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Bu harbin en büyük 

kozu garpta değil, 

Akdeniz sahasında 

oynanacaktır 

Halkevlerinin ylldönQmD her 
tarafta merasimle kutlandı 

Başvekil bu münasebetle Ankara Halk 
evinde bir nutuk söyled·i, H·alkevlerlnin 

şuurlu faafiyetinden bahsetti 

Bazıları diyorlar ki harp Akde
nizde bitecek değildir. Almanya 
galebe çalmak istiyorsa doğru
iian doğruya İngiltereyi yenıne
sı, bunun için de tngiliı adalaruu 
işgal etmesi lbımdır. Bundan. 
O.olayı Almanyanın Akdenizde 
büyük çapta hareketlere giriş· 

:;:;;ı:n::1:ı~Arııkları göre yeniden 4 Halkevi ve 57 Halkodası açıldı 
Hakikat böyle değildir. Akde-- AJllaLra 29 (A.A.) _ Hallılevle~ 

niz, bu harbin son muııarebe ıcuruıuşunun yıldönümd b~Un buWn 
nıeydaru olabilir. İngilterenin Af· Halkiıvlerinde ve odalaıında y~pılan 
rika ve Akdeniz hakimiyetini ele törenleri& kutlanmıştır. Bu münase-

betle AnJta.ra Halkevinde de yapılan 
geçirmekte acele göstermesi! ne topla.n.tsd.e. Büyük Millet Mecllsl Reisi 
tesadüftür ne de beyhude... Ital- B. Abdülhalik Renda, Başvekil Dr. B. 

' AJm.anya Refik Saydam, Vekiller, Cümhur~yet 
ya hezimetinden sonra - Halk Partisi genel sekreteri B. Fikri 
nın da Akdenizi ingilizlere bırak· Tuzerı, Parti müstakil grup reis vekllt 
maya razı olması imkd.nsızdır. B. Ali RAna. Tarhan, mebuslar. genel 

I. ·ıtereyı' kurmay ikinci reisi orgeneral Asını 
Almanya için harp ngı Gündüz, Vekaletler erkA.nı ve kala.-

yere sermekle bjtecektir. ingilte- balık bir halk kütlesi bulunmuştu!'. 
re nasıl yere serilir? Törene İstiklal ma.rşlle başlanmış ve 

Hic kimsenin hala bir türlü bunu Cümhurtyet Halit Partisi genel 
başk.ıı.n vekili Ba.şvekil Dr. B. Refik 

akıl ~rdiremediği en kat! galebe saydamın sürekli al.kışlarla. kar~ıl~
şekli ingiliz adalarının işgali de- nan açılış nutku takib eylemiştir. 

1i k' Alman Partl idare heyetl iizasından B. Nafi 
ğil midir? Farzede m 1 

• Atuf Kansu da söylediği bir nutuk ile 
ya bu muhal işi başardı, İngil.te- Halkevlerinin maksat ve gayelerini 
reyi istiyta. etti. Bununla ne In- izah eylemiştir. 
giltere yıkılır, ne de harp biter. Bundan sonra Halkevi gençleri Ka-

t' · k ranlıldan Işığa adlı kantat'ı temsil 
İngilterenin harp kudre ının ay- eylemişler ve halk türküleri söylemif:-
nağı, adalardaki toprak ve orada ıer ve milli oyunlar oynamışlar 1& 
oturan kırk beş milyon insan de- taJk,dirle karşılanmışlardır. 
ğildir. Almanyayı rahatsız eden, Başvekilin nutku : · 

Başvekil Halk.evinde nutuk söylüyor 

s&b&tila bugün yurd tçlnde yapılmış 

olan kutlama törenlnt ve yeniden 4 
Halkevl ile 5'1 Halkodasını . Ankara 
Halk.evinde· söylemiş olduğu aşağıda
ki nutldle açmıştı{: 

Sa.ym. yurddaşlarun, buglln, ilk 14 
Halkevinl kuroi.ıtumuz günün 9 ncu 
yıldönüiliftdü.r. Şimdiy& kadall, 379 
ilalk:evl 141 Halkodast aclllJ4- lcllk. 

(Devamı 7 nci ·sahifede) 

İngilterenin serveti, dQ~a~ması - Ankara 23 (A.A.) - Başvekil Df. B. 
ve hava kuvvetlerktir. Jı:jfp~tere- Refik Saydam, Halkevlerlnin l,turulu
nin serveti;: imparatorluğudur: şunun dokuzuncu yıldönümil miina
Ha\ra mektebi Kanadadır, do- ==;::::::ı::!:==.=;:;:::::::==========;::::ı====:===~===::=~=;::::==::;=====:;z::== 

nanması da her yerdedir. Adala- B. Mu sso li n i 
rin işgali, fngilizlerin ne muka- Siyasetimiz değişmemltfjr, 

ittifaklarımıza sadıkız 
vemet kudretini yıkar, ne de t~- d • • . b • t k 
arruz kabiliyetini azaltır. Amerı- Un 1 r n U U 
kanın yardınu, ingiliz adaların- so·. y 1 e d •. 
daki fabrikalara da ihtiyaç bırak-
mıyacaktır. Adalar şayet istiyla 
edilirse İngiltere bütün kuvvet
lerile Afrikaya yerleşecek, harbe 
oradan devam edecektir. Her fe· 
na ihtimal gibi, bu işgal tehlike

ltalyanlara cesaret 
verecek sebep~eri saydi 

Emniyet sahamızda yapılacak 
yabancı faaliyet ve hareketlere 

asla lahayd kalamayız sini de hesaba kattığı içindir ki Arnavutluktaki muhte
İngiltere, ilkbahara kadar Afri- şem harekattan, Alman
kayı, ilerde taşınması icab edecek yanın kuvvetinden ve Türkiye toprak bütünlügv üne veya 
y~ek bir ev gibi temizlemekle zaferin müemmen 
meşguldür. olduğundan bahsetti istiklaline yapılacak her taarruza 
şu halde, Almanya harbi bi- _ _ · 

tirınek için yalnız ingiliz adaları- Roma 23 (A.A.) _ Stefaıni bil- silahla mukabele edecektir 
nı işgale değil, İngiltereyi devir- diriyor: Ouçe, bugün saat 17. de, Ankara 23 (A.A.) - Türk • 
nıek için Afrikaya da geçmeye faşist hücum k~tıılar~~~n . Adrıa:~ Bulgar beynnnıımeei hakkında yarın 
mecbur kalacaktır. Son koz, na- l!iyatrosunda terhp ett_ıgı hır te~~~ çıkacak olan cUlun gazetesi aşa
sıl olsa Akdenizde oynanacaktır. toplantısı esnasında hır nutuk soy~ ğıdaki mülakatı neşretmektedir: 

1 1 
İngiltere nasıl miştir. . . .. . . . . . Bu ayın 1 7 sinde Bulgaristanla 

Bundan do ay , di B. Mussolını ezcumle demıştır ki. Türkiye arasında imza olunan dek· 
- her ihtimale ,karşı - şım · «Ben buraya . faşistle~in hararet larasyon etrafındaki muhtelif mü• 
den Afrikaya yerleşmeye çalışı- derecesini hissetmek ve bılhassa harp talaa ve tefsirleri bir kaç günden• 
yorsa, Almanya da, ingili~ ada- zat?a~ın~.a ç~.k sevd~ğim sü.~utu ~~~ peri, ajans .. ha~er.i olara~ neşrediy~
lannın işgali planını tatbik etse zarak soz soylemege gel~r.· b. ruz. Bu mutalaa ve tefsırlerden bıt 
b

.
1 

. tikbal ı'çin Afrika yolunu sekiz aydanberi harpt'e de3g\~: ız kısmı, bu aulh, dostluk ve itimad ve• 
ı e ıs d b ·d· yani Kanımu· sik ~ k d b 1 

' Akdenizi serbes altı sene en e:ı ır, . k' h asının mana ve ma sa ına azanı ı 
da hazırlamaya, Akd . sani t 935 tarihindenberidır 1

• arp- tamamen zıd mahiyette olmuştur. 
bırakmamaya çabalıyor. . enı- te bulunuyoruz. Bunu müteakıb, ge· cUlun bu münasebetle Türk ef• 
ze gelen alman tayyarelerı, kur- ıneral Franconun cevap ve~~eml~~- karını ve belki tereddüde düşen bü· 
tanımasına imkan oımıyacak Iik edemiyeceğimiz talebı ge . ı. tün alakadarları tenvir etmeği fay
d ·ecede çökmüs bulunan İtal- CeneTal Franco'nun y~rd•.~.m~ ft; dah bulmuş ve bunun için doğrudan 
eı dım etmek için değil, mak bizim ·iç.ir. bir vaz.ıf:.~~· da) a doğruya muhterem Hariciye Vekili 

yaya ~ar . T hakimiyetine (Devamı 7 ncı e e Şükrü Saraçoğluna müracaat ederek 
Akdenızde ıngı ız . t l a lt.endisinden gazetemize bir mülakat 
darbe vurmak içind~r .. 1 a yay D :1. .k k a e I er ı vermek ıicuında bulunmuııtur. 
giden alman askerıerı, Ingilter.~- cUlua> muharririnin Hariciye Ve.. 
nin bugünlerde işgaline teşebbus y·· d bir bozuk kilimize sorduğu ~ual şu id!: 

, ~· 'l a muhafaza UZ e . - Bulgar • Turk deklarawanu 
~ebıl~egı Sicı Y Y!' Fransa ve i•temeyız/ etrafındaki n_eşriyatı takip buyurdu-' 
etmek ısteyeceklerdir. nuz. Bu nerıyat arasında: c:Türkiye 
İspanya üzerine yapılan tazyık- aiınz. Kendi Bulgarislanı İngiliz politikasına doğ~ • • ~ . . 
lar Balkanlardaki hazırlıklar Şikayet .m.ektupları . 1 : ru götürmüştür> den tutunuz da. Harıcıye Vekilı B. Sülirll SaraçOllu 
hep' kar lıklı Akdeniz ve Afrika tecrübeleramu:le ~e ,ahlıt ? ur:cirleri cBulgaristan Türkiyeyi Mihver po-
h. ' . şı ' . B Edenin lzmirin ernSalsız ve ezu:d karış· J.oitikasına sevketmiştir> e kadar, karAmidadİr ... Türkiye kendi emni· 
akimıyeti kavgasıdıı.. . lki de arasına çürük ve bozuklar a birbirine aykırı fikir ve mütalaalar ~t sahasutda yapılacak yabancı fa. 

Mısıra tekrar gelmesı, be bnlmak~a~ır. değil, yürütülm~!tür. Acaba bu ~ırada aliyetl«e v~ h~eketlere ~1i:. ~. 
seyahatini başka yerlere kadar Bu, bızun meyv~arı~ . • Pi- Türk polıhkasını tavzıb eden hır kaç kalamaz .. T.ur~ı~e toprak bütünliiiti· 
Uzatması bu meseleye verilen usulümüzüı. fen~lıgıru :=t~ ·kilo söz söylemeği münasip bulmaz mı- ne veya .~tiklalme yapılacak her. ta-
hay t~ h · t· "sterir yasaya çıkardıgımız sınız:> an-uza sılihla mukabele edecektir. 

a ı e emmıye ı go · ak ltmı .. mın kunı mey- M h · · · · k l k b ı T" ki Bulg • . . . . . da- maldan anc a " . r Jd ~ a u arrırımızı neza et e a u « ur ye • a.rıstan anlapnuı, 
Akdenızle Afrıka, ıngıliz a . va diye satılmağa elve~ 1 ~· ~~- eden Hariciye Vekilimiz, kend~ne biç bir yerde bic bir taarruz emeli 

lan işgal edilse dalli lngilterenın akıl adird~İm~ ve mu!eb ~ st:ıde has ifade vuzuh ve samimiyeti ile, olmadığını söyliyen ve sulhlttini 
henı mukavemete, hem taaıTuza nı her hanlll bır 1~ yı ~? e i.ncir• şu cevabı vermiştir: . korumak gayesini güde-n iki konıtU 
devam edeceği son kale olmakla kullanmağa bll$ladı~mız gu~, e iti· - Türkiye politikasmda değİşın~ devletin samimiyetle el aıkıtması ve 
d.a kalmıyo Almanya en cüretli ]erimize layık ol~~ arı şere v bir şey yoktur. Türkiye ittifaklanna sözleşmesidir. Türkiye bu tarzda ve 

r. ed~· S dak barı temin edecegı~:r . ya yilz- sadıktır. Türkiye bütün devletlerle, bu manada uzanacak her eli sıkma· 
Necm ın a Ne harici, n~ da 1 1 pıy~a J bahusus komtularile iyi ı~inmek ya daima amadedir.ıt 

(Devamı 7 nci sahilede) de bir bozuk çıkarmama ıyız. 

.BU BABA.BK.İ 
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rnavu u a 
1,272 italyan 

esir ahndı 
11 günde 40 

Htalyan tayyaresi 
düşürüldü 

Atina 2.{ (A.A.)- B.B.C. Yunan teb
liği: Arna.vutlukta mahdud topçu faa
Uyetl olmuştur. Yunan ha.va kuvvetleri 
2 İtalyan ta.yyaresl düşynn~lerdlr. iki 
düşman taY}'aresinln daha. dfu}ürül
müş olması muhtemeldir. Yunan hava 
dafi topçusu da bir düşman tnyyaresi 
düşürmüştür. Bir Yunan tayyaresi üs
süne dönmemiştir. 

Atina :14 (A.A.) - (BBC.) Bir aja11s 
telgrafına. göre Yuno.n topçusu merkez 
mm.tak.aşında, rlcat etmekte ve yenl 
men~~e yerleşmeğe çalışmakta 
olan Italyan kollannı şiddetle bom
bar!1ıman etm~bir, 

Atina 24 (A.A.) - (B.B.C.) Hükumet 
hatipler:iıiden biri, dün akşam Ama
v.utluk cephesinde bir haftalık hn.re
k!ltı l:lillAsa ederken Yunanlılann 7 
!lIUVnffalkıyetli taarruz yaptıklarını, 30 
u z~it olmak üzere 1272 esir alarak on 
a~~} ltalyan mukabil taarruzunu püs
kurttıiklerini söyleml.ştir. Yunanlılar 
k0Jldlleri hiç bir zayiata uğra.maksızU-: 
(} Itaıyan ta..yyaresi düşürmüşlerdir 

Atina 24 CA.A.) - (BB.0.) aon' on 
bir gün zar-tında İtalyanlar 40 avcı 
ve bombardıman tayYaresi kaybetml.ş
lerdlr. 
Atbıa 24 (A.A.) - (B.B.C.) Radyoya 

göre bli Yunan müfrezıesl 7 İtalyan 
ta.nkıriı tahrip etmlştlr. 

· ·Somalide 
askeri harekdt 
İtalyanlar tabii müdafaa 

hatlarını kaybettiler 

Kah.il't! 24 (A.A.) -(B.B.C.) Dün Or
ta Şark İngillz kuvvetleri karatgll.hı 
tarafından neşredilen teblib göre 
Italyan Somali.sinde Juba. nehrinin 
şarkında harekat İngillzlerdn lehine 
olarak inkişaf etmekte devam ediyor. 

Londra 24 <A.A.) - CB.B.C.) Narobl
den gelen son habetiere göre İtalyan
la~. cenubi Soma.ilde en kuvveuı tabii 
r:nuda!aa hatlarını kaybetmlşler<ll.r'. 
ltaıyaniann son bir mukavemet gös
termek için Mogadlsclro'ya çekilmek
ten başka birşey yapamıya.cak.ları zan
nedilmektedir. 

Kahire 24 CA.A.) - CBB.C.) İtal
yanlar Kerende mukavemete devam 
ediyorlar. Ingilizler nlhat hücum için 
hazırlanıyorlar. 

Fransızlarda hazırlık 

Bulgaristanda 
bil.yak bir 

faaliyet var 

Birçok Bulgar vatanper
veri tevkif edildi 

Alman sefiri, Bulgar 
nazırlarını bir harp filmi
ni seyretmeğe davet etti 

Lo_.ıdra 24 (A.A.) - (B.B.C.) Sofya; 
haberlerine göre Bulgaristanın baza/ 
~ta.~a!.ann.<19: büyük bir faallyet hü
küm suruyor: Ecnebilerin hudud mın
~al.~da oturmaları memnudur. 
R'.oylillel'l Alman istilA teşebbüsüne 
karşı koymağa davet eden beyauna. 
meler dağıtan birçok Bulgar vatan
perverleri tevklt edilmiştir. 

Sofya .. 24 (A.A.) - <B.B.C.) Alman 
sefiri dun Bulgar Başvekili ıle Nazır
larını ;\!man .ordusunun ~aıp cephe
slnd~ harekatını gösterı.>n ı1r filınln 
temsilmde hazır bulunr..,..ı;a ctcıvet 
etmlştlr. 

Beme 23 (A.AJ - Sofyadan g~len 
bir telgrafa göre bu şehirde buıun:ın 
Inglliz tebaası kadınlar yarın Buln-ar 
payitahtını terkedeceklerdir. Telgr~I
ta, Sofyada büyük bir gcrglnl1k hü
küm sürdüğü ve civarla münak .. ıa.tın 
kesilmiş olduğu llhe cdllm"ktedlr. 

Orta Şarkta 
lngiliz hava 
kuvvetleri 

Her ihtimale karşı koy
mak için takviye ediliyor 

Londra 24 (A A.) - (B.B C.) t nıa
_da. şayan ~embalardnn alınan ınalıl· 
mata göre Ingillzler, Orta Şarkta 1300 
İtalyan ve Alman tayyaresi ıınhıı ct

.ml§lerdJr. Ingllizler yalnız 110 tayyare 
!~Ybet~lerse de bunlardan çosunun 
pllotu kurtulmuştur. 

İng!Jlz kumandanlığı, Orta Şarkta 
~erıkaı;ı. bombardıman tayyareler1 
gonderml§tir. Bu harp sahnesinde In
~lliz hava kuvveti artmaktadır. Ingl
lız hıwa kuvvetlerinin Balkanlarda 
~er türlü ihtimalata karşı koyması 
ıçin icap eden butün tedbirler ıı.Jın
m.ıştır. 

. Almanya, Bulgıı.ristanı ısuıa ederse • 
Ingiliz hava kuvvetleri Balkanlo.rda. 
kendisine dil.şen vazifeyi yo.pacak kud
rette olacaktır. 

İngilizler, Mussolini'nin 
nutku için ne diyorlar? 

Londra 24 (A.A.) - B. B. C.: 
Londranın salahiyettar mahfilleri. 
B. MussoJ..inin' nin son nutkunda 
Balkanlar ve Uzak Şark hakkında 
yeni hiç hir sarahat vermediği fik
rindedir. 

Tokyo 24 (A.A.l - Reuter: Hnnoi
_den Domel ~ansına. bildirildiğine gö
!9· HindioJ!ikleki Japon makamları 
l"ransl7Jarin T-0nk1n'de yıı.pUklarılıarp Duçe, nutlundan da ıııııla_şJdığı· 
hazırlıklarını mütezayld bir endlşe ile na göre İtalyayı kurtarmağı Hitler• 
taıkip etmektedirler. den ümid ediyor. 
ıııı11nn111•n11u.1ıı111111nnııu1Huıı1tı11ıuıııınıtıı111ttııtı111111111111111111111nnn ııu111.1ıU111111tn11u1111111111111111111111111111111uı11• 

[Talebeler hakkındaki k&hve yasagı 

S
. k şiddetlendirildi] - Gazeteler -

- ıze ah ve yasak bayım ı ... 
- Hakkımı var doktor, iruıan ihtiyarladıkça çocuklaşırı ••• 



Satufe 2 ... K Ş A M 24 Şubat 1941 

Diin Geceki ve B Sabahki Haberler ) 
Harp tebliğleri 

lngiliz tebliği 
Kahire 2 3 (A.A) - Orta Şark 

fngiliz hava kuvvetleri umuıni ka
rargahının tebliği: Cenubi Afrika 
birliği hava kuvvetlerine mensup 
bombardıman tayyareleri, Bravanın 
cenubu garbisindcki mıntakada, 
ıılçaktıın uçarak, düşman askeri ta
haşşütlerini şiddetli surette hombM
dıman etmiş ve mitralyöz ateşine 
tutmuştur. Mega - Moyale mıntaka· 
eında bir kamp da bombalanmıştır. 

Burinda ingiliz hava kuvvetlerine 
mensup bombardıman tayyareleri, 
ehrin şarkındı mevz.ileri mitralyöz 

rı.teşiaıe tuhn~l<.rdır. 
Şimdi öğrenildiğine göre, Binga· 

zinin cenubunda Brnva civannda 
19 şubatta Avustralya avcı fil oları 
ile Alman JUT1kers - 87 ve Mes. 11 O 
tayyareleri arasında vukua gelen 
muharebe neticesinde mr Junkers ve 
bir Mcsse.rchmitd tahrip edilmiştir. 

Bütün bu harekata iştirak eden 
tayyarelerimizden yalnız bir avaı 
tayyaresi kayıptır. 

Alman tebliği 
Berlin 23 (A.A.) - Alman or

duları ba~kumandanM~ının tebliği: 
1 lebrides adalarının şimaU garbisin
de, 20 şubat tebliğinde bildirilen vn
purlardan ba§ka, diğer iki büyük 
düşman ticaret gemisi daha bom· 
balarla o derece ciddi hasara uğra• 
ınıştır ki bu gemiler, kaıybedilmiş 
telilkki olunabilir. 22 şubatta, ayni 
mı:ıtakada 7 bin tonilatoluk bir va· 
pur bombalanmış ve batırılmış, iki 
büyiik ticaret gemisi de ciddi hasa· 
rn uğratılmıştır. 

Tepedelen 
civarında 

hava akınları 

• 
Gördes'te heyelan 
sahası genişliyor 

lngilizlerin 
büyük hava 

akınları 

ıt 1 kl. k 11 - Yeniden yarıklar hasıl oldu, Belediye AI ahili . . 1 a yan na ıye o an ve • • • • man a erı ve ışga 
askeri tecemmüleri bırçok evlerı tahlıye ettırecek . altındaki sahiller 
bombardıman edildi bombalandi 

Atina 23 (A.A.) - Yunnnlstnndaki' Londra 23 (A.A.) - Cuma ge-
İnglliz hava. kuvvetleri umumt karar- <:.Mi İngiliz tayyareleri Wilhelmsha-
ı;Ahının tebU~: ven' den Brcst' e kadar Alman aahH-

İngiliz hava kuvvetleri tar:ı.!mdan !erile Alman işgali altındaki aahil-
dün muvaffıı.kıyetle yapılan bir akın de muh,elif noktalara muvaffaki· 
esnasında. Tepcdeleıı civarındaJfJ. Bugl yetle taarruz etmiflerdir. Wilhelmı· 
mınt:ık::ısJDdll. düşmanın motöıılü na- haven üzerine huyu"" '"k rAplQ bomba• 
kil v::ısıtalan kollo.rlle askeri te~em- .,,.. 
mülerine. depolııra Ye ihtiyat ıne.lze- J lar atılmış ve müthiş bir yangın zu· 
mc ve erzak yığınlarına mtthlnı ha- hur etmi_ştir. Garbi Rhur'un sınai 
s:ırlar yapılmı§tır. (bölgelerinde de taarruzlar yapılm1ş-
Avcı tayyareler1.nd.c.I\ mürekkep bir lir. Hollt.nda ve Belçika.da hava 

keşif grupumuz, biri üç mot&H1 bir' meydanları bombardımaaı edilmiş-
deniz tayyaresi, diğer ikisi de yino üç tir. 
motörlü ağır bombardıman tayyaresi Wilhelmshavene yapılan taarruz, 
olmak ii?.ere üç d~ tayynresi dü-ı Gördesten bir görünüş başlıca Almar. deniz üssü olan hu 
şiirmiiştfir. ~L j 1 

Bütün tayyarelemniz iis!erlne dön- hmlr 23 (A.A.) - Anadolu ga- çöküntükr husule gel4rml~tir. Bir lt1- ıcore ngiliz tayyare eri tarafından 
-'- 1 l ·· ·· yapılan 43 üncü taarruzdur. müşkrdlr. zeteoinin verdiği bh habere göre, sım mıntıuı.;a ar yer a lı ve yer ustu Dün" d ,ı •1. 1 . . f 

1 h •· ·· d d ~ ··ı e ıngı l2. tayyare erınm aa· 
Gördest-'-ı" heyelan bütün deh•etHe, su armın te acumun en a eta go liy • f '- l"'d h J' 1 

Ak denizde 
İngiliz deniz mütehaası

•imn makaleai 

L.ooclra 23 (AA) - (Reuter): 
f ngilterenin en salahiyetli deniz mü
tehassıslanııdan biri olan binbaşı 
Pun;ay, denizler halcimjyctile &hlo
kanın, muazzam Alman askeri kuv
vetini yere ııereceğini bilclirmek.te
dir. 

e& ~ lı ı· • im Şeh · ,_ b eti ev~a a ~ araret ı o mllflur. 
lıüyük bir hızla artmaktadır. Yağ- n ını 8 k'ılşbedr. nnb mllelr.K:? vel ~- fngikerenin cenup sahili üzerindeki 

d d tıııını teş ı en ma a e erm ev erı, ::.-L. l b"" . .!:I. b" l ·ı· b murlann fasılasız yağmasın an o- • , m~ııt er uywı.. ır ngı ız om-
) 1 • caddelen çok korkunç bır manzara L',,.~dımt\I'"' filosunun hareke•:nden 
ayı esasen mevcut kayma ar tesır k oc1· Beled" }'-'I o.... .,. .., 

~~zetme t. ır. ı~e evve.ıu ~r~ evvel düıman işgal: altındaki arazi 
sahasını genişleterek yeniden evler- ~lavet.en. hır çok evlcmn tahliyeaını ati.kamet-inde çok ıiddctli infilak 
de, aokalı:larda büyük yarıklar ve 16teml§tır. eesleri d~uılardır. 

lngiliz denizaltılarının 
faaliyeti 

Berlin l3 (A.A.) - Bir husust Tu··rk - Bulgar muhabir bildiriyor: Yarı resmi 
ı İ Alman mahfillerinde bildirildiği-

anlaşması 
ne göre İngiliz tayyareleri evvelki 
gece Kiel cicarında uçmuşlardır. ln
a;iliz tayyarelerinin Alman sularına 
mayo döktükleri tahmin edilmekte· 
dir. 

Hafif nıuharebe tayyareleri şarki 
fngilterede bir taıyyare meydanına Bizim için harbi kazanmak imkan 
hücum ctmişierdir. Bir hangarla ve ihtimali bahis mnzuu değildir. 
yerde bulunan tayyareler tahrip edil- Biz harbi ynlnız harp meydanını 
mı!}tır. Alr.ıan tayyareleri şimali terkettiğimiz takdirdr hybederiz. 
İskoçyada bir fabrikayı bombardı- Akdenizde vaziyet deniz tarihiniıı 
mıın etmişler ve mitralyözlc~le ~ir l~diy: kadar kaydeı_me~iği 1:1ir şe
askeri icampa hiicum etmışlcrdır. kildedır. lwalya, deruzlenn kuman· 
Kezt.lik bir çok. marşan& trenleri dası elinde olm&daaı bu denizde bir 
ile motörlü nakliye kollarına da ce- muharebeyi iclameye çah~maktadır. 
nubi fngiltcrede hücum edilmistir. Halbuki denizler hak<imi;yetini yal-

Akdenizde bir çok 
İtalyan İate gemisi 

batırdılar 

Sovyet hükiimeti faal 
müzaherette bulunduğu 
haberini tekzib ediyor 

Londra 23 CA.A.l - .AmJrallik dal- Moıkova 23 (A.A.) Tası 
ı·eslnin bugıin öğleden sonra neşrcttifti ajanıı bildiriyor: İs~ede çıka.n 
tebU~: Akdenlzde denizaltılarunız, Bu1er Nac!: '-:hten ıueteai, Türki
itaıyanın deniz aıırı ordularile ınü- ye ile eu1.g.,.· .tan aramıdaki son an• 
rıaulAtına karşı hareUbıia devam 
etmektedir. Denlzaltılanmız, son gün- lqmanın Sovyetler Birliğinin faal 
leroe bir çok muvaffakıyetler kazım- mU%8heretile aktedildiği hakkında 
mıştır. bir haber neşretmqtir. 

lngiltereye akınlar 
Londra 23 (AA.) - İngiliz 

Hava ve Dahili emniyet nezaretle· 
rinin pazar eabahı tebliği: 

Diln, gece bwıarken bir düşman 
tayyaresi, İskoçyanın §İmali ıarki
sinde bir sahil ,ehrine bombalar at
mıştır. Hasar azdır, telefat yoktur. 
Gece, pek az düşman f aaJoiyeti ol
muştur. Gece baıtıktaın biraz sonra 
prki İngilterede bir c;ok noktalar~ 
bombalar atılmıştır. Bazı hasar var
dır. 

Have.nın fenulığır.u rağı:ncn mu• nız gemiler temi edebilir. Şimdi 
harebe tayyare1eri bu gece HuH' da dü§tnanın vapuru yoldur ve diifman 
liman tesisatı ile diğer askeri hedef- lı:üçük Asyanın kapılanna kadar da 
!eri bombalamışlardır. Buraya bü- gelse, İngiliz topraklarından gene 
yük çapta bombalar atılmıştır. on binlerce kilometre m~lcde ve 

Ak.denizde muhareb~ tayyareleri Türklerin hayranlığı mucip derece· 
orta çapta bombalarla· küçük bir de tanıdıklan dünyanın en müşkül 
harp gemisine ve büyük bit- ticaret arazi!Jinden birinde olacaktır. 
'apuruna isab~tlcr kayd~trnişlerdir. 
Ayni tayyareler Bingaz.ideki llman 
tesisatını da bombalamışlardır. 
Asedaria'r.ıın cenubunda iki hava 
meydanı ile askeri tahşid • a bom· 
balar ve diğer ateşli silahlarla mu
vaffakıyetli hücumlar yapılmıştır. 

nımanyanın ne kadar 
tayyaresi var? 

İlk hat tayyareleri 5 · 6 
bin tahmin ediliyor 

Upholdf!r denluıltısı, lkt dü~nn Tass a)anaı bu haberin hakikate 
iaşe gemi.sini be.bnnıştır. Bunlardan lmad ~ be __ ..ı 
biri takriben 8 bin tonimto, diğeri tak- uygun ° ıgını yana me:&UDUur. 
riben beş bin tonlllıto hacminde idi. 

Tover dl'Ilizaltısı bir Italyan petrol 
sarmç gemisini batırmıştır. 

Rcgent denizaltısı, 2472 toniiatoluk. 
cıtta dl Mes.~lna oldu!tu muhakkak 
addedilen bir it.alyan iaşe gemisini 
batırmıştır. 

Utmost denlzaltısı, himaye altında 

Habeşistanda 

muharebeler 
seyreden bi~ kafileye hücum etmiş Bartum 23 (A.A.> _ Buraya gelen 
ve sekiz bin tonllltoluk bir laşe ge- haberlere göre düşman Soma mmta
mislnl torplllemlştlr. Bil§.hare bu kasında cereyan eden şiddetli blr mu
vnpurun klçmdae su alarak batmakta barebede 150 ölü verdikten sonra çe
Ölduğu görülmüştür. 

Truant denizaltısı bir düşman ka- kilmlştlr. Bu muharebede İngilizler ve 
füeslne toplarlle hücum etmiş ve Habeş vatanperverlerlndcn mürekkep 
düşmanın iaşe gemilerinden birine bir devriye kollle- bunlara hücum eden 
bir obüs i&ı bet ettirmiştir. Truant, adetçe çC>lt üstün düşman askeri ara
di~er bir hücum Cfil'lıısında bir toı·- sında. cereyan etmlşilr. Inglllz :aayiatı 
pille kafilenin en büyük gemisini ba- bafiftlr. 
tırmı.ştır. Bu gemi, 3,500 tonilato Gallabat mıntakasında İngiliz kı-

Londra 24 (A.A.) - Observer gaze- hacminde 1d1. talan Mıın. mayn tarlalarını temlzle-

Bir kaç lcişi ölmü~ olmakla bera· 
her insan zayiatı azdır. Sonradan 
alınan raporlar, cumartesi günü öğ
leden · sonra, lngilterenin cenubu 
garblııinde bir şehir iizerine bomba· 
lar atıldığı zaman pek az kimsenin 
öldüğünü bildirmektedir. 

Amerika ve 
uzak şark 

Sorulan suallere efkari 
umumiyenin verdiği 

cevaplar 

Düşman ne 22, ne de 23 §ubat 
gecesi Alm..:n topraklan üzerine ha· 
vn akını yapmamıştır. 15 şubattan 

22 şubatn kadar tayyare dafi topla· 
rı ile bahriye topları 32 dü~man tay
.> nresi düşürmüşlerdir. Hava muha
rebeleri esnasında da bir çok düş· 
mıın tayyaresi tahrip edilmiştir. 

Bu devrede Alman hava kuvvet
leri 15 tayyare kaybetmişlerdir. 

teslnln havacıllk muhnblrl binbaşı Şimdi ~bit olunduğuna göre, 28 mekle meşguldür. Erltre ve :Murmak 
Ollver Stewart katl itimada. JD.y>k bir kammusanlde battığı bildirilen Triton Neuyork 23 (A.A.) - ""'allup d · ıt cephelerinde kayde de~er bir şey ol· w ~ 
membaldan alınan son malılmata gö- enıza ısı, birl sekiz bin tonılntoluk t eınstitüsü Amerika efkarı umumiyeai 

İtalyan tebliği 

re, Alınan bava JruvveUerinln bugün obnak üzere iki İtalyan i~ gemislni mamış ır. 
malik olduğu ilk hat tayyarelerinin tahrip etmiştir. arasmda Uzak Şarktaki vaziyetin 
5,000 nA tı,000 arasında oldu~unu yaz- B ) -=-Y---- Birmanya yolu muhtemel inkişafı hakkında bir an· 
makta v~ ağlebl ihtimal 15,000 den bir- U gar • ugoslav ticaret ket yapmıştır. Enstitünün, sorduğu 
t\Z fazla bolunduE,'\lnU kaydetmektedir. odaları toplanbsı bombalandı "birinci ıual §Udur: «Birle§ik Ameri-

Roma 23 (A.A.) - lıalyan or- Her nevi Alman tayyarelerinin umu- CL.L •• 23 (AA.) _ Bulgar ve Kunmİng 23 (A.A.) - Reuterı lca devletlerinin Japonyayı, Hollan-
dularl Umum·ı kara • h 261 mi yektlnu 151'! 35,000 kadardır. Fakat ~.Y 

rga ının nu• bunun filen muharebelerde kullanıla- Yugoslav ticaret odalarının içtimaı 26 büyük Japon bombardıman tay- da Hindistanı ile Singapur'u zaptet-
maralı tebliği: Yunan cephesinde B 1 d'd 1 k 15 yaresi, dün Pao""n cı'vannda Bir- mekten menetmesı· :.. .. b ettig"'ine 
kayde değer birşey yoktur, Bombar- bilecek tayyare adedi lle münasebeti yann o gara a açı aca tır. r kanı· m·ı~:m· ı"z"' ~ 
dıman teşekküllerimiz dü .. manın bir yoktur. Eğer Alman hava. ku.vvctlerl- rr.üme.ilden mürekkep olan Bulgar mamya yolunun Çin bölgosini bom- " ' 
deniz. üssüne mükerrf'l'~ mu··-aı"r nln ilk hat tayynrelert yukarıda zikre- heyeti dür. Belgrada hareket etmiş· bardıman etrni~tir. Diğer dokuz Ja- Bu suaie yüzde 56 evet, yüzde 24 

~ dildiği gibi 5,000 olarak kabul edilttek tıi. H t --r· t N · t n tayyar·0 • d K · 'd-'-. kalay h. b ·1 · · R · · -'-taarruzlarda bulunmuşlardır. Bir olursa bunları "'' nevllere ayırmak r. eye e ı mcare azın JJyue po ...... ı e, oıın CK.l ayır ceva ı ven mıştır. eye ıştırıu. 
.. - etmektedir madenlerine hücum etmiştir. _ _] 1 · ·· d 20 · · ih b. tayyaremiz dönmemi tir. mümkündür: · eoen erm yuz e sı ıse sar ır 

Şimali Afrikada kara cephesinde Uzun mesa.fC'll tayyııroleı·: 1.500 ild cevap vermiyerek bu hususta müte-
kayde değer birşey yoktur. l.fSOO, Avcı tanaresı: l,500. P.llte bom- YENi TEFR.ıK AMIZ reddid bulunduklarını bildirmişler-

Almnn hava kuvvetlerine mensup bnrdıman f.:ıl'Yt\resi: 750. c;;;;,. I""\ dir. 
1 d Bombardıman tayyaresi olarak da · ik 

tayyareler, Bingazi liman ann an kullanılabilecek lte~ tayyn~t fSO. ikinci sual ıudur: c.Ainer· anın, 
birinde demirli bulunan vapurlara Bunlardan baş\a Almanlo.rın l>izim G •• 1 G • • ı • • K zaruret hasıl olduğu takdirde Hol
pike taarru.zlan yapmışlardır. Va- servis tayynreıerlmlze benzlyen aoo ua u ze oz u 1 z landa Hindistanı ile Singapur'dan 
purlardnn birine büyük ve orta çap- .({)()tayyareleri lle ordu lle ifblrliği ya. Japonyaann geçmemesi için bu mem-
ta bombalar isabet etmiştir. ~a~~:: ltez..'\llk 300 ilA 400 f.tcyyarele- 1eketle harbetmesi l&.ıım geldiğfoe 

21 şubatta Alman tayyareleri dü§· O örülüyor kl Alınan hava kuvvetle- İnanıyor musunuz?> 
man üslerinden birini ve bir düşman rl, umum tayyare yekdnu içinde mü- Aşk ve macera romanı Bu suale verilen cevc.pların yüzde 
limanını §iddeıle bombardıman et- hlnl bir ni.~et arzeden çok kuvvetli 39 u müsbet, yüzde '46 eı menfi, 
mişlerdir. Dü§manm yijrüyii§ kolları bir hücum vasıta.sına malik bulun- Nak/edelf I ( V d • Nfl) yüzde 15 i kararsızdır. 
da müessir bir mitralyöz ate~i altına maktadır. Üçüncü sual şudur: cAmerikanın 

En şayanı dikkat nokta, Alman ha- 5i ı A 1 y nl 
alınmıştır. va kuvvetlerinin az miktarda ihtiyat Gazeteml!de yakında başlıyacak olan bu tefrikanın ı~Uşi güzel 1 ·ngapur i e vustTa ya ve e 

Şarki Afrikada Eritrede Camcena tayyareye sahip olmalarıdır. Filhakika 'bir sahifesinden bJr bıı. satır okuyahm: Zellandadaki deniz üslerini kullan· 
mıntakasında düşmanın bir harek.cti .\imanların tablll ist.imel 3,000 ıc:ıcıar Y mak !için bgiltereden müsaade iete-
terd~ilmiştir. Aşab Cubada Tarha ihtiyat tayyareleri vardır. Umumı ba· .......................................... d"" tü maine taraftar mısınız?> 

k -.eri yere uş . 
mevzilerine yallaşmağa te~ebbüs tınıdan vazl;-ct bize cesaret Terec.e Cemal Netmi: Bu suale cevap verenlerin yüzde 
eden bir motörm kol, bir taburumu· mahiyettedir. İngiliz tayyare lmal~tı _ Va.y ... Beni twata mı dÜ§iil"- Za~=~urada bir kt$1 de- 55 i evet, yüzde 29 u hayır demiş 
zun mukabil taarruz neticesinde mütemadiyen nrtmnkta olduğu ~ıbi d'" ? Ooo Öy•~ edJ ve 16 sı da mu""tereddı0d 1-aldıkg~ını 

h • · ı k 
1 

k Amerikanın t.'lyyare yardımı da aynı un ... o... ,..yae ben de se- R'ilsiniz? ... - d . .. 
ma sus znyıat a ger' çı> i me mec· nln aıılıyacaam dille konuşa- bildirmi~tir. 
buıiyetinde kalmıştır. tempoda teznyüd etmektedir. yım ... _ dedi; ve cebbl.den atik - Görüyorsunuz ... Haydi bak.a-

Dücman tavyn· I . G . d ....................................... lım ... Met.resiıne Vadettiğiniz pa.- Dördüncü ve son sual da ,udur: 
,...... e>ıe erı, oggıaın n I bir hareketle, tabancasını çıkardı. talan da, kendi seyahat paranızı ı cJaponya Singapur ile Hollanda 

bazı mahallf'ri bombardıman ederek düşman hava akın. esnasında tayya- Bunun üzertne, bavulun arka- da, semı~ntzi de, varınızı, yo- Hindüıtanını ele geçirdiği takdirde 
nrnhslıs hasara• husl•le getirmi~ler- 1 re defi bataryaları trırafından iki smda saklı duran Haydar, tolunu ğunuzu çıkınız... Bütün servetint-
dir. llir düşman tc.yyarcsi hava mÜ· ı lngiliz tayyaresi düşürülmü§tÜr. uzattı. Cemal Nmıi'nln blle&ı zln cebinizde olduğunu biliyoruz... Amerika menfaatlerinin tehdid altı· 
d. faası tarafından clüşürülmüştür. Binbaşı Riccardo Boris'in kuman· yaialadı. Öyle bir billcttı ki, tovel- ................... , ......... , .• . .... ... .• na girmi~ olacağını zannediyor mu· 

Aşağı Cuba semasında av tayya· dasında bulunan b:r tahtelbahir, sunuz? > 

Kısa mtllA.katlar 
Mustafa Ragıb'ın 

Necib Fazıl'a cevabi 

Şair bay Necib Fazıl Kısııkü· 
reik. cNamık Kemal~ isimli biı 
kitap neşretci. Bu da matbuatı. 
haylı dedikodulara, davalara so· 
bebiyet verdi. 

Necib şöyle elemiş: 
- cNamık Kemal'in zevcesi

nin ismi meçhuldür b diye yaz
~ım. Şa.yed bu isimin ne oldu
ğunu bir tek matbu vesikayla 
gösteren olursa kendi ine köle· 
lik ehnege razıyım. 

Halbuki gazetemizin istihba
rat şefi ve muhtelif tarihi eser
lerin müellifi muher:rir Mustafa 
Ragıb: 

- Bu aranılan matbu vesika· 
yı ben Akşam' da neşretmiştim. 
Lakin Namık Kemal"in uvcesi 
hakkında nahoş tabirler kullan
dığından dolayı Necib Fazıh 
köleliğe kabul etmiyorum! .cı;ye 
latife etti. 

Bu sefer, Necib Fazıl, kırk 
yıllık matbuat emektan arkada
§1mız hakkında pek de iltifntkar 
olmayan tabirler kullanıyor. 

Mustafa Ragıb' a mütalaasını 
sordum: 

- Dedikodu, sö~üntü sayınlı 
cihetleri bertaraf! • dedi .• Bu 
işte şa!İr Ve alin: B.·Necib Fazıl'ın 
minirni:ıicik bir metod hatası 
dikkati celbetmiyor mu? Sanki 
Namık Kemal miladdan on asır 
evvel Çinde yaşamış da zevcesi
nin adı bizzarure matbu vesika
larda, arşivlerde· tedkik edile
cek ... Yııhu, merhum üstadın bu 
kadar torunları var... Hem de 
hepsi me§hur kimseler... c:Bü
yük validenin ismi nedirh diye 
kendilerine teleforı edilir, açık 
kartpostal gönderilir; bu nlima
ne, fazıl&,ıne müşkül dava da 
hallolunurdu. Necib Fazılın ha
tası kulağını terııinden göster· 
mehir. 

Yürük Çelebi 

Almanyada 
yiyecek 

Yakında et, yağ, 
vitaminli gıdalar 
bulunamıyacakmıt 

Nevyork 23 (A.A.) - Ameri
kalı iktisatçılar önümüzdeki alb ay 
içinde Almanyanın başlıca gıda 

maddeleri fikdanı ile karşılaşacağı 
kanaatindedirler. Ziraat Nezareti 

iktisadi müteha,oısıslarından B. Fre
derick Strnuss'ın Almanyadaki da
hili vaziyet hakkında hazırladığı 

raporla Amerjka hülc-Ometine gelen 
mahrem malumat araınnda muta• 
bakat görülmektedir. 

Bu rapor bilhas:ıa Beyaz. sarayla 
Milli müdafaa erkanını tenvir etmeli 
için yazılmı~ olup Almanyadn ya· 
kında yokluğu hissedilecek madde
lerin bir listesini ihtiva etmektedir. 
Bunlar meyanında et, yağ, vitaminH 
gıdalar da bulunmaktadır ki bunlaı; 
Alman askerlerinin dövüşme kabil~ 
yetini, Alman harp sanayiinde çalı
şan amelenin verimin' muhafaza ede
bilmesi için çok lüzumlu sayılmakta
dır. Rapor bu fıkdanı, İngiHz ablo
kası ile Alman istihsalinin nzalmıı 

olmasına ve harp içia hazırlanmıı 
olan ihtiyatların tükendiğine atfet
mektedir. 

Re demeli? 
Son Dakika gaıetcıGnde 

c.Cmç tairlere bir dera:. ıerliv· 
halı makalede töYle bir cümle 
var: 

cBugün D gı:upu eonatl&ıı.... 
nrun da aynı itirafı yaptıklarını 
görmekle ... llh ... > 

cİtiraf yapmak> 

dememeli; 
c:ltiraf etmek>, «İtirafta bu· 

lunmak> 

demeli! 
Ayııı makalede muhtelif yer

lerde cklnS'İzm., tabiri geçiyor. 
Böyle bir söz yoktur. 

c:Klasizm> 

dememeli; 
cKla:,;isizm> 

demeli! 
llh ... relerimiz., diğer hu lng;liz tayyarc· 1 Atlantik deni-zinde 6,500 tonluk bir Bu heyecanlı roman pek yakında başlıyor 1 1 Bu suale yüzde 60 ıniisbet. yüzde ı 

sti"lİ düşürıni.işlerd r. Dıinkü tebliğde, düşma.ı samıç vapurunu torpilleyc-ı 20 menfi, •yüzde 20 müterocldid U· 

~ldi~len Musavva Ü7erine yapılan.rek batırm~tı~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~lvap verilm~ti~ ~~~~~~~~~~~~~-·~ 

• 
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- . ! Harp batıda 
- Sulh sesi nereden geıırse ... 

D"eJ · nrkeıL •• '" sın hoştur bay Amca amma ... 
1 

:A. K Ş A lııl 

Bir nevi ekmek için 
hazırlık 

* Devlet demlıyollan dokuzucu iş
letme mlldürlüğü. :;ven1 blı' sığmak 
keşlebnLştlr. Bu sığuı.a.k Toptapı a
roymm altına 1s:ı.bet etmekte ve 
birçok gen~ dıılrelert muhte•J bulun
maktadır. Aliknd.ar.lar, böyle bir 
~ ,.en.iden J&pılacalt olursa 
on be~, yirmi bin liradan qalı1'a m:ıl 
olamıyacnğm.ı aöylemekteduler. 

Ba:v Amcaya göre ·-

-• 
1. 

Lastik tevzii için yeni 
emir gelmedi 

LAstlk tevziatınm durduruldağunu 
ynzm~ık. Ticaret Vekt\lctınden yeni 
bir em.lr gelmedlltlndcn tcvztata he
nüz bn...c;Iannmarn~ır. 

otomobil acentelerinde birçok kam
:yon ve otonıobU lAstlltt bulunmakta
dır. Yolda bulunan l~sUkler1n de bir 
1k1 güne kadar Istanbula getırllmesi 
ve bnnlııra Jlave olunmıısı muhtemel
dir. Otomobil ncentelerl birer telgraf. 
la Tıcaret VekAleUne mftracant et
miş, lastik tevziatıruı. mUSM.de edil
mesin! ~ilerdlr. 

Haber aldığımıza göre teV'l.ln.tm 
durdurulmasına yoldaki lastiklerin se
bep oldu~ nnla.şılnuıktadır. Vl.11ı.yet
tcn birer vesika alan şoförler acen
telere ba~urm~. lastik Wemt,,lcr
dlr. Acenteler, yoldaki Instlkler geU
rilmeden lastik t.evzl Cdcmlyeceklerl
nl blldirnı~lerdir. LAstlklerden bir 
kısmı HaydarpnŞ3 gUmrüll'ünde bekle. 
tllmektedir. 

il 
Sahl!e 3 

:i.:r ç:a:rp:w d.a 1 

'' Yazık oldu 
Selime hanıma,, 
-~-

Vali muavini bugün 
geliyor 

Ank:ıraya. giden İstanbul vali mua
vini B. Ahmed Kmı{';ln bugün lstnn
bula dönmesi muhtemeldir. B. Ahmed 
Kınık, AnknracUı. vllfıyete ıı. d hwıuslar 
etrafında. nlükıı.da.rl:ırl:ı t; mııs etm~ 
flnt müraknbe komisyonunun yeni 
fan.llyetı etrafında. dU"ekti!lcr ıı.ı
mıştır. 

Vali muavlnl bugün ö~!cden sonra 
mmtnka ticaret müdürlüğu::ıdo top!a
na.cak ol.an fü.t mUmknbe komlsyonn
na riyaset edecek, verilen d1rckUflert 
anlatacaktır. Fiat mürnknbc komis
yonu bazı gıda moddelerlnln narh :n
ntıerlnl ~bit ct.mlş, flnt.lcri tasdllı: 
ettirmek üzere Ank:ı.rnyn gondermtş
tlr. B. Ahmed Kıruğın gıda maddele
rinden b:ı.zılannın tasdik ed:lmlş n
ntlcrlnl İstnnbuln getlrmest muhte
meldir. 

iskambil oynarken kavga 
çıktı, bir kişi yaralandı 
~hremlnlndeb~knhvede.lslcımbU 

oynamakta. olan Mehmed ve Saim * Galata.da kunduracılık eden Ah- 1slınlerlnde 1.k1 genç. blr nro.Iık ıı.ra
med. evvelki eün dükkı\nında çnlış- Jıınnd:ı çıkan lhtnı\! dol:ıyımle knvga 
makta iken bir nr:ı.Iık elindeki kundu- ctmJ~. Sa.Inı. y:ınmda buluruın bıç:ığı
racı bı~ğı <llzine s:ı.planmıı ve tchll- uı çekerek :Mehmcdin li3erlrie saldır
kell surette yaralanmıştır. nu., ve muht.cllt yerlennden r.ırnI:ı-* K~ncukta oturan yetmJt ya§- mıştzr. 
larında. madam Maknlh1 de ev1n1n İle el twyan zabıta, Mehmedi Cer
merdlvenlerlnden dilşmllş, ağır surette rah~ hastanesi.ne yatırmış. 8al.m 
yaralanm~r. dün adliyeye tesllm ed!lmlşttr. 

duman attl·ı ·- SulhtlD. do~ sea vermesi' - Zlra bütthı kulaklar batrl ... Bence bu SUlh dünya ah-
garlpl~ dan gelecek au1h sestndel.,. vali.ne hiç uygun değil! ... 

1 

B. A. - Fakat tabii kanuni ra 
pek uygun: Batıda battı, doğu
dan doğuyor!. •• 
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r:i5iJ ::~~·l'fJ M<lt~;~r~ı111&1l\IMl#rf~~ l8MI 
ceviz Eski elmaslar Lig maçları bitti· 

Bu besleyici meyvadan 
tatlılar, sandviçler, 
salatalar yapilabilir 

•' 

-
Dünkü karşılaşmada Fenerbahçe-1. Sporu, 

Galatasaray - B. sporu rİıağlup etti 
yordu. i'a.kat bu gayret, ortaya. güzel 
bir oyun çıka.rm.aktan ziyade top kon
trolünü hiçe 1ndlren m!nasız bir 
sürat tevlid edlyordu. Zaman, zaman 
her 1kl ta.kını bu fazla süratleri yü
zünden netıce alacak vaziyetleri he
ba ediyorlardı. 

Müsabakada tarafeyn.in ça~asına. 
rağmen bariz bir üstünlük temin edi
lemiyor ve oyun daha. fazla ortalarda 
cereyan ediyordu. On blrlncl dakika

Hakem 81.k sık düdük çalarak sertl1Ri 
önlemeğe ç.a.lı.şıyordu. Karşılıklı r.kın
lar arasında. geçen devrenin 4 üncü 
dakikasında nıüdatilerin ileride bu
lunmasından 1$1!ade eden SaHi.haddlıı 

sıkı bir şütıe Galatasarayın lk!r.cl 
golünü yaptı ve oyun bundan sonra 
neticesiz akınlar arasında geçerek 
vazi~t de~ş:meden 2-0 Galatasarayın 
galebesile nihayetlendi. 

da Galatasaray soldan yaptı~ bir.-------------.. 
akında Sala.hadd1ntn sıkı bir şütUe 
birinci golü temln ettL Puvan cedveli 

Bu golden sonra oyun yavaş, yavaş 
süra.tlnl kaybetme~e ve düzelmeğe 
başladı. Şimdi her iki tarafın yaptığı 
akınlar daha temkinli oluyor ve he.r 
lltl kale zaman uman tehlike geçiri

Takım 1\1. G. B. 1\1. A. T. r. 
Beşiktaş 18 18 - - 84 14 54 
Fener 18 14 1 3 83 15 41 
G. Saray 18 10 4 4 !>9 23 42 

yordu. İst. Spor 18 8 4 6 43 47 38 

Blrtncı devre sıkı çalışmalar ara
sında netice değişmeden 1-0 Oalata
sarayın lehine kapandı. İkinci devre
ye takımlar hiç lüzmn yokken asabi 
başladılar. Oyun bu y(Wien devre ni
hayetini! tada.r sert bir şekilde geçti. 

B. Spor 18 7 3 8 40 41 35 
Vefa. 18 8 4 8 39 43 34 
Beyk<YZ 18 5 1 12 27 44 29 
ıtasımpa.şa. 18 5 1 12 26 44 29 

SilleymanJye 18 4 2 12 20 82 28 
Topka.pı 18 1 4 13 18 83 23 

Kır koşuları birinciliği 

Dünkü kır kotusu başlarken ve birinci gelen 

İstanbul Jaoe b!rlnelll.k mdsabata.- 2 - Atletik yıldız ı + 7 + 9- ı 7 
sı dUn ya-pılnuıftır. M\isa.ba.ta.ya ınuh- 3 - İstanbul Llsesl 4+ 10 t- 14. 2& 
t.ell1 tıüpleıre menwp 118 atlet ı.ttırak 1 6neü U.krori 5000 metre: 
etmişUr. Elde edilen tamııc netkeler Fertler arasında: 
~·~1anhr: 'i'"''"' 1 - Ratf Haydarpaşa. Lisesi 

Birinel llateıorl 1000 metre: 2 - Bpa.rta.lls Kurtuluş 
Fertler arasında: s - Halil Haydarpaşa. 

1 - Eşref İstanbul Lise.si ~.9 
2 - Artan Beşlktaf J. K 26,18 

17,1,1 
1'7,( ,4 
17.28 

S - Remzi Beşllutq J . K 2'1,51 
Takımlar &ra3ında: 

1 - Befikta.ş J. K 2+3+5=10 

Takımlar arasında: 

1 - Haydarpaşa Lisesi 
2 - Kurtuluş 
3 - Beşiktaş J . K . 

1+ 3 + 4 -8 
2+ 5 + 7- 14 
s+ ıı -1-ıc- 3!1 

İkinci küme maçları 
h.Jnci küme maçların& dün Ka.ra

gümrük Mhasında. devam edilmiş ve 
Şişli Feriköyü, Davudp~ Eyübtı 
ma.~Hib etmişlerdir. Bu .suretle 1klnc1 
küme B grupu ma.çlan da. nihayet 
bulmuş ve bu grupta. Ka.ra.gttillliik 
blrincl olmuştur. 

istiklal caddesi kome
dj kısmı 

gece ıaat 20,30 da 

KiRALIK 
ODALAR 

En aeıı.ç artistler • En yeni Danslar 
Neft. - Zevkli • Eğlenceli bir mevzu. Güzelliğine 

doyulmıyacak sahneler 

111ili11111111 ı 

11!!!:::!!! il 

Bahar Çlçekleri 
8q Rollerde: 

MICKEY ROONEY • JUDY GARLAND 

Çaqamba ~d·n itibaren MELEK sinemasında 

Haftalardan, Aylardanberi huretini çektiğimiz 
flk.santrik artist Sevimli artist 

KATHERlN HEPBURN GARY GRAND 
Derin bir Afk Romanı olan 

A ş MA D 
filminde bttlqtikr. 

Bu avantlirll ya.kında L A L E de yaşayacaklar. 

DUNYAŞKA 



SöZON OELIŞi 
KUS BAKISiı 

Fransanın 
acıklı hali 

HA W Aİ ADALARI 
Aram.ak ve Bulmak 

ee1ln J'ranSa bu harpte, fimdiye 

S anate cidden büyük bir muhabbetle balh olan ıent n bdar görmediği, büyük bir felA-
orta,,a henils el&slı bir ile!' toyamam•smm tebebl kendi· ~ ....... "'-,.,. Memleketin üçt.e 

- ·<# - _u .... ı.1.-- kati llUl'lltte tn•nmala. .-wııı;; uıs~-
lminhı •anmab deninde ...--- pPrdlğl lki8l dÜfJD&Il tarafından i§gal 

Amerikanın pasifikte en büyük üssü 
olan bu ada çok zengindir 

ımcıan pttyor e. anaiönn bir .aramak• cıeueıd edildi bh'çOk §Mlrlerl hara.be 

mnhaldraktlr. Fakat .. dnlr .1nllma)h De neU=m:,: ::: ~ geldi. lld milyon esir ver- Dünyanın en büyük oteli ne Newyorkta, ne Londra, ne de 
bim birfey ifade eanes. Der.,. büytik -:ne'ler btlttln bayat- dl, nihayet mütareke akdetmele Paristedir. Hawai ·Adalarının merkezi olan H;,nnoluludadır 
atkh1-r da arayıcılar delll 'bahleulardır· da baDU ba]am.8· mecbur oldu... Fakat fel~et bu ,v 
lanm radyumu anmakla pçtnelet' "IODUD dd büyük lJhnıı kadarla kaJnwJı, HattA denllebl- Bil'letik Amaika n1illetlorinin Pa-
clıldanm Uln etlelercll be;edyet onlan •lfte Ur k1 asıl facia mütarekeden son- ıi~ Okıranusunda mı b~~ ~· en 
dl aldı 'harladı FraruJa aylardan beri müatahkem hava ve clenız u.u Ha-

ye alkışlamıyac · -.:a aramakta pçlren ra ~ . · Halk ağ- wai adalarındachr. Birlefik, Amrika 
öm~:-'--• 1.1 ... w....y bulaJDlldan, -ece _..... _ _._ ___ bk i de kıvranıyor y '°""'""" ~ -r- _.ııı:na-- ..,.,.._ &Ç çın · ile Japonya münuıebtleriru:le hü-

anatklrlann da AJMka'da aHm aramaP çllop c.ıanndan m şekersiz, bir parça seb1.e ve küm .üren ıeraiıılilt bir harbe 
memleketlerfne ellerl ~ daDm tallbm altm arayı bir lokma ekmekle geçinmeğe çar 1 müncer olursa Hawai &dalan pek 

farkı yoldur. edebiyat ft sanat nesli- bfıyor bazan bunu da bulamıyor. !mühim bir rol oynay.acak Ye Paai· 
Teess8fle kaydedilecek DO~ genç aramala yermJt oldu· tııtıirarıar ve orta yaşlılar bu 

1 

fik Okyanusunda iş ıöııecek olan 
ahı bütün ebemJDlyetl, bu]nYlktan slyaM .aı--la•·, ı--ı ara· mahrumiyete bir derece ta.ham- Amer~~. donanması ve. h~v~ ~uv· 

.. .11-H anJOnB» -.~-- -- vetlen ıçın çok luymetlı hır "8tınat· 
lmıu görmıekilr. cBls ,_ayl, •--ttlkfllUIÜYor· Daha bu ay net· mül edeblllyorlar. Fakat gençler gi.h olacaktır. 
inak için aynlan müddet bir t8rlil ela çakacak bir mecmua haber ve bilhassa vücudlarının neşvü Amerilc.alılar, Hawai adalarını. 
redllen cYeallikn psetestııcıe ~ .anat :mecmuan oJacalmUŞ. nema bulması için bol gıdaya Pasifik Okyanusunun Maııinot hattı 
ftrillyonlu. B umeemua seçen DA18 m muhtaç olan çocuklar gıdasızbk olarak telakki ediyorlar. 
lsm k yüzünden hastalanıyorlar, ço- J:Iawai. adalarının ıatıh meaahaeı 

1 de: •Arama "· umana kadar" Bu aranma yavaş d T' i beti "t- 16102 kılometre murabbaıdır. Bu-
.Aramak, rfbel! Fakat ne ..-.....:1 ... "'~ ı.a- olmadığını cuklar arasın a 0 um n 5 gı nun 1 0400 kilometre murabbaı 

"--~'-+•ft IODI'& ceplıı::nlllU"" ~ ____ ,, t 
J'llTllf, bir cWa 111111&-:;_ -•-el defa olarak eeplerine claJdınp tikçe ar ıyor. yalnız Hawai adasındadır. Adaların 
l'km adamm ellerlnf 3- ıı:ıuua lsviçrenin Cenevre şehrinde nüfusu 3SO 'bindir. Bu adaların mer-
bllA bot yere aranm•mna bendyor. . skil önünde ya· çıkan Joumal de Geneve bu acık- k~zi olan Honolulu'nun nüfuıu yüz 

Balbakl DDAUe aramak, belki de herkesm tUrdan h meseleye dair uzun bir başma-ıbıne ya~ındır. .. 
1 b eden bir faaliyeUlr. Sana ı . . İ . Hawaı adalan hava<ıı euyu ıuzcl, 

palmamasa, stsJl kabnam ca ULMAK! Şevket Rado kale. neşretmıştır. svıçre ~~te: çok bereketli mahaul veren yerdir. 
Wlenen ffJ1 buJ,makiar, B .... 1111111181111•1111 s1 dıyor ki: ı Fransada yıyecek Bu adalara )er yüzünün cenneti 

................... d' . l bl h ı al b ı_ 

•• 

Pasifik Okyanusunu ve Ha wai adalannı a&terr harita 
.,1111111111111111 .. 11111111111111111 meselesi en ışe vene r a • ı derler. Ba,lıca .enret mem aı feJLer 

~~~~ ~t~ 
mıştır. Küçük çocuklar süt bu- ka~ı~ı ve ananutır. Ş~er ~a.rnış~ edemezler. Japon makam.atı bir Ja· Hawai adalarında yaşayaın bı • 7-

1 Jamadıklanndan beşiklerinde ölü- yetıştırmek o kadar genış!ern•.ş~ır kı pon ıefarethanesi veya konıoloaha· lar, AmeI'ikalı Japonların sar . :ı: 
0 O rlar. İ 1 edilmemi olan sa- son seneler zarfında~ 50 hın kışı bu- nesi tarafındaaı tecıil edilmiı olan dürüstlüğünde-:. bahsediyorlar , e 

yo şga . ş nunla meşgul olmaga hatlamıotlr. doğumlan Japon tabiiyetinde telak- onlara Amerikada ya ayan dh~er 
· hataları ha.da yaşıy~ 15 milyon ~insan Senede 700 bin ton şeker karnı~ı is- ki ediyorlar. lote hl~ noktai nazar ırklar K)bi saygı ve hürmet gösten-

JU I Vernın arasında yedı yaşından aşagı 900 tihsal edilir. Başka mem~etlere •~ ihtilafı yüzünden Hawai adalarında riyorlar. Diğer taraftan Hawai ada· 

J
ül Vem, yir· hayretle ı~yr~ _temaşa edtldiği iddi- bin, yedi ile on dört yaş arasında ned_e. 9 milyon kutu da ananu gön- oturan Japonlann büyük bir kısmı, la.ında her ıey, uzun ııer:elerdenberi 

Meşhur romancı . . . oman· uı zikredilebilır. . . bir bucuk rnilvon 14 ile 22 yaş derılır. hem Amerikan hem de Japon tabii- rarbin nüfuz ve tesiri altında kai-
m.inci urın birçok ke:ı:~;nnifti. Bugün fennen aa~itt_i!. ki denızın ara.c;ında da bir 'buçuk milyon Bu ad~lar. ger~ zira.i .•ervetleri, yetinde telakki ediliyor. Hawai ada- mıo. ve garp kültürü, memleketin 
lannda daha evv_e~ . 1 nnda binlerce metre dennlıgınde suyun . . . ,·· . gerek cognfı vazıyetlennın fevka- lanndaki emlak.in ve ticaret evleri- kültür hayatına yeni bir şekıl v e 
Faka.t bu muharnnn r~man. a ve tazyiki 100 milyon kiloyu buluyor. ! ınsan vaı dır. Bunlann bm uk bır iade ehemmiyeti bakımından Ame-- 1*ıl büyük bir kanı, vaktile bu ada- manzara vermiotir. Hawai adaların
lııirçok hatalar vardı .. ki, . 18lı~. 1 .. • Bu kadar müthiş bi: tazyik bir tah- kısmı muhtaç olduğu gıdayı ala- rika ~Je Japonya arasında ıiddetli )arda yerleşmiş olan Japonlara ait da dogmw u• olan Japonlar. Jnpon~·a-

. im anların bi e gu um - d . . d w ·ı çe- ı .. J 
111ütefennın o •Y. • telbahirin cam gov esını egı • ırnıyor. bir ihtilaf noktası tq.kil etmİ§tir. okluğundan vaziyet, bu bakundan nın eski 8.clet ve r.nanelcrine rİa) et 
eernelerine ~ebebiyhetl.vf enh ytoa· r)a. n ara· lik teknesini bir saniye içinde tuzla Pariste de vazivet fecidir ve Tuhafı şudur ki, Hawai adalannda da kanşıktır. edem"1orlar. Fakat Japonya bugün 

JülV muteı a w k•fid' 1 " er1J amındaki eserinde, buz etmege a ır. .. . 1 . la gittikce daha müşkül bir hal al- yaşayan halk Japon ırkındarıdır. Bu Hawai adalannda yaşayan ıenç Aıyada yeni bir nizam kurma w a uf:· 
•nda Naub UI n . . d . liğine Jül Vern teknik muşaV'lr erı 0 n 1 .. gün Hawai adalarında Japon halkı Japonlann vaziyeti de pek mani- raşmakta ve kendisilc lngiltere \'f! 

binlerce metre denız.ın enn n~ ile Bandurocıun mütalaaları maktadır. Çocuklar arasında cu- 1 5 5 000 k" . d 'b t l l l 9 d d H . d 1 d d w Amerika arasında bir harp çıknrn!ı 
w.__ bi _L Jb hl ·n dört mette •'""-re ' l d 1 .. . w w •• •• • Ç • ışı en ı nre o up, ar ır. awaı a a arın a ogmuo 
D11tan r tane a r~ '- . . '--- eormadıiı zaman roman arın a nımlerm çogalclıgı goruluyor. O- bin·i Hawai' de dogmw u• ve tabiatile J __ ı_l Am .k t b tehlikesi, bulunmaktadır. l ) 1 w d k • cam t-.neaınwı arlUl 1 d .. .. .. . 1 " apon çocuJL arı, en an e aaaı 
a ın ıgıdn .a.~ dibindsi manzaranm böyle fenni hata ara uomuıtur. cuklar açlığın sevkile hırsızlık ya- Amerikan tabiiyetin' iktisap e~ addedilmekle beraber, Aıyanın Bu ihtimal vahimdir. Hawai ada-

9111da enızı · ek ··t·· k dınl · Ş d ı_ d '- · ed ) ta kendisi imi pıyor. yıyec go uren a a-,tı:. unu. a .ır.ay etmc.ır. ıcap er dört tarahn<lan halk tabakalarına Jarında. yaşayan Japonlarıı. 5 adakat 
Aşk mektupl~rı ya a~ın . . ş !ra hücum ediyor, geceleri mağa- kı, Ame~~ka topraklarında y~~ayan ~an~u~ tel&~ olunmaktadır. Son ve dürüstlüğünden şüphe edenler, 
Cenubi Afrikada edebıyat profe- vı mektupların ıahe..cıendır. Kral zaların kilitlerini kırmağa çalı- Japon nufusunun yamı, bugun bu 111ta\ıatiklere aore bu adalarda. mek· gaıp ile ~arkı 1 hiçbiı zaman U}U a-

IÖJÜ o13'1 madam Annita Guelson, Hanri bu mektubu, Katerin d'Ara- şıyorlar.ıı ada\arda oturuyor. . tıebe devam edecekw Yatta bulunan mıyacaiını söyliyer Kiplingin ~ .rle-
. .ı mektuplarını yalanın hakiki çeh- aon ile bo•anma davasını açarak 'ı J al d Ge . b f i Bu Japonlar, Hawaı adalarında. .f6,670 Japon ÇOCUl'UJldan 43, I SO rini ileri ıürüyorlar n Japonların 
..., .. y w ourn e neve u ec va- J 1 Am _,_,_ --'-I ~ in L..._...._ k ı · d •- d k k ı b k ıeei olarak telakki ediyor. Çünkü madam Bolyn saraydan ayrıldıgı 1 . , ~pon a:ın era~ top~ arma • ya ız au.;urnet me tep •!~e ~ gere11; in ve gere Ü tüı ıı ·ımın-

_1_ rı. _ıı.. .- aer-'- ı_adın, a-'- L d. . t B k ziyetı anlattıktan sonra Fıansa- bıcretlen ve orada ıt aahibi olma· iiL faka:: MJI memleketlermm ıi- dan hiçbir zaman Amerilmlılacamı-
aL .ır.C11; .... • ıc.a. JL ~ zaman aen ısıne yazmıt ır. u me - . j • • L--k mek S~'- ef nda hakiki hüviyetlerini, b. d .. I run felaketini hafıfletmek için lan menedilmezden evvel yeri~ eanlarnı lirenmeık JÇm --. a - yacaiını dermeyan ediyorlar. 

mcatupıan 1 " el tubu okıuyan ~-~ .aml,l"duç ııeı_ne ı iki tedbire lüzum göıiiyor: 1 - 'mitlerdir. ı 92-4 Hneıinde nqredi- t.epleıre 41• devam ediyorlar. Japonların oem•leme emellerı· Ja-
L_L!Lj dü§üncekrini sak amaga y • sonra ltra ın ıevgı-ını ce • ın e ıne 1 d ·- b' ı___ ---•L• F·-L t L L 1 Amerikalı Japonla .. " 
~ Atk meı_tuplannı tyazarken . ·•· - · bil. Hal- Fransayı iki kısma ayıran hudu- en ıge~ ır IUUIUD mUCKJmce mu- mu~ uu a.a' : po~• ile Amerika araaındaki ger-
tenıyor. ~ d-'-'l . . teshın ettıgıne guç ıınana ır. 1 1 ayyen bir ynta b.mıı olaa Japon· nn .ki Tatanlanna buıet tektiklen 
-&ne oayeleri, karıısın ~~ eknnı buki Hanri, bu mektuplannda •ev- dun kaldınlması. işgal altındaki lar. Amerikan tabiiyetini iktiap man .. ı.,. taaımman etmez. Bila&'9 smliii c:laha ziyade derinleştirmiştir. 
,_ • · d"'-lerını an· el 1 ı 1 '" 1 edil i J Hawai adalannm cenubu garbiııinde 1.._L!!..aten kendi.:nı flt!V ııı; 0•1ı'-nden gaybubeti zamanın a yer eı· e "':lga mem ş yer er _ 
lla.&.a e llB j Ye timalincle, Japon mandası altın-
dumalttır. Bo k nd' 'ni unutmamasını yalvarıyor- arasında daha serbes surette yi- it da buluu .• b.irçok adalaı 'ardır. 

Kral Hanr:Sün madam Anna - de 
111 ı' yt'Ceğin tevzi edilmesi, 2 - Ha-

1 
Japonlann bu adalarda yeni deniz 

leyn' e yazdıiı atk mektubu bu ne· u. · rlçten. sırf Fransızlar için yiye- ve han U.leri kurmak istemderi. 

Banker Roçildin hatalan ıcek getirum~si ve bunun kontroı Amerik.abtarı endiıeye düşnriıyor. 
Dl> . b kerlikten çekilmişler- alt.ında tevzıı. I Bu eehepten dolayıdır lc.i l lawai 

Bugünkü harp, birçok küÇ~ dev- ç~kta en an ı İsviçre gazetesinin bulduğu adumda bulunan Japon halkının 
letleri eöndürdüiü gibi, ciha~da duR. 'idi 1620 aeneıinde cedle· tedbirler nazariyat itibarile doğ-1 vaziyeb. Amınikan ve Japon ccre-

b banker aile- oçı er, M A 1 b"k. i k. zd 111İH wuında kaldıkları cıhf'.tle, flhret kazanmıt... ..~ u b -- '-er ri olan Frankfurt)u ayer nse m 1 nıdur. Fakat tat ı ı m ansı ır. -''··d .. 'dd' k b d 
l.rini de .öndunnuftiir. ,,~ ·ı~! Roçilclin birbirinden ayrıhnamak Çü'nkü Almanya işgal altındaki .... en sune es ıyet es e 1) or. 
-" "--'-d biri de Roçuu aJ e9JO.lr. Jmak · · üi olan Bazı AmeTikalı mahfiller, Amerıka 
-e..-uı en ve müıtehit ka ıçınkd~" . d saha ile işgal edilmemiş yerler ile Japonya uaaında bir harp çıkar-

Atmaı.anın Ye .h tl ğmen ye ıgenn en 
Avuatu1Y~· l . !'-t•••den malı· nasılı a an

1 
na ra uhtelif memleket· , arasındaki sıkı çemberi, kaldır- -. Amer.ka aleyhtarı bir zihniyd 

, _ ..... R-..:..ı en ı&. - , d ayr mıt ar voe m ... b 1 .. d . b" h ~.......... • ) H • d d ,_ . 
• __...... 00.""" etlerine vaz ıye J d • .. takilen bankerlige a§ a-1 mak şoyle W'Sltn, ır parça a- •-•l'llW' o an awaı a asın aıu 

,,..lmutlar Y• •erY er • mm 1 ser w il ··ıe ·ı d ını Japonlerm bir kampta tecrid edile-
ecli1da bu memleketler· mıılardı.r. lıte bu ayn ma, v~ - ı fill<.'tmege b e mu mayı eı:.~- ceklerini •öy)ii(yorlar. 
4liııa J:ın ~nraeie mecbur kalnuf- vetleri aayeainde 'ie dünyd ;?;e- j dir. Hariçten yiyecek getirilme-
.__dıç P ı>llD tinde rol oyna~~k hus~~unbb\! 1

;. isine uellnce, İngiltere, Alınanla-
- r. __ :t.:ı la feliketlennm muse ı ı <> • • • 

Yalnız Loochada yapyan R~ n, nn eline geçmesı ıhtımaline bi-
~ kaJmqıtır. Fakat bunlar da muıtur. naen. Fransaya yiyecek gönde-

Hewai adalarının zenginliği d~a
n.vtclir. Dünyanın en büyük -. e 
muhtetem oteli Nevyorkta, Lonclra
da "YllJ& Pari.te değil, Honoluluda· 
dır. Diinyanın en büyük zenginlerin· 
elen bbi olan Doria Duke Croınvell 
1937 .. ru'9ind• Haw&i'da ancak peri 
muallannda görülen muhte em bir 
Nray hıp ettirmit ve Hawai adala
nnın fahrt "kraliçe.i ilan edilmiş-tir. 

• KLOPED· sı· rilmesine müsaade edilemiyece-

G• .NUN ANSI 1 iğini söylüyo: .. İngiliz gaze_teıeri:, U «Fransada kafı dereecde yıyecek 
· IJ • vardı. Bunları alıp götüren ve 

DQSl•r.ı•k okyanUSUnUn fQTl l Fransı~ları aç bırakan Almanlar-
rı T j Ba}baO merkezi Amerl- dır.ı} dıyorlar. 

co Nun~ de bu denizin azameti hak- Fransada kömürsüzlük de yi-

Honolulu'da bir caclde 

....... PUlfik oıcya.-
.ıapoınya lle .Ameı........ tedbirler 

IMlaunda. • biıibtrlerlne tal'§l 

abJıorıar. Bahri 
Bu büyük denlzc biz eskiden • 

lll1lüti Kebir> derdik· .Amerika, ~· 
1'e Okyanusya. tıtaıan arasında. bu-
~ Pasifik O)Q'anUSUı dwanın: 
~ denizidir. Mesalı&81 takrfb 
Jı10 tnllyon tuometre ınurabbaıdır. 

••• --... •ezce bl
Pamııtin mncudJyetl _. 
~ tunmu vilstanıD 

. Ancak .......... yoı ge· 
IOnla.nnda Portekiz ve ......_. •--""esı 
lb1cUert Hindistan& yolla.r ararlA' • 
~ ~1.111Hnl tavradı-
lq Otyanuau:n ~-· 

Vaaco de oama tl'uıid burnundan 
lloıucıue·ıere tada.r gtttl. 1513 d~ vas-

Edirne Halkevinin 
çalıımalan . . 

Edirne (Akpm) _ Halkevımız 
lı:ollarının umumi toplanhlarına de
~ edilmeıktoc:l.ir. İçtimai yardım 
l:.Olniteainin tıoplant•ı kalabalık hu· 
!turunda yapılmıt ve memlelccte da· 
"- faydalı. gani§ ölçüde çalışması 
llbafında görüşmelerde bulunulınut-
"1r. Bundıın ıonra yeni komiteye 
dolttor Fehmi Sarılar, Nazım Arda, 
kadri Oğuz, Hakkı Köycü ve Ke· 
illa) Et-:zer seçilmişlerdir. 

tayı geç ce 1 edindi Yedi sene son- k 1 ~ k d büyük' b' d-.vı Apartıman kapıcıları KÜÇÜK HABERLER Edirnede peynir buhranı 
)tında bir fik r · b . ., yece - az ıgı a ar ır cıu 

H burnundan ural.. · cemiyetinin bir müracaati Edillle (Aktam) - Son gunler• 
ra Ma.gellan c;:ndl adını verdi. halini almıştır. Bırçok çocuklar Istanbul apartmıanlnrındakl tapı- * Dün, Betlktaft.a DılamUJ' O&dde- de alman tedbirlerle. bir müddet için 
girdi ve ora~a. ()lcyanusunu tık gc- beşiklerinde donuyorlar. Soğuk- cılann bir cemlyet.1 mevcuddur. Tica- linde b1r un ctettrmenlnhı elektrik ısnle.ıen beyaz peynir buhranı 'eni• 

Fa.Ut pasıiik pa.pas And.res de Ur- tan hastalananlar, sokakta, ya- ret odasınca mültayyed olan cemiyet daire&lnde l'Ukwı. ıeıen lr.ontaktan den hiuedilmeit. ba§lannw•tır. Piya• 
çenler 15:Ju ~üteaklb keşll heyetle- hut odasında donanlar pek çok- li.zalannm tnbl olncalı:lan hususlar 1&Jlgın b&flarıgıcı olmut, derhal ;,etl- sada yağlı ve jyi peyJ"ıir bulunma-
~~~re~erl şunlardır: tur. Joumal de Geneve buna da- hakkında belediye zabıtası tallma.tna-1 =d~~=~pu tarafından •tef maktadır. Buzhane ve tüccnr <lepo-

Albaro de Men- meslne hlç blr kayıd konmamıştır. B~dan b&aık~ Beyollunda Bostan- larında peynir ıtokunun a7.alnm 0 \. 
sır FranCİS Drake, 1 Ansan. Bass, ir de iki vaka kaydediyor: Tarbes Cemiyetin 1dare heyeti balan beledi- b d EnrL J.mılnde bl.rtnln evinin mas• buna ıebep gösterilmekted r 

Tasman DaDlP er, ~ h · d bi k t te ~ ı ye lktlsad i.şlcrl müdürlüğüne müra- qm a • · 
dalla, 'in couk La n;rouse, şe nn e r pa e reyagı ça - caat etmiş b-'aruı tlbl olacatı aoba baca.sile, tıutifhanede bVltall 1 apart.ıd it- Belediyece koyun etine 60 kuruı 
carferet, Byr ' ve bu keşif heyet- dığı için tevkif edilen ve sonra • ' """" manı bacası t UfDlUf, un ar • - h L 1 ~ d'Entrecasteaux... ilk senelerine sıhhi "Ye diğer oartıan b!ldirettlı: ta- falye ta.rafından .söndürümil!itilr. nar ıı;onmuı o .masına. ragınen, ka-
lerl on dokuzuncu ~nograflk M- serbes bırakılan biri evinde so- limatnamede kendilerine yer nrllme- * İzzıet isminde biri, evvek.i gece ıaplarw koyun etı kesmıyorlaı. KC$i
Jta.dar devam etti. oseartık coğrafyaya ğuktan donmuş bulunmuştur. sini ı.stemtşlerdlr. b .. ".. rt son derece .sarhoş olarak civarda bir len aıgır ve dana etleri de pek za-
yetıer oıı:yanusu d k lsta.nbulda lk1 bin Cf ~- apa ı- sin it ı k lı.lı: ft Y ik d k · le · ı 
ınaıüm blr bale eoktular. Bu a amın asasında 400 bin manda kapıcı :rnevcuddur. Bunlardan emaya g m ş, az sonra. aran ve yı ır. aı }n a uzu etı ·esı mesine 

frank, elmaslar vardı. Chateau bin beş yüzü cem~c kayıdlıdır. Sıh- sıcağın teslrlle bwıalan Izzet bağınp başlanacagından buhranın zail ola
ht kontrollerln yapılab!lmesi lc;in iki c;ağırm~ta, nara atmağa koyulmulj- cağı ıanılm&ktadır. 

Ed
• • İstanbul asfalt Tb.ierry civannda, kollan ara- bln bet yüz kapıcının da cemiyete tur. Hadiseyi haber alan zabıta me-
ırne d•k"l" sında iri esham dolu bir paket Aza kaydedilmesl.nhı temini belediye- murları İzzeti yakalamışl:ır ve dün H • ha 
ıuna ağaç ı ı ıyor ~ 1 ·ştır o.dliycye teslim etmişlerdir. apıs neler müdür 

yo Ed" İs- bulunan biri donmuş bulunm~ •den stenmı · * Be~ıkta..ta Dcreboyunda otur"'n • 
• (Akeam) - ırne • '" ". .. muavıni Ankaraya döndü 

tan~'r-:Sralt yolunun. iki tarailfnuın·ı~ tur. Bu zavallılar ellerinde p~~ Burdurda bir kötk yandı B . Mehmcdln dort. yaşındaki kızı Oü-
. f 1 te geç ı bulunduğu halde yiyecek '.·e ko- BID'dur ( A'---) _ Tı:..,.a-_Jan ler, evin cınfınde oynamakla iken aya. Bir müddetten beri Istanbul ~ tls-

ağaçlan~~51. iç
1
:n aba 1

1Y~e Traleyada n....-u ,,.._ ıu tı taşa. tnkılarn.k dıl<:muş başınd:m küdar hapishaneleri hakkında tcdklk-
. Bu 10 ıçın stan u ri1 mür tedarik edememlşlerdır. Hamdi Süzek' in bahçe içinde yap- ağır surette yarolandığındnn polls ta- lcrde bulunmakta olan hap l ı eler 

tır. cut fidanlıklardan gönde len Görülüyor ki Fransanın hali I tırttığı zarif hir k.6tkte pddetli bir rafından Etfal hastane.ıılne kaldml- umum mUdür muavini B. Sak..;> füın 
ıne ı .. ·· .. cf.e tutu a- l -·" Alr• '•ti fidanlar rr.evsim. goz onun hakikaten çok fecidir. Bugünkü ı rüzgar eserken yangın çıkmıtbr. t· UMO\l•ır. ~am Ankarnya avdet ctm~ r. 
rak dikilmekte~r. bu ol kenarla· vaziyet devam ederse, Fransa faiyenin ?ütün. PITfetine rağme111 bi- * Kasınıpaşa.da oturan on yedi 181- Mumalleyh, buradak.1 mOşaht>delert 

Birkaç sene once Y b .. ol . ~. .. . . k na ve .lçındeki eva tamamen yan- larında Fort.üne isminde blr mllsevl netıceshtl bir raparlar Adllyı- Vrt.~-
d

.1_ .1 ; • olar. ağaçlar ugun : gençlıgınden muhım bır ısınım t K-.ı. W-!_ h ld b 1 _ mı, Beşl.k~ tramvaydan inerken letıne bildirecektir. 
rına ııı;ı m. .. .. D"k'I bu fı· · mı~ ır. Op ayn wr a c u un miiva:Tıenestnl temin edf'mlyereıc dili- Söylendiğine göre, istanbuld:ı reni 
dukça büyürnu~tur. 1 1 ;:k dik.kat kaybetmek tehllkesıne maruz- duğundan ate, batka )'6'e ıirayct müş, ch<ım.nılyctU :surette yaralan- ve btlytit blr haplahane tnpsı mn-
danlann muhafazasına - dur. etmemittir. DU§tır. zuu bahis bulunmaktadır. 
ediimekteclir. 
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,~ ~~ [~ i R ş A R K 1) lpti~ai i~~anlar 1 ORDULARI DURDURAN KADIN 
Bardak1 ışıklar söndürülmtiştil. Or-ı ken.-. son • .,. .. ııe:.:,~'•': dev rl ne donen 1 er '.l'efrlka No. 49 Yazan: İSKENDER F. SERTELLi 

t:ı. yerdekl boşluğa çevrilen projektör- aaçlan beyaz de~ de. ld ,.., 1 lerin ışığında yan sarhoş çtner daWJ genç adam, otuz sene evvel 0 Uıou. g • Bu adı bana (şeyta.n)' koydu. Bm lentlyi va dostıarım.ızı terked.lp U7• 
edij·orlardı. Cazb:ı.nd bir, Meksika b1 bütün n~eslle da.ns ediyordu. Se- p • •ı • d h • h t adımdan hio müşt.e]d değWm. Nasıl, Jruya. gitmek saygısızlık olur. 8ent11 
runıbası çalıyordu. Uzaktan görenler dad elln1 uzatsa fuıUnde mütemadiyen erUDUD JÇell erlD e yan Va Ş1 aya :benim a.dmU sil da beReniyorımn:uz, yftzünden ben de IA.f lşit.1rlm ııom8i. 
projektörler altında. da.n:ı edenleri ve dönen bu gençlik hayallnt yakalıya- • J değil mt?• Haydi. bl.ras daha. otur bakalml.. & 
yarı karanlıkta masalarda. oturanla- b~~t za;nnediyordu. B!:r aralık geçiren beyaz 10880 ar Var Beyaz .melekı ilk önce Çelebi Meh- bette her gccen1n bir sabahı va.rd:ıl'. 
n dehşetu surette e~lenlyor sanırdı. dü.şilndi.l Bu valsin 1lk çı.ktlğ1 ve ken- med alkışladı. BundA.n. sonra. bütün Bllhassa. böyle eRlencell gecelerln _., 
İçlerinde belld çılgınca. eğlenenleri dls1nJn çUguı gibi eğlendiğ't 0 za... tribünlerden nlkıf tu!a.nı koptu. bahuıa, kısan, h19 hissetmeden, val:• 
vardı. Lftkin buraya gelenlerin ço~ ma.nlarda, yani otuz sene evvel, şlın- Cenub! i\.nıerlkad.a bu lotanın Irendisinaeıı kaçmışJar(hr. Heyet (t1zilin kızı) tür.k:üs11ntı b1tfl1r bitir- tın nasıl geçtlğin.t duymada.n kavu· 

,. bi 11 olmak için ha.- dlk1 gibi ~ parasızdı. Zaten bu vals • 1 tna t1 dl ottadan şur 
~:~;~eede~ ~:ı: benziyordu. Ek- onun taıebellk, kokozluk, para:nzlık büyüklüğüne nisbetle, nüfus pek reis1 birçok Uğra.ştıkta.nı sonra nı.. :ı,~~ ç a a ve &ıde söz d1nledL 
seris.l: cıNe kadar ela eğleniyorum!:. dl- devrln.ln ~vası 1dl. ~u onun için azdır, Halle sahillerde veya sab1- hayet beyaz 1n.s:anl.ann ithnadın1 Bu sahne pa~ahm çok hoşuna gıt- Tekrar eski yerlne oturdlL 
ye kendi kendini aldatma~ çalışı- hem gençlık, hem de zü!Ilrtlük must: le yakın yerlerde oturur. İçerilerl kazanarak görüşm.eğe muvaffak JniştL * 
O"lardı kisi. idl. Sedad evvelA kendi kendine. . (Üzüm kıZı) nm hayali i:özünden Sabaha karşı. 

Y Se<iad· sahnenin biraz gerisindeki tŞimdl de o za.ma.nki gibi parasıtlığa henüz keşfedihnemı, sık orman- olmuştur. Bun.1a.r §U izahatı ver- sU.Lnmlyordu. Tribünlerde bir ha.rek:et belltdl 
masada oturmuştu. Bu saçlan tama- omuz s:llkmes!n.l, onu ehemnıJyetaız Iarla kaplıdır. :Vakit valdt bu or- m1şlerd.1r: MI.safirler: 
mile beyazlanmış, güzel yüzlil bir bulmasını becerebllsem .. :ıı diyordu. manJ.a.rda tedldkler yapmak için «- 913 senesinden bert bura- Kral Ma.nuel eJJn1 vurdu: - ŞJ.mdl neredeyşe <Beyu Mele't:) 
adamdı Lakin halinde dehşetli bir Mus1kl devam ettikçe sa.nkl esrar- Elli _ Haydi, blze §aro.P getırml sahneye çıkacak ... 
iztır:ıp ·göze çarpıyordu. Onu gören, engiz, .slh1rll bir ha.vayı teneffüs edi- heyetler gönderlllr. Heyetler yap- da yaşıyoruz. kişi kadarız. Sakilik eden geno kadın derhal ta.- Dlyerek sabırsızlanıyorlardı. 
yüzüne cllkkatle bakan büyük bir sı- yormuş gibl gençlC41.yordu. HattA _bir tıklan tedkiklerden daima yeni Kauçuk ağacı ormanlarını keş· dehlert doldurup uzattı. Sa1denln uykusu gelmlştı. O bu eıt-
kıntı içinde olduğunu hemen an- aralık bu gençliğin musl.ldsi kendisi- malUınatla dönerler Fakat buna fetmek için yola ,.,,,_,1 ,.tJk. Gel· Çelebi Mehmed artık coşmuştu. Ka- ıencelerdM zevk duymuyordu. 
ıardı ni o derece coşturmuştu kl nerede ise · "~ deh! eline alır alınu bir yudumda Hızır bey: 
sö~en sigarasını tazeledi. Masasının yerinden fırlayıp dana edecektl rağmen, Cenubt Amerika mem· diğ'imtz yol bir erazt kayması 1çtı. Kral: _ Beyaz Meleği bir daha. g5rdllk-

önünden geçen garsona seslendi: Vals bltl.nce şiddetle el çırpmağa Ieketlerinin iç tarafları hakkında neticesinde kapandı, burada kal· - Meleltlert bile b~t::ı.n çıka.l'Bn bu ten sonra. unuı.rı.m k1, padişah da kal-
Bir viski daha ı başladı. Her halde barda kendl ya- İ ~ nefü içkiyi ta.kd1s edelim. şevket- kar. Hep!mlz gider ya\arız. 

Da.ns edenler ar~dakl beyaz de- şında birkaç k~1 daha vardı klonlu bilinmiyen şeyler çoktur. dık. ptıda. yerli kabileler bize meapl dedl Allah üzümü yaratma- Diyordu. 
nllecck derecede sarı sacll bir ecnebi. da alla~lıyorlar, çalınan parçanın tek- Bir sene evvel Peru hüktllnetl düşman muamelesi ettiler, fakat saydı, şarabı nereden bulup içecektik? Trlbünlerdek1 kaynaşma. son haddJ-
kadının başı dönmüş olacak kl ka- r:ı.nnı istiyorlardı. _ Dr Fejos'ullı reisliği altında bir sonra anlaştık. Bir gün kaçakçı- Etlenmek, kendlml.zl unutmak istedi- n1 bulmuştu. 
vaıye~i onu hemen Sedadın yanındaki Nihayet çalgıcılar müşterilerin ar- · ~iml.z zaman, ellmlzl şaraba. uza:tı.yo- Havuz başında birden blrt çırpm4 
lskentleJe oturttu. zulanm ikinci defa yerine getirme~e heyet hazırlamış ve memleketin lar blzlm bulunduğumuz yere ruz. Ve 0 bize, 1sted1~1z1 veriyor. tııar ba~ladı. 

Erkek hayran bakışlarla. genç kadı- mecbur oldular. Iç taraflarına. göndermişti. Peru- geldiler. Bizi kurtarmak istedi· ve gülerek boş kadehi genç kadına. - Beyaz Melek gellyor .. 
na gözlerini dikmiş ona. mütemadiyen Artık sedad ~lraz evvelkl ha.yattan nun içlerinde bir noktaya inme- ler. Kabul etmedik. Bunun üze· verdl. - Üzüm kızı geliyor. 
~or··-·ordu. son derecede ürkek adam de~Udi. _ Bizim, şaraptan 1stedlğimlz şey, Diye söyleniyorlardı. 
" _::_J Nasıl? Geçti mi? .. Başının dön- Hi.kAye 2 ğe mecbur olan bazı tayyareciler rlne bize ispirto çıkarmağı ve tü& neşeden başka. bl.r şey değil. Bu zevki Beyaz Melek bu sefer bir ktıçlik ta.-

. mesl gecti mi.? Şimdi ona. parasızlık vız geliyordu. burada kadın erkek ve çocuktan tün yetiştlrıneği teklif ettiler. tatma.le için, bütlhı &nrümilzü veri- yığın 1.çlne binmiş, ellndeld kllçlik 
Kadm nlhayetdtlatlı b!.r gülümseme ~~ ~!y~a. hy~:~e~nga.ü:ee.,se~~: mürekkep b~ beyaz insanlar Tabit kaçak olarak ... Bunu kabul yoruz. kürekle havuzun içinde dola.§ma~ 

ile ona cevap ver : "'iV • .. .. Çelebi Mehmed lçl.ni çekti: başlamı§tı. 
_ Ge t , haydi locamıza gidelim... mek için bazularmda Meta bir Sam- gördüklerini, bunlaıın pek ipti· ettik. İspirto çıkarmak ve tutün _ Çok doğru. HattA. babam onun Beyaz Melek ateşten yapıl~ bir 
Sonra kolkol::ı. uzaklaştılar. Sedad son kuvvetı hlssed1yordu. dat blr şekilde yaşadklarıru ha- yetiştirmekle geçiniyoruz. Bun· uğrunda canını verdL kayık içinde gibiydi.. kayığın başuı-

onl::ırın arka ... ından uzun uzun baktı Kendi kendine: ~AmerLkalılar gib1 k ak r1 Onl _ Pederiniz Yıldınm Beyazıd'm çok dan ve arkasuidan kızıl alevler çıkı• 
Vişktslnden bir yudum daha lçU. B~ hareket etı:ıell...:ıı diyordu. Bir Ame~- ber vermişlerdi Heyet bu beyaz ~n aç ~~ara ve yoruz. ar içki içtiıttnl, yani ('frzihn kızı) na yordu. Beyaz Melek bu iki alev sütu-
geceye Sedad: o.Son hovaı:dalık g~e· kalı bl.r gunda mllyoneı:o ol~uğu gıbl insanlan araştırıp bulacak, bun· bıze istediğimiz şeyleri, sllA.h ve Aşık oldu~nu söylerler .. do~ mu- nunun arasında türküler söyUyeret: 
siD admı takmıştı. Lftkln paralı zamn- blr saat.te mas etme~ de oyle kor~ ları şehirlere getirecekti. salre getiriyorlar. En mühim işi· dur §evkemteap? hükilmdarlar trl.bününlln önünden 
nıntı nazaran bu son hovo.r<b.lık ge- kunç bir badlsa addetmez. Yeniden .. - Do~rudur. Gece gündüz çalışır- geçti. 
ces1 ·pek sefil ve pek çocukça kalırdı. çalı.şır. Heyet sekiz gun meşakkatli bir m1z hayvan balık avlamaktır. dı.. akınlar, muharebeler yaptı .. ül- Kral Monuel Osmanlı hükümdarın& 
çilııkü eskiden Sedad çok kazanır. .!3!:1' aralık kendi m.:ı.sasına do.~ru seyahatten sonra tayyarecilerln Vergi fil~ vermiyoruz. Sizi ver· keler tethettı. Faka.t bu 1pt11A.dan döndü: 
su glbl para sarfeder ve çılgıncasına y~ruyen bir adamla iki kadın gözune indikleri yere gelince filhakika g1 memuru zannettik, omm için v:ızgeçemedl. İçki onu teshir etmlştl - Biıanslılar yılda bir kere ate~ 
eğlenirdi.. Arkadaşlan onun için: llışti. Bu adam eskl mekt.ep arkadaş- ' .. .. . . .. . rttzüm kın) nın uğrunda kurban gecesi yaparlar. (Üzüm km) her yıl 
«Kazanmas.ını ve eğlenmesini çok 1yi !arından Hayri. !dl. Gülerek kendisine bir takım beyaz insanlar gormuş· iptıda göruşmek istemedık.» gitti). (Üzüm kızı) hAlA yaşıyor. ateş gecesine iştirak eder. Bu gec& 
bilen ınsan11 derlerdi. Lakin ne ya- yaklaştı. Onun yanındaki masaya tür. Bunların pek iptidal bir şe· Heyet, yarı vahşt hayat yaşı- _ Bu uğurda gidecek kurbanların bize o gecenin tatlı Mtıralannda.n 
zık k.l şimdi Sedad beş parasız kal- oturdu. kilde ~arlıkları anlaşılıyordtL ya.n bu beyazlan şehre dönmek sayısını kimse bllmea o, dünya dur- blrlnl tekrarlıyor. 
mıştı. İfils et~tl. Artık yaşamak- Ik1 eski arkada.t hem.en hemen ay- . . v dukça. yaşıyacaktır. Çelebi Mehmed birden bire çok he· 
tan da hlc; bir lezzet bulmuyordu. nt masa.da g1b1 ldller. Hayri yanında- Dr. Fejos beyaz ınsanlarla gö- için kandırmağa çok ugraşm.ış, ••• yecanlanmıştı: 
Ha;•atta yapayalnızdı ve kendini 1h- ~ı kadınlan tanıttı. B1rl nişanlısı idi. rüşnıek istemiş, fakat bunlar fakat muvaffak olamamıştır. (Beyaz Melek) go··zden - Bu güzel kadının kendlslnt bu 
tiyarla~ buluyordu. Parasız. kimse- Öteki de nl.<;anlısının kardeşi... derece tehlikeye atmasına sebep ne-
siz ~·e ihtiyar ... Halbuki 15imdiye ka- Hayrt bir aralık: kaybolunca.. dl.r? 
dar Sedad bu üç müthiş şeyin hiç birl- - Sana. bir şey açmak istiyorum B .. il k b. 1 kf . k sa f 1 Hızır bey sık sık yutkunuyor. du- - Onlar alevler içinde dolaşmağ& 
nl hissetmiş değildi. Daha yakın za- amma cesaret edemlyorum.. Belkl uyu 1 r e e . r 1 n ra 1 alışmıştır, şevketmeap ! Ateşten kork-
mana. kadar parası ve dostları pek reddedersin diye... Benim elimde bl- daıtınş~;!~:;~elek) ne yaman ka.- mazlar. Zaten onların bütün ömürlert 
boldu Kendini de pek gene; bulu- raz sermaye var. Blrkao maki.ne bul- ateşler arasında. geçef. 
yordu'. Halbuki şimdi?.. d~m. Küçük bir ~.y~pmak istiyorum. • dın... PadL~ah imparatorun bu şözlinden 

Tuhaf şey .. Sanki birden bire Yl· Duğme !mali... Ku!;ük bir 1ş, fakat ~ ~!f~e ~r;:~:~~·yerlnden kalktı. bir şey anlıyamadı: 
.... lm•.•tı. · sonra büyütülebilir. Benimle beraber _ Bizansta herkes filozof Leonldl.r 
.. , "' Hızır bey: -

Bu· sigara daha yaktı. bir viski da· \;alışır mısın? Senden pam istiyecek _ Nereye gidiyorsun? dedl Hü- gibi. konuşuyor .. her sözü anlamak 
ha ısmarladı. Pek genç yaşında iken değillm ... M:ükem..'Ilel blr 14 adamı ol- kümdarlar kalkma.dan biz.im gitme- kabll olmuyor. 
çalı.~ğ'a. ba.şlamıştı. HııyaUa, onun man benim 1ç1n kl!L. Ortaklığımı mlz doğru de~. - Şunu demek istiyorum ki, B1za.nl 
hesapsız müşkülatile fı.deta güreş- ~b~ edersen bu işl senin zek~nla - Uykum geldi. Bu yüzmelerden, kadınlan hemen hemen ateşten ya.-
mlşti. Nihayet rakibini m:ığlüp etmLş, yuruteblle:e~lme kailim... çırpmmalardan, bağrışmalardan bık- ratılmış mahlftklara benzerler.. vü-
maçı kazanını.,, zengin olmuştu. Uı- 8edad duşuumeden cevap verdi: tun. Gidip yatacağım. cudlarımn yansı et ve kemikten iba-
kln aradım yıllar geçtikten sonra w - Kabul ... He:n bak nasıl çalı.şaca.- Arkada duran b!:r hassa zabiti, retse, yarısı da ateştir .. alevdir. B11 
işte hayat denilen şey, sinsi bir hare- gım ve nasıl mucadele edeceğim ... İş alevler ölünceye kadar devam Mer. 
ketle onun sırtını yere getirml.ştl etrafında uzun uzun konuştular. Saldeye sordu: - İhtiyarladıktan sonra da ateşlert 

Sedad tekrar bayatla güreşmek Sonra hep birden içtiler. Hem de şam- - Rahatsız mı.sınız? <!evam eder ml? 
!çi.n kendinde derman bulamıyordu. panya. içtiler. Kadınlar da neşeli idl. = ~~~· çok hasta olan bir insan İmparator güldü: 
Artık yorulmuştu. Hayata karşı «Pes!ı Hayrinin nl!janlısının kardeşi pek bir eğlenceğl. terkedeblllr. medem.kl - Onlanı1 çoğu, aUe dışında. yal}ı-
demiş ve mücadeleden vazgeçmiştL candan, pek: cazlbell bi.r genç kadındı. rahatsız değilsiniz.. (Beyaz Melek) 1n yan ve bütün ömürleri sefahetle ge-
Kendl kendine mırıldanıyordu: cPa- Sedad onu dansa kaldırdı. Pek ça- 1.kinci çıkışını da seyretmelisinlzl çen zavallılardır. Zevk ve sefaheı 
ro.srz, kimsesiz ve lhtiyar .. ıı!. buk kaynaştılar. Hızr bey, hassa zabltlne döndü: ô.leml.ne düşen kadınlan, düştüğü yer-

Hayallnl bL'"a.Z daha gen~leterek Şimdi 8edad kendini heın ha.yata _ <Beyaz Mlek) tekrar çıkacak mı? den hlç kimse kaldıramaz. Onlal 
dfuitinüyordu. Belki. do.ha fazla da. dil- hakim, hem dost ve sevglll sahl.bl, hem Kollan üstünde büyük bir elektrik santralı kurulacak Zabit gözlerini süzerek cevap verdi: gençllklerlnln güzelllklerlnln sönmlyı 
şecektl. Belki blr Darülaceze ko~u- de genç buluyordu. . olan Seyhandan bir göriinib başladığı çağn. geldikleri zaman, mev-
şund:ı mesela soğuk bir şubat günün- Eskl bir şarkı onun maneviyatı üze- Ad (Ak ) H k d d b b ·r 1) d k Hız1;;'~y ~~~~::~ı:~~=:· simi gelince solan ve mahvolan kır 
de öle~ek ve kimsenin haberl olmıya- rinde Meta bir dönüm nokt~Sl, bir ana şam - ü Urrıet ir e ütün u enerı ura an o· çlçeklerl. gl.bl _ ihtıyarlamadan _ 
caktı. lnkılap yapmıştı. memlekette enerji ekonomisini tc-- llll}"Ca ve ucuzca temin edilecektir. Sal.de yüzünü buruşturdu: 0--ıüp giderler. 

a·kın t F Jd Es 1 d b bb 1 • . . . . • - Sabah güneşine kadar burada 
Sedad bunları düşünürken sırtınd:ı.n 1 e er un min yo un a azı teşe üs ere gı- Bu l§ ıçın bır mütehassıa heyet bekliyecek miyiz? - Doğru. Bu ateşe, bu işkenceye 

soğu~ bir el geçmiş gibi ürperdl. San- ( J rişmiı bulunmaktadır. Bu teşebbüs- Aadanada tedkiklerde bulunmakta- . Hassa. zabiti hayretle Sa.ldenln yü· vücud dayanır mı? 
kl müthiş bir şeyden kaçmak istiyor-. ANKARA RADYOSU !erin e.n mühimlerinden biri Za· dır. Adana va Kayseri bölgelerinde züne baktı.: 
-ınu.<;çasma ve acele ile garsonu ça.- mantı! hidzo elektrik. santralıdır. halo.'l enerji istihsali için 50,000 ton - Bu eğlencelerden zevk almıyor Beyaz Melek havuzun içinde ka4 

ğırdı: . 21 Şubat pazartesi öğle ve akşam Kurulacak olan bı: santral Adanaya kömür vo 4000 ton mazot ya.Jul· musunuz yoksa .. ? yıkla dolaşırken, havaya bir boş k.a-
B- ,_ ... , dalı ı dedi 2 ııo x. il rl ı 00 ı K d k s ld silk ... deh attL. bu kadeh! yere düşünnede.ıı . .r v.__. a... . 1 ,., : Pro6 ram. 12,33: Saz sema e , ki ometre ve ayseriye o san maktadır. Büyu'"k santral kuruldugu" a e omuzunu ere ... : 

Bö 1 fe d -· ·· 1 d .. ı ...... ,, 12 50 Aj h b ı rı 3 5 K ık H dedl .......... ıı.ı ıt• tuttu .. havuzun kenarına yanaştı. Sa· Ye na. uşunce ere ......._en • : ans a ere • 1 ,O : anş kilometre mesafede bulunacaktır. kd' d b f h' .. h . k' - ayır, • """""'a" a.nn ve v•-
sal'.ncnln önünde duran çalgıcıla.r tü.rıküler, 1320: Kan..~ık program (Pl.). tı ır 0 ~ sa· ı~at ıç şup esız ı deklerin suda yüz~ünll seyretmekten kilerden bl.rl.ne kadehini uzatarak: 
otuz sene evvel c;ok sevilen btr vals! 18,03: Caz orkestrası, 18,40: İncesa.z Bugün Adanada çırçır, iplik, bez, tasarruf C<lılecektır. zevk duymam. Çünkil sillllenıde kur- - Şarap .. şarap 
çalmağa başlamışlardı. heyeti, 19,15: Ly.s Oauty pliklan, pamuk, yağ, sabun, un, pirinç işli- bağa ve Öl'dek yoktur. Diye seslendL şarap dağıtan blr 

Sedad birden blre oturdugu yerde 19.30: Ajans haberleri, l9,45: Solo ve yen çe~idü sanayi mühim bir dere- Fatih Halkevi ko!lUSU Hassa. zabiti. gülmemek için kencilnJ genç kız, Beyaz Melek'ln kadehlni dol. 
doğruldu. Bu çalınan hav& hemen beraber şarkılar, 20,15: Radyo gaze- cede ıinki.Jaf etmiştir. Küçükler de :ı:' güç tutyordu. Kendi kendine: durdu Üzüm kızı kadehi eline alarak. 
hemen onun bütün gençlik hfttrrala- tesi, 20,45: Paganl.nl. (Pl.), 21: D1n- ıayılacak. oluna. Adanada 84 muh· Halkevler1n1n senet devriyesi mü- - Bu, bir budalaya benziyor. hükümdarlar tribününe uı,akta.n ba-
rına ka.rı.şnuştı. Dellkanlılık çağı leylci lsteklerl, 21,30: Konuşma, 21,45: telif fabrika vardır. Bur:larıın sarfi· n:ı.sebetue Fatih Halkevi tarafından Diye söylenerek başını ba.şka tara.- ğırdı: 
l.§te bu valsin, Sedad için unutulma- Radyo orkestrası, 22,30: Ajans va yatı, elektrik enerji muadili 11 mil- tertib edilen kır koşusu <iün 30 atletin fa çevirdi. ((Güneş do~madan lçinl7'! 
ğa. lmkfı.n olmıyan parça.lan arasında borsa haberleri, 22,45: Cazband (Pl.). yon k lovat saattir. Küçük sanayi iştlrakile yapılmıştır. Çok hyecanlı Hızır bey, yavaşça. Sa.idenin kulıı.ğı- Gecenin düş~nı olan güneş. 
geçip gltml.şti Bu onun ylrınlnci y::ı.- 25 Şubat salı s:ıb:ıhı erbf,bmın ellerindek' makineleri de geçen koşu netıceslnde İbrahim Coş- na fınldadı: Günahlannm açıta. vurmadan, 
şının nıuslklsl, yfrnılncl yaşının melo- kun ı t.45 ile b!rincl, Aleke lklnci, Ce- - Yavrum, sen çok toy blr kızsın r yüziiniidl 
disi idi. 8: Program, 8,03: Ajans haberlerl, hesaba kataca~ olursak bu rakam vad üçüncü olmu~ıardır. Bütün at- Bizans hfıkümdannın saraymda m.1-

1 ~ Aydınlatmadan içiniz!• 
V.a.ls devam ediyordu. Şlm.11 Se- 8,18: Ha.fl! program (Pl.), 8,45: Ev 15,000,000 kilovat saati bulur. ş· letlcr y:ınşı muvaffakıyetle bitirmiş- safir bulunduğumuzu unutuyor mıı-

dadın gözünün önünda blr delıi.kanlı, kadını. te Zamanti santralı kurulduğu tak· lerdlr. sun? Padişahımız yatmadan, bu eğ- (Arkası var) 

Tefrika No. 83 

Kadının. Zaferi 
ağabeyinizi, madam Newton'u, ma· yordu. Alim, ince dudaklarını sık- - Beni güzelleşmiş mi 
dam Lovtus'ü, Lili Monroc'yi, Mar- tı. Bu kucaktan kurtulmak istedi. sunuz? 

buluyor- Helene, mademki katolik oldunuz. 
papanın duasına, yahut başka bir 

gerite Dener·i de davet ettim. Ya· Fakat genç kadın onu bağrına bas· - Hayır ctyemem ... 
ni izdivacımm on çok aleyhinde bu· tırmakta. devam etl'i. - Evet derseniz pek hoşuma gi· 

~liielliff: P. de Coulettain T~ttiime eden: (Va • Nô) 
~~--·---~~~-

lunanları ve beni en çok kıskanan- - Nastl, nasıl'f Beni bu kadar der. En mükemmel dü§manlanm bi
ları ... Samimi ve latif bir ziyafet enditelere düşürdükten sonra böyle le ayni fikirdeler. Hayret de etmem. 
olac&lt doğrusu ... Lelo geç dönece· soğult soğuk mu karıılıyonunuz'f ... Vak~ile ba:ıa nasihat verirken aada-

- Ev•.:elki gibi gene güzel te~· - Buna rağmen bizim Amerika- ~i için sizi evvelden ziyaret edeme· Bana karşt kininiz bütün hayat uzun· katın va feragıı.tın kadınlan latifleo-
bihler yapıyorsunuz! - dedi. - Iılar Roma sosyetesini seviyorlar ... miş olacak ... Kusuruna bakmaı:sı· luğunca mı devam edecelc.) ... cİyi tirdiğini iddia etmiştiniz; benim de 
Bu da dü§ündüğünüz·i ve birçok Şaşılacak şey.·· nız... kalbli insanm kalbi gizli fazihaların bu kaide mucibince emsalaiz bir gü· 
şeylere dikkat ettiğinizi gösterir... - Tabii. . . Büyük cçzibesi var... Helene'in yüzünden bir heyecan uçurumudurb Öyle mi) ... Bu cÜm· zellik haHne gelmi~ bulunmam la· 
Söylediklerinizi doğru buluyorum. Amma cazibe Bnesincle;ı ... Orasını dalgası geçti. leyi bir kitapta okumuştum... Bu· zım ... 
Sizi tebrik ederim. anlatamam.·· eın kendi hesabıma - Peki amm, yarına ıözlüyüZ mın mübalağalı olduğunu aarunıt" Hclene. ıtülmeğe başladı: 

- Ah, insan Avrupada manen roma.dan gitgide ho~lanıyorum ... de... tım ... Sakın doğruluğuna beni inan- - Vay, demek bu fazı1etlere 
çabuk ihtiyarlıyor. Be;:ı.i en fazla şa- Lafl.ırırm tartmağı, dimağımdan _ O sözü bozarsınız. dırmayın... kendinizi verdiniz. 
sırtan nedir, bilir mis:niz? Aşkın şu geçen her şeyi ortaya vurmaınağı H s·lm· lci B f b K d -'· Şı'k&.vetçı' 
1 k . ld b d v - em, şey... ı ıyorum 1 

• •• u ae er, ay RonaJd kendini tu· - erı imi ven.J.im... ....J 
kılyada tuttuğu yüksek mevki. Bü· öO.rendim. ... Co guç o u u, og· A b 

.-
0 A ik~ k b b ca a Herui... tamadı. Gözlerinde tebessüme ben- de değilim ... 

yardıma >ihtiyacınız olursa haber ve-
dn, bunları ben size temin ederim. 

- Pekala ... lazım clurtıa hatır· 
larım, 

Bay Ronaldı 
- Sizin bir kardinalla akraha olu~ 

ounuz: garibime gidiyor, Dora ..• 
- deıdi. • Ona «E.minence> diye mi 
hitap ediyorsunuz~ 

- Hayır ... Sadece czio> diyo· 
rum ... İtalyanca dayı demek ... F~ 
kat bu kelimede hürmet ifadesi 
var ... Fakat elini öpmem Jazım g&o 
lirken sıkıyorum... O da buna şa· 
şınyor ... tün munaverel~rinin şa!'maz zemini rusu... mer aya aya asar aıı- b f B ald 

. , Oh - Henri lcoqıt ve kontes Sant zer ir i ade belirdi. Genç kadın ay Ron ı 
aşk! Ora halkı. canlı 1ııklarını, yu"z maz, rahat bir nef~ aldım. 4 • T b-· · · · } d · Ann ' d · · k b ) bunu aörd·- M ff k' · d K da bir •ikayeti ol· - a ıı ~nsan sızın e aıma şa§• 
ifadderini, hulasa her :<ıeylerini buna elhamdülillah 1 Artık konuşa bili- a nın avetını a u etmezse " u. uva a ıyetın en ce· - ocanızın Y kınlklara uğrar_ .. 

j j d B .. L diye mi korkuyorsunuz';I Ben kabul saretlendi. masa gerek ... • dedi. 
mer!}tın. . . talyada jki kişi k. rş1 rim ... > İye haykırdım. u soze e· · w 1 h 
kı.ır l}'<ı ı;• lince kalb İ'llerinden bah- ' Io, haftalarca güldü. ettırmegi üzerime alıyorum... - Hayd: ~elin... Şuraya otu· - O mu~ ... şte kızdığım bu - Ba usus kendisi için ben mÜ• 
se haşlıyorlar. . . Şayd birçok İn· _ Nevyorkta hayli zaman kala· Tcim bu sırada bay Ronald e,ik· run ... ·diye dayısını koltuğa doğru·Ya ... Fedakarlığımı tabii buluyor ... temadi bir yenilik mevzuuyum ..• 
sııul~r toplıınırsa başl.:alanmn aşkı- cak mısınız? te belirdı. Sararnm ve solmuştu. çekti. ·Size bi .. çay vereyim ... Bana Dora Carroll'un ne olduğunu fark •Beni görünceye kadar müstakil ve 
nı pa:nrnklarına doluyorlar .. . Sos- _ Bir, bir buçuk ay, ihtimal... Çok zayıflamıştı. Maddi ıztırapla· karşı olan hissiyatınızı kuvvetlen· bile etmiyor ... Bu Avrupalılar şaşı· modenn zihniyetli bir insana asla 
yetrde bir a<ık entribsıdn dönü- Otelde ·iyi bir apartıman tuttum ... rının izi hala üzerindeydi. dirsin... la.cak insanlar... Pa~a ahlakı var raslamamış... Başbaşa verip uzun 
yor . Bi :dt'. a~!;: rnc.ıe kabl' inden- Um<'.rım ki muhterem zevcimin ho- Dora çevik hareketile sıçradı. Henrie'yo fincamnı verdikten kendileı:fod~... uzadıya ~örüşüyoruz. Kendisine bir 
dir. İtılyada kırın doyurucu ) emek. şuna gider. .. Sizi yarına davet et- KoUarını dayısının boynuna doladı. r.lonra kendi bir koltuğun kenarına - Asıl merakım: Kardinal dayı çok telkmlerde bulunuyorum ... A-

- Ah, Dody! nıe~- için geldim. D'Anguilhon ve - Dayıcığım! Dayıcığım!. .. Sizi ai,ti.' nızla nasıl &.mlaşıyoraunuz';I merikanvari fikirler... Şayed papa 
- Doğrusu bu -· Bu d:ı beni kız · Keradieu'ler üç giin sonra Avrupa· sağ salim gördüğümden öyle mem-ı Bay Ronald, bir taraftan ça~ - Aramız pek iyi. Hatta ailenin olursa bunları hep hatırlasın, kullan-

dmyor. _. Aman .\llahım , _. Ha; at· y..ı dönüyorlar. Onlara bir veda zi-ı nunum ki .... diyor ve eskiden yap- içiyor, bir taraftan da. merakla ge.nç içinde münasebetlerimin milkcmmel sm diye ... 
ta dah..ı enteresan şeyler :;ok mu? .rafeti vermek istedim. Willie Grey'i ti':ı gibi, ya.naklarını ıapır ıupur öpü- kadma bakıyorduı olduğu yegane ıah.siyet o ... Ha. ıey. l (Arkası var) 
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Bu harbin en l;ilyüJi tiozu 

garpta ·deiil, Alidenlz 

aah·asinda oynanacaktir 

Ankara Halkevinde 
vlolonsel konseri 

Sahife 7 

Halkevlerinin yıldönümö her 
tarafta merasimle kuHand~ 

Ankarada lig maçları 
Ankara 23 - Bugünkü lig nıacla• 

nnda Maskespor Ankaraguclinü 1-9 
mağl~b etmiş, GençlerblrlllU ile Har-

-·-- Ankara Balkevlnde Niğde mebusu biye Idmanyurdu 1-1 beraber knlrnt.1• 

(Baş tarafı ı inci sahifede)" (Baş tarafı 1 inci sahifede) ~h~~,!~~{~:1nııt~!~~~ .:la==rd=ı=r=. =======---::=== 

B. Mussolini dün bir 
nutuk söyledi 

hakikatte biz, plutokrat. mason ve plA.nında muvaffak olarak ingt- hU2UrUında Yardunsevenler cemiyeti I 
kapitalist düDYaya karfl ayaklandı- Uz adalanın 1stiyl! etse, Büyük men!aatıne bir violonsel konseri ve.r- stanbul ve Mülhakah 
ğunız 28 t~rinievvel 192l tarihin· Britanya Imparatorluğu ve Ame- df. !fenilz 17 ra:qında olan FeyhayI Motörlü Kara Nakı"l 
d nb · harpteyi2 lktlçiilctenbeı.ıt ta.nıdıtunı?.dan 1ttlhar 

e 19 39 e lülünd~ bar bin arifesinde rika kuvvetleri şimal! Afrikada ettik. Rly~cümhw- ol:'kestrruıının V aaıtaları 
b 

_,___ ~ k Harbe tamamile ha· harbe <ievam edecek. Sadece bu ook sevdiğ!JuiGı; !ltlymetll eıemaru vlo- C 
VJUJ•uyor u • d'ı. .. ,_ .. ilıt• alin Al İn . Ionsellst Edib Seunfn talebeS1 oldu- emİyetİnden: 

Eli' olmayı bekliyemez a, çunJLu ım • manyayı, gılteı·e- tunu haber ahnca daha ziyade hel - 31/ 1/94 
tarih b.izi boğazımızdan tutarak zor- n1n lstiylasından önce Akdeniz can duyduk. Çünkü bu Türk sanntk:- m!yet me!.kcmnn. günü saat 17 de Ce-

f J d.. da çok ır yeti umumıezlnde yapılaıı scnellk he-
J-mıııb. • t~ ~·· muazzam uşman ve Afrikada hdkim olmaya sevk- rmı ı~ b yaşta tanıdık. hnsıı oıamJ'~ toplantısında ekseriyet 
kuvvedermı ~tıl bıraknn~t~~· Fransa- etmesi lcab ederdi. Netekim Mih- Alaturka ~uslldye bağlı bir ailenin 941 ça,_.,.,..,.. ... a.6.ı~.da!1, Yeniden 26 şubat 
da.n .-onra, bır numaralı dütman ka- . . . ~uğudur. Bu muslkl içinde büyüdü- "Y'-W-'"' gunü saa.t 15 te B "l 
hyor I..! bu dilemana kanı.• ıoın kan ver, evvelA bu harekete gu~tı. ~ü halde garp m .... n.ıft•-e "tılrnası, Halkevl .salonunda iki cyo6 u 

.._.. -r- .,... İ ~' .. toplantı yapılacaxn fJAnncll bir umum1 
damlaııma kadar mücadde edece· Fakat talyanın kof çıkması bu daha doğru.su atııabllmest mühlmdlr. R - ı:; u o unur 

ı ok 
_,_ .. Hususlle kısa bl d uzname: Blr senelik mesnı . 

ğiz. talya, daima ç UZ.a&. ve guç plfuu suya düşürdü. Şimdi bu h r zaman a. istlkbııl 1940 yılı hesabatının tedklkJ llrnlpad ru, 
harpler ahına girmek mecburiyetin· zor işi Almanya tek başına yük- J9hı çok umld verici bir netice elde heyetinin ibrası . c orc 
de kalmıfbr. Harbin !lk dört ayında, lendi ' ~eQ §3.yanı takdlrdlı'. Bu genç Aza tebdlll. ' Idarc heyeti nısıt 
dü~ana çok ağır darbeler indirdik. · Tür.t kızında eVVt!la Trak denilen şey, --:--:::-::----------

L
•b .. d ·ı BJr de bunun aksi var: İngiliz yanı korku, yoktur. Buna müptelıl B 
ı yaya gon erı en dal i olan gen,.ler musikide ,.r.k h t * eykoz askerlik şubesinden • 

lru l 
a arını şgal teşebbüsü rnuvaf- ~ ru zn mc Bevkoz askerlik şubeslnd t · 

. v_vet -v:e mfahze~el..ib fak olmazsa, Almnnyada bUyük çekerler. ta.İnlycsı almnkta olan b~~m~~11~!: 
Faşızmın yıemden et etbgı ya çaı . lik b .. te k .. Fe~h~ programın bfrdncl kısmında lfU subay ve erat şeh it allelerlııln 941 dalına en mühim stratejik nokta ola- ·esız . aş gos rece • taar- uç ~.uyuk klllslğln eserlerini Jyl çııldJ. senesi yoklamaları fçln fcra cdilecc-

ra:k telakki edilmiıtir. ' teşrinievvel nı.z kudretı çok uzun zamanlar Büyük Vağne:r. ancank hnşm\?ill eser- ğlnden 113/ 941 günunden nihayeti 
1937 tarlh.i ilo 31 kanunusani 1941 için kınlmış olacaktır. Harbin lerlnde a.zametlnl gosterir. Küçük kadar dev~m edecek olan bu yokl~e 

. . Lib l '4 b · d eserlcrJnde kend.ls1nl bulmak kabil rnnya malul subay ve erat . i 
tarihi arasında. ~~·a ın eın artık ne kadar devam edeceğini değildir. Esasen de sevmct.d!. FeuUle ned, rapor, cüzdan ve lkra ı1esm sı: 
fazla subay ve 356 bınden fazla er kimse kestiremez Ancak her d'&lbümunu programa koymam~'· danlarole §ehit aUelerı de ~1 ıye cuz-

. d ·ı · b d bi · b · ' · ' ..... " .,n nız. nu-r<S .. n ~n m.ış ve ura .~ " .. C§'Jncı, geçen sene Almanyayı maddi, §:!.yanı t<U"clhdl. fus ctiufımlnrllc ve tutün ikramiye 
dijen onuncu olmak uzere ıki ordu bil • . Programın en çetin eserini Ru- veslkalarlle birlikte heı· gun saat 
t:cıkil edilmi~tir. Lı"byaya en ıon mo· . hassa man:v~. bakımd~ gıt- blnstelnbı sonatı ~kil ediyordu Bu- {I dan 12 ~c kadar Beykoz askerlık fiU· 
delde ve her çapta 1900 top, 15 300 tıkçe zayıf duşurecek, İngıltere nunla Feyha aevdlğl vlolonsclln~ çok besine muraca.tıan ilfın olunur. 
makineli tüfek. 11 milyon top mer· ise bilakis her sene daha fazla çalıştığını göstermek 1sUyordu. Prog
miıri, bir milyondan fazla fişek, 24 kuvvetlenecektir. Böyle bir anda ranını son kısmmdnkJ muhtelif me-
bin ton e}bjse 759 silühlı araba ve Alm ta tm k . te lodileri güzel çaldı. Hem muallimi 

. d •. d' riJd. B ak 1 an yaya a mız e e ıs - hem talebeyi candan tebrik ederiz. 
~re _ ~. gon,--'eh 1

' 
1 

k ~ti' rl almakar yecek ingiliz ve amerikan kuv- Musik.I ile m~ı olan Türk gcnçleri
MJoat caıyor u azır ı ı na ı 0 a~ . . nl severiz, onlarla iftihar ederiz. Bü
yapılmıştir. imparatorlukta takvıye vetıen Av~parun garp sahılle- tün emelimiz onların çok çalışmnla-
alrnaktan ümidsiz bir haldo çarpı~· rJnden degil, ancak Akdeni1.den nnı ve bütün hudutlan a§oarak ha
makta olaaı askeıter, bizden çok karaya. çıkabilirler. riçtıe vatanın en iyi mümesslllerl ol-
uıakta, fakat kalbimizin yakının- Bu harpte her bakımdan en malarını görmekten ibarettir. 

.. . de parti reisi B. Reşad Mlınaroj"lu nutuk dadır. . . büyük rol Akdenfae dü Ü or _sevgili o~estramızın haftada bir 
ı _ Emiııönu Jlalkevın • deki toplantı, J _ Beyoğlu Hallc- 9 Ununucvvelde, bızım hareke- Ö 1 k. ş Y · S~ de populer konser vermesi ve t 
IÖ 

1
.. 

2 
_ Beyoğlu Jla)kevın . timizdcn bir kaç ıün evvel vukua Ye 1 Almanya, garpta neye müsteld Türk gençlerine orkestra :re-

'Y uyor, . fınnastik ~onunda fstiklil mJU'll dinlen!yor gelen ve dii§manı B.ingaziye getiren muvaffak olursa olsun, katı ga- fabtlle küçük eserler çaldınııası çok 1 
e,, 1 

• . bdtçe 1iJeJ1nde hiikOm!t dali'elerl muharebe ba~ladı. Biz, :riyakar in· !ebeyi ancak Akdenizi ve şimali faydalı olur kanaatindeyiz .. 
(Baş tarafı ı incl sahifede) ~(!-Uz ve1etiıpl1 olmnlamıı tav- giüzler gibi, yalan söybemiyoruz. Afrikayı ele geçirmekle temin Azız Çorlu ı 

Bu ün cniden 4 Halkevl ve 57 Balkoi siye ederim. Şiddetle v_e baz~n tch~vvürle m~a- edebilir. İngiltere bütün felAket- B 1 k • 
da! nç~onım. Bu sur~Ue S83 H~v_ ~ ~~ lzl.n ös- vemet ettik. Sız, daıma hakikatı ~ ' a tı memleketlerın-
Ye 198 Halkodası 1diltilf ve ı;osyal k- ~ ~ ~ l'«Ul~- söyliyeccğiz ve her türlü tahrifler- lere ragmen, sonuna kadar da- deki Almanların nakli 
lışmalarında T:iirk vat:uıdaŞl:,::nd& tero1i! lol~ ~ete Te ;:ta.na lau'iZ den btinkaf ed~ğiz. Bu son ayla- yanmak ve sırası gelince Alman- d d, 
lavuzluk 1?<1ecektlri ~ Halkev- ~ Jb~' Borcun, yalnız ~tad nn hldileleri, ancak kinimiz.i hile- yaya karşı taarruza geçmek için .. . evam e ıyor 
Ankara Hal~c~tsn °~Udadlafına. Te Jrufilc ve :reant çalıtmalarlt. llden- ml§tir ki, bu da lüzumlu bir ıoycfu. Afrika ve Akdeniz hakimiyetini Komcaberg 23 (A.A.) - Stelani: 

Zayi - İstanbul nuntnka. llınn 
reisliğinden nlmış olduğum 9361216 s~ en numaralı tayfa tezkeremı znyı et
tim, yenisini alacağımdan csklslntn 
hükmü yottur . Abdullah Kanbak 

AKŞAM 
Abone ücretleri 

Senelik 
6 Aylık 
3 Aylık 
l Aylık 

Türkiye Ecnebı 

1400 kuruş 2700 kuruş 
750 • 1450 • 
400 • 800 • 
150 • • 

Posta lttıhar!tna dahil olmıyan 
ecnebı memleketlt:r: seneliği : 
3600 altı aylığı 1900 oe aylı~ 

1000 kuruştur 
~::ı~c:~~ e~ız \eren es~:lerinden miyeceğlni faıut millet ~ne Arnavutlukta İtalyanlar elinde tutmaya mecburdur. Baltık memlek:tlerinde ~ulu~an Al-
mürckkep aHalkevlcri amator resim yüksünm~den bir çok .sa.a.tler ayırmak Balkanlarda son İngiliz k:ab!.sl Yu- • ~ . manların anavataaıa nakıllerıne de- Telctonıarnnız: Uaşmuharrır· ~0565 

f 
,h,... f sergisi• nt de açıyorum. ıAzım geldi~ takdir ile bu u~urda. a.nist d in 111 t' ... -d Harbın anahtarı garp degıl, vam olunmaktadır Almanyaya d .. 1 rau işleri: 20765 - · idnt' w681 

ve o""".a çtığmuz bu . Jcud....,,. ve kablliyetlnl sattedeıı n an ı ve g z garan ~uı en Akd . d. '- . o-Blrincisinl geçen sene aın maıannın bÜtün . 4"'" h da , 
1 

VU€CÇmek ıstemiyen Yunanlsıta.n ol- e~ız ır. Bu sahada, iki tara- nece&: olan 50,000 Almandan 7 bin 1 _____ !\_ı_iiı_tü_r_:_2.;,u_o:~7----I 
ı "zeI ıı.'lnatıarı ç ı.ş Halkevrel'mt uzurunU2 le\g ve k k ~'~·-' tın , ·a· d v , ı:.oo .. 1 ·ı b. l'k K·· . 1 • aerg ~d~ tutan Halkevleriııin resim .ve şükran duygulartle selAmlamayı vMJ.°':: ;ııuştur. Buna kar~ı_ .?yına lw..uıuU , ŞC. 11 1 ol ugumuz siyası ve -' • u e~ya arı. ı e .ır ı re onıgs· Muharrem 27 - Kaıilln 109 

başı f sahnsmdakl başarılarını g?s- fe bilirim. *11 ve bu n~~tada butwı mesul askerl askeri faaliyetleri ikinci derece- berg den ııeçmı,lerdır. ı 
rotoğra anda genç ve kabili- Ş h , • d ki , untmtılaI' muttehid bulunmuştur. Ar- Alın d" . . 
tercI'H°'~~~\~~~t Jçin maddi manevi e rımız e merasım pvutıukta.ki İtalyan askerleri muh- de hareketler değil, istikbali . .a~-aya onen Alma~ ~ıfçıle-
~tl 'ki de ihtiva eden, toplu ve kıy- Halkevler!J11n kuruluşlarının dolı.U· te§em b!I' tarzda hare'ket et.mişler ve tayin edecek en esaslı hede!e ön- :rb~!1e daıt 16• OOO at, 8000 oku:.ı:, 16 • 

s. tm. GÜ Öğ fkl Ak Yat. 
E. 11 ,12 12,51 !i,35 9,36 12,00 l ,31 
Va. 6,05 7 ,44 13,27 16.29 18 53 20.23 

şvı. dlr zuncu }'lldönttmü miinaaebetlle f&b.ıi- ~ısa.ne,•! mahiyette şan ıve §eref say- ed • ın omuz ve 23,000 koyunun Al- İdarenane: Babıfılı clvon 
metıı bir ~!~~şl~rım. ınlzdekl bütün Halkevlerlnde bll be.Y· f,alan yazmışlardır. Bütün dünyayı c en ulaşma~ ~yretlerldir. Bu- man timeıncliferleri tarııfından nak-

1 Acımusluk sokak No ı :~ 
Aziz a~k· ıinli kutlamakta olduğu- ram günü ~mıştıt. ıı:mJnönü hayran bırokmışlardır. Yunan 7,nylatı nun içindir kı Ingilt.erenin Afri- !edileceği söylenmektedir. iıım••••••••••nnmn .. a;iİ 
Yıldonu.m yalnız Halk.evlerinin ve Halkevlnde mera.c;Iıne, Evkı kendi hu- °* atıroır. ka zaferleri karşısında Almanya ----------------------------

muz bugun, b" t- Türk camla- susi orkestrası ta.rafından çalınanı. Yakında 1lkbnhıır gelecektir ve mev- büt" k dret 1 odalarının değil, u un - mh rlyet tlklM mrooşile başlanmıştır. Bımdan .sımın Lm?dl~t gibi güzel ~eyler gele- un u ve meharetln' yal-
suu bağrında. topln.Y~? .. rc~e d~vrirn sonra rodyoda.n Ba.şveklllml3 Dr. B. c~tır. ruz ingiliz adalanru istiylt\ tc-
Halk Partisinin de U~ul~~da yal- Refik saydamın nut.ku derin bil' Bil- Ingill2 kayıplan da akırdır. inr:Uiz- şebbfü: ine değil, Akdcnlze bfrik-
b:ıyranudır. Bu im od 1 ~ızda ~ ~inde dinlenmiştir. lerin iki bl? Jtli1 .. zayiat verdiklerini tirmiştir Bu hakik ı· bi ihti-
nız Halkevleriml.zde ve a ~ değil Nutku müteakib Halk Partlsl İsta.n- soylemek gülünçtur. • . . a ı, r 
topl:ınm:ş oıaı:ı yı.ı~da.şlar · n Şefi~ bul vilayet idare heyeti relsl B. ne~d Tarantodan beri harp mal .o~ar~ ~.ahı görmekte, her-
bütün Türk mılletinın az.iz Mil blrle Mimaroğlu tarafından kısa. bli açılış h d" I · l h • • kes ıçm buyuk fayda vardır. 
nılz etrafında şn~ır;. ve imanla ş= hitabesi trnd edllm~lr. Bundan son- a ıse ~~ı a •• eY.. ımıze Necmeddin Sadak 
ınlş olmasının go~;ı:ı kabarıa:n;a~- ra Eminönü Halk.evi reisi B. Yavuz donmuştur --.------
zarasın:ı dikkat _g~ıle bakın amilleı! Abadan Halkevıerln faaliyet .. ve ga- Taranto'danberı harp hadiseleri Yunanıstana hava akını 
en ederim. Bu bırlı.ğl. yarata~ 1 rının yeleri hakkında bir nutuk soylemlş- bizim aleyhimizde vukua gelın!ştir. Atina 23 (A.A.) _ Emni ·et 
arasında Halkevıerının ve 0 a a t' Bu dalma böyle olmuş, faık:at nlhaye- N · E d · > 
da bulunduğunu sôyleme~lc, bir ha- ırMütcaltiben Aza.dan bir 'zat cMünev- inde Roma, Kartaca•yı tahrib ede- ezaret~w tar~. ın an ncşredıle~ res-
klknt ifade ett.Iğlme kani bulunuyo- verlere seslcn!.c;o adındaki tliri söy- !ek dünya haritasın.dan allm~tir. Ye- mt te?lıg: Duşman tayy~rclcn. P1~
nım. k leı:nlştir. Meraslınln ı;onlarlnda Halke- iden h!l almak kuvvctımlz, muaz- vczcyı bombardıman etmrşlerdır. SJ· 

Sekiz yıllık tecrubelere dtı~9:.r; _ vı haları tarafından Jı:üçük bir de ~a:rndır. ıcsns nihnl muharebedlr ve vil haTk arasında 3 yaralı vardır. 
ve beliren yenl yeni /htly~ç ve g:ç~ konser verllmlştlr. zafer mutlak surette rnüemmcndir. NlkopoÜs arkeolojoi müzesi yıkılmış
nüne alınarak haZlr cftnmı nca tasvib Üsküdar Halkevlnde Ba§Vck.llimWn ıngilt~re. gallb gekmcz. . tlr. Keza Moranın garp ıahiline de 
yıl genel başkanlıkii vanıaıışma ta- nutku dinlenlldikten sonra Evin_ dil Her ne olursa. olsun, İtalya, sonu- bombalar dümüşse de ne hasar ne 
cdilrn i.ş yeni teşkil t ve ~ faali- ıve edebiyat kolu relsl B. Oenıal Yw:ıef. na kadar Almanya ile beraber yürü- d · · t d 
lhna.tnamelcrlle bu kuru arkalabn- bugünün .ııemnı.IyetJ.nden bahseden yecektlr. Bu, asnmı7.da. kendi damga- e ınıMnca zayıa var ır. 
)'etlerini, yalnız mahdu~ ~~n genl• kısa bir nutuk söylemiştir. ~~~~bet1 larını vumıası mukadder iki millet ve İspanyada fırtınanın 
lık alabilen kD.pa.ll yere ak- söz alıw B. Ecved Dire.sin .a.;ua.ev er - lkl inkılfıb arasın.da bir ittifaktır. Iki ... , 
meydanlara, büyük t-0pluluklara. n ek nın açıiışmdakl gayeyi izah etmış, ordu arasındaki işbirliği, a.tkadaŞlık yaptıgı tahrıbat 
!edebilmek, yaymak ve derlnleş!t::mıı üskiidar Halkevinln fa.ııl!yetfnden ve samhnlyet üzerine müessestir. Al- Madrid 23 (A.A) - Naküyah-
hnk6.mna kavuşmu.,Iar~; .. mN k ım- babsetmlşt;r. Bundan .. ~!m ~1::, me.nlar biliyorlar"~. Italya, iki mllyon nın tekrar teessüsünden sonra Tıe-
blr hürriyet ııavasında .. _...a bandosU gü.zel parçalar ~ ... t§ ve a.'llrerln ve çok buyuk tayyare ve top- ·· h · · . f 
kanını bulan Tilrk mllletinln yaşama de temsil verllmJ§Ur. çu lmvvetlerlnln yükünü çeklyor. Al- vı~ano na ıyesının .!r'tınadan tama· 
şevki bu evlerden ve odalardan ta- BeşHrtaşta nutuktan sonm Halk nınn askerlerinin Blcllyada ve Llb- mıle harap olmadıgı anlaşılmıştır. 
§lp r:ıeydanlara, tarlalara, köyleıı v: PartJs.l kaza. reisi B. Z~htü Çubuk- ya.da hattı harek~tlerJ, tamamen mü- Bununla beraber hasarat mühimdfr. 
sınırlara kadar gidecektir, mahall:1 v çuoğlu kısa blr .nu~k soyl_~~~· sözl1 kemmeldlr ve kuvvetll bir orduya ve Bu mmtal:ada 50,000 yemiş ağacı 
Jn!ill rakıslar ve türküler. yenıb.v~ Halkevi rel.si Hfilcm~ı Ark_?ke b~r~- kuvvetli bir mJllete lAyıktır. harap olmuş ıre 200,000 çam ağacı 
8\lzeı teremnlmler ve ınşad~~r:ıer~i ınıştır. Bu kutlu g~e n;~nıı:f~le~ AJmanyanın harp kudreti aznlma- kökünden sökülmüştür. Bir çok bi-
16!!(:rok Türk baŞlannı ve . ~?.n kti Be§iktaJJ Halkevlni Y h g 1 k1 mış, fa.kat fazlalaşmıştll'. Almanya.- nalar hasara uğramııbr. Vizca.ya' da 
üerıenıeğe, kaynaşmağa goturece r. davetliler tarafındanet 35 ~~1 b~ nm ınsanca zayiatı ve maddi zayiatı 500 ev harap olmu§tur . 
.Arka~larım seyredibni~ ve nib&Y - asgaridir. -----

1... :Bu büyük bİrUk ,.e dir~ik h~v= heyet rorafından bir de konrer verll- Bugünkü vaziyet Ankara üniversiteıi 
•--;inde, Partiden ıstedlklerı yar ıniştlt. l h • d b• • t~nneıerıne rağmen sırf bil' taırun Diğer bütün Halkevlerlnde merasim ı - Kumanda, basit bir neterllkten ta e esın en ır kafıle 
kiiçüıt engeller yüzünden bocalayan yapııınl§tır. b~yarak m~etlne lnkılabcı bir hız Hatayda 
•vler ve odalar olduğunu. ç:ı.Iı~aı:- ~emıtş olan Führer'ln kuvntıı ellerin- l-'--.ı 23 larsa islınierlle size haber vereceğımi, •• • ~ dedir. a&-erun (Ak~m) - An· 
Jeçe.n sene söyiemlştiın. Memnuniyet- Burıada tütun pıyaaaıı 2 _ Alman mlAhlan, İnglllzler1n k~~~ Uniwnit.eai talebelerinden alh 
le 50;yliyebll1rım k.I, otuzdan fazla açıldi silAbla.nndan fel'blide 1iltse:ıttır. kioilik bir kafıle, baılannda profe-
Olan bu ev ve odaların sayıs!., ~~ ~: n-- 23 (A.A.) - Şehrimizde 3 - Şarid Avrupa., hemen tamamı- sör Afet oldulu halde akıarnki 
dar ~r. Bunlann da kuçuk Y . ~~ diin aç.ı1nuı ve ilk le İngilteJe aleyhindedir, trenle t&enderuna gelrnio n Anr 
~~~ oldu~u bilhassa. ıpret ederlrek tütün PIY8:'.,ı!u __ J idare1i yap, f -:- 1914/1918 dekinin &kslne ola- lııdtyaya giani,tir. 
-..ııuertnı bana. ba~a.nw ca muanreleyı nıııı-r ar .rak Inglliz ablotu:ı hlc; bir Joyrne\i 
tdecetiın. Ümid ederim. ki, bu çalı.şnıa mıfbr. Fiatler 29 ile 70 kurut ara- haiz dctlldir. meğe cesaret etıtı.tınden dol~ ıurur 
~e.stnde onıaı da diter arltad~la.- emdadır. Zürra vaziyetten ~ok mem- ~ - Mihver mlllct~rlnbı manevi- duyma.lct.adı1. Milletler, eesaret edebll-
hl:ıın hizalarına gelecek ve bO§ kalan . dur yat.ı, .İngll.17Jerin maneviyatından yük- mekle büyilrler. 
Je:rlettnt alaca.klardlr. tııun • takasın&n bu ıene1'.i tü- 88ktfr. ~wr, ater 1ç1n mücadele 10 - Mihveri matIGb otmelt ıetn. 

Bıra&ı gelmlfken tekrar ışaret et· Bursa m~ Ja nazaren iki ediyor. Inglltere ise ölmemek için mü- h:gw.ı ordulannın tıtayı ı.tJlA et-
lbek 1steriın kl Halltevlnde veya odB.- tün reko~1~1 l[ d Y Bune nazaran ca.dele ·ediyor. Miinferld IUlhten bah- uıeleri IAzwndır. Halbuki bunu hiç bir 
etnda binadan 've bütçeden evvel, asıl milyon ki~ . aza ~· eki tütün setmek abdalhktır. Şehirlere ya~ılan İngiliz hiç blr zaman dütünmeml§tlr. 
laa.ııyet; lmlltnl bu vamta Ue balltll1 Bursa muhitmde u ıe~ 1 bütiln bombardımanlara ratmen Ital- Amerika Blrlqlk devletlerinin mn-

T. iŞ BANKASI 
1941 Küçük 

1941 iKRAMiYELERi °'l 
1 adet 2ttO Linlılı: 
s • 1900 • 
2 ,. 
t • 

• • 
35 • 

750 ,. 

50I ., 

:ıso • 

= 2008.- Lir 
=3 ... _ .. 

= 1500.- ,. 
= %000.- .. 
= ıoeo.- .. 
= 3500.- " Jleti§me& davasına. inanml.f ve bunun mikatrının be~ milyon kı~.o~ b~ ~: yan mıııe:-ının maneviyatını zayıflat- dahalesı, bir dem.okrasl olmak hül- ,,,.a•-ul He•aplar·ı 

heyecanını duyınu~ blr zümrenin 1§1 ., anla~ılmalctadır. Tutunlennu mak 1mk.fuısızdır. yasına. ve bundan baf]ta, Mihverin ı ' ...,., • ao • a 4000.- ,, 
~le nlrn:ı.'Jl teşkil eder. Bu zümre ile, c~gıkalitesi !Yüksektir. 6 - İngiltere yalruzdır l'e Amerika- Amerika.ya. karşı bir hUcumwıa da- Ikramı·ye Pla" nı 3

ot • ıo " -= 6000.- " 

IO 
HO " 
50 " 

ll~ idare tlnllrl, mual.llntl. dok- zın _ _ · dan müstacel y:ırdımlat ıstıyor. Fa- yanmakta.dl~. Amerikanın ıstıırısı. gü. Keşideleri: 4 ~•bat, 2 Mayu, 1 Atus-
toru, mühendisi ve teknisiyenile ha- F b h B takımı kat bu yardımların. Alman kudretini lünç bl.r fantazidlr. tos 3 ..._. it . 
~_:Iarını. esasen bu millet ve devlet ener a çe ld tecavfu edecek derecede gelmesi IA- S1zlerin vasıtanızla bütiln it.nlyaR •-:-:------------··-·.aa•ı•n•c_;e~r:uı:...t:a:r:ih:ln=cle:_~Ya:p:ı:lıJr. 
~etine vakfetmiş bütün vatandaş- şampiyon O U mndır. ~etine hitab etmek istedim. Fıı§lst H 
latınıızı ka.."<lcdlyorum. Halkevle!l- 1 nci küme k]üplcrinln B takım- 7 - Inglltcre ma~hib edilince, harb Ite.ıyan milleti zafere 18.yıktır ve za- ayriye Lisesı· mu·· du·· rıu·· g" u·· nden ·. 
llllzcten bazılannııı bütçe tşiııde hala B n sında tertlb edilen maçlara bltecektlr. feri elde ede~ktJr. Çünkü İtalyan 
ta tının edici bir ı;ltlznmn kavuşma- l~~ ara ref stadında devam. edilmiş 8 - ltalyanın blrlncl p1Anda bir 1şl m.llletl, kendisinden taleb edilen fe-
~arını görmekle hzülmekteyim. dunB ~~ğJuspor vefayı mağlub et.mi§- vardır. ıtalyanın Bll!ıhları, lıJçllerlnin dakarhklara. misal te§kll edecek bir S üncü takıit 1 Martta baılaya cağndan Martın 1 O uncu sünün• 

alltevine ve odasına yardım etme- ve e retle nihayet bulan bu kar- fedakArlığı sayesinde günden güne vekarla. taha.nunül etmektedir. kad ak • 1 . . · 
nın Yukanda saydığını bilgili züm- tir. Bu J~da Fenerbahçe küçükleri B fazlala.şmaıktadır. İtalyanm zaferi adil bir IUlh ola- ar t sıt erını vezneye yatırmıyan talebenin mekteple alakaşı ILelİ· 
~~ler için başta gelen vazifelerden =~:ı şampiyonluğunu ıta.mnınıf e - ıtaJya, tpgil~re Ue boy ölsi§- cütır.• ~eii llirı. olunur. 
ın riilnolduğuım ~rar hatırlatırım. BU Ub<lıikt41.0hlar ~l olm'\JflardU'• 

~betle d.ı Halkevıer!le odalan- ..,..-s 
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y~ O Dök 
Sağlam ve güzel 

dişlerle 
Sağlam ve güzel 

dişler de 

R ADYOLİN 
i LE TEMi N EDiLiR. 

DiŞlerinize çok dikkat ediniz 

fi 

Bazan en üstad doktorlann bile 
sebep ve men§eini bulamadıklan 
b ir hastalığın <li, iltihabından ileri 
geldiği pek çok tecrübelerle anlaşıl
mıştı r. 

Sabah, öğle ve .ıakıam her yemekten sonra 
günde 3 defa 

Kullanarak dişlerinizi koruyabilirsiniz. 

Devlet Demiryolları ve Limanlari İşletme 
Umum idaresi ilanları 

23 metre uzunluğunda ve 9 metre geni§liğlnde ve 2,70 metre yüksekli
ğinde ahşap bir çift yeni dubanın inşası ve bu dubaların birbirine bağlan
m;.ı sı ve 180 günde Devlet demir yolları Haydarpaşa limanında teslimi ka
palı zart usuille eksiltmeye konmuştur. Muhammen bedeli cı35852ı liradır. 
Eksıltme Haydarpaşadıı gar binası dahlllnde blrlncl işletme komisyonu ta
rafından 3/ S/ 941 tarihine müsadlf pazartesi günü saat cılh on birde icra. 
CdUccekUr. Bu gibi deniz vesaitini e\"Velce hüsnü suretle yaptıklarına dair 
bir ehllyet vesikası ile hlrlltte tekllt mektuplarını mazrufen aynı gün saat 
ona kadar komisyon reisliğine vermeleri ifızımdır. Posta. ile gönderilecek 
tekJıfler için postada vaki olabilecek teehhürler kabul edllmez. 

MÜvakatk teminat cı2688D Ura. cı9ı kuruştur. Fenni ve eksiltme şartname 
lerUe mukavelename esaslan ve pllmlan idaremizin Haydarpaşa, Ankara 
ve Izmlr veznelerinden 180 'kuruş mukabllinde alınır. (756) 

* Muhammen bedeli 8700 (Sekiz bin yedi yüz> Um olan 15 ton pamuk 
ya~1 5 ' 311041 çarşamba günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankara'da 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 652,50 (Altı yüz elli iki lira elll kuruşl lim
lık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekllfierlnl ay
nı gün saat 14 e kadar komisyon reisliğine vermleri lAzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da Ma\7.eme dalres!nden, Haydarp:ı.-
şa"da Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (1118> 

* Muhammen bedeli 135,798,95 lira olan (Yüz otuz beş bin yedi yüz dok-
Ean sekiz lira doksan beş kuruş) 40537 adet carl hat kayın traversi 10/3/ 941 
pazartesi günü saat 15,30 da. kapalı zarf usullle Ankarada İda.re binasında 
satın alınacaktır. 

Bu lşe girmek isteyenlerin 8039,95 (Seklzbln otuzdokuz lira. doksanbeş 
kuruş) l;rnlık muvakkat tcnıinat ile kanunun tayin ettiği vesika.lan ve tek
lJflcrinl aynı gün saat 14,30 & tadar komisyon reisliğine vermeleri IA.zımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara.da malzeme dairesinden, Haydarpa-
şada tesellüm ve sevk şefi14inden dağıtılacaktır. (1328) 

TEMPO veya BENZERi 
Markalı hafif Kamyonet aranıyor 

2044 No: lu posta kutusu adresine yazılması. 

Selimiye Tümen satın alma komisyonundan: 
1 - Tümen birlikleri ihtiyacı için dOO• ton saman evsaf dahlllnde pa

~arlıkla satın alınacaktır. 
2 - Pazarlığı 25/ 2/ 941 salı saat 11 de 
3 - İsteklllerln belll saatinde 8ellıniyedek.1 Tümen satınalma. komisyo

nuna gelmeleri. 
4 - Pazarlık neticesi teknrrlli' edecek tlat üzerinden ~ 15 teminat alı-

• ll"cakt1r. 0381) 

AKŞAM 

1 stonbul Levazım 
arnirliği satın alma 
komisyonu ilanlari 

Beherlne 950 kuruş tahmin edilen 
5000 battaniye alınacaktır. Pazarlıkla 
eksiltmesi 25/ 2/ 941 salı günü saat 

• çocuk donları 
İçi lfıstlklt, dı.şı ipekli kuma..ş
tan yapılmış ·çocuk donlan ve 
çocuknltı muşambaları çok da-
yanıklı ve ı:ok zariftir. · 

15 de Tophnnede İst. Lv. limirllğl sa
tınalma komisyonunda yapılacaktır. 

İlk teminatı 3562 lira. 50 kuruştur. , 
Nümunesl komisyonda görülür. İstek-
lilerin bclll saatte komisyona gelme- Markasına dikkat edip her yer-
leri. (911 - 1270) de arayınız. Toptan satış yerl: 

••• Sirkeci Orhanlye Ca.d. No. 30. 
Müteahhld nam vo hesabına. 1000 İİll•T•e•l•: 20992. Telgraf ad

1
r•es•I•: •• 

kllo sahtiyan alınacaktır. Pazarlıkla İstanbul - Ateş 
eksiltmesi 26/ 2/ 041 çarşamba günü 
saat 14,30 da Tophanede Lv. limlrliği 
satuıalma komisyonunda yapılacak
tır. Tahmin bedeli 1950 lira. kati te
minatı 292 lira 50 kuruştur. Nüınunesi 
komisyonda g6rülür. İsteklilerin belli 
saatte komisyona gelmeleri. 

••• 
Ton 

12 Tel şehriye. 
13 Arpa şehriye. 
35 Çubuk makama. 
81 Kesme makama. 

(907 - 1266\ 

' 

, 

Y; ____ o_ .. / n ____ a 
SAC SABUNU 

S•çl•rınızı muh•faza için harlkOla 
te5lrlnl ilk kullanıtta cörecek51nlz. 

30 Kuru$tur 

Kirahk Köşk 
Beher kilosuna 30 kuruş tahmin Bebekte, 10 odalı, kalori-

24 Şubat 1941 

Devlet Deniz Yolları İşletme 
Müdürlüğü llanlari 

Umum 

24 Şubattan 3 Marta kadar muhtelif hatlara kal· 
kacak vapurların isimleri, kalkış gün ve saatleri 

Karadeniz hattına 

Bartın hattına 

lUudanya hattına 

Bandırma hattına 

Karablga hattına 
İ.mros hattına 
Ayvalık hattına 

ve kalkacakları rıhtımlar. 
Salı 12 de <Ege), perşembe 12 de (Aksu) ve pazar 
16 da (Karadeniz). Galata rıhtımından. 
Salı 18 de <Anafarta), cumartesi 18 de (Çanakkale). 
Slı-kecl rıhtımından. 
Paznrtesı., salı 9.50 de, çarşamba, perşembe, cuma 
16 da. (Sus), cumartesi 14 de (Trok) ve pazar 
9.50 de <Sus>. Galata rıhtımından. 
Pazartesi, çarşamba, cumn. 8.15 de CTrak). Gala.ta 
nhtmında.n. Aynca çarşamba 20 de (Çanakkale ve 
cumartesi 20 de (Saadet). Tophane nhtımından. 
Salı ve cuma 19 da (Seyyar). Tophruıe nhtımmdan. 
Pazar 9 da (Ba.rtın>. Tophane nhbmından. 
Çar~ba 15 de <Bursa), cUUUlrtcsi 15 de 'Ülgen). 
Sirkeci nhtımından. 

İzmir sürat hattına - Pamr 11 de (Ank::ı.ra>. Gala.ta nhtımından. 
İzmir aralık postası - Perşembe 13 de <Tırhan). Galata nhtımından. 

(1388) 

Not: Vapur seferleri hakkında her türlü malUma~ aşağıda telefon nu
maralan yazılı Acentelerimizden öğrenlleblllr. 
Galata Ba..ş Acenteliği - Galata rıhtımı, Limanlar Umum 

Galata Şube • 
Sirkeci • • 

Müdürlüğü binası altında. 
Galata rıhtımı, Mıntaka. Liman 
Reisliği binası altında. 
Sirkeci, Yolcu salonu. 

40133 

22740 edilen yukarıda miktarı yazılı şehriye fer, parke, sıcak su, telefon 
ve makama alınacaktır. Pazarlıkla 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111:1111111111~1:1111111.~11 
eksııtmesi .. 25121941 saıı günü saat gibi asri bütün rabathklan Deniz Levazım Satın Alma 1'omısyonu ılanları 
14,30 da Tophanede ist. Lv. amirliği havi güzel ve yeni bir yalı 
satınalma komisyonunda yapılacaktır. kiralıktır. Telefonla 22330 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

İlk teminatı 3172 lira 50 kuruştur. Nü- Beher kilonun tahmin bedeli 
1 d ·· numaraya müracaat. mune ve şartnamesi kom syon a go- 201.360 Kilo Sığır eti 48.77 Kuruş 

rülür. İsteklllerin belll saatte komls- 105.123 Kilo kuzu eti 68.70 Kuruş 
yona gelmeleri. (908 - 1267) 148.442 Kilo koyun eti '71.38 Kuruş 

• • • Doktor 1 _ Yukarda cins ve mikdar ve beher kilolarının tahmin edilen bedeli 
Teneke veya bidonlar içinde 30 ton Ç 1 P R U T yazılı üç kalem etin 26/Şubat/941 çar§amba günii saat 14 de kapalı zartla 

benzin alınacaktır. Pazarlıkla eksilt- Cildiye ve Zührevlye Mütehassısı cksıltmesi yapılacaktır. 
mesl 2512/ 941 salı günü saat 14 de Beyoğlu Yerli Mallar Pazarı kar- 2 - İlk teminatı c14.805ı lira c23• kuruş olup şartnamesi her gün ko-
Tophanede ı.v. amirliği satınalma ko- şısında Posta sokağı köşesinde misyondan d382a kuruş bedel mukablllnde alınabl.llr. 
misyonunda yapılacaktır. Tahmin be- Mevmeııet npartımanı. Tel: 43353 3 _ isteklilerin 2490 sayılı kanunun istediği tarzda tanzl~ edecekleri 
dell 10,860 lirn katı teminatı 1629 li- kapalı teklif mektuplarını havi kapalı zarflarını en geç belli gun ve saatten 
~dır. Ş:ı.rtnamesl komisyonda görülür. l OJEN bl.r saat evveline kadar Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlığına mak-
Istcklllcrln belli saatte komisyona gel- ANAP Y ~ buz mukabilinde vermeleri. (817) 
meler!. (909 - 12681 ~ Dr. İHSAN SA~Iİ * 

••• istreptokok İstafüokok, pnö- ı - Mevcud evsafı mucibince ta~mln edilen bedeli 14,000 lira olı:m 35 
Nakliye ve motörlü birlikler okulu-! mokok, k~Il, plyosiyanlklerln ton arap sabununun 2,5/ 2/941 salı günü saat 15 de Kasımpaşada Deniz Le-

nun mutfak oc~kl~rının tamiri 2612/ ı yaptığı çıban, yara akıntı ve vnım sat}nalma komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 
941 çarşamba gunu saat 16 da Top- clld hastalıklarına karşı çok j 2 - Ilk teminatı 1050 lira olup şartnamesi her gün lş saati dahilinde 
hanede Lv. amirliği satınalma komıs- ıtesirll taze aşıdır. rııezkür komisyondan bcdelsl.z almablllr. 
yonunda pazarlıkla ekslltmesl yapıla- 3 _ İsteklilerin 2490 sayılı knnunun istediği vesatl-Je birlikte adı geçen 
caktır. Ke§lf bedeli 413 lira 16 kuruş Trabzon İcra kı misyona miıracıuıtıım flı'in olunur. 0323) 
ilk teminatı 24 llradır. Keşif ve şart- * 
nınnesl komisyonda görülür. İstekllle- M 1 .... d 1 _ Tahmlni bedell olan d250• lira ile 500 ndet kömUr kü~inln 
rin belll saatte komisyona gelmeleri. emur ugun an : .?.5)21941 salı giınü s:ıat 15,30 da Kasunpaşada deniz levazım satınnlma ko-

(910 - 12fü') Trabzon hazine! maliyesine bôr\:lU m!syouunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 
İstanbulda Sirkedde Şapçl hanında 2 _ Kat'i temlnntı cl87.50• Ura olup şartnamesi her gün iş saatl da.-
avukat Kulaksız oğlu Ibrahim Lütfi hlllnde meüiir koınlsyondan bedelsiz alınablllr. 

••• 

Kilo adet nezdinde iken ikametgahının meçhu- 3 _ İsteklilerin belli gün ve saatte komlsyona mürııcaatlan. r13G4• 
2560 333 Sığır der'..sl. liyetlne binaen kendisine ilanen tcb- * 

214 34 At derisi. ligat icra kılman ölü Ahmet Adılını 
12 2 Katır dcrlsl. varisi kardeşi Fazıl Nevzatın borcun-
22 35 Sığır başı. dan dolayı s:ıtış:ı cıkarı1an ve binne-

---- tice 2280 numaralı kanun hUkmüne 
2808 404 tevflkan tecil olunan ve muayyen 
Yukarıda clns ve miktarı yaz.ılı de- gunlerln<le taksitler veıllmedlğlnden 

rllerden san vak.ete yaptırılacaktır. ı tecil kararlle ortadan kaldırılarak 
Pazarlıkla eksiltmesi 26/ 2/ 941 çar-j tekrar umumi hükiımler dairesinde 
şam?a günü saat 15,30 da Tophanede satışa çıkanlmasma karar verilen 
Lv. amirliği satuıalma komlsyonundaı Trabzonun Soğuksu köyünde vaki ta
yapılacaktır. Deriler Bahariyede ~v. punun şubat/1338 tarlh \'e 39 nu
Ga.yri mamul a.nbannda görülür. ls~ marasında mukayyet. ve tamamı 
teklllerln teminatıarile belll saatte 1000 lira muhammen kıymetll hanenin 
komisyona gelmeleri. (913-1296) 1152 hissede 1054 sehmi ve keza ayni 

• •• mevkide tarih ve 40, 41 numaralarda 
14,000 adet demir dört köşe halka ve kayıtlı tamamı beşer yüz lira kıymetli 

16,000 adet 3.5 santlmllk tek dilli to- tarla halen fındıklık ve kısmen çam
ka müteahhid nam ve hesabına pa- lığın altmı.,ar hissede elli dörder 
zarlıkla. eksiltmeye konmuştur. İhalesi hissesini mübeyyln gayri menkul 
26/2/ 941 çarşamba. günü saat 15 de 24/ 2/ 941 tarihinden itibaren bir aym 

hitamında 24/ 3/ 941 pazartesi gimü 
Tophanede Lv. Amirliği satınalma ko- saat 14 de Trabı.onda icr::ı. d:ılrcsi 
misyonunda yapılacaktır. Tahmin be- önünde işbu hisseler satılacaktır Bu 
deli 2250 Ura ilk teminatı 1G8 lira 75 gayri menkullerin arttırma şartna
kuruştur. Nümunelerl komisyonda gö
rülür. Taliplerin belli vakitte komis-
yona gelmeleri. (912> (1295) 

••• 
2 adet şorör muşambası ve2 adet 

meşin eldiven alınacaktır. Pazarlıkla 
eksiltmesi 25/2/ 941 salı günü saat 
15,30 da Tophanede Lv. Amirliği sa
tın alına. komisyonunda. yapılacaktır. 
Tahmin bedeli elli lld llrn. kati temi-

ı - Tahmin edilen bedell c14.000• lira olan tlO.OOOo metre erat yazlık 
elbiselik kumaşın 27. Şubat. 941 perşembe günü saat 14,30 da pazarlıkla ek
sııtmesı yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı cılOSO• lira. olup şartnamesi her gün komisyondan a.lı
nabllir. 

3 - İsteklilerin kanunun tstedJğl vesalklc: birlikte ve belli gün ve • 
saatte Kasımp~ad:ı bulunan komisyona müracaatları. 0365> 

* 1 - Tahmin edUen mecmu bedeli cl2400 lira olan mevcut evsafı muci
bince 2500 : 15500 kilo sülyen tozunun 2612/941 çarşamba günü saat 
15 de Kasımpaşada Dt. Levnınn satınalm.a komisyonunda pazarlıkla. ek
siltmesi yapılacaktır. 

2 - Taliplerin verecekleri mlkdarlara göre yüzde 15 nlsbetinde .kat'I 
teminatlarlle belll gün 11ı·e saatte komisyonda bulunmaları. 

3 -·Şartnamesi her gün iş saatlerinde komisyondan alınabilir. (1258) 

* Tahmin Bedeli 
Kr. sa. 

48.000 kilo koyun etl 71 38 
23.500 kilo kuzu eti 68 70 

850 kilo sığır eti 48 77 
ı. - Yukardn miktar, cins ve beher kilolannın ta.hmtn edllen bedelleri 

yazılı üç kalem etin 12/ Mart/ 941 çarşamba. günü saat 14 de kapalı zar!la 
eksiltmesi yapılacaktır. 

2. - İşbu üç kalem etin Uk teminatı o379h Ura c7ı kuruş olup şartno.
ır.esl her gün iş saatleri dahilinde komisyondan 11255• kuruş bedel mukabi
linde alınabillr. 

3. - İsteklUerln 2490 sayılı kanunun tarl!atı dahilinde tanzim edecek
l~rt kapah tek.llf mektuplannı havı kapalı zarflannı en geç belll gı.in ve 
saatten bir saat evveline kadar Kasımpaşada bulunan komisyon ba.şkanlı-
ğına makbuz mukabllinde vemnelerl. 11344• 

natı 7 lira. 80 kuruştur. İsteklilerin 
Yüksek öğretmen okulu eksiltme komisyonundan nümunelerlle bclll saatte komisyona 

mesi ilan tarihinden itibaren 929/349 
Jcra dosya numaraslle her-kesin göre
bilmesi için açıktır. ilanda yazılı 
olanlardan fazla malumat almak is
teyenler yukardakl dosya. numa.mslle 
memurlyetlmlze müracaat etmelidir
ler. Arttınnaya lşthil.k için Jukar
da yazılı kıymetlerin yüzde yedi bu
çuk nisbetinde pey akçesi veya. milli 
bir bankam teminat mektubu tevdi 
edilecektir. Tayin olunan zamanda 
gayri menkuller 3 defn bağmldıktnn 
sonr en çok aıttırnna. ihale edilir. An
cnk attlnna bedeli muhanunen kıy
metin yüzde 75 ini bulmazsa. en çok 
arttıranın teahhüdii baki kalmak lıze
re arttırma on gün daha temdit ve 
on günün hitamı olan 3/ 4/ 941 per
şembe günü saat 14 de icra dairesinde 
yapılacak arttırmada yüzde yedi bu
çuk aranılmıyarak en çok arttırana 
ihale edilecektir. Blıılncl ve ikinci 
nrttınnada talip çıkmazsa. satış talebi 
düşecektir. Gayri menkuler kendisine 
ihale olunan kimse, derhal veya. ve
rilen mehil za.rtındn. ihale bedelini 
daireye tesltın etmez.se ihale karan 
fesh olunarak kendlstnden? evvel en 
yüksek teklifte bulunan talibe ihale 
olunur. Ve aradaki farkın kendisine 

Cinsi Mlktan Tahmin fiyatı İlk teminatı . gelmeleri. ••• (914 - 1330) 

Muhtelif renkte kumaş 40 metre 525 15,75 
» 1D » 60 » 590 26,55 

Elbiselik lacivert kumaş 30 • 625 14,63 
Muhtelif renkte kumaş 250 • 725 135.94 

Yüksek öğretmen okulu erkek talebeleri için lilzumlu olan yukarda 
miktarı ve tahmin bedellerlle ilk teminatı yazılı kumaşların 3/Ma.rt/ 941 
pazartesi günü sant. 10 da açık ekslltmeleri yapılacaktır. Eksiltme :tı.tanbul 
erkek lisesi yanında yüksek mektepler muhasebeclllğlnde toplanan okul 
komisyon unca yapılacaktır. 

IsteitlHerin ticaret odasının Yeni yıl vesikası ve ilk teminat makbuzlle 
blrllltte belll gün ve saatte sözü geçen komisyonda bulunmaları. 

İlk teminat yatırmak ve .şartnameyi görmek isteyenlerin Vefada yüsek 
~retmen okulu idaresine müracaatlnn. cll44ı 

İstanbul Nafia Müdürlüğünden: 

Açık Eksiltme ilanı 
7/ 3/ 941 tarihine müsadll cuma günü öğleden sonra saat 15 de İstan

bu1da Cağaloğlunda. klUn Nafia Müdürlüğü binasında eksiltme komisyonu 
odasında 9770.04 lira. keşif bedelli İstanbul - Edime yolunda. yapılacak. 
rıkaklar inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele eksiltme, Bayındırlık işleri Genel hususi ve fennl şartname
leıi. proje keŞır hulbasiylc buna müteferrl diğer evrak dairesinde görüle
cektir. 

Muvakkat teminatı 733 liradır. 
' İstekİUerln en az bir teahhütte ( 4000) liralık bu işe. benzer iş Y_aptığı
na dair -idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden Istanbul Vilayetine 
ınüracantıa ckslltme tarihinden (3) gün evvel alınmış ehliyet ve 941 yılına 
alt Ticaret Odası vesikaları ile mezkur gün ve saatte gelmeleri I!zımdır. 

( 1224) 

TRAMVAY DURAKLARI 
Elek trik, Tramvay ve Tünel işletmeleri 

Umum Müdürlüğünden : 
Seyrüseferde sur'nt temini ve fazla yolcu nakli mnksadile. mütehassıs 

tir komisyon tarafından tetkik neticesi verilen ve Belediye Yüksek maka
mı tarafından tasvlb buyrulan karar mucibince Tramvay şebekesinde 29 
durağın lağv ve ıı tanesinin de ihtiyaca uygun ve şhndlkllerln civarında 
daha münnsip mahallere nakledilmiş ve bunları gösteren levhaların yerle-
lme konulmuş olduğu muhterem yolculara il:ln olunur. (13~) 

Beher kilosuna 40 kuruş tahmin 
edilen 5000 kllo tıbbi alçı alınacaktır. 
Pazarlıkla. eksUtmesl 28/ 2/ 941 cuma 
günü saat 14 de Tophanede Lv. Amir
liği satın alma komisyonunda yapıla
caktır. İlk teminatı 150 liradır. Şart
namesi komisyonda görülür, İsteklile
rin belli saatte komisyona gelmeleri. 

(916 - 1332) 
••• 

Miktarı 

Adet Clnsl 

tek dllll çıkınklı tazmin ettlrllecett llft.n olunur. 6312 2,5 santimlik 
toka. 

4208 4 santim paldum ucu tokası. 
3500 Ha.mut için burıuıu halka. 
2104 1.5 santimlik tek dllll toka. 
4208 3,5 santlmlik fi6k dllll toka.. 
1052 Hamut ağacı. 
1052 Çavdar sapı siınlt. 
Yukarıda yazılı 7 kalem malzeme

nin pazarlıkla ekslltmes1 27/2/941 
perşı:mbe günü saat 14 de Tophanede 
Lv. Amirliği satın alma. komisyonun
da müteahhld nam ve hesabına. ya.
pılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 
2797 lira 93 kuruş ilk teminatı 209 
lli'a 85 kuruştur. Nümunelert komis
yonda görülür. İsteklilerin belll saat
te komisyona gelmeıerı. (918 _ 13:\4) 

••• 
Ton 

4 kesme makama. 
2 çubuk rnaka.r.ı:ı.a.. 
2 tel şehriye. 
2 arpa şehriye. 
Yukarıda yazılı makama ve şehriye

ler almacaktlr. Pazarlıkla. eksiltmesi 

Çocuğunuza Dadı 

Bulmak için 
cAkşam• ın KOÇUK iLAN

LAR: en ıüratli ve en ucuz 
vasıtadır. 

25/ 2//941 salı günü saat 14,15 de Top
hanede Lv. Amirliği satın alma komi3-
yonunda yapılacaktır. Nümuneleri ko
misyonda görülür. İsteklilerin kati 
temlna.tlarlle belli saatte komisyona 
gelınelert. (917 - 1333) 

DİŞ MACU~U 
Mikropları vOzde 100 öldOrOr, dlşlerl temizler n=-rl .:ı: 

tı r dii etlerini besler ve hastalanmatarına mani olur. 

Hel" yerde OENTOL dls macununu is rarla isteyiniz. 

1 İstanbul Belediyesi ilanlari 1 
Yeşil.köy sahll boyu yolunda yaptırılacak anorşrna.n açık ekslltmeye konul

m~tıır. Keoıt bedeli 1316 lir& 40 kuru.f ve ilk teminatı 98 llra. 73 kurıL1tur. 
K~if ve şartname zabıt -ve muamelA.t müdürlüğü kaleminde görülebllir. 
İhale 7/ 3/ 941 cuma günü. saat 14 de Dalnı1 Encümende yapılacaktır. Ta
liplerin llk temlna.t makbuz veya mektuplan ve ihale tarihinden sektıı 
gün evvel Belediye fen .Lşlerl müdürlüğüne müracaatla alaca.klan fenni eh
liyet ve 941 yılına ait Ticaret odası vesikalarlle ihale günü muayyen saatte 
Da.im! Encümende bulunmaları. 0280) 

Selimiye Tümen Satınalma Komisyonundan: 
ı - Erzak ve eşya nnkllyesı 28/ 2/ 941 cuma günü saat 11 de kapalı zatf

Ia ihalesi yapılacaktır. 
2 - İlk teminatı 1900 liradır. 
3 - Şartnamesi her gün Sellmlyedekl tümen satın alına komisyonunda 

görüleblllr. 
4 - Istek!Uerln belll saatinden bir saat evveline kadar kanuni şekildeki 

teklif mektuplarını komisyona vermiş olmaları şarttır. (1033) 

Bronşitlere KATRAN HAKKI EKREM 


