

n· cü Knt.:ıgurl: . 
· d t 1675 sayı (Yeni Turklye 
I. Nec e rekoru) 

n. Berker 
JII. Güuer 

1504 _yı 

1481 • 

Günün llk maçı Kabataş ile Vefa. tur. Babası, Portelciı:d• bir kStapçı aetelcrlne ver?i.ii haberler için ı •İyaıt ga~eteler, bu kooperat.~fe gir
llselert arasında. yapthnıştır. Babaed· dükkanında memurdu. l 750 ıene· nakld para değil, ıı8ndereceA{ illn- meğe talıp olmuılardır. Bugun bu 
dlnln hakemliği altında yal)ılan bu sinde Fraınaanın Pont - Audemer larmı dercini iatiyordu. Bu mahira· istihbarat kooperatifine dahil olan 
karşıl~ya. takımlar §U şekilde çık- kasabaııına geler~ yerleşmiş ve ne manevra, fevka]lde Terimll ol· a-azetelerin adedi 1,300 dür. 
mışla.rdı : .. burjua ıınıfından bfr Fransız kadım muşhır. Bu suretle Havu ajansı Aaaodated Press'"' hissedar olmalt 
Vef~: Edib - Rahmi, Burhan - Ni- ile evlenmiştir. bir mUddet ıonra anonim bir ıhket için gazete eahib! olmak lazımdır. 

mn, Jbrablm, Cevdet - Necmi. Nec- Bu izdivaçtan 1 783 ıenesinde ve ayni umanda Fransız bilkQme- Her pzete ıahibinin bir aksiyon-
det, l'tlömtaz, Blılayet, Besim. cliinya;ya gelen küçük Charlea kan· tinin do reemt ajansı olmuıtur. dan fazla hi81eai yoktur. Associated 
Kabataş: Cim - Faruktit ';lld • ıık bir tahsil görmüıtür. Papaıı olan Havu iııtihbarat ajanaının ıon Preea ajansı, tc~ekkülünden az l:nr 

Semih, ~~~ l't~·~f~ Ta ' asan, bir amcası ona Rumca ile Lltinceyi, mild&lerindcn b1ri o]an Leon Ro- zaman ıonra yalnız bu koop~ratife 
Nenad, em ' 

0
:. h · 1k1 ta.rafın babası ticaretle muhaaeebyi 6ğret- nier, hnk6metle Ha.vu ajansı ara- dahil gazetelere havadj., toplama.a 

k ~= J!u~~ ar~da ve ııolsüı miş, çocuk kendi baıına da Uç ec· 11ndak1 mı 4blrliiine ipretleı vo tevzi etmekle iktifa etmemiş. 
frşak berabere blttl. nebi Hsa.n öğrenırll§tir. Buna muka- - Havas ajansı Uc zaman zaman geniı bir istihbarat şebekesi kurmu:-

o ~inci devreye Ka.bataşlıla.r çok bil fenn~ bilgll~ a.ı~;dı. . iı. ~atın• a-elen. hük<ı~etlerd.en hiç 1 tur. Bugün J\~ociated Pres~' in Yt> 
canlı başladılar ve bunun netlcesl Çocugun denızcılige hevesı vardı. hm arasında bu an bıle ihtillf çık- di bin muhabırı ve memuru vardır. 
olarak hAklmiyeti aldılar. l~ 1nc1 da- Donanmaya nbit olmu~ fakat de- mamı§tır. Biz likrimizi deiiıtinnl· Bunlar günde bir milyon kelimelik 
klkada yaptıklan yenl bir akında nizde çalışmadığı cihetle, ordu ı ... yoruz. Y&lnız fikrini değiştiren lıü- telgraflar yazarlar. 
Nevzad vasıt:ıslle y~e gollertnl ka- vazım dairesine glrmiı ve mühim- kfunettir, demiıti. A98ociated Press'in bugün en bü-
zandılar. Oyunund nlNha.ydetltnlne do~1ı1·ıı mat müteahhidi Ouvrard'ın yanın· Dünyada Havas ajansı kadar mü- yük rakibi Umted Pre~'tir. Bu ajans 
Vefalılar penaltı an ec e ayaa e d b kA 1 . 1 .. .. .. L '-- d .:ıah • b' k . d 
beraberliği temin ettiler ve müsabaka a azı ar ı ıı er gormuftur. ~ ve on an <ı a zen~ın ı!ço da 1908 senesinde Amerıka a genç 
bütün çalışmalara ral';men bu netice O zam~n Avrupada ıen~lerce a1Mslar vardır. F.akat diln?'a a1anı- gazeteciler grupu tarafından kurul-
değl.şmeden 1-1 beraberlikle nihayet- süren berrı abloka ve mukabıl ah- !arının en k.ıdemlısi Havaı tır. muotur. Bu grup arasında bulunan 
lendi. !oka sayesinde zengin olmuş, bir Wolf ajansı Ray Howard, Serippıı - Howard ga-

B ... • • D .. &af aka gÜn Roueın ıehrinde bir banka aç- Dünyada rnevcud mühim Udhba- :ı:eteler trÖ!tünün ıefidir. 
ogazıçı - aruş~ mı .. tır · 1 d d'x. 11...ı ı .l B 1 .. .. H 

zı t tl .. · rat aııı.ns arın an ••er ıcı oe u ıazete er troatu. earst ~aze· 
Günün lklnci maı;ı Bo~a ~ e Charles birkaç sene eonra Nor- Wolf ajım3İle Reuter ajansıdır. teleri trl>8tünün rakibidir. Bu ikinci 

Darüşşafaka arası1 nda 1 yapıldı. Şahnı: mandiyanın zengin kızlarından birl Wolf ajansı Almanyada 1849 sene- tröıtUn elinde lntel'national ?'\ewı 
piyonlukta. mtih m ro oynıyan e. .1 1 · · z · k d' · · 
tkl takım sahaya en kuvvetli kadro- 1 e ev e?mıştır. ev~ezı, en ısının sinde kurulmuştur. Wolf ajansı Al- Service ajanın vardır. 
lar1le ve ~u şekilde çıkmışl:ırdı: • len bellı başlı mesaı arkadaşı ol· manyada nazi idareeinin kurulma- United Press ajansı da 42 mem-

Boğazlc;:i: Tahir - Nusret, CelfLl • muşt.~r ~ . . . . ısındllll\ sonra D. N. B. (Doyçe lekette 20 dilde çıkan l ,400 gazo-
Mu5tata, Aytekin, Enis - Turhan, Hukumetın emnıyet ve ıbmadını Nahrihte.n. bliro) ,-ani :"-~an itti~- teye havadisler veriyor. 
Tesid Feridun, ismet, G:uanfer. j kazanan banker Charles Havas, bar at ofisı tarafından 11tihlaf ıt.dıl- Uıtlt- .:ı p •· h · ' · .. · · .. d ccı reaı ın en meş ur mu-

Dariişşafaka: Sala~addin •. Mura~, reı~m taraf':'dan ıntışarına ~~saa e rniş•:r. habitlerinden biri \V eb Mi\\er icll. 
Vahdet_ Basan, Galıb, l\facıd - Nı-ledılen nadır gazetelerden hırı olan \Volf ajansını kurmuş olan Frank· B h b' 1914 · d b i). 

· · · 1, Ş"k .; d F 'd hi d 1 u mu a ır, senesın en ııg zameddın, Afıf, Tarhan, ~ur u ı.ı. Gazelle e rance a sse ar o - furtlu Bernhardt \Volf olmu§tur. k d k bUt" harplerı' ı nkip 
u11ı • . . . . . ne a ar çı an un 

Hakem Şazi Tezcanın idare et b muttur. Wolf, aıana Jtlennı öirenmek içın etmiı ve geçen t?eırinievveJd,. Lon-
bu karşılaşma Ç?k sıkı le. o nlsbette Charles Havas rengin ve nafiz: Havas ajanaı merkez.inde bir müd- dra civarında bir trenden kazae11 
heyecanlı oldu. Dk devre rUzgln leh- bir adam olmuıtu. Fakat Fransa- det staj görmüıtür d" k lSl "~f' 
ler1ne alan Darü.ş.şafakalılar Boğaz.içi da ~mparatorlulc aukut ederken, İngiliz Reuter aj~n.ıtı iae, 185 1 H· uoere mu ur. 
Jrolesln1 çok tazyik ettilerse de n~tıce Charlcs Havas' ı da beraber ıürük- · d Lo d d k.urulmuıtur Bu --------------
alamadılar Muhaclmler kale önünde . . Ch 1 H . 11e!l'm e n ra a · . 
yakaladıkl~l'l fırsatları kaçırmakta l~ıfbr. Art~lc .a.r es avas yenı ajans Reuter iamini almaıclan ~Jl'-
Adeta btrlblrile yarış ediyorlardı. Bo- re1ımde kredJ ve ıtıAm~q b~lamıyor- kaç ıene evvel hatlı:a bir tcıkılde 
~aziçln1n de arada sırad:ı. yaptığı du. 1814 - 1815 hadt5elerı de ken· faaliyette bulunuyordu. 
akınlar dağınık olduğımdan müessir disini iktisaden mahvetm~şti. B~- Reuter ajansı 
olamıyordu. Devre her lki tarafın ne- nunla beraber, ya~amak ıcap edı-
tlceslz çalı.ş:malan arnsında 0- 0 be- yordu. Reuter ajanıının müesıs.isl, Juliue 
rabere kapandı. Artık Rouen' de > a~ıyamıyan Ha- Rcuter Almanyada Kassel ıehrinde 

İklnc1 devreye Bo~aziçlilcr rUzg~n vas Parise gelmi~ burada kendi!!i- küçük bir bankada memurdu. Muh-
lehlerlne alarak ba,,ladılars.'\ da Da- 'b. . .!' k yulmu~ bu tf'lif Avrupa borularına ald haber-

.. ,. 1 1 ·ı· ne ır ış aramaga o ~· . ld ki . ruşşafaltalıların ,a.z a ça ışma.sı ) ı- . . l'k · I d b'ld·v· b. len geç a ı arı c.ıhetle, ber 1a-
.. den bir üstünlük kuramadılar Ilk ı,s>.z ı flra arın a ı ıgı ecne ı b h fi . . ılkAyette bulun-

zanu~nrı mütevazin geçen müsabaka dillerden istifade etmek fikri aklına 1 dakl ıe erdının d Bl b h 
· 1 · · u annı uyuyor u. r ıa a 

or:uncu dakikadan sonrn Darüş.şafaka 1 ge mıştır. J r R . ki b' fiJci 1 
h~klmlyett altına girdi. Fakat mlıte- Gazette de France' da hissedar u. ıus euterın a ın~ . ır r ~e • 
madi bir surette rakib kaleyi sıkıştı- iken, Fransız matbuat- alemile mı~ ve Prusyada ışlıyken yega

1
ne 

ran Yeşlls1yahlılar bir türlti net!ce t etmişti. CJuırles Havas, telgraf hattının ıon no tUt o an 
alamıyorlardı. Bu sırada Boğaziçi so.1-1 a~:~ bu fikir gelince, ecnebi gaze- Aix . l~ • Chapelle tehri~e a-iderek 
dan bir komer kazandı ''e Gazanterın 1 l d .. d .. v.. t k ycrleşnu~ kansını da Belçıka - Fran-

ktix.i b1 k d ,,. te er e gor uı.ru en eresan ·ısım-
çok hesaplı çe !I r orner o!lru- .. d . 1 3 4 sa telgraf hattının müntehası olan 
dan doğnıya kaleye girerek Boğaziçi· lan tercume e yıor ve on arı - .. . . . . 
nin g:ı.llblyetlni temin etmiş oldu. ! gazeteye ,·eriyordu. Bu tercümelere BruKksel .1ıe~rınde yerledınk~ı§tıhr. b 

Bundan sonra. santrhaflan Galibi 1 mukabil kazancı pek azdı. Fakat an 1 e "oca arasın a ı mu a e-
lleri alarak ~ok iyi blr hücum tabiyesl Charles Havas istidadı sayesinde re, postacı güvercinler vasıtaıile te· 
kullanan D:ı.rüşşatakn.lıiann çalışması Fransız halkını alakadar eden kı- min edilmişti. Güvercinler Brüksel
boşn. gitti ve mlisabak:ı. 1-0 Boğ:ıziçl- sımları iktibas ettiğinden kendisin- den Aix - la - Chapeile' e bir saatte 
nin goHblyctlle nlayet buldu. dem yeni yeni trcümeler istiyor· gidiyorlardı. Her mesaj, bir tanesi 

Galatasaray Hayriye lardı. mahalli mabuduna varacağından 

Günün son ve mühim mnc;ı Galafa
saray He Hayriye liseleri arasında 
yapıldı. Hakem Şazi Tezcanııı 1dare 

Bu suretle Charles Havas'ın ter- emin bulunulmak için Uç kopye 
cüme işleri yoluna girmiş ve bu ter- olarak yaz.ılıyordu. 
<'Ümelcri mnlumat sahibi olmak İs· Fakat l 851 senesinde Calais ile 

ettiği bu maça takımlar en kuvvetli t'iyenlere de vermeğe başlamıştır. 
kadrolarlle ve ~u şekilde çıl:tılar: 1 Havas senelerce süren çetin ç~l~ş: 

Galat.asara): l\tiibln _ Ali, Basri - malardan sonra yavaş yavaş 1şını 
Esad, Mahmud, Sım - l\lehmed, iı- 'yoluna koymuş ve 1832 !enesi 
h:ııı, Şahab, !"iuri, Mehmed. teşriniev'.'el-inde Jaen • Jacquea -

Haniye: XeV?ad - Semih. Ali • JSec- Romseau caddesinde bir büro aç· 
mi, Faruk, Ahmed - Şeref, ı;~ıef, Şcnı- mıştır. Havasın bu bürosu, az za
si, Faruk. Arif. manda tam hir muvafakıyet kazan-

Her tki takımın şamplyonluk~:ı.' mış ve bir sene sonra Havas ajan
ümldt oldu~nd~!1 müsn.baka çok sıkı sını kurmuştur. 
geçti. Oyuna ruzgAn lehine alarnk p . ı ·kd 
b~lıyan Galatasaray llk anlarda yap- .. anste yazılan abone er mı an, 
tığı sıkı hücumlarla rakib kaleyi teh- suratle artını~ ve taşrada çıkan ga
did ediyordu. 011 blrlncl dakikada sol- zeteler de Havasa abone yazılmış
dan anl olarak Hayriye kalesine da- !ardır. 

Douvres arasında denizaltı bir 
telgraf kablosu konulunca JuHus 
Reuter ajansını Londraya naklet· 
miştir. 

İlk zamanlarda Londra gazetele
ri, Reuter ajansına kar~ı çekingen 
davranmışlardı. Fak at mahir bir 
oyuncu olan Reuter haber bültenle
rini onlara bedava verm1§ ve en ıni· 
hayet bu teşebbüsünde muvaffak 
olmuştur. 

Reuter, kendisine müstakil bir 
telgraf ııcbekesi tesis etmek için bir 
günde 50,000 İngiliz lirası ıarlet· 
miş 1869 senesinde hükfunet lc.endi
ııinden telgraf ko:bloosuınu 726,000 
\İngiliz lirasına ııatın almıştır. 

İngiliz tabiiyetine kabul edilen, 

Günün Ansiklopedisi 

Guam adası 
Uu.k Şnrktald. gerginlik dolayıs1le, 

ouam adasırun ı.smı. geçiyor . 
1smı Oun.lıam, yahud GunJam dll't 

de yazılan bu ada, Okyanusta, Mıkro. 
nezl'de Marianne adalarının rn büyü. 
R"üdür. 1>14 k.llometre murnbbnı mcsa
ha.m vardır. Nüfusu 7000 kadar t:ıh
mln olunun Aga.no merkezdir. Buruı, 
1899 senesine kadar ispımyollarn nld
dl. O taıılhtekl Amerika • hpanyol 
harbinden geı;en uınumt harbin sonu
na kadar Almanlara ald kaldı. 

••• 
Ouan adasının mensub buhıı duğu 

Marta.nne takım adıılıınna Lnn om 
adalan 4a derler. Bunlar Caı o!IJI(' 
adalarının şimalinde, 1'h1llppl11c ndn· 
larımn ~rkındadır. On yedi tane
dlrler. Bln kilometre uzunhığundn 
muntazam bir daire parçası fızcrınE 
sıralanmış gibidirler. Umum me , ha
lan takriben 1200 kilometre murab
baıdır. Burası zelzelell bir sahadır. 
Jklim gayet sıcak 'Ve riıtubetııdlr. Pa
muk, muz, 1nclr, ekmek ağacı b ter 
Mngellan burasını 1521 de keşfctU. İs
panyollar pamuk. kakao, şeker k mı.şı, 
p1rlnç ve mısır ıstlhsal ettiler. Halkl 
katoltk yaptılar. 

Arkeoloji enstitüsü 
talebesi Hatayda 

lakenderun (Ak~am) - lst!\a\bul 
Universitesi Arkeoloji ıen!ttitüsii tale
besinden on ldoilik bir grup, ba~la
rında doçent Arif Müfit ve n~iııtan 
Münire Karacalar bulunduğu halde 
tedkikat yapmak üzere Hataya gel
mi,tir. Grup l.kenderunda bir aihı 
ltalmı~tır. Beled~ye tarafından ıeref· 
!erine otuz kiplik bir ziyakt 'eril· 
miıtir. 

yano.n yen! bir hücumda Şahab nefls Fakat İngiliz, Alman, İsviçre, İs· 
bir kata ne Galatasaraym ilk golünü panya, İtalya, Rus gazetelt!rindem 
yaptı. Bu sayı Hayrlyelilerı harekete yapılan iktibaslar, Havas ajansının 
getlrdt ve biraz sonr::ı. Faruk korner- taze haberler vermes?ne kifayet 
den gelen topu kata ile Galatasaray . d 
kalesine atarak beraberllğt temin etmıyor u. . I H 
etti. Devrenin nihayetine doğru Şa- 18~0 .~e:ıesmde Char c~ avas 

sonra da kendisine esalet payesi ve- Afyon Halkevinde 
rilo.ı sir J ulius Reuter 1899 aenesin-

hab müdafilerin hatasından istifade ecnebı hukumet merkezlermde ve 
ederek Gala.tasa.rayın ikinci golünü büyük şehirlerde, sınai merkezlerde 
de çıkardı ve devre 2-1 Galatasaray 1 muhabirler temin etmi~. onlara ha
lehine kapandı. berlerini poetac:ı güvercinlerle gön· 

İkinci devreye Hayrlyelllcr büyük 1 dennelerinc Clair talimat ve~r. 
bir hızla. b~ladılar ve bunurt neticesi O tarihten ıonra Havas ajansı, ha· 
olarak ÜStlinlüğti alarak beşinci da- kiki bir istihbaıat merkezi olmu~ ve 
klkadn Şemsi vasıta.sile tekrar bern- 1 kt 'kl' t ı fın ilk defo olarak 
berllği temin ettller. Oyunun bundan e e n ı. e gra . . . 
sonrası çok süratli geçtiyse de galibi- Havas aıansı tarafından Parnı ile 
yeti lehlerine çevirmek 1çln yapılan Rouen arnamdak.i ıeri muho:berele:r
<.'alışmalar netice ''ermedi ve müsa- de kullanılması Havr.a~ töhretini 
baka 2-2 bernberllkle nihayetlendi. daha ziyade arttırmıştır. 

j 

de ölmü:. y.erine oğlu Herbert geç- konferans 
ıniş, 1915 senesinde de bu vazifeye Afyan (Akşam) C. H. P. 
ajansın ekser aksiyonlarını 550,000 genel sekreterliğinin vilayet Halkev• 
İngiliz lirası~a ~atın alan sir ~oderick !erinde tertip ettiği aeri konferanı· 
Joncs geçm~~tır. Bu alışven~ fena }ardan Afyona aid olanı evvelki gür. 
bir i~i değildi. Çünkü bugUn Reuter Halkevimizde verilmı tir. Gazi enı· 
aja?~ını? ıcnelik hMılatı 6 milyon tltliali edebiyat öğ;etmenl Kut11 
lngılız tirasıını buluyor. Tecer ve Ankara. Dil, Tarih fakillte· 

Amerikadaki ajanslar 81 doçentlerinden Bedrettin Tunl"!'l'l· 
Fakat ajanslar memleketi hiç in verdikler: konfera1!slar~ halk?mır 

.. h kt k' B' 1 'k Am 'k büvük bir zevk ve alaka ~le d.nle· ~up e yo • ur ı, ır e~. crı ·a J 

memleketidir. lşitilmemiı ve elde miştir. 
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t .... ~.İB .. H_~_ŞA_::_J_,..._r __ E_o __ A __ v __ i _) 
Vehbi o akşam evine her zamankin-ı yüzü sapsan ke.slldl. Hlddetll hiddetli 

den daha. yorgun daha. slnirll geldi. söyleneceği anda, Mualla.:. J 

Kapıdan lçerl girer girmez karısı Mu- - Dişin! sık ~ehbi.. Hiddetlerune-

Hukuk ilmini Yavma 
Kurumiından: 

Beynelmilel şöhreti haJz. Par.is tJniversltesJ profesörlerindeA 
GASTON JEZE'in allfı · meğe, sıntrıemncmeğe ~ kocacı-

:_· Kocacığım, dedi, ben düşündüm, ğım ... Beıı senin iyiliğin için çalışı
taşındım ve mühim bir karar verdim. yorum. Seni teda.v1 ediyorum. Vakıa 
Artık sen hi~bır doktora tn~n gitmi- bu istediltim şey sen.tn ~in slnirlenlle-

e eksln şu'"' andan itibaren senin cek bir vakad.ır. Fakat haydi bakalım. 
~avinl · ben üstüme alıyorum. Sen dier şeye rağmen s1n1rlenmemek ek-

sini~lerlnln bozuk olduğundan şlk~yet1 se~S:~ ~~~~r sank1 .. ~ .. "'da. be" 
&tınıyor musun?.. Ben senl a.sa.b • . ~ .. .. 
hastalıklar mütehassısı doktor gib1 ~tl tane bakla varmış gıb1 dilinin uze
teda vl edeceğim ... Bu dakikadan sonra rınde bir ağırlık hissediyordu. İçinden 

· d ,,...~ un benim bir dAhavie> çekti ve sustu. 
senın o~.,.,r ··· K ·· .. 

aısmen gli- ansı onun bu 11alln1 gorunce 
_,Vehbi, yorgunluğuna r .. kolunu, kocasınm boynuna doladı: 

lumsedl, cevap verdi - Hah işte mükemmel... Gördün 
- Peki şeker karıcığun ... Peki aziz mü? Ya.va§ yavat k:ızmamıı.ğa nasıl 

d-0ktorum!.. alışıyorsun? Bu senin hayatında. ilk 
.Vehbi blrk:ı.ç senedenberi hakikaten muvatfakıyettir. i§te sinl.rlen:m~mek 

sinirlertnden pek şlkAyetçi 1d1. Evde, tallmlerlne başladın .. Artık buna. de· 
J.şinde hiç yoktan ~1.r meseleden kızı- vam et ... E mi kocacığım? ... 
yor, köpürüyor, bagınyor, çağırıyordu. Vehbi .sesini çıkarmıyordu. Fakat 
Hatta hazan böyle sinirli, fevk~~de hiddetli hiddetli, dalgın dıılguı IS.nün
hiddet~i _zaıl\Olt1lannda ~eline geçen ate. deki tabak içinde bulunan yemeği41 
yi berıyı yere ç;:ırptıgı, pa,rça,ladığı, atıştınyordu. 
kırdığı oluyordu. Incir çekirdeğ~ dol- Mualla güzel sözlerle onun asabını 
durnııyacak kadar ehemm~y~tsız me- teSkine çalışıyordu. Ve hakikaten s:of
selclcrden çok defa tiril tıril tltrıye- radan kalktığı zaman Vehbi sln.irlerinl 
eek derecede sinirleniyordu. oldukça yenmiştl Kan koca hazırlan-

Velıbl o akşam karısına dikkat edin- mağa başladılar. • 

idare Hukukunun Umumi Prensipleri 
Adlı ve 2545 sahife tutan be., cildll.k ~sert 

. Siyasal Bilgiler Okulu Profesörlerinden İBRAllİM ALI ERBERK 
tarafından dllimze çevrilıniş ve Kurumumuza. hediye edllm11tlr. Ku
rumumuza. gene beş clld olarak neşredilmek l\zere esetln ta.b'ına baş
lantnl§tır. Bu elldlerln dört bin sahife tutacatı tahmin edilmektedir. 
Beş clld. şimcild~n abone ka.ydolunanlara. on tto liraya. verilecek ve her 
ellclln neşrinde abonelere posta. parası kuruma ald olmak üzere yalnız 
clld parası tediyeU olarak gönderilecektir. Clldler1n perakende fia.tıa.n 
fonna.sma göre deği§ecek ve bl.zzarure abone bedellnden yüksek ol&· 
caktır. Abone olacaklann aşağıdaki kuponu doldura.ralc Şubat 1941 
.sonWla kadar göndennelert IAzımdır. 

. 
Kuponı 

Hukuk iı.m.ini Yayma Kurumuna 
Matbua 

Posta kutusu 4'· AD.kar& 
İdaı:e hukukunun umumt prensi.bleri adlı eserin tamamına. UAn 

edilen şartlar dahlllndf) abone kaydedilmeklltımı rica. ederim. 
Adres ve soyadı: • • • • . • • • • • İmıa. 
Meslek ve vazife: • • • • • • • • •• 
Adres: •••••• • • • • 

ce onda. bir fevkaladelik olduğunu Muall! bir aralık Vehblye: 
gördü. Genç ka.dm saçlarını ~:~. c.~· - Kocacığım, dedl, tedavinin ikin- ••••••••••••••••••••••••••••11!1 
zip bir şekllde yaptıı:tmıştı. Yuzunun el faslı başllyoru. 
boyasmda. bile bir itina göze çarpıyor- Bunu işitince Vehbinin gözleri açıl
du. Bu gece her za~a~nden. daha nuştı. Acaba. bu sözlerin arkasından 
gUz<:!l ve daha cazlbelı ldı. Vehbı ken- ne çıkacaktı? Mualla. gülüm.siyerek; 
di kendine soruyordu: Acaba. kansı - Korkma ... Pek o kadar sinirlene-
k:endlsi11: nasıl tedavi edecekti? cek şey değil ... Zaten birdenbire öyle 
Yemeğe oturdukları zaman Mualla: ınğır vakalar. la senı lazdırnı:ık iste· 
- İns:ı.nların üzerinde alışkanlı.k mem. EvvelA hafit şe-yler .. dedi. 

denilen şeyin pek mühim bir rolü va.r- Vehbi, sabırsız: 
dır. Eğer isterse insan kcndlslnt ne- - Pekl ne olmuş? ... 
ıere alıştırmaz ki. .. İşte ben de senl Genç ka.dm koca.muı. yak.l~tı: 
böyle tedavi edeceğim. En müthiş ha- - Hanı sen bana hava.gazı ve elek
diseler karşısuıda bile sinirlenmeme- tr!k taksit! iç.in sabahleyin para bırak
ğe, asabileşmcmeğe alışacaksın ... Da- mıştın ya ... 
ima hayatta «Sinirlenmemek ek,zerslzh - Evet ... 
yapacaksın. Anladın mı? .. Bu ilk ~a- - B~n o para ile kendime iskarpin 
manlard~ belk1 senin için pek muş- aldım. iskarpinler de ne kadar pahalı
kül olacak ... Böyle zn.ınanlarda açık- larunı~ ... 
t.a.n açığa kızamadığın, bağıramaclığın, Vehbi küpler'"'e binmek üııere icil. 
Qağıı·amadığm, öteyi beriyi kıramadı- Fakat Mualla: 
~111 ıçın kendi kendini yiyeccksm. La- - Sakın... Sakın kızayım deme ... 
kin böyle seni sinirlendirecek Mdlse- Yoksa bil.tün ç~malarınuz boşa gi
ler karşısında dişinl sıkacaksın, asa- decek .. Dişini sık .. Sık ... Kızma... Asa
bileşmemeğe gayret edeceksin. Böyle bına haklın ol...> 
böyle olur olmaz şeylere kızmamak, · O günden beri Muamı. kocasıru te
s!nlrlenmcmck sende bir tabiatı sa- dav! etmek için elinden geleni yaptı. 
niye hallne girecek. Yani al1şacaksm.n Fakat Vehblnln Asabı büsbütün bo
.\sabına Mklm olmağı öğreneceksin. zuldu ... 
Lakin evvela ki'ıçük hMlselerle işe Hikmet Feridun Es 
başlıyacağım. Seni fevkalade klzdıra-
bilecek vıı.kaları. b_irdenbire önüne ko- 1 AN KARA RADYOSU 1 
yaca~ olursam, ıyı bir netice alamam. _ . 
Bir çocuk nasıl alfabeden başlar da. 
daha büyük eserlere geçerse ben de 
ayni usulü sa.na tatbik edeee~lm. Ev
veli senl hafi!çe slni.rlendirebilecek 
vakalarlıı. karşılaşacıusm. Bunlara 
k1zmamağa alışacaksın. Sonra senin 
karşma daha ziyade asap boıabllecek 
hadiseleri çıkaracağım. Onlan da si
nirlenmeden, kızmadan geç!şllrdin 
mi? o zaman daha asap bdzucu va
kalara geçeceksin. İşte bu suretle yn
~a-~ yavaş en sinirlflndirici Mdlselere 
bile omuz silkmeğe alışacaksın ... Bıı.k 
seni ne kadar düşünüyorum kocacı
ğım. Emin ol, bu usulün sa.yeslnda 
pek az zaman içinde bir şeyclğµ:ı. kal· 
maz ... 

Genç kadm bunları söyledikten 
sonra bir dakika sustu. Sonra taba
~na blr:z salata alırken kocasına: 

- Vakıa sen yorgun olarak eve gel
diğin zamanlar geceleri sokağa çık
mazsın. Fakat bu gece benim sana 
dehşetll bir sürprizim var... Senden 
gizli bir balo bileti aldırttıın. 10 lira 
verdim ... Saçlarunı da yaptırttım. TU
valetlm! hazırlattım. Yemekten sonra 
elbise değiştireceğim. Bu gece baloya 
gideceğiz! .. 

Vehbi yerinde doğruldu. Bütün gün 
kendi tabiri le - e.~kler gi'ol - ça
ıı,mıştı.. Böyle zamanlarda eve dönün
ce mümkün olduğu kadar J·ahat et
mek, ayaklarını uzatıp, eline bir ga
zete almak ve tam manasile «Ya.n 
gelmekD isterdi. Zaten ba.lolan da 
pek sevmezdi. La.kin böyle fena halde 
yorgun olduğu vakitlerde baloya git
mekten Meta nefret ederdi. Bunun 
tçln kansının sözlerini iş1tlr Jşltme~ 

23 şubat :n:ı:ıar, öğle ve akşam 
12,30: Program, 12,33: Gündüz fıu;ll, 

12,50: Ajıı.ns baberlert, 13,05: Gündüz 
fasll, lS,25/14,SO: Salon orkestrası, 
18,03: Caz orkestrası, 18,50: Akşam 
faslı, 19,30: Ajans haber1eı1, 19,45: 
Eskl piyasa ve mesire şarkılan ve 
oyun havalan, 20,15: Hot nıuslc (PU, 
20,30: Fin musikisi {Pi.), 20.45: Solo 
ve diio şarkılar, 21,15: Konuşma, 21,30: 
ses ve Tel birliği korosu. 22.15: Swing 
(PlJ 22,30: Ajans haberleri ve spor 
servi.si, 22,50: Dans müziği CPL>. 

24 şubaı ])aza.rtesı sabahı 
8: Program, 8,03; Ajans haberleri, 

8,18: Hafi! parçalar (PlJ, 8.45: Ev 
kadınL 
... tllllllUUJJIHIBJIH•ttıl.llf&UllJııllllllOJJDllWUJtlWl&tllllillll 

l stanbul Levazım 
amirliği satın alma. 
komisyonu ilanlari 

-------------------------Ton 

4 kesme makama. 
2 çubuk makama. 
2 tel şehriye. 
2 arpa. §ehriye. 
Yukarıda yazılı makarna. ve §ehriye~ 

ler almacnktır. Pazarlıkla ekslltmesi 
25/2//941 salı günü sao.t 14,15 de Top
hanede Lv. Amirliği satın alma komts
yonunda yapılaca·ktır. Nümunelerl ko
misyonda görülür. ist.eklllerln ka.tl 
temlnatlarile beill saat~ komisyona 
gelmeleri. (917 .. 1333) 

Tefrika. No. 82 

Kadının. Zaferi 
l\lüellift: P. de Coulevnln Tcrciime eden: (V§ • Nft) 

~~~~---~--~~~,__ 

An bar önşaato 
Toprak Mhsulleri Ofisinden: 

l - Dinar istasyonunda, yapılacak an.bar ve idare bina
sı. Ue sa1r işler götürü olarak kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konulmuştur. Keşli bedeli 68,377 .- «altmış sekiz bin üç 
yüz yetmiş yedi» liradır. 

2 - Eksiltme 3/3/1941 ta.rih.inde saat 15 te Ankara.da 
Ofis bina.sında yapılacaktır Eksiltme şartnameleri S Ura mu
kabilinde Ofis umum müdüı lüğünden alınabilir. 

3 - Muvakkat teminat miktarı «4668,85ıt dört bin altı 
yüz altını§ sekiz seksen beş liradır. 

4 - İstekliler teklif evrakı meya.nmda eksiltmeye gir-e 
bilmek için ihale tarihinden nihayet bir gün evvel Ofisten 
alacaklan ehliyet vesikasını koyacaklardır • 

5 - Bu anbara muktezi yalmz 6 ve 8 m/m kutrunda 
olmak üzere 4 ton betonarme demiri, İstanbulda Beşik.taş
taki depomın:dan bedeli mukabilinde müteahhide verilecek-
tir. (1356) 

TÜRKiYE 
ŞEKER FABRiKALARI 

Anonim Şirketinden : 
Afağıda yazılı işler müsait teklifte bulonaeak isteklilere veri· 

lecektir 
1 - Şirketimiz namma bir sene zarfında memlekete ithal edi· 

lecek makine, alat ve edevat ve sair iptidai maddelerle ecneb~ 
şeket'lerin gümrükleme muameleleri ve bu ~yanın ay1lİ zamanda 
f abrikalanmıza sevki işi. 

2 - Istanbulda fabrikalarımıza gönderilecek muhtelif ticaret ~· 
yası nakli. 

Bu işlere talip olanlar şartnameleri Bahçekapı Taşhan üçüncü 
kattaki büromuzdan alabilirler. 

Teklifler 5 mart 1941 Çarşamba gÜnÜ saat On bire kadar Büro
muza verilmelidir. 

ı Şirketi Hayriyeden: 
Faizi mukarrer ile amorti bedellerinin 1 Mart 1941 tari

hinden itibaem İdarei merkeziyemiıde tediyesine başlana· 

cağı sayın hissedarfanmıza ilin olunur. . 

Selimiye Tümen satınahna komisyonundan: 
ı - Tümen birlikleri ihtiyacı için 0:2138» adet aş kabı nümunesi veçhne 

pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Pazarlığı 24/2/941 pazartesi saat 11 de Selimiyedek! Tümen satınal

ma komisyonunda pazarlık.la satın alınacaktır. 
s - Pazarlık neticesi tekarrür edecek fiat üzerinden % 15 teminat 

alınacaktır. 0385) 

lazım geliyormu§··· Bütün cesaretle~ zira, mukadderatın elinda oyuncak 
rİn'İ. takmmışlar... Hücuma kalk~ olduğumuza kanüm. Ben maalesef, 
mışlar ... Bataııyalar alev yağdırıyor· onu, mesud edecek derecede sevmi· 
mu~ ... Bunlar ilk ağızda saldırmış· yordum. Şayet evlenseydik bedbaht 
lar ... Kocam ve Jack ayni anda olacaktı.. İşte bu fikir beni teselli 
yaralanmış... Ve bayrak, Jack'ın ediyor. 

- Henri' den havad.ie verin ba• 
ialım ... Ba.cağı ınaııl oldu). • diyo 
ıordu. 

elindeymiş. Göğsünden kurşunu ye- Bu sırada hizmetçi odaya girip 
Sonra, azıcık tok bir sesle: mesine rağmen bütün gayretile te~ çayın hazır olduğunu haber verdi. 

- Yürüyor çok tükür .. , Ah to
pal olacak diye bir korkmu~tum 
lci ..• 

- Emin olun, ben de sizin gibi 
çok üzüldüm. Gayet faal bir insan 
olan dayım bir uzvunu kaybederse 
ne bedbaht ohrr diye düşündüm ... 
.\ı!aazallah- koltuk değneklerine kal
ıtaydı ... Buhranlar geçiı:dim .. , «.Ba· 
cağın kesilme tehlikesi atladı> diye 
~elgpafmızt almam üzerine, «oh, çok 
.ükfüt> {.{iye ha.ykırdım. 

- Ya bana sorun çektiğim i.ztı. 
rapları .. , Saçlarım ağarmadığından 
dola), hayrete düşiiyarum .. , 

Dora, salıncaklı iskemle!ini salla
dı. Asabiyetini bu su1etle meydana 
vurdu. Kısılan kirpikleri arasından 
Heıene' e baktı. Bir şey söylemek 
stediy-se de iki de.fa agzını açtı, söy

!iyemedi 

- Demek Jack öldiH peye çıkmış. Bayrağı saplamııı··· Ve Bayan Ronald, misafirini küçük 
- Evet ... Harpte... Böylece de sonra zaferiın «hurru sını işitmiş bir odaya götürdü. Yaldızlı ve gri 

büyük bir derdden, ha\'jfat derdin· olacak ki dudaklarında bir tehes- tahta aksamile, solgun yeııil kumaş· 
den kurtulmuş oldu ... Biliyoraunuz: sürn olduğu ha1de ölmüş... luile çe>k !7irin bir yereli burası. 
fşlerini terk etmişti... Korkunç bir Dora, bu sözleri d:inlerken iskem· İki kadın bir müddet, heyecan 
şek.ilde !çiyor ve kumar oynuyordu. lesinin salıntısını yavaşlatmıştı. Son- içinde sustular. 
Garpte bir çiflik almıştı. Aıada aı- ra ~~r~en bire durdur.du. . . Sonra, Helene, muhavereyi yeni-
rada oraya gidiyor sanki yuvarlan- Yuzunden heyeca:ı ıfadelen geçtı. den yoluna sokmak ietiyerek: 
makta olduğu uç~rumdan orada söndü, tekrar belirdi. Gözleri ıslan- - Kocanız Amerikayı nasıl hu-
kendini tutmak istiyordu. Sonra. mıştı. Nihayet oluk oluk göz yaşlan luyor} 

şehre dönüyor; daha büyük bir hızla boşandı. - Memleketiı:rilzi umduğumdan 
ıukut ediyordıı. Çok üzülüyorduk, Bayan Rona]d: fazla beğendi. Bura.da cam sıkıla..: 
doğrusu... Kocamla ve kardeşlınle - Bütün bunları size kederlene· cak. diye öyle korkuyordum ki ... 
birlikte gönüllü yazıldı. Bizimkiler si.-riz diye anlatmadıml - dedi. - Anguilhon'larla Keradieu'Ier <le bu 
onun hıupte büyük yararlıklar gös· Bilakis.·· Jack'ın hatırasını tebcil \9"ene geldiler. Hep~ni çilliğıe davet 
~etdiğlni anlattılar. Ate!1 altında se- edesiniz diye anlattun. ·• Onun ne ettim. Bu suretle b.ot bir sosyete 
ğirtiyonnuş. Sağa sola gidecek emir- kıymetli adam olduğunu bilesiniz kurduk. Lelo'nun hep keyfi yerm· 
leri o götürüyor; kurşun yağmuru diye.·· deydL Bir sükse kazandı, bir sük
altından yaralıları topluyormuş. İşte Konte! yanaklarından ya,Jan si- sel ... Artık. bundan sonra Roma'ya 
hu sırada da ölmüş ... Büyük bir hü- lerek: sığamıyacak sanırım... Amerika!ı 
cuma kalkmışlarmış... Üçü de ayni - BiHyonım .•• Kıymet.ini biliyo- kadınlar, erkeklerin hoşsohbetliği
mangadaymış... Ya ilerlemek, te- rum ... - dedi. - İztırap çekmiyo- ni, nezaketin'i hiç de hoı olrruyan 
peyi almak, yahut da mahvolmak rum, vicdan azabına kapılmıyorum, biı ıekilda istismara kalkııyorlar .•• 

) ORDULAR! DURDURAN KAPIN 1 
Tefrika No. 48 

- Onlar ezelden blrbl.rlerl içln ya
ratılmıştır, haşmetmea.pl Birlbirlerlnl 
görür görmez evvelA. anlaşırla.r, sonra 
sevişirler. HattA bu a.nlaşmalar çok 
defa bl.rlblrlErtlo konuşmadan vaki 
olur. Onlar ruhla.r:lle, gözlerlle anlaşır
lar. 

Çelebi Mehmed, tllozofun Joonll§ma-
1.anndan çok hoşla.ıunıştı. 

- İnsanın yanında. böyle bir nedimi 
olsa. ruhu hiç bir zaman sıkılmaz, cil
yordu. 

Manuel, Leonldise hitap ederek: 
- Haydi, decil, Blzansbla.rın büyük 

dostu ve ham1s1 o.smanıı hükilmdan 
Çelebi sultan Mehmed. hazretlerine 
ebediyen unutmıyaca.k, ha.tırda.n çık
mıyaca.k güzel bir söz söyle de dinllye
llm. 

Leonidls, b~ döndürücü rakfilan 
bırakıp kendlslle meşgul olan padl§a
ba dönerek, şu öğüdü verdi: 

«- Haya.tın tevl1d ettiği ıztıraplan: 
Acı bir yemek yer gibl, yahud acı bir 
ilil.9 1çer gibi hazmetmek ve yenme
ğe çal.ı§malıyız. Dünyanın zevki de, 
elemi de nihayet bizi avutmak içln, 
il.ciz insanları toprak altına çabuk 
göndermek için yaratılmış~ıt. Eğer 
böyle olmasaydı, insanlar, ilk devir
lerde olduğu gibi birkaç yüz sene ya
şarlardı. Fakat o zaman bu küçük 
küre üzerinde rahat y~mak şöyle 
dur$un, dönecek. a.dım atacak yer bu
lamazdık. Varsın, bir takım boş beyin
U kimseler, hayatın zevklerine ve 
elenllerln-e kendilerlnl kaptırarak. 
öbür dünyaya vaktinden evvel göç ede 
dursun. 

Biz, elemi de zevklerimiz gibi karşı
layarak, her türlü ızt1rabı yenerek 
hatta her türlü işkenceye ka.tlana.rak 
yaşamağa ve ömrümüzü b!raz daha 
uzatma~a çal~ 
Unutmayalım kl. bir daha. dünyaya 

gelecek de~, ha.şmetınapl> 

Sultan Mebmed, filozofun bu sözle
rinden birçok ma.nalar çıkarmış: 

- Bu sözünü hakikaten unutmıya
cağım, Leontdlsl Sen çok büyük bir 
adamsın! 
Demişti. Bir hükümdarın o devirde 

herhangi bir k.lmseye <se.Il, büyük 
adamsın ı • dediği 1şitilmero4ti. 

Manuel bile: 
- Bu iltifatınızdan ben bile kıs

lta.ndıın, şevketıneapl 
Demekten kendini alam~tı. 
Halbuki, bu iltifatın da Leonld~ için 

!azla bir değeri yoktu .. Zira o, vaktlle 
bir dostuna. şunlan söylem~: 

t.- Söz söylemek bakımından kÜfür
le takdir. zem ile medih arasında. hiç 
bir fark yoktur. Mesela bir küfürle, siz 
sili'Lha sanlabilinsiniz. Halbuki ben 
duymamış gibi, yerimden bile kımıl~ 
damam. Ve yahud bir takdirkar sözle 
derhal blribirinizln eteği.ne düşer, bi
ribirinlzin ayağını öpersiniz. Halbuki, 
ben, kendi a.yağuna bile eğilmekten 
hicap duyanın. Nerde kaldı k.l, 15aşk.a
sınm ayağını öpmek ... • 

Padişah Leonidisi razla. sıkmak lste
n1edL 
Başka bir müsald zamanda kendisl

ni çağırtıp konuşacağını söyledi. 
Filozof Leonidls hürmetle hüküm

darılan sell\mlıyarak tekrar eski yeri
ne döndü. 

••• 
Havuzda çırçıplak yüzen 

Bizans dilberleri .•• 
Gece yarısı. 
Eğlence devam ediyor ... 
Meşaleler durmadan yanıyordu. 
SUltan Mehmed bir aralık, havuzda 

çırçıplak yüzen Bizans dllberıerlnl 
gördü. 

- Bwılar suda üşümezler mi? 
Krı:ıl Manuel b~ını sallayarak: 
- Hayır, şevketmeap! dedi - ördek

ler suda yüzmekten hoşlandı.klan g1-
bl, bunlar da havuzda yüzmekten ve 
biriblrinl kovalamaktan zevk alırlar. 
Onları seyretmek de ayn bir zevktir. 

Çelebi Mehmed akıllan durduran 
böyle bir sefahat ve eğlence ~leminde 
ilk defa bulunuyordu. Havuzun içinde 
elllden !azla yüzen kız vardL Bunla
rın bir kısmı sağdan sola, diğer kısm.J 

- Vay, bunlan siz mi söylüyor· 
sunuz? 

Dara kızardı. 
- Pardon, ben başkalarının ko

calarile asla flört etmemiıimdir. 
Hem koTkacak bir şeyim ele yok. 
Lelo beni seviyor... Bundaın emi· 
nim ... Daima daha fazla seviyor ... 
Bilirim ki İtalyanlar gayet ll$lu, akıl· 
lıdırlar, gayet egoisttirleT. Bizim 
Amerikan tabiri veçhile ekmekleri• 
ne ne taraftan yağ sürüldüğünü bi
lirler. Çocuğu ve parası olan bir 
kadın çok kudretlidir. 

- Geçen hafta Anguilhon'lar 
bana yemeğe davetüydiler. Annie 
memnun görünüyor. 

- Tabii... Kocasına bayılıyor .•• 
kısan sevince mesele yoktur!. •• 
Aşk! Ne büyük kudreti 

Yazan: İSKENDER F. SERTELLi 

soldan sağa. yüzüyordu. Havuzun ort.a-
91Ilda dört be§ rakkasenln şırma tel-
11 incecik tüllere bürünerek, fısklye-. 
nin yelpaze gibl etrafa serpilen sulan 
altında. şen ve şakrak seslerlle türkü
ler söylediği görülüyordu. Havuzun 
kenarlarında yanan meşalelerden ren
glrenk !§ıklar süzüliiyor, bu ı.şıkla.ı 
havuzda yüzen bizans dilberlerinin 
çıplak vücudlerlnl zaman zaman bir· 
az daha meydana çı.kanyor, ve setir· 
eller, syun içinde oyn~an, koşuşan bu 
güzel kızlan derin bir hayranlıkla sey-
rediyordu. ~ 

Misafirlere şarap sonul uyor, meyva
lar · ikram cJiliyordu. 

Saatler böylece hissedilmeden, zev
ve neşe içinde ilerliyor, d:ı.vetl)lerdeo 
ta.zla içki düşkünlerin.in nra sıra: 

- Şarap ... Şarap ... 
Diye ba~rıştıklan duyuluyordu. 
Kral Manuel, mabeyincilerlne: 
- Misafirlerimi şarapsız bırakma

yın! 
Diye emirler veriyordu. Gece yan

sından sonı·a sarhoş olanlar çoğalmıt, 
neşeli seslerle hızlı hızlı konuşanların 
sayısı artmıştı. 

Hül:ümdarlar tirbüni.ine de genç bir 
kadın hizmet 60iyor, sık sık elinde tut 
tu~ büyük bir· tepsi içinde ilk önce 
Osmanlı hükümdarına onun arkn.sın
dan Bizans imparatoruna şarap uza
tıyordu. Bu kadının arkasınd:ı. Ma
nuelin kölelerinden biri elindeki yemlş 
tabaklarını uzatıyordu. 

Çelebi Mehmed de babası gibi içki 
içmekten hoşlanırsa da, onun kadar 
düşkün değildi. Bilhassa umuınl yer
lerde çok idareli içer ve hiç bir zaman 
kendlnl kaybetmezdi. 

Bizans imparatoru fazla içiyor ve 
padişaha da sık sık şarap ikram edi
yordu. Çelebi Mehmed bu ikramların 
hiç biı1ni reddetmiyor, büyük bir ne
zaketle şarap kadehini alıp bir iki yu
dum içtikten sonra kadehi daima do
lu olarak bırakıyordu. 

Kı·aı Manuel, Osmanlı hükümdarım 
sarhoş etmek, ağzından bazı şeyler 
kapmak fikrinde idi. Manuelln maksa
dını Çelebi Mehmed de sezmişti. 

Bir aralık havuzda rakseden Braaru1 
rakkaselerlı1den biri, havuzun ortasın
daki fıskJyenin üstüne çıktı. 

Tribünlerde bir fısıltı dolaştı: 
- Meleklerden biri türkü söyUyecelt. 

Djnliyelim. 
Çelebi Mehmed gözünü havuzdan 

ayırmıyordu. 
Kral Manuel: 
- Şimdi, Bizansın en meşhur mu

ganniyelerinden birini dinliyeceğl111. 
şevketmeap! 

Diye ını.rıldanc4. 

B:zanslı asilzadelerin o:Beyaz melck.I 
adını verdiği bu güzel ve uzun boylu 
kadının yanık sesi vardı. 
Şlmdl herkes derin bir sessizlik için

de aBeyaz melek»i dinliyordu: 
aBen, gökyüz[ınden yere indiğim za

man, yeryüzünde bir tek insan yoktu. 
Engin denlzlerln, coşkun nehirlerin 

hepsi kuru toprak yığınından ibaret!J. 
Dünyanın her tarafını gezdim. Bu

günkü batı Heri çorak bir çölden b~
ka blrşey değildi. 
Şarka geldim... Burast da topraktı. 

Dünyanın hiç bir köşesl oturulmağ& 
Jayı.k değildi. Dolaştım... Dolaştım,_ 
Tekrar şarka ıiöndüm. 
Şarktan başka barınacak bir iklim 

yoktu. 
Burası bent niçin çekti? 
Bu topraklarda benl çeken, bent 

sarhoş eden füsun.kar bir koku vardı. 
tŞeytan•a rasladım: - Bu koku, n• 
kokusudur? 

- üzüm kokusu ... 
Diye cevap verdi. Ve hemen bir sal

kım üzüm getirdi: - Allah, bu kainata 
halk ettiği dakikadan mahşer gününe 
kadar, bundan daha nefis bir meyya 
yaratnııyacaktır. Bunu ye ... Hayat ba.. 
!ursun! 

Üzümü yedim ve o anda bir insan 
oldum... Artık göklere çıkamıyordum. 
Kanadım yoktu. uçamıyordum. Şey~ 
tana kızdım ... Verdiğl üzümü ezdim, 
suyunu çıkarıp iÇtim... Bu sefer d8 
sarhoş oldum. o gündenberl üzüm 
suyu içerim. Adım da (Üzüm kızlldır. 

(Arkası vur) 

teli .•• 
var •• , 

Unsurları arasında sinir do 
Bütün bunlar Dora'ya y&-

tişir ... 
Demek mukadderatmızdao. 

memnunsunuz} 
- Fevkalade. 
- Bilhassa esalet 

hip olduğunuzdan. 
ünvanına sa~ 

- Evet, evet ... Bunu aaklıyacak 
değilim... Çocukken arkadaılanma 
prenses vo düşes Jakap1annı tak&1"" 
dun ..• TA ki böylo yüksek k.imıe.
ler~e ülfet etmenin zevkini duyayım 
diye... Demek Mssikablelvukumll§. 

- E, peki... Roma sa.syetesine 
dair ne düşünüyorsunuz? 

- Şu neticeye vardmıı Fransız, 
İngiliz, Amerika.o soosycteleri. bütün 
sosy!eteler, ancak mimarinin haric! 
cephesı.idir. Salonlan dolduran haJk 

Bu sözleri söylerken Dora'nın hall içindo derin hisler, yüksek fikirler 
öylo garipti ki. bayan Roaald gü- bulunmaz. Roma sosyetesi de öbül'"' 
lümsemekten kendini alamadı. leri gibi harici bir cephe. Güzd, asil 

- Marki d' Anguilhon hoş hatlan var; tıpkı .saraylarında oldu-
adam ..• Amma beni endi~ye dü- ğu gıôi ..• Fakat asırların tozu ve 
şürebilir doğrusu... Gayet muğlak Jcirlyle öyl~ kapanmışlar ki fa:rk bilo 
bir tabiati var ..• Bu Fransızlann ne olunmuyorlar. •. Diğer bir ta:birle. 
yapabıileceğini insan kestixıemez .•• batıl itikadlar, bunlan örtmüş .•• 
Benim Lelo çok daha basit ..• Ken- Helene. eSki ahbabına hayYetle 
disinde idealistliğin ve heyecanın baktı4 
zerresi yok ..• İyi kalblf, zoki ve nük- (Arkası var) 



23 Şubat 1941 

Beşiktaş halkevinde 
Bes•ktaş I lalkevinde bugün yapı

lcc_k kutlama töreni programı şu
dur: 

iLANLAR 
FevkalMe ahvalin devanu 

müddetince gayri muayyen gün
lerde haftada \ki veya üç defa 
ne.şredilecektlr. 

1 - İŞ ARIY ANLAR 

:AKŞAM 

SATILIK KARGİR BİNA - Bakır
köyi.i.nde. Çarşı içinde bir kagir bina 
satılacaktır. Isteyenler Bahçekapıda 
Dördüncü Vakıf hanında noter Hüs:ı.
mettln Çamere münıcaat .. Telefon: 
22782 - 4 

Sahife 1. 

ı~~~!~~1~~ 
Şark Demiryolları 

BATILIK HANE - Taksime 1 dakl- İ§letici kumpanyası 
ka ınsafcde dört odalı ve 30 lira geliri T 
olan kfı.rgir bir hane (3500) liraya sa- ürk Anonim Şirketi 
tılıktır. 

Taksim Abdülhak Hamld caddesi .Hali tasfiyede bulunan Şark De· 
Bozkurt Emlak Na. 23 Tel: 43532 - ı mıryo~ları :işledici kumpanyası Türk 

Aınomm c:..:rk .: h' d . 
SATILIK HANE - Yenişehh'de Çat•- b Jd s· Y• • e.., ısse arlan lstan-

1 - Saat t 5 de Basvekilin nutku 
(radyodan) 2 - S~at 15,30 da 
istiklal marşı. 3 - Saat 1.S, 35 de 
Parti reisi tarafındaa'l açılış. 4 -
Sdat 15,40 halkevleri ve hizmetleri 
hakkında ev reisinin hitabesi. 5 -
Saat 15,55 Canlı tablo. 6 - Saat 
16 konser. ( 1 ) Şark marşı: Zati bey 
(2) WineT Walter: Johann Strauss. 
( 3) Antrak Garmen: Bizct. ( 4) 
Ballet Egyptien 1 - 2 - 3 - 4 :A. Lu
igini. 7 - Saat 16,40 Milli rakslar 
ve mar~lar. 8 - Saat 1 7 Solo. 

KELEPİR SATILIK EŞYA - En son 
sistem, gayet az kulln.nılmış, içinde 
devridaim sıcak su tertibatını ha.vi 
beş gözlü bir ocak, motorla hareket 
eden komple dondurma ve subye ma
kinesi, bir de beş bujili mükemmel blr 
flltiı'El cihazı yedek bujllerlle blrUkte 
ehven fiyatla satılıktır. Arzu edenle
rin Karaköydc Necati bey caddesinde 
31 numarada Şafak kıraathanesine 

EV İŞLERİNE BAKAR - v~. A~u~a müracaat etmeleri. Telefon: No. 49005 
yemekleri yapan yaşlıca. tccrııbeli ~ır _ 2 

AYAZPAŞA YAHUT TAKSİ.1\-JDE -
Asri konfor ve telefonu haiz 2-3 mo
bilyalı oda derhal kiralayacağım. Tek
lifler aylık miktarı lşa.rile gazeteye 
J. S'e yazılması. - ı 

şı içine 2 dakika mesafede iki bölüğü d u ;, ırkecıdeki şirketin merkczin
ihtiva eden beş odalı ve 15 lira geliri 

9 
e
30 

d mart 1941 tarihinde saat 
olan ahşap bir hane (1200) liraya sa- . • . a yapılacak alelade umumi 
tılıktır. ıçtımaa davet olunur. 

Taksim Abdillhak Hamid caddesi 

:f.'i-'F-

Kadıköy halkevinden: Halkevleri 
yıl dönümü münasebetjle ha2U'lanan 
program aşağıda yazılıdır. Oaveti
yder idareden alınır. 

ev kadını yalnız veya küçük bir aile 
nezdinde iş arıyor. ·r~rayada gider. j 4 - Kiralık - Satılık 
Akşamda R. M. ri.imuzuna mektupla · 
müracaat. - 2 l E~Il.AKİŞ - Maçkada deniz gören 

SATILIK APAH.TL\lAN - Kurtuluş
ta tramvaya nazır üç katlı gayet se
vimli bir. apartıman <12000> liraya sa
tılıktır. Iradı 1050. Simens tramvay 
istasyonu Şahin sok No. 18 - 9 

Bozkurt Emlak Na. 23 Tel: 43532 - 1 Müzakerat ruznamesi: 
SATILIK ARSALAR - Yeşllköy, 

Erenköy, Cihangir, Ayaspa.~a. Kurtulu~ 
Ma~ ve Şişlide muhtelif çap eb'adda 
ve herkeseye elverdşll ve her lnşaatn 
müsaid ve her alıcı için Jstıradeli ar
sala.nmız için her taleb vukuunda iza
hat verilir. 

.. 1 O - ı.?40 senesine ait likida
torler koleıınin rnporu. 

1 - İstiklal marşı saat 1 5, 2 -
Sayın BaşvekiNmiz~n radyoda nut
ku dinlenecek. 3 - Resim sergisi 
açılması saat 17. 4 - Boks müsa
bakaları saat 20,30. 5 - Temsil 
Kahraman piyesi saat 20,30 6 -
Konser saat 1 6 da 

:f.:f.:f. 

Eminönü Halkevinin Halkevleri 
yıldönümünü kutlama prograını •u· 
dur: 

Gündüz saat ( 14.45) de: 1 -
istiklal marşı: Halkevi orkestrası ta
rafından, 2 - Ankaradan verilecek 
sayın Gentl Başkan Vekilinin nut
kunu dinlemek, 3 - Açı§ sözü: 
C. H. P. İstanbu1 vilayet idare he
yeti reisi sayın Reşad Mimaroğ1u 
tarafından 4 - Söylev (Halkevle
rinin faali~et ve gayeleri) : Ha.lkevi 
ıeısı Yavuz Abadan tarafından, 
5 - Şiir (Müne~vere sesleniş): 
Halkevi azasından Ihsan Hınç.er ta
rafından, 6 - Konser: Halkevi or-
kestrası tarafından. 

İŞ ARIYOR - Mükemmel fransızca 
bilir. Muhasebeden anlar. Makinede 
yazı yazar. Akşamda Naim Fettah 
Mektupla mür:ı.caat. - 2 

BiR TEKNİSİYEN İŞ ARIYOR -
Askerlikle hiç alakası olmayan 23 ya
şında bir Ttiı·k makine teknislyeı:ı 
resmi veya hususi müesseselerde LŞ 
arıyor. Gazetemizin A. ri.imuzuna mü
racaat. - 4 

2 - lŞÇl ARIY ANLAR 
FOTOGRAF İŞİNDEN ANLAR -Sa

natkar bir işçiye ihtiyaç vardır. Ayrı~a 
bir de atölyelerde yetişmiş tabçı la· 
zımdır. Arzu edenler isteklerini bildir
sJnler. Adres Foto Kemal Singer ya
nında Zonguldak. - 1 

BİR FEN MEMURU AR-\NlYOR -
Yol işlerinde çalışmış olanlar tercih 
olunur. Saat 12 - 13 ve 17 - 18 arası 
Galata BillOr sokak Tabtas han. Mü
hendis Asım Yolaça şahsen müraca-
at. 

ACELE OLARAK BiR StJT A...,,._NEYE 
jBTİYAÇ VARDm - Talip olanlı}.l'lll 
her gün ve her saatte aşağıdaki adre
se müracaatları. Aksaray Kemalbey 
mahallesi Gençtürk sokak Mustafabey 
apartımanı No. 35 ikinci kat Ebuzer 
Yenal 

Gece saat (20.30) da: l - İs· 
tik lal marşı, 2 - Açış sözü: Halke· 
vi reisi Yavuz Abada•n tarafından, -T-İC_A_R_E_T_L_İ_S_E_S_İ_V_E_Y_A_O_R_T_A __ _ 

3 - Söylev (Ha!kevleri): Halkevi Ticaret mektebi mezunu gençler ara
a.zasından Meliha Avni tarafından, nıyor. Taşraya gitmesi şarttır. İyi üc-
4 _ Şiir (Münevvere sesleniş): ret verilecektir. Taliplerin ı·esiınli ter
Halkevi azasından lhaan Hınçer ta- cümeihal varakası doldurup istanbul
rafından, 5 _ Temsil (Saadet Per- da Ankara sigorta şirketinde bay İs-
de .. i): Halkevi Temsil şubesi tara- _ma_i_l_K_a_r_a_c_ık_'a_v_e_rm_e_ıe_r_i. _____ 1 

TİCARETHANEDE - Çalışmak üze
re eski yazı bilir bir daktilo bayana 
ihtiyaç vardır. • Fotoğrafla birlikte 
Akşam'da M. M. rumuzuna yazıl~ası. 

!ından. .... 
Halkevleri yıldöniimü töreni 

Si'>li Hamevinılen: 
iıntkevlerinln doknzunc•ı •.:;ılış yıl

döniimii mfıırn.~betllc 23 ..,, 'ı:ıt pazar 
günü saat 14 30 da \·· .··ce saat 
W,30 da H:ı.! .. .;vimi'l.de b ; tı r

11 :yapı
lacaktır. Dnrr ılyeler Haır.:c ,•!m.lz bü
ro und:ı d« • :ılınaktadır. 

Prograıı ı ı ı İ<;r.ikJül n .. arıı. (2J 
C. H. P. gc. >! başkan vckilı Dr. Refik 
Savd:ım tn•·!lfından radyo l!e verile
cek nutkun dinlenmesi, (3) .Halkevi 
reisi tnrnfınd::.n söylev. (4} Spor ko
luının beş yıllık çalışması ve futbol 
turnuvasında kazanan IIalkevi takı
mın:ı kupa ,·erme merasimi, (5) Spor
ctılar tarafından nı.il!i oyun ve hava
lar, 16) Caz konseri, (7) Temsil, (8) 
B:ılo. ••• 

Yıllık toplantı 
HnlkcvlerI to .. ınatnamesinin 13 ün

cü maddeı-iııe t.evfikan 1 mart eu
maı tesi akşamı 20,30 da dil ve edebi
yat, ar, halk dershaneleri, 2 mart pa
:r:ır günü sabahleyin saat 11 de spor, 
kitapsaray ve temsil, saat 16 da sos
yal yardım şubelerinin umumi top
lantılaıı yapılarak bir yıllık çalışma
lar hakkında görüşülecek ve yeni 
programlar haz1rlanacağında.n bütün 
azanın toplantı gün ve saa.tlerinde 
hazır bulunmaları rica olunur. ... -

Beyoğlu Halk~"inden: 
23/2/941 pazar günü Halkevlerinin 

açılışı yıldönüınü münasebetile sa.at 
15 de Evimizin Tepebaşındaki ınerk~Z 
binasında yapılacak roüsamerenın 
programı: 

ı - İstlklal mar.şı (Ev korosu tara
fından), 2 - Sayın genel başkan ve
kilimizin nutku (Radyodan), S - Hal
kovlerinin .,.ayesi ve Halkevimizln ge
cen bir se~ellk faaliyeti hakkında 
ı'zahat (Ihsan Arif GökJ?ınar tarafın
dan ı. 4 - Konser (Ev trı.yos:ı tarafın
dan). l5 - spor müsameı-esı (kapalı 
spor salonumuzda). . . 
Avnı gün akşam saat 20.30 da rstık-

lal caddesinde Nurziya sokağında Par -
tı binasındaki temsil salonumuzda: 

ı - Konferans. 
2 _ Temsil (nrtıılar-Erkek Kukla) 

Prof. Dr. 

Kemal Cenap 
Doğu Palas 2. La.martin Ca.d. 5 

Taksim. Teleton: 43963 

İstanbul ve Mülhakati 
Motörlü Kara Nakil 

vasıtaları 
Cemiyetinden : 

31/1/941 cuma günü sa.at 17 ~e Ce
miyet merkezinde yapılan senelik ~e
Yetı umumiye toplantısında ekserıyet 
hnsıı olamadığından, yeniden 26 Şubat 
941 Çarşamba günü saat 15 te seyoğl~ 
lialkevi salonunda ikinci bir umumı 
toplantı yapılacağı ilan olunur. 
Uuzııame: Bir senelik mesai raporu, 

1910 yılı hesabatının tedkiki ile İdare 
~eyt>tlnin ibrası, İdare heyeti nısıf 
nza tebdili. 

-1 

HASTABAKICI ARANIYOR - İs
teklilerin Nişanta.şında Güzelbahçe 
sokağında Doktor Kenan Tevfik Ka
dın hastanesine vesaik.ile müracaat
ları - ı 

BİR BAYAN ARANIYOR - Pal'a. l§
lcriııde çalışacak bir bayana ihtiyaç 
vardır. Şeraitini çalışma. saatıerlnl 
bildirir yaıı ile Istanbul 757 Posta ku
tusw1a müracaat. - ı 

İŞÇİ ARANIYOR - Masuracı, ta
velci, çözgücü ve dokumacı erkek ve 
kız işçilere ihtiyaç vardır. Galata Ne
catibey Cad. No. 156 Potinbağı ve Şe
rit fabrikasına müracaat. - ı 

TtlRKÇEDEN İNGFİLİZCEYE 
Haıkkile tercümeye muktedir ingillzce 
muhaberat yapabilecek daktilo yazar 
bir bayana. ihtiyaç vardır, şeraiti öğ
renmek üzeı-e İstanbul posta kutusu 
695 müracaat. - 2 

BİR ŞİRKET'l'E AYAK - Hizmetle
rinde kullanılmak üzere bir gence ih
tiyaç vardır. Kefil gösterebilecek ve 
mahalleden hüsnühal varkası getire
bilecek talihlerin Balıkpazarı çık.m.aZJ 
Nafia han 16/19 No. ya. müracaat. -2 

LİTO MA)[İNASINDA ve TRANS
PORDA - Çalı.şmak üzere bir yardım
cı işçiye ihtiyaç var. SiMeci Horasan
cıyan han karşısında İm.ren Basım.evi
ne müracaat. - 2 

BAYAN MEMUR ARANIYOR 
Fransızca veya inglllzce bilen bir ba
yan aranıyor. Posta kutusu 1293 e mü
racaat. - 2 

3 - SATILIK EŞYA 
HALI - İyi eJnsten İRAN halı1arı 

alınıyor. Posta kutusu 281 e müraca
at. - 20 

riYANO - Fenıau • Reisin~er 
markalı se.tıJ.ı)ctır. Müracaat: Mühtix;
darda Yaverbey .sokağında 5 numara

- 1 
ya. 

MOTÖR ARANIYOR - Kuyudan BU 
çeken motörü olanlann beygir kuvve
tlle fiyatlarını 76S l)Osta kutusuna. bll-
dırmelerl. - • 

ve ayda 130 lira iradı olan bir apartı
man 23 bin liraya satılıktır. Dosya No. 
430 Galatasaray lisesi karşısında. Na. 
184 Emlak!ş. Telefon: 49010 
İstanbul subesi: Eminönü Anadolu 

han birinci kat Telefon: 24694 - 2 

KADIKÖYtJNDE - Tr:ı.mvay cad
desinde 13 odalı ve dükkanlar~ olan 
ahşap bir ev vasi bahçcsilc birlikte sa
tılıktır. 184 M2 sahası vardır. Satış 
bedeli 6000 lll'adır. Dosya No. 428 Ga
latasaray lisesi karşısında. No. 184 Em
lakiş. Telefon: 40010 

İstanbul şubesi: Eminönü Anadolu 
han birinci kat Telefon: 24694 - 2 

BEŞİKTAŞTA -Abbasağada kargir 
ve kısmen ahşap iki ka.tlı apartıman 
7500 liraya satılıktır. Mesahası 530 M2 
dır. Dosya No. 427 Galatasaray lisesi 
karşısında No. 184 Emlakiş. Tel. 49010 

ıstanbul şubesi: Eminönü Anadolu 
han birinci kat Telefon: 24694 - 2 

FATİHTE - Güzel bir yerde denize 
tamamen nazır üç odalı ve bahçeli bir 
ev 1800 liraya satılıktır. Dosya No. 407 
Galatasaray lisesi karşısında No. 184 
Emlakiş. Telefon: 49010 

İstanbul şubesi: Eminönü Anadolu 
han birinci ka~ Telefon: 24694 - 2 

B"UYUKADADA - Asfalt üzerinde 
çamlı 6438 M2 arsa satılıktır. Dosya 
No. 406 Galatasaray lisesi karşısında 
No. 184 Emlaki§. Telefon: 49010 

İstanbul şubesi: Eminönü. Anadolu 
han birinci kat Telefon: 24694 - 2 

KİRALIK ODA - Bir ale yanında 
temiz mobilynlı bir oda kiralıktuı is
teyenler Taksim Abdülhak Ha'lnid 
caddesi 25 No. bir en apartıman kapı
cısı Ismaile müracaat. _ 4 

ACELE SATJLIK - Galatada sene
de 900 liraya kiralık Gillegüle hanı 
9500 liraya satılıktır. Tavizsiz. masraf
sız. Galata Demlrbağhan No. 16 Tele
fon: 40984 - 4 

GÖZ'l'EPEDE SATILIK K.ı\RGİR 
EV - Ve bağlı bahceli arsa müracı.ut 
yazı ile Galata Mumhane caddesi 115 
No. Irakli Zeri - 2 

SATILIK ARSA - (1700 M2) Üskü
dar Doğancılar İhsaniye caddesi 23. 
Fevkalade nezaret, tramvaya plii.i?
pek yakın. kuyusu ve yüzlerce meyva 
ağacı vardır. Müracaat, Tel: 60075 - 2 

KİRALIK - Büroya elverişli ma
ğaza ve depolal' Galatada Rıhtım cad
desinde ven Alemdar hanında. - 8 

Taksim Abdülhak Hamid caddesi 
Bozkurt Emlak No. 23 Tel: 43532 - ı 

SATILIK VİLLALAR - Bomontl is
tasyonuna beş dakika mesafede 900 
metre muntazam işlenmiş ve tarh 
edlbniş güzel bk bahçe içinde yedi 
odalı banyolu ve kübik balkonlu iki 
katlı bir vill~ Ue bahçesi lçinde, üç 
odalı ve banyolu ayrı bir dairesi bulu
nan yeni müstakil villa (16) bin lira
ya. satılıktır. 

Tak.sl.m Abdülhak Hamid caddesi 
Bozkurt Emlak No. 23 Tel: 43532 - ı 

SATU.IK EV - Arnavutköy set üze
rinde yeni kargir 6 oda, sığınak ve 
bütün müştemllatııe, su. havagazı, 

elektrik fevkalade nezaret. Müracaat: 
Bahçekapı dördüncü vakıf han karşı
sında Gülizar tuhafiye ma[tazasında 
B. Salamon Benyeş. - 2 

20 - Mürakıp raporu. 

. ~O - 31 kanunuevvel 194 0 tn
rıhıne kadar bilançonun laşd 'k. . 
L 'k'd .. 1 . ı ı 'e ı ·ı ator er zımmetlerınin teb · . rıyesı. 

40 - 194 1 senesi içi~ Mürakı 
. . b 1 p tayını ve un ara verilecek tahsi t 

tesbiti. sa ın 

Esas mukavelenameııinin 25 • 
dd . .b. ncı 

ma esık mukc~l ınce ~erek asaleten 
ve ge:ııe ve a eten hiç olma:rsa 
hisııeye malik olan her hissedar 'ııhon 
. . . . k d b '~ u ıçtımaa ışl'ıra e e ilecek ve gerek 
asaleten ve gerek vekaleten l'k 

1 
v nıa ı 

~ dugu her on h~se için bir reye ma
lık olacaktır. Fakat Ticaret kan . . unu~ 

nun 365 ınCl madde~i mucı' b." 
f

. . · ınce 
ne sıne on reyden fazla cemı· ed . . em~ 
yecekbr. Reyi vermiy'! hakkı olup 
bu umumi heyete iştirat. edecek l 
her hissedar hisseler;ni eın geç 

0 ii 
mart 194 l e kadar aşağıdak; mties
seselere depozito etm~lid•ir: 

KİRALIK ODALAR - Bir Alman 5 MÜT 1 TO "'hrr t öğretmen bayan nezdinde temiz ve - EFERR K Rruıı:.DE: stanbulda, Sirke-
mobilyeli lkl oda birlikte veya ayrı cide, Şirketin merkezinde. 
ayrı kiralıktır A h • ORTA VE LİSE - İmtihanlarına gl-. yrıca ususı almanca A VUSTIJRYADA ·. Vı'"'anada, 
dersleri de ve ·ıı p · receklere ve mühEındis mektebine ha- J l'l r. azar gününden ı l Oesterreichische Cred"ıtanstalt n11·e-maad~ her gün 15,30 _ 19 a kadar Bey- zır anan ara Riyaziye ve fizik dersleri '' 
oğlu, istiklal caddesi, 133 numaralı ehven fiatla verilir. Takslm, Clhanglı ner Bankversin müessesesinde. 
H;.san Bey apartımanı, ikinci merdi- semtinde talebe evlerine de ~idilir. BELÇİ.KADA: Brükselde, 48 R. 
ven birın' cı· kat ( 6) Akşamda R. T. rümuzuna mektupla . numara - 2 müracaat. - 1 de Namur· de, BANQUE DE LA 
YENİKAPIDA SA.ISDIK BURKUND!\ SOClETE GENERALE DE BELGI-

AYASPAŞADA - Cadde üzerinde 25 No. lı - İçkili gazino heyeti asliy~- c·BALIKPAZAR .VE HASIRCILAR -

1 
QUE Müessesesinde. 

denize nazır fevkalftde bir arsa satılık- sile satılacağı gibi ortak veya icarla !varında şekercı yahud kağıdçı dük-tır. Fırsattan acele istifade ediniz. da verilir. Taliblerin cerrahpaşa bas- kanı devretmek ve karlı işe sermayeli FRAN~ADA: Pariste. 16 Boule· 
Galatasaray lisesi karşısmda No. 184 tanesi kapıcısı Hüseyine müracaatı. ortak isteyenler Akşam'da A. H. rü- vard des Italiens'de BANQUE NA
Eml1lki.s. Telefon: 49010 muzuna mektupla müracaat etsinler. TJONALE POUR LE COMMERCE 
İstanbul şubesi: F.minöı1ii Anadolu . SATILIK. - Beşiktaşta iyi bir mev- --------------==-.:3 ET L'INDUSTRIE Mu~~!lesesinde . 

han birinci kat Telefon: 2-1694 - 2 k;ide altı odalı ve ayda 25 lira kira ge- ALMANCA DERSLERİ - Bir Yugos- HOLLA • 
.. tıren :-ilşap bir ev 2200 llraya satılık- lavyalı muallime çocuklara lise ve NDADA: Am~terdam ·da 

._KARAKOl.'DE - Galatada. Kara-, tu. GL mek ve görüşmek için Beşik- üniversite talebelerine ~e büyüklere MM. TEIXEIRA DE MI\ TIOS Mü
koyde tramvay caddesinde senede bin taş Al~. retler Spor caddesi No. 6 da almanca gramer, edebiyat ve muha- essesesinde. 
yirmi lira iradı olan bir dükkan 16 komisyoırncu B. Bahaya müracaat bere dersleri verir. Grup halinde bir İSVİÇREDE·. BaAle'de ,,Banque 
bin liraya satılıktır dosya No. 397 Ga- . · " latasaray lise.;i karşısında No. 184 Em- l8000 LI~L~A SA.TILIK . APARTI- talebeye her ders 60 kuruştur. Madam Commerciale de Balo müessese· 
Iakiş. Telefon.· 49010 MAN - Lalelı Mesihpaşa Ihtisabag~a Siftar Sıraserviler 101 kapı 9 Tak- . d Z" . h B'"l C , sim. _ 

3 
•.m e. .unc , ,a.e, eneve ve Sa-

İstanbul ı;ubesi: Eminönü Anadolu so~a~ No. 11: 136 lira 1radlı ve 7 dai- t Gali d C d S 
han birinci kat Telefon: 24694 _ 2 relıdır. Aksaray Kemalpaşa caddesi ALTI AY ZARF N · · · 

10 
- e c. re ıt ııısse» mÜc!'se• 

. so No. lı doğrama fabrikasına müra- Faucett usullle te!;i~!uJN~~~~~Et;: sesinde. Bale' de, MM. SPEISER, 
NJŞANTAŞJNDA - En güz<'l bir caat. _ 3 rafından ders ücreti 1 liradır. Arzu <;-UTZWILLER et Cie. Müesse~e-

muhltte ap:ırtıman şekline çok küçükj edenlerin Galata P. K. 1081 re adresle- ııınde. 
bir tadil ile ifrağ edilebilen kargir .. ACELE ~ATILIK DtJKKAN - Tü- rlni mektupla bildirmeleri. _ 2 
muntazam ve bahçesi Avrupa güI ve• tun, lartasıye, tuhatlye, kuru kahve- . Şark Demiryolları 
yemişlerile tezyin edilmiş bir ev 12 bin cili~ yaptığını Bebe~ C~vdetpaşa cad- TİCARETl'EN ANLARIM -Herhan-
liraya satılıktır. Dosya No. 396 Galata- desı No. 79. daki dükkanımı devren gi bir tüccarın yanında aylık.la çalışa- İtletici kumpanyasi 
~ray lisesi karşısında No. 134 Emlaki§. sata~~ım. Içindc mevcud mallan pi- bilirim. (1500) lira. bir b"ermayem var- Jiki"d 
Telefon: 49010 ya~ ~eri!lden devredeceğim. Talip- dır. tütüncü, bakkal, tuhafiyeci olup- atörleri mümessili 

IstanbuJ şubesi: Eminönü Anadolu lerın dukkan adresime müracaatları. ta kendisine şerik arayan yahud dük-
han birinci kat Telefon: 24694 _ 2 - 4 kanın~ devretmek isteyenler Akşamda Türk okutma kurumu 

Müdürlüğünden : 
Büy

•hr FIRS C.C. rumuzuna mektupla mürncaat.-1 
BEYOOLUNDA - Denize nazır ve u.n. AT - Mevkii işlek, 

senede 4118 lira iradı olan çl!t daireli müşterisi bol, karı garantili bir me
bir apartıman satılıktır. Dosya No. zeci dükkanı yolculuk dolayıslle dev-
305. Galatasaray lisesi karşısında No. ren satılıktır. Adı:es: İstanbul Posta 

MEKTlJPLARINIZI ALDIRINIZ 
Gazetemiz ldarehanesin1 adres 

olarak göstermiş olan karlleri
184 Emlakiş. Telefon: 49010 kutusu 239. mektupla mümcaat. ınJzden 

SATILIK APARTIMAN - Galatasa- H. A. T. - 1\1. T. _ G. l\I. Türk okutma kurumunun 6 temmuz İstanbul şubesi: Eminönü Anadolu 
han birinci kat Telefon: 24694 - 2 

DEVREN SATJLIK KELEPİR KI
RAATHANE- Istanbulun en işlek ye
ri olan Karaköyde Necati bey cadde
sinde 31 numarada müşterisi bol, ga
yet şık mobiJyeli bir kıraathane eh
ven fiyatla devren satılacaktır. Geniş 
dört katlı olan bina lokantacılık, ma~ 
hallebicilik ve birahane yapmaya da 
elverişlidir. Arzu edenlerin içindekilere 
müracaat etmeleri. Telefon: 49005 _ 2 

ıutJHVRDARDA - Yaverbey soka
ğında 5 numaralı 9 oda su. hava gazı. 
elektrik ve banyoyu havi kiı.rgir ev 
satılıktır. Müracaat: İçindekilere. - 2 

SATJLIK KARGİR EV - Boğaziçi
nin su ve havası He me.ııhur Beyler
beyinde iskeleye üç dakikada set üze
rinde Bebekden - Kabataşa kadar de
nizi gören ferah manzaralı üç oda bir 
taşlık bir mutbah bir tuvalet ve banyo 
mahallini havi içinde Elektrik ve el
malı suyu olan altı yüz metre murab
baı bahçenin ortasında bulunan kar"'ir 
yeni __ ev satılıktır. Keresteci bay ~i
ze muracaat. _ 3 

SATILIK EV - On oda. bir salon 
1Ql parke terkos elektrik banyo tele~ 
fon 1gl ve dışı boyalı apartıman tar
zında kullanılııı nezaret Çalmıcaya 
karşı bahçesi büyük Avrupa a~açlan 
tramvaya. yakın içindekilere müraca~ 
at hergün OrtaköY. Aydmlık sokak No. 
ı -a 

ray ile Boğazkesen arasında ve üçer B. A. Ş, - N. K. - M. l\L - B . .K. 940 tarihinde alelade içtima eden 
oda bir mutfak ve bir heHidan ibaret namlarına gelen mektupları tda- umumt he}'t!tl tarafından teşkil olu-
arka tarafı tamamlle ac-ık ve çok rehanemlzden aldırmaları mer-kullanışlı ve sağlam yapıİı ve senevi cudur nı:ı.n komisyonca. hazırlanm11 olan 111-
(20881 lira geliri olan 12 daireli bir zamna.nıe projesi müzakere edilmek 
apartıman (21) bin liraya satılıkt1r S İRK E C İ üzere mezkftr heyetin fevkalli.de ola.-
Geliri yüzde sekizdır. · ••• rak 941 senesı martının ikinci P"'""• 

Taksim Abdillhak Hamid caddes~ S.llmmöiüd Demirkapı -Bozkurt Emr k N 23 T 
1 

günü saat ikide Darüşşefakada. top-

a o. e:
43532 

-l Haıı·ı Sezer lanına.sı tek.arrür eyledl~den kurum 
SATILIK APARTIMAN -Galatasa- nizamnamesinin 18 ncl maddesi mucl-

ray ve Yeniçarşı caddesi arasında be- K la şer odalı maa müştemilat ve arka ta- aryo fabrikasındaki bince en az iki senedenbeıi kurumda 
rafı o civarın orman halinde mevcud Sergiyi ziyaret ediniz. 1 mukayye<l bulunan l\zayı kiramın te§-
bahçesine mütenazır ve elyevm senevi iil•••ııiiııİlllllİİİllliiıİmlilİİiiiiiİİılll•ıl rifleri rica olunur. 
1812 lira geliri olan keza sağlam yapılı 
ve altı daireli ve binanın ayrıca büyük 
bir bahçesi bulunan apartunan {20) 
bin liraya satılıktır 

Taksim Abdülhak Hamld caddesi 
Bozkurt Emlak No. 23 Tel: 43532 _ 1 

SATIL~ APARTIMAN - Flruzağa
da cadde.ıizerinde ü~r oda ve bir hol
den ve b.ırer gömme banyodan ibaret 
ve senevı (1260) lira geliri olan dört 
katlı. yeni model bir apart.ıman 06) 
bin lıraya satılıktır. 

Tak.shn Abdülhak Hamid caddesi 
Bozkurt Emlak No. 23 Tel: 43532 -1 

S~Tf!-~ APARTIMAN - Taksimde 
meıkezı bır vaziyette dört oda ve bir 
holden ibaret genl.ş cepheli ve kalori
ferli maa teferrüat ve senevi (2400) 
Um gelirll ve bet katlı modem blr 
apartıman (42) bln llray& aatılıktır. 

Taksim Abdülhak BAmhl caddesi 
Bozkurt Emlik No. 23 Tel: 43532 - 1 

SATILIK APARTIMAN - Taksim 
Talimhane meydanında beş büyük 
odadan ibaret ve senevi (4260) lira 
varidatı olan kaloriferli altı dairen 
bir apartıma.n (65) bin liraya. satılık-
tır. / 

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

• SATILIK Al' ARTWAN -Osnınnbey 
oıvannda {180) metre kD.re üzerine 
inşa edilmiş dörder ve üçer odalı ve 
bir holden ve blr banyodan ibaret ve 
senevi 1356 lira geliri olan ufak bah
çeli ve yeni model dört katlı bir apar
tıman (17) bin liraya satılıktır. 

Taksim Abdülhak Hflmid cadde.::ii 
Bozkurt Emlak No. 23 Teli 43532 - ı 

.SimJJ 
daha iştahlı ! 

l<snııtfık lftahsı:rlıOı ve •onunda tıet tO r ı O 
tıaslalıkları •oOurur 1 
DEŞYEN'ın kan kuvvet turubu: kanı kuvvet· 
.. ndlrdlkca l•t•h artar. vücut besıenır , sıhhat 
rengi yerine gelir, ve her hulalıga karşı mu· 
ilave met artar ••. , . 

lftah5ıı. çocuklara D E ş y E N • ın 
kan kuvvet şurubu 



Tip: 915 x 
Phllips'in iftiharla takdim 

ettlOi emsalsiz bir 
radyo ••heserldir. 

Tip: 531 A ve U 
aOTON OUOAL .... I •C~uı•n .u.uı 

<ıOzn al• .. o,o 

•lsl.1 o6acuıuılş BATAJIYAU ... 
•AOYO ııulaASI 

.AKI:& il 
• , 4 

-~~ARMAKLARINl-Zltf 'OÇUNDA 
=1"0 a~ 'i. ...... 

lltl'ON OCllTA 1$TAIYOALUI Al.\11 

ılı ""'ıı 

Tı.: 711 A ve 'a 
oun sııı vı •o- .ıı "'IGPa 

RADYO.. 

CO'fAllU ~AIJlll Olll &UDllWlt 
MlllUIMfl. lllR RADYO 

Bu fevkalade neticeyi size terrnn 
eden 1941 Modeli PlllLIPS Radyo· 
landır. 

. 
1 ?.~IPs .. radyo sena~·iindc.t ve1""piyasamızda misli 
gorulmemış derecede zengin, muhtelif ı.,ı. modellik 
radyo ahizeler serisini emrinize amade bulundur· 
'.{naktadır. .. 

1t 9.Jl Pbilips •ahlzeTerheknlk~safı:ıSınifa;•ncşriyan·arışt:t. ~cereyan ~mifunda -ve stilde yeni 
bir hamle ifade c:dlyo.r.::f'evk:ılade tekemmül cttirılmls dügıne teıtIOOtı sayesinde. bl{ dü~meye 
b.:ısmalJa istenilen istasyon gayet s:ırib ve pürüı.sin olar.ık :ılınal>ilmcktcdir. ~ Ticotıal .. çcliginJcn 
mamul oparlörler ile ses hassasiyeti faılalastırılmışcır. Plıilips'in yeni icaJı çok tdMcli.~MiniwattM U 
lambalan sayesinde cereyan &arliyatınd.ın pek büyük bir tas:ırrur temın edilmiştir. 4 l::n kıymetli 
tahtadan mamul. elle cil:ılanmış möbleleri modem stil'in en ıarif. en giııel_,. bin:r numunesiJır. 
. Phili119 fabrikalan bu sene şimdiye kadar misli görulmcmlş ıcngln çeşitlerle her keseye, her 
zevke uygun ve· en müşkülpesentlcri, en titizi eri bile taunin edecek radyolar serisi Al hl>rkcsto 
intihabına arıı:der. Büyük san'at şaheserleri sürekli. yorucu bir çalısmad.uı dogdugu gibi bu :;enenıo 
Pbilipa radyolan dJ. en maruf tcknlsyenleıin sürekli. yorucu ugrasmalan sayesinde boylc gere" 
ıekiJ. gerek k.ılite itibarile kusu~ bir aıülcmmcliycı edinmiş bulunuyor. 

Ll•oovwe SISTUllU! ÇAUJU uıu 
Bil IADYO 

\'OUH AYIR•A llAllLhnl"ı llAlr 
eıı •ıC!PlRr Atılır; TILOH4L OP4RL6•C!U: •Dcc;ıoıu 1 

OTOMAJIK BiR RAOVO 

louınl OLOCIOU ...... llASSd Ilı 
RAOYO 

MODE L 
~ AK0M0LATÔRLÜ: 
~ Efslz ·radyolaramı~ 

.. ip: 430 A ve U 

•Drfl•AVll' n .. (. TUIADI CdYAllU 
CAll,AN LARIP llltt AHiZE 

, Tip: o.s " H c . 
• roıcsn vulaLI ooıu. atı Allld 

T1p~ '" 1 ,118 ıtııao l'IL 1S1a AIOMC!U~ 
U ÇAUŞAN ela RAOYQ, 

' 

, 

23 Şubat 1941 

SATILIK 
Co1c süze! cins ve modern 

stilde yatak ve yemek oduı 
rnobilyalan aatdıktır. Her giin 
saat 3-7 aruanda Beyoğlunda 
ilk Belediye S. 5 No. Küçük 

Tünel hanının 4 No. sımda 
görebilirler. 

Kirahk Köşk 
Bebekte, 10 odalı, kalori

fer, parke, sıcak su, telefon 
gibi asri biitün rahathklnn 
havi giizel ve yeni bir yalı 

kiralıktır. Tcl<'fonla 22330 
numaraya müracaat. 

DAVETNAME 
Hali tasfiyede 

Şark demiryolları 

Türk Anonim Şirketi 
lstanbulda Hali tasfiyede Şark 

Demiryolları Türk Anonim Şirketi 
Mssedarları Sirkecide merkezi ida· 
resinde 194 1 senesi martının 3 1 nci 
günü saat 9 da alelade olarak içtima 
edecek olan heyeti umumiyeye da· 
vet olunurlar. 

Ruznamei müzakerat: 
l - 1940 senesine ait Likidotör

lcrin raporu. 
2 - i\:lürakıp raporu. 
3 - 31 Kanunuevvel 1940 tari· 

hinde kes;Jen bilançonun tasdiki ve 
Likidatörler zimmetlerinin tcbr.iıyeııi. 

4 - l 94 l senesi için Mürakıp 
tayini ve bunlara verilecek tahsıisa
tın tesbiti. 

Esas mukavclı!namcnin 49 uncu 
maddesi ahkamına tevfikan heyeti 
umumiye gerek asaleten ve gerek 
vekaleten asgari 20 hisseye maük 
olan hissedarlardan mürekkeptir. 

Heyeti Umumiyenin beher azası 
asaleten gerekse vekaleten asga.rt 
her 20 hisse için bir reye malik bu· 
luı:ımaktadır. Mamafih 1 O reyden 
fazla nefsine cemedemez. 

Reye hakkı olan hissedarlardan 
işbu alelade içtimaa i~tirak etmesini 
arzu eden kimselerin, Esas rnukave• 
lenamenin 54 ncü maddesine tevfi
kan nihayet gelecek 22 mart 1941 
tarihine kadar hisselerini aşağıda 
gösterilen yerlere tevdi etmeleri la
zımdır. 

TORKIYEDE: lstanbulda. Sirke
cide, Şirketin ldarei Merkeziyeşi. 

A VUSTURYADA : Viyanada. 
Oesterreichische Kreditaınstalt \Vie
ner Bankvcrein. 
BELÇİKADA: Brükselde, Namur 

sokağında 48 numarada, cSociet& 
Generale de Belgique> Bankasında. 

HOLLANDADA: Amsterdamda 
MM. TEIXEIRA DE MA rros Mü
essesesinde. 

FRANSA DA: Paristc, 9 Boule
vard Malesherbea de, R. de LUBER· 
SAC Mücıssesesi.nde. Pariste, Bd dea 
ltaüens, 16 numarada cBanquc Na,. 
tional pour le Commerce et L, ı .. 

1 dustrie> Bankasında. 
İSVİÇREDE: Bale' de, MM. SPE· 

ISER, GUTZWILLER ve Şsi. Mües
ıesesoinde, Bale" de, BANQUE COM· 
MERCIALE LE BAie Müesse.esin
de Zürich' de, Bale, Ceneve ve St • 
Gali' de, KREDi SÜIS Müessese.sin· 
de. 

Hali tasfiyede Şark 
De"miryolları likidatörleri 

Mümeaail• 

OTOMOBİL 
TiCARETi 

T. A. Şirketi'nin 1941 eeneei acil 
Hey' eti umunüyo toplantwı 12 mart 
J.941. çarpmba günU aaat 1 5 to 
Calata Hezaren caddea 61 • 6). 
pnaraCla vuku bulacağından &Sal* 

.!!!!!!!~~llllllllll~!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l'll~ll!'lll~~~!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!l'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'ll~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l~leten veya vekaleten en az on l:u.. 
•... l!!l!l .. 9'!!•111111! .. •••••••••I eey• malı'k hiesedarlann içtima p. 

~ ·- ... -

G '"· -N--. -1 •• .. ' .ı . .. . R. ı Pı :. . . 
..... _.. ·--. 

~.,ş,~ Dit,· Reiiel~l an~ ~matfiiif..!'~ 
'~evralji, Kırıklık vl Bütü~A~İlarınız~1Derbal Kiae~, · 

.. 1 ~ - -..&ı 4-~ icabında .. eOnde 3 bfı .. alınıbUlr • .._T AKLITLERINOEN· SAltlNINlD 
HF.R vımoı:: PULLU .KUTPf.ARI ISRAfiL~!!!!Yl~! 

TEMPO veya BENZERİ 
Markalı hafif Kamyonet aranıyor 

2044 No: lu posta kutusu adresine yazılması. 

Taksim Salonunda 
Bir Tarih Canlanıyor ... 

Oatac1 BeeteUr MUHLls SABAHA Tl'IN'ia Şalae..-1 olu 

KEREM ile ASLl 
30 lôt& m••znm Revü. h• ÜfMl sahnemizde ırörünüz. 

Bayan M UA. Kr·r~·yuv;· arkadaşları 
Aynca.: k:5 JdşWk muhteşem saz heyeti. Her Pazar saat 16 dan 18,30 a. 
kadar BÜYÜK REVtİ ve SAZ HEYETİ ile BÜYÜK MATİNE. F1a.tlatda. 

zam yoktur. Masalarınızı evvelden kapatınız. Tel: 40099. 

Selimiye Tümen Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Tümen birlikleri ihtiyacı içln eo~-sar dahilinde cl50• ton a.rpa ile 

tlOOı ton saman 25/2/941 salı günü saat 11 de Sellmlyedek1 tümen sa.tmal-
ma komlsyonunda. pazarlıkla. sa.tın alınacaktli'. • 

2 - Evsaf ve §era.itl her gün mezk1lr ~om.lsyonda. görülebU1r. 
ı - Tekarrüt edecek fiy&; üzerlndeıı ~ 15 teminat alıııaca.km. (1285) 

Bugiinkü maçlar 
FENER STADI: 

Fenerb9.hçe - İ. Spor Saat 14 

Gala.ta.saray: - B. Spoil 1 16 

aünden Mı az bir haf t.a evvel hW.. 
leıinl Şirltet vezne.ine yatınnalaıi 
· mu illn olunur. 

Mü.kerat Ramame.i 

1 - 1940 yılı muamelatuıa dair 
Hey" ed idaro ve murakıp raporlan
nın okurunuı. 

2 - 1940 yılma ait mevcut, lJt. 
lanço vo kar vo zarar h~plamua 
kabulu ve bey' eti idarenin temott&o 
atın :kullanılmasına dair tekllfatı 
hakkında !karar itası. 

3 - idare hey' eti üyelerinim n 
murakıbın ibrası. • 

4 - 194 1 senesi i~n murakıp 
seçimi ve ücretinin tayini. 

5 - idare Hey' eti azal aranın ~r-o 
ketle tüccarı muamele yapmalanna 
müsaade verilmesi, 

6 - Müstahdemin ve müdürlerin 
maa, ve ücretlerinin tayini için mec
lisi idareye aelahiyet veıilmcei. 


