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1talyanın 
Ak denize 

geçmek 

kaybettiği 

Almanya 

istiyor 

' Bingazinin bu kadar kolaylıkla 

ingilizler 
Bin gaziyi 
zaptettiler 

Pek çok esir ve harp 
nıalzeıneai alındı 

BU SABAHKİ Vichy kabinesi 
istila ediyor 

Amiral Darlan Alman
yaya Fransız filosunu ve 
deniz üslerini vermiyece1' rlngilizlerin eline geçmesi Afrika· 

Cia italyan kudretinin tama.men 
kırıldığına alamettir. Şiınalt Afrl· 
kada artık, Trablus ve Tunus 
hududundaki Grazianl ordulan
rıın döküntülerinden başka kuv
\ret kalmamıştır. Aşağı Afrika.da, 
Eritre ve Habeşistan içerlerinde 
lngilizler, yerlilerle birlikte ağır, 
fakat emin yürüyorlar. Fena 
mevsim gelm~dcn evvel Afrika 
temizlenmiş olacaktır. Orada 
mesafeler büyüktür, aşılması 

güçtür. Ancak, bu geniş çöllerin 
hepsi ne insanla meskftndur, ne 
ôe her yer muhafaza altındadır. 
Gaye, toplu kuvvetleri bulmak, 
italyan ordusunu dağıtmaktır. 
İnn'ili zler bu yolda muvaffak ol
dular. Simali Afrikada italyan Ol'
dusu kalmamış gibidir. Habeşis
tanda 200 bin sivilin nakline te
şebbüs edilmesi, italyanların or~
dan da ümidini kestiğini gösten-

ileri learekati devam 
ediyor. ltalyan muvasale 

hatları da kesildi 

ltalyan 
ordusu 

Bin gazide 
esir edildi 

Londra 8 (A.A.) - (B.B.C.) Bazı ha
berlere göre Vichy kabinesi lstlla et
mek üzeredir. 

Londra 8 (A.A.) - CB.B.C.) İtimada 
şayan bazı haberlere göre amiral 
Darlan Alm.any:ı.ya. Fransız filosunu 
ve yahud bahri üsler vermeğl r eddede
cektir. 

\"Of. 

· İtalya hezimeti sona erdiği, ya
ni Akdenizde harp bittiği sırada 
Almanya işe karışıyor. Bunda~ 
maksad İtalyaya yardım etme 
olmasa gerektir. Zira bu ya_rdım. 
- müessir olabilmek çin - O.aha 
önceden yapılmalı idi. 
Almanyanın Akdenize ge~ek 

istemesi sadece, münhezim ıtal
yanm yerine geçmek, ital~ 
bizzat kullanmaktan aciz oldugu 
hava ve deniz kUvvetıerinden de 
ıstifade ederek Akdenizde harbi 
devam ettirmektir. 

İtalya limanlarına, ' bilhassa 
Skilyava alman tayyarelerile bize-

. · l an den raber çok ınikdarda a m 
askerleri gönderilmesi bu~~ 
!cindir. Diğer taraftan, son gun
l;rde Fransa üzerinde yapılan 
tazvıkın gayesi de budur. Al-
ma~ya, fransız donanmasını 

· · lim nından alamazsa, Bızert a un 

b adakl asfalt yol ve yolun açılış resmiıil yapan Mussolinl 
Li Y Tobrukta Yeni mahalleden geçerken . . 
. · ttaı nların TUnus hududundan Mısır hududuna. kadar sahlli takib 

~tmet9' suretlle yapttklan bu asfalt yol 1822 kilometre uzunt;ıkt~dır. 
İtalyanlar bu yola. <Hat bulva.n) adını venntşlerdir. Yolun uzennde 

·yer yer (İl Duce) ve her kilometrede bir dikili kilometre taşlan 
ilstünde de (Yaşasın l>\ıçe) yazılıdır. Mussolinl bu yolun açılış res
mlnl bizzat yapmıştı. Şimdi İngilizler bu yol ilzetınde i~rllyotlar.J 

Trablus harbinin başiııdanberi 
alınan İtalyan esirlerinin sayı91 

110,000 e baliğ oldu 

Kahire 7 (A.A.) - İngUiz umumt 
karargahı neşrettiği fevkalAde resml 
bir tebliğde Blngazl'nln imparatorluk 
kuvvetleri tarafından zaptedlldlemt 
blldirmektedlr. 

Londra '1 (A.A.) - Londranın se
lAhiyetll kaynaklanndan öğrenildlğlne 
göre Blngazl Uzerlne yapılan taarrus 
hava, deniz ve kara. kuvvetleri tara.
tından elbirllğ1 ile yapılmıştır. Bin
gazinin zaptı ile bütün bu havall İn
gilizlerin eline geçmiş demektir. 
Londranın askeri mahfillerinde be

yan ediliyor ki '1 günde çok çetin bir 
arazide 250 kilometre ilerliyen İngiliz 
ordusu en parlak askeri hareketlerin
den birlni başarmıştır. Son 48 saat 
içinde de imparatorluk kuvvetleri 90 
kilometre ilerlemişlerdir. 
Alınan eslrlerln sayısı henüz bilin

miyor. Fakat Trablus harbinin be.
~ındanberl 110 bin esir alınmıştır. 

« W avel bir sihirbazdır» 
Kahire '1 (A.A.) - Bingazl'nln zaptı, 

bütün mahfillerde büyük blr hayret 
uyandırmıştır. Askeri mahfiller. bile 

(Devamı 7 nci sahifede) 

Lavalçok 
geniş salahi
yet istiyor 

Petain'in vaziyeti eski 
Cümhurreiai gibi olacak 

General Huntziger'in 
de Parise gittiği 

bildiriliyor istifade etmek istiyor. Tunus .. 
en şimal sahilindeki Bizert, mus-
tahkem bir tayyare ve dona~a Paria 7 (A.A.) - (D.N.B.): 

1 b ll Amiral Darlan, dün Vichy' den Pa-üssüdür. Mükemmel kapa 
1 ır - riee gelmiştir. Amiral, muvasalatını 

büvük hangarları, modem müteakip, Fransız hükumetinin jı-manı, · · n taın 
tersaneleri vardır. Sıcılyanı gal altındaki arazıide umumi dele-
karsısına düşen bu limanı alman· gesi büyük elçi B. de Brinon il-e bir 
lar ~elde ederse, 150 kilometr: ge- . v ahatinden avdet eden Reisicümhur Ankara istasyonwıda görüşmede bulunmuştur. 

b aza Dogu sey t....u"'bal .-ıenıerıe ...x ... n..11...,.r İyi haber alan mahfHlerden öğ-nı·şıı· g~ ın· den ibaret olan og :t•ı.n. QL 5vaugu;r-

kl renildiğine göre, amiral Darlan hu jki taraftan da hakim ~laca ar- 7 (Telefonla) - Reiaicümhur lımet İnönü bugUn öğleye gün Pariste baııka görüşmeler de 
~ rtasında Italyanın Ankara fi dir .-1..' h t d ' L • d b' ak V' h ' d" dır. Bogazın o U M lisini ıere en erca.. utuı aıreııcrm e ır yapac ve yann ıc y ye on&-Pantalleria adası da hesaba katı- doğru Büyük Mi et ec cektir. 

lırsa, Sicilya boğazı kolaylıkla ka- müddet meşgul olmuşlardır. . Madrit 7 (A.A.) - Reuter ajan-
ının ve sından: Vichy'den alınan haberlere Panacak, ıngiliz donanmas .. • • 

si ç BınQSZI lf 1 d Al göre Fransız Harbiye Nazın genıeral vapur kafilelerinin geçme gu - a ya a man Hun~iger, Pariae gitmekte olan 

Ordu ve kolordu 
kumandanları ile 
bir çok subaylar 
esirler arasında 

İtalyanların İngiliz mu
hasara hattım yarmak 
teıebbüsleri akim kaldı 

60 ltalyan tankı da tahrip 
edilince l tal yanlar teslim 

olmağa ba§ladılar 

Londra 8 (Radyo bu sabah 

Paris 8 (AA.) - CB.B.C.) Amiral 
D~.rlan, B. Laval, Fransanın Parla 
mumessm B. Brlnon ve işgaı n11nta
kasında. Alman mümessili B. Abetıı 
ile görüştükten sonra dün akşam Pa
risten Vichy'ye hareket etmiştir, Bil 
sabah Vichy'ye vasıl olacaktır. 

Vicby 8 (AA.) - (B.B.C.) Cezair 
radyosunda hük.ümet namına söz söy
leyen general V»ygand, Ltbyada muh
temel bir harekt>t için Fransanın Al
manyaya Bize: te üssünü vereceği ha
berlerlni tekzip eLmiştır. Havasa göre 
general Veygandın Blzerte'ln terki ve
y:ı.hud bu Ilm'9.nc:ı. Alman askerlerinin 
ihracı için müzakere cereyan ettiğini 
de tekzip etnıi~tir. 

saat 8,15 de) - İngiliz kararga- Sot'ya 8 CA.A) -· CB.B.C.) Dün Bul
hı umumisi dün gece geç valnt gar ka'blnesı t;oplanmış ve Hariciye 

ikin i fe kaPd esmı~ tebliği Nazırı B. Popo!, hari~i siyase~ ve Bul. 

Bulgar harici siya
seti değişmiyecek 

ŞU c v ,. c r garlstanın komşularıle munasebati 
neşretmiştir: hakkında. izahat verınlştir. 

Bingazinin zaptile neticelenen Mütea_lnben ba,vekiı B. Filof, Bulgu 
,. . harlct sıyasetlnde hiç blr değişiklik 

askeri harekat esnasında bır olmıyacağını sôyleml§tir. 
Britanya zırhlı ve motörlü kolu 
30 saatte 250 kilometre mesafe 
katederek yolda düşmanın gös
terdiği bütün mukanmetleri si
lip süpürmüş ve dü§manın ~on 
ricat hattını da kesmiştir. 

Bu seri ve cüretki.r manevra
dan şa.,,'Unnış -0lan italyanlar, 
çember içinde kalmış olduklanru 
görmüşlerdir . 

Adetçe faile düşman motörlü 
kuvvetleri, piyade kuvvetleri hi
mayesinde şiddetli hücumlar ile 
Britanya çemberini yararak geç
meğe teşebbüs etmişlerse de her 
defasında çok ağır zayiatla püs
kürtülmüşlerdir. 

Yunanlllar yeni bir 
taarruzu püskürttüler 

Atina 8 (Radyo bu sabah doku?:
da) - Cephede) topçu ve devriye ta
allyetı olmuş, dii§mana mühim zayıat 
verdirllmlştlr. 

Atina 8 (A.A.) - {C.C.B.) Atlna 
radyosu, İtalyanlorın perşembe günii. 
iki saat süret ş!dc!etll bir mukahil ta
arruzda. bulunduk.lannı bildlrml§til'. 
YunanWar şiddetll bir ateş açara.it 
~ilşmana büyük zayiat verdl.nnlşlerdir. 
Italyanlar geri çekilm~Ierdir. <>'za
man süngü ile hücum eden Yunan 
askerleri, Italy:ınlan ilk hatlanndan 
bile geri atmışlardır. Yunnnhlanıı. 
eline birçok esirler ve mühim miktar
da harp malzemesi geçmiştir. İtalyanlar, tanklanndan alt· 

m.ışının tahrip edildiğini görün
ce mücadeleden vazgeçmişıer ve Amerika meclisl 
teslim olmağa başlamışlardu-. bugün yardım 
Esirler arasında bir ordu kuman-
danı, bir kolordu kumandanı, bir kanunu tasdik 
çok yüksek rütbeli subay ve bil- edecek 
yük mikdarda askerler vardır. Vaşington 8 lA.A.) - (B'B.C.) Mtı. 

Mühim mikdarda her cins meslller meclisin!n B. Rooseveltin yar. 
h malz • 4-....:ıı:ı-:-t• dım projesin! bugün tasdik edecelf arp emesı zap~ıı.q ır. zannedlllyor. 
Kerende İtalyanlar niçin --. ---

mukavemet ediyorlar?· B. ':=hurchıll Y~n!1 aktanı 
Kahire s CA A.) - <B.B.C.> zanne- bır nutuk soylıyecek 

dlldiğlne göre İtalyanların Kerende LondnL 8 CA.A) - İngiliz Başvekill 
mukavemet etmeleri Erltrenln merke- B. Churchill yarın akşam saat ylnnl 
zt Asın.aranın müdafaa hazırlıklarını birde Türkiye taatlle saat on blrd9 
tamalamak lçin1lr. radyoda. bir nutuk söyliyecekUr. leş~:~t~~anın bu gayreti şarki zaferinin baş- bahrı·yeıı·ıerı· amiral ~~~::e;a~ ~~~~t::ir· '.Akdeniz bakımından dikkate de-

ğe~verln ilk pıanı. tngiıte••yl ilca Amilleri Tepede/en hala 
111 ............................................................................ .. 

Akdenizden çıkarmaktı. Garpta, İngilizler bu büyük zaferi Romada, Ceno~aCla ve 
İspanyanın yardımile Cebelütta- kumandanlarımn me.h a.· bilbaaıa Sicilyada alevler icinde nk kapanacak, şarkt~ İtalyan • 

duları Mısırı alarak Suveyşe hA.- retine ve ~alz~me}erınm bulunuyorlarmıı 
~~m olacaktı. İspanya yürümedi, mükemmelıyetine İtalyanlar, cephenin 
İtalya maglftp oldu. . . borçludurlar Belgrad 7 (A.A.) _ Afi: ıimal kısmında taarruz. 

Simdi ikinci planın ta.t~ikıne K htre 8 cA.A.> - <BB.C.> tnglllzrt- İtalyan hududundan alınan dan vazgeçerek 
~ d Akdenızı tam a 'd ıcazandıklan zafe , •• d f d k ld 1 çalışılıyor. BU a,.. . "liz ler, Sirenalk ~aJzemelerinln, t~nkla.- raporlarda Alman bahriyeli- mu a aa a a 1 ar 

ortasından ikiye bolınek, ıngı bilhassa :rp tomoblllerinin mü.kem- lerinin Romada, Cenovada ve 
kuvvetlerini Akdenizin şarkında =e~e v~ ounlan kullanmışd ol~- bilhassa Slcilyada bulunmak- Muautr 7 A.A.) - Reuter 
ve arbında ikiye ayırmak, ara- ıarın cüret ve ce~aıctlne,:Cj1u ~k:~ ta olduklan bildiriliyor. ajansının Arnavutluk. hu~u~~nda 

g k smektir. Kahire 8 (AA) - (B ·t ğı beya- bulunan hususi muhabıd bıldırıyorı 
daki muvasalayı e d bir sözcü dün radyoda. ya~ \.ıa.r müs- TepedeJenin alevler içinde olduğu 

Cebelüttarık boğazı açık ol u- natta. bazı mün!C'rl~kkaınrat-~·~sı ingl- .. :l..k.ka ~Ier S ve Yunanlıların ıehri çeviııerek iler-
i Akde b ''t" sırenaı m ı:ı.AA • Ik ğuna göre, bu plan garb - tesna ue:de bulunuyor dem~tir. D .kt fö lük Jjr.ecekleri haber verilmektedir. . 1 

n.izdeki in iliz donanmasına za- Uzler.ln •d k" malzeme l Q r. s:undeoberl İtalyanların cephenın 
g , arba an· Bıngazı e 1 

• • _ Bu işlere ne derun? ~ımal kısmında taarruzdan vazge~ 
rar veremez. Şarktan g ticaret tahrip edılemedı. . _ Derim ki. «İtle falanca mem· rek müdafaada kaldıktan görül-
cak boş vapurlar, yahut ı1 K bire 8 CA A.) - (B.~.C.) .. ın!~~ lekeli ,öyle ihya etti, böyle ihya et· mekteclir. 
eşyası dönüyor. Anlaşılıyor ki as il rthareketinin fevkaladeidsu~~ıı: ti'» d:Ve propagandaai yapılan bir Diğer taraftan Yunanlılar tazyilı.'.-

lu kes- e · ı 1 r Blnaaz e yıı; ., • .,, • • l · 1 'd · k ·• nıaksat garptan şarka yo den sonra Ita yana : .. " ük bir ıas- diktatörlük bile böyle bır netıce ve- erın ı ame ettirme te ve mevzu 
nıektır.' İngiliz kara, deniz ve ha- oldukları malze~!~ft' b~~lamamışlar- riyor... Dimyattaki pirinç .derk.en hUc_,umlanna .de':~~ etmektıedirler. 

k tı . . sas kısmı bu mını tahribe bulgur elden gidiyor • Beşenyet m· Y agmur ve aııı yuzunden her ne ka-va uvve erının e , . 1 • • . • • d • l h • d h hl . · kında oldu- dır. • (A.A ) - (BB.CJ Ita yan- tallah arbk derallll almıtbr... «Dik· ar ıuna cep esın e mu are er 
esnada Akdenızın şar . Kahıre 8dan son zamanlarda t.anzlm tat&lük!• diye ititince nerede ve fasılalı bfr eurett.e cereyan etmifıe 
f~a. Afrikaya ve Yunanıstana lar ;~:~~dllmlş olan Blngazl lım~ı, ne surette oluna olaan llltml '""" de Şkumbl dere91nin mansabı etra-

- Atın ürkek galiba? .. 
- Hayır bayan, sokağın başında kahveci dükkanı açıldı 

Necmeddin Sadak ~~yü: tonajda ~ltı gemtnln birden e- recektirı cGeçl•- ~da J>!b'iik bir faaliQll •uotuı. I 
mirJemesine musaittir. 

(Devamı 7 nci sahifede).~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
açılalı böyle huylanıyor! .. 
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l 

Dün Geceki ve Bu Sabahki Haberler 

Harp tebliğleri 

İngiliz tebliti -----
Bombardıman tayyarele· 

Eritrede 
Keren önünde 

• 
vazıyet 

rinin taarruzları -
• (AA) 1 il. h _ İngilizler, İtalyanlar için 

Kahire 7 . . - ng ız a üd f - k 1 1 b 
.... kuvvetleri umumi karuııahının m a auı o ay o an u 
tebliği: Llbyada lnıiliz bombardı: yeri pike auretile bom
man tayyareleri, 5/6 ,ubat ıecesı bardıman ediyorlar 
Binga2i, Berka ve Gedabyayı bom· 

-
... Gedizin feyezanı 
· \ devam ediyor 

lzmirden Tire ve Menemene 
aanJallar gönderildi 

b11rdıman etmiılerdir. Tonlarca 
bomba atılml§ ve muazzam hasar Kahire 7 (A.A.) - Reutcr mu- Bazi köylerin lialki batka yerlere nakledildi, b"azi 
wultua getirilmittir. Bir düıman tay- habiıinin bildirdiğine göre, lngiliz köylerde binalar yıkildi, Kizılay 95 çadırla 

Romanyada 
gene müsa

demeler oldu 
Bükreıte asker aece, 

aUndüz devriye gezeceli 

Hitler aen,lik ünilorma
iini aiymiı 6 demirmuha

li% tevkil edildi 
~resi tam isabet kaydile tahrip hava kuvvetleri, bilhaua pike sure· ~· 2000 lira gönderdi 
edilmiıtir. tile durmadan Kereni bombardıman t Büknt 1 (A.A.) - (D.N.B.): 

Avcılanmız taarruzi kepılerine etmektedir. Dahiliye Nezaretinin nqrettiii ıün· 
devam ederek Demina tayyare mey- Daha cenupta, Barentudan geri kmtr 7 (A.A.)" - Manisa lle Subaşı köyü de su baskınına delik tebliide, jandarma kuvvetle-
danını mitralyöz at~ine tutmuılar· çekilmiı olan ltalyan kıtalan ricat- Kırkağaçlı ve Muradiye Emira- maruz bulunmaktadır Buradaki rile bir lejyoner grupu arasmda 
_ıır. Yerde bulunan bazı dii•man 1 · d t kt b- .. ,_ ' · Tranıilvanyada Danau nahiycainde 0 

-.. enne evam eme e ve uyu" lem istasyonları arasında tren halkın da tahliyesine başlanmış· b" ld .. '-'l_ı' kt 
tayyareleri hasara uğratılmııtır. miktarda top, tank ve diğer es1iha .. . . ır çarpııma o ugunu uı wrme e• 

Bingazide avcılarımız. düıman terkeylemektedir. münakalesl henuz temin edile- tır. Şimdiye kadar Yeniçiflik kö- dir. Bu çarpışma 2 ıubııtta vukubul· 
mukavemetine maruz kalmadan ke· Londra 7 (A.A.) _ Londra as· memlştlr. Diğer taraftan Aydın yUnde 20, Mahmutlar köyünde muıtur. Bir lejyoncu yaralanmıatır. 
ıif vazifelerini görmüşlerdir. keri mahfillerinde beyan olunduiu· hattında Selçuk ve Kozpınar is- 20 ve Burgaz köyünde de bir ev Bu hadise iıtiına ediline, memle· 
Doğu ltalyan Afrikasında avcıla- na göre, fngiliz kuvvetleri Erittede tasyonları arasında demlryolunun yıklınuştır. Tahliye edilen köyler k.etin her tarafında sükunet vardır. 

nmız muauam bir muvaffakiyet Kerene yalda~aktadır. Daha ce· mevcut arızalan tamir edilmek- halkının tn~ ve ibateleri için ll· Bugüne kadar yapılan tevkifat ye· 
lazanmışlardır. Cenubi Afrika hava nupta Bar.entu mıntakasında daha . . • t ~~ kunu 65 76 dır. Bunların 306 l j 
luvvetlerine mensup tayyarcJer, As- - 1 ,_ .. .1 f • • • d tedır. Gemıencık Erbeyli JS as- zun gelen tedbirler abnmış, kara Bükrcıtedir. 

agır o maı;; uzere ı er eyl§'lmız e· . 
mara üzerinde devriye faaliyetinde vam etmektedir. yonlan arasında bulunan köprü- gün dostu Kızılay da seylA.pzede- Bülaet 7 (A.A.) - (Reuter): 
bulunurken bir miktar dü,ınan av- Hnbe~istanda İngiliz lutaları Gal- den aktarma suretlle yolcu nakli- lerin imdadına yetlşmJştir. Açık- Son isyanda methaldar altı Demir 
cısı ile karşılaşmıı ve bunlardan labat mıntakuında ilerlemektedir. yatını teınln için lAzım gelen ted- ta. kalan halkın barındırılması muhafız, Hit1e• ıenc;Jıiği ünüorması· 
ikisini düşürmüşlerdir. Ayni filoya birler alınmaktadır. Fakat bu- için Kızılay derhal çadır gönder- ~ lab~ olduklara halde dün __ akıa~ 
mensup başka bir tayyare grupu laviçredeki Franaiz bır polıa ve asker karakol mufrezesı 
Bahradan hava meydanını bombar· askerleri avdet ettiler nun için Selçuk kısmındaki ta- miştir. tarafından yakalanmıştır. Bunların 
clıman ederek yerde Ca. 133 tipin· mJratını tkınall icab etmektedir. Gediz nehri dağlardan inen üzıttinde tabanca ve bomba da bu· 
de bir tayyareyi tahrip ctmi~ler ve Vicby 7 (A.A.) - lsviçrecle Vali Fuat Tuksal Menemene git- seller yuz·· ünden yeni tHkınhklar lunmU§tur. 

1 l "d ı · J enterne edilmi• olan F ra ısız asker- -Y A -k t k 1 w b bir petro yangını tev ı ey emış er· ... mlştir. gos·· te...-.frtJr. ~ CT ma ~~ arın nqrettigi ir 
dir. lerinin vatana iadesi nihayete er· . n~ emımame mucıhınce, ordu cuzu· 

K~ren bombardıman tayyareleri- miştir. Son Fransız askerlerini h.a· Seyllp tehlikesine maruz bu- Kizilayin yardİmİ tamları, umumi nizamın idame.ini 
miz tarafından tekrar bombardıman mil tren, dün Fransız hududuna gel· lunan Tuzçullu halkının tahliyesi ve geç dı,an çıkma yasağına riayeti 
edilmiştir. Bir demiryolu ile askeri miıtir. için alınan tedbirlere mahallin.de Ankara 7 (A.A.)' - Kızılay ce- temin etmek makıadile Bükreıte 
binalar üzerine tam isııbetler kay- nezaret etmektedir. İzmirden Ti- mlyeti umumi merkezinden: İz- gece gündüz devriye gezeceklerdir. 
cfedilmiştir. Auab da büyük bir Mahkôm veya malipuaun re ve Menemene seylAp sah.ala- mir vilAyetı dahilinde su baskını- ~undan böyl~: -~ilah alb~a çağrı-
nakliye parkına bombalar bırakıl· firarina sebebiyet nnda kamyonlarla sandallar na. uğnyan yerlerdeki muavenete Iahılecek olan bu~~n ya?udı dokto~-
mıştır. • . . lar, eczacılar, muhendısler ve mı· 

Arnavutlukta da dün Tepedele- vermekten mütevellıd auç göndrllmiştır. Tire kaı.a.sının Ye- muhtaç vatandaşlarımıza A.cil marlar, rütbelerini muhafaza ede-
nin garbinde ve Keahad bölıesinde Ankara 7 (A.A.) - Jandarma· nJçlfllk köyü halkı su IstilAsına yardım yapılmak üzere İzmir Kı- celder, fakat üniformaları üzerinde 
askeri hedefü~r bombardıman edil· lann muhafazasına memur olduiu maruz bulunduklarından Rah- zılay merkezine 95 çadırla 2000 bir husust iprct taııyacaklardır. 
miş ve askeri iqe depo!arile bir mo• bir mahlcum veya mahpusun firarı- manlar köyüne taşınmışlardır. lira gönderilmiştir. Dün akıam entelektüel lejyoner• 
törlü vesait tecemınüü üzerine tam na sebebiyet vermek ıuçunun adrt lerden bir ııup bir toplantı yapmıı 
isabetler kaydedilmiştır. Bu akın ,vezaiften mütevellit bir suç olduiu ve bu toplantıda !silerin ıcfi Horia 
(ok gayri müsait bir hava İçinde hakkında temyiz mahkemesi tara- 7 D Simanın hath hareketini takbih et-
yapılmıştır. Bütün bu harekattan fından bir tevhidi içtihad karan ve- Japonya yeni rapa taVaSSUf mittir. Bu entelektüel lejyonerler, 
tayyarelerimiz salimen üslerine dön- rilmişür. - Demir muhahz teıkilAtının isyanı 
nıüşlerdir. Bu karara göre, jandarmalar 1 • • J k • ? çıkaran veya İsyana ittirak eden 

J"t l tebli~i böyle bir suç iılerse müddeiumumi- üsı.er ıslıyor euece mı. bütün lejyonerlerden temizlenmesi 
Q yan 5 )CT haklarında doğrudan doiıuya ~ap ettiğini biJdirmİJ Ve mÜttcfj. 

Roma 7 (A.A.) _ ltalyan res- takibat yapacaktır. itan general Antonesco"ya müzahe· 
mi tebliği: Yunan cephesinde, kay- Japon donanmaainin Çıkan §8.yİalar hayal ıetlenm ilin eylemitlerdir. 

dedilecek bir şey yoktur. Trablusta ınuı·ııerede Amerı·kalı Siam ki>rfezine gelmesi mahsulü addediliyor 
Bingazinin cenup vadisinde kıtalan· bununla alakadar 
mı:da düşman teşekkülleri arasında f 
tiddetli bir muharebe olmaktadır. asker· ıer Bem 7 (A.A.) - (Havas): s· 

Şarlci Afrikada, Kuen mıntaka· Nevyork 7 (A.A.) _ (Tau): viçre gazetelerinden Tjbcrte de Tri-
91nda muharebeler devam etmekte- Umted Press"in verdiği bir habere. bourg gazetesi, Kardin~I GerHernin 
clir. Cenup cephesinde, dü~an ta· göre Japon harp gemileri Siam ne- Romaya gitmesi münasebetile ecne-
arruz.lan kıtalar:mız tarafından ee- Kanada üniformaaile birlerinden Menam·ın manaabında hi m~mlek:etlerde çıkarılan yalan 
aaretle taıdedilmiıtir. Tayyare te- gelmit 8000 Amerika)İ demirlemi§lerdir. Banıkok bu ne- haberleri tedkik etmekte ve harbe 
tckküllerimiz topçu mevzilerini ve bulunuyor hir üzerindedir. Japon gemilerinin nihayet verilmesini talep etmek 
lamyonlan bombardıman etmiı ve gelmesi Siamla Fransız Hindiçinisi üzere Papanın muhariplere müraca-
~ephane ve benzin depolarında arasında müzakerelere Japonyanın at edeceğine dair sık eık ortaya atı-
~angınlar çıkarmııtır. Lonclra 1 (A.A.) - İngiliz De- tavassut etmiı olmasına mukabil lan bu rivayetleri chayal mahsulü:. 
Düşman Asmaraya ve diğer bazı niz Ticaret Nazırı B. Crosa Amerika Japonyanın Siam körfezinde kendi- diye tavsif etmektedir. 

Jf!rlere taanu:darda hulunmupa da ticaret oda.sının verdiği bir ziyafet- sine üıler verilmesini Siamtn iıte- Mezkur gazete bu Ribi tahminle-
ağır basar olmamııtır. Aamara civa- te demiştir ki: cDemokrasi imalat· mesile alakadar görülmektedir. rin Papalık hükfunetinin ıiyui dü-
nnda avcılarımız derha) düımana baneabıin (Amerikanın) biz.im için ıüncelerirri ve temayüllerini hiç bilmi 
laanuz ederek Gloster tipinde bir külJıiyetli mühimmat imal ettik.ten Albay Donovanin ~n kimseler tarahndan yapıldığını 
tayyareyi düıürmütferdir. Bir ltal· sonra hunlan Amerika ıahillerinde iddia etmektedir. lsviçre gazetesine 
Jan tayyaresi üeaüne dönmemittir. bırakacağına inanmak güçtür. Am~ seyahati göre Papa Pie 12 nin en nazik. ine· 

rilanın garp limanlarında demirli Kudis 1 (A.A.) - Dün Ku· selelerden biri olan Fransız. Alman 

Baltık Almanları 
iki kiti Almanyadan 
Yugoalavyaya kaçti 

bulunan düfman vapurlarına hırsla düı"e gelen B. Roosevelt'in hususi münasebetlerinde ıimd~ye kadar it
baktığunı nktile Amerika gazetele- mümessili albay Donovan Amerika· tihaz ettiği ihtiyatkar hattı hareketi 
rlne söylemiştim. O zaman Berlin· ya dönerken tekrar Londradan ıeç- terkederek noktai nazarını bildir
den yühelen feryad heni çok eğlen- mesi ihtimali bulunduğunu ıöyle- meğe kalkmasını beklemek hiç doğ-
dinnifti. O vapuılar hala oradadır· mi~tir. ru değildir. 
lar ve ben onlara ayni gözle hakı-

Belgnd 7 (A.A.) - Afi: Baltık yorum.> 
memleketlerinden Almanyaya çağı- Nazır hundan sonra demiıtir )tiı 
Jllmıı olan iki Alman bir kamptan cİngiliz donanmaıının Akdeniz !i-
laçmış ve bir trenin altına saklana- loıile ltalyan donanması arasında 
ralı: Yugoslavyaya gelmi§tİr. Bu AI- müıterek bir nokta vardır: O da 
_,anlar memleketlerine iade edilen tudur: Rota İtalya olunca her ilci 
Almanların maruz kaldıkları mua- donanma da son süratle hareket et· 
melenin kehdilerine hapis tehlikesi· melı:tcdir.> 
Di göze aldırmağı terdh ettirildiğini Ziyafette hazır bulunan Londra 
tCiylemektedirler. Ameı-iean Eagle Club reisi B. Ro-

Geni~ mikyasta tazminat Yeri- bert Hutchkinaon da tunları söyle
Jeceğine dair yapılan yalancı bir miştir: cKanada üniforması altında 
-.aide kanarak hütün ma1larını Bal- binlerce Amerikalı lngiltereye gel
tılc memleketlerinde hırakmı§lardır. miı bu1unmaktadır. Bu suretle ha
Halhuki haklannda böyle bir mu· len İngilterede himıct eden 8000 
amele yapıla.:ak yerde k.endilcıi bir Amerikalı bulunduğunu zannediyo· 
kampa sevkedilmifler, soğuktan, rum.:t 
açlıktan mu:ztarip olmuılar ve hür-

u iki Alman, kaçmak hususunda • • 

Köy enstitüleri 
Maarif Vekaleti, 

miktarın çoi'altılmaıina 
karar verdi 

Ankara 7 (Telefonla) - Maarif 
Vekaleti, köy enstitülerinin maksa
da yetecek. bir derecede olmadığı 
kanaatine vararak bu enstitUlerin 
miktarını çoğaltmaia karar veımit
tir. Köy enstitüleri ıüratle çojaltıla
cak ve böylelikle talebe miktan da 
artırılacalctır. 

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

lrlandada E
. etlerinden mahrum edilmitlerdir. Wavel'in Kenyayi 

tün halkın müzaheretine nail ol zıyaretı 
•·Juklarını aöylemekterurler. Londra 7 (A.A.) - Orta Şark lcabinda çocuklarin taJl .. 
ı .1 . .... H b. N . kuvvetleri f ngiliz ba§kumandanı ge- J. • · . tedb. l r 

ngı iZ ~r ıye azırının neral WaveJ·. son gijn)erde Kenya- ıyeıı ıçm ır a ımyor 
hır nutku yı ziyaret ederek orada !usa bir 

Londra 7 (A.A.) - Harbiye müddet kaldığı ifıa edilmektedir. Dublin 7 (AA.) - Setl)~ lr· 
nazın Ronad Cross, bu sabah rad- landa hükumeti, tahmin edilmez 
yo ile cenubi Amerikaya hitaben Rooıeveltin bir hadiselerle lüzum hasıl olduğu tak· 
bir nutuk irad ederek Avrupadaki • • • • d·irde tatbik olunmıık üzere, Dub· 
gıda maddeleri kıtlığının İngiliz nb- miımessılı Çınde lin'deki ve Kingstown eyaletindeki 
lokasının değil Alman yağmacılığı- Şun • King 7 (A.A.) - B. Roo-

1 
çbcukların tahliyesi için tedbirler 

nın eseri olduğunu eöylemiştir. Mu- seveltin hususi mümessili B. Currie •

1 

almaktadır. Bu proje, hükWrıet ta
maileyh, müsavi surette taksim edil- 1 bugün Hongkong" dan Şung - Kinge rafından kadın ve çoculdarın hayat
mesi ıartiyle Avrupanın kafi mik 1 gelmiştir. Kt"ndisinin refakatinde fc- ı larının kurt•mlması elzem telakki 
tarda gıda maddeler.ne malik ol- dera1 Resever bank.m bir mümeıuüli I edildiği :ıaman meriyet mevkiine 
duiunu ,öylemiştir. 1 de bulunmak.tadır. konacaktır. 

Basra yolile 
Ankara gümrüğüne 

mühim miktarda otomo
bil lastiği geldi 

Ankara 7 (Telefonla) - Basra 
yolile yapılmakta olan ticari müba
delelere devam olunmakta ve ihra
cat inkişaf etmekted-ir. Bu yol ile 
mühim miktarda otomobil ve kam
yon lutiii ithal edilmittir. U.tikler 
fimdiki halde Ankara gümrüğünde 
bulunmaktadır. 

Lübnanın siyaseti 
Ne iıtiklilinden, ne de 

Franaaya bağlılığindan 

vazgeçmiyor 

Kudü 7 (A.AJ - Bazı Avrupa rad
yoları Lübna'nın siyası statükosunun 
yakında detfleceğlnl bildirmeleri üze
rine Lübnan hük:Qmetı muhtelif dev
letlere tebllgatta bulunarak Lübnanın 
ne tstiklAllnden, ne de kendisini Fran
saya bağlayan bağlardan vazgeçml
yecetını bildirmiştir. 

lngiltere 
hiikü:mdarları 

Portamouth'ta liava bom
bardımanından en çok 
zarar gören mahalleleri 

gezdiler 

Londra 7 (A.A.) - Kral ve kra
Üçe, dün Porttmout'uu bava bom• 
bardımanlanndan en ziyade müte• 
cssir olan mahallelerini gezmiılerdir. 

Ziyaret evvelden haber veıilme
mipe de az zaman aonra halk kral 
ve kraliçenin aralarında bulundu· 
ğunu öğrenmiıtir. Kral ve kraliçe 
sokaklarda görülünce halkın heye· 
canlı alluşlarile karıılaımıılardır. 
Hükümdarlar amele mahallelerin• 
de"k:i evlere girmitler, halkla görü
ıerek gösterdikleri cesaretten do
layı kendilerini tebrik etmiılerdir. 

En çok hasara uğnyan sokaklar
dan birinden geçerken bir kadın: 

- Majeste, harbi kazanacak mı-
yız} 

Diye ıormuşlur. 
Kraliçe tu cevabı vermİ§l'İr: 
- Evet, bundan eminim, bun· 

dan hepimiz eminiz. 
Kral, kraliçenin sözlerini bir baı 

işaretile tasdik ederken kraliçe et· 
rafında toplanan kadın, erk.ek ve 
çocuklardan mürekkep bir kalaba
lığa demiJtir ki: cKral ve ben hepi· 
nizle iftihar duyuyoruz.> 

Hindistan lngiltereye 
iıçi gönderiyor 

Kibil 7 (A.A.) - Stefani ajan· 
ıından: Alınan habCTlere gör o bu· 
günlerde Hindistanda İngiliz sanayii 
merkezlerinde çalışmak üzere İngil· 
tereye gönderilecek olan amelenin 
Hk grupunun seçilmesine baılanmıı· 
tır. 

::rJJilD ı l nTrJ :r:rr;.mm:IIlLll"'~ı T!lll: 111 ~J!:"ir.ITI ~--

ÖLÜM 
Gazetemiz nıürettiplerinden Meh

med Fevzi ve kasnp Yaşar Uslunun 
bııb:ıları Kemaliyeli Mustafa Uslu ve
fat etmiştir. Cenazcs• bugün öğlt>yln , 
Kıztaşındaki evlerinden kaldırılacak 
ve Fntlh camı şcr!tlnde namazı kılın
dıktan sonra Edlmt>kapıd:ıkl şelıidUge 
de!nedllecekti;-. 

ALi Da VELi 

lntizamperver kadın 
böyle mi olur? 

Ali - Bir mektup aldık .. , O-
kuyayım da, dinle, Veli ... 

Veli - Oku bakalım. 
Ali - (Okur): 
•Evlenmek istiyorum. Hayat 

a.rkadqımda aradıiım vasıfların 
başlıcalannı şunlar te§kll etmek
tedir: intızamperver olması, el 
n ev işlerini 1y1 bllmesl ... Çünkü 
beni anlatayım: İnUzamperverlm. 
el ve işlerine fevknJAde meraklı
yım. Bir aHe blrllğlnln tam bir 
lbenk içinde devamını temin ede
cek başlıca fımll, kan ve kocanın 
hemen hemen aynı yaratılışta ol
ına.'1dır. Birinin hevesli olduğu 
şeye diğerinin lfıkayıd kalması 
evin tadını kaçırır ve böyle b!r 
yuva hernn yıkılmak tehllkesln
dedfr. 
Şehrimizde izdivnç ılftnları neş

reden gazeteler var. Bunlardan 
blrlslnde yazdığını evsafta bir 
bayanla evlenmek istediğime dair 
bir 11An neşrettirdlm. Aldığım beş 
mektuptan beşinde de fevkalıide 
1ntlzamperver olduklarından el 
ve ev işlerine so.'l derece düşkün 
bulunduklarından bahsediliyordu. 
Bu tayanlarla birer birer tanış
tıın. Süslenmlşler, puslenmlşler; 
fakat bende, yazdıklarının tama
men aksine bir kanaat hasıl ol
duğu için lafı kısa kesip kendile
rinden uzaklaştım. Mesela: Fev
kal!de ıntizamperver olduğunu 
bildiren bu bayı>.nlardnn birinin 
tırnaklarındaki boya kabuk ka
buk kalkmış ve bozulmuş. Digcri
nln tayyör yakası ütü yüzü gör
memiş; kırış kırış! ötekinin kom
binezon eteği manto eteğinin hi
zasını aşmış .•. Bunlar bir kadının 
1ntizampernr olmadığı hakkında. 
tan dellller de~ıı mldlr? Şu mek
tubumla. sizi rahatsız edl§lınln 
sebebi, bir kızın veya kadının 
evlenmeğl temin edinceye kadar 
kendisini erkeğe - ar.'ında olma
dığı halde - erke~ln istediği gl
bl gö.stermelerld!r. Bvlenmeğl te
min edinceye kadar erke~ln bü
tün huylarına, bütün isteklerine 
ayak uydurmuş görünüyorlar. 
Sonradan iş fos çıkıyor ... İşte ayrı
lık sebeplerl... İşte nikah dalresln
de başlayıp kısa bir müddet ~on
ra adliyede hitam bulnn bir e\ll
lik!... Bayanlarımıza. lcab eden 
tavsiye ~e izahını size bırakarak 
mektubuma nihayet veriyorum .• 

Ali - Ne dersin? 
VeH - Mektubu nc~redelim. 

Anlayana sivrisinek saz gelsin .. . 
Hani kötü bir çeşid ticaret var· 
dır: Mostralığı iyi gösterip alt ta
raftan kötü malı sürmek... O 
kabil tüccarlar nasıl Hlisa mah
k.iiınsalar, aldatmaca zihniyeti 
ile aile kurmağa kalkacak ha· 
yanlar da öylece yuva sahibi 
olamazlar. 

Aliveli 
L • 

Hava akınları 
Fransa.da İ§ga) altindaki 

yerler bombalandi 

Londra 7 (A.A.) - Resmen bil· 
dirildiğine göre, İngiliı: bombardı· 
man tayyareleri, evvelki gece, düa· 
manın işgali altında bulunan arazi· 
deki istila limanlarını bombardıman 
etmişlerdir. Londra, dün ıakin bir 
gece geçirmiştir. Son 16 gecenin 14 
ünü payitaht sükun içinde geçirmiş· 
tir. Büyük Britanyanın sair aksa• 
mmda da sükllrı hüküm sürmÜ§tÜr. 
Gecenin ba~langıcında dü§lllan tay· 
yarelerinin lngilterenin garp tehir· 
]erinden biri civarında ve Galles 
memleketinin cenubunda krrin bir 
ıehir yakınında bulunduğu zanne
dilmiı ise de hiçbir hadise olmamıı· 
tır. Dün gündüz de İngiltıere üze
rinde hiçbir tayyare seferi yapılma· 
mııbr. ı 

Hava ve Dahili Emniyet Nezaret
lerinin reemt tebliği, düfl'Jlan tayya• 
relerinin 6/7 ıubat ıccesincleld faa· 
liyetini ıu suretle tavsif etmektedir ı 
Evvelki gece düıman aarp aahill .. 
d üzerinde pek az faaliyet. ıöıtor
miıtir. Bomba atılmıı olduiuna dair 
haber yoktur. ' 

Ka demeli? 
Bazı fırınların üzerinde cfu· 

run:ı> diye yazılı. 
Bu, eskimi~ bir ıekildir. 
cFurun:t 

dememeli; 
«Fırın> 

demeli! 
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Et narhı 
Bwhan Belge Tan gazetes~ 

M .. eli 'm yazdığı bir makalede a: us ea 
İçyÜZÜ» diye bir serlevha kullanınlf· 

•-= •• ellen• Okuyunca anhyorm: - cmus 
ten murad, «Almanya • lt:alya • Ja· 

kararlaşıyor 

Komisyonun teklifi 
karaman65, dağlıç 70, 

kıvırcık 75 

mecl·ıse verı·ldl dün toplandı ~ :.:::~~!tir·:ı:: arız oldu. İnsan bayabrun ne suretle 

B • k - lfeçtİiini hesaplamak... Meseli bii· 
ır &O ağın İsminin tün bayatunazda ne kadar zamanı. 

ponya:ıt. , ·-•-•~ la 
Bu yeni mefhumun dil .llll'11aP • 

Geçen seneye nisbetle beş biiı 
liraya yakın bir fazla/ık var 

değiıtirilmeıine karar nu.za :vemek Yemek iç;n aarfediyo· 

d• ruz? UY\lmak için harcadıiumz rmdan sonra çıktığı muhakkak. Bur
han Belge de -kendisini iyi .bili· 
riz- yüzde yüz inkılipçı. yem ta• 

Perakende et flatlerl için kasaplar 
lrketlnln blr liste hazırladığını ve bu 

fıstenln flat mürakabe komisyonuna 

ver 1 vakit ne kadardır 7 Büt.. ·· ··• .. d ._ un omru 
muz e • 0 nUfmak icin ayırdıiınuz 

Umuml meclis dün Vail ve Belediye zaman Yanyana eldeme kaç sene 
Relsl Dr. Lut!l Kırdann relsllA1 al- eder? rallıaıdll'. • 

7 Öyleyse niçin crnüsellen. dıyoı: tında toplanml§tır. Riyaset makamın- Bu ııibi iatatiatikleri okurk • _ 
Mekteples-imizde bu hendesı. ~ 
adı çoculdarunıza cüçgen• dıye og· 
retilmektedir. Burhan Belge evaa
fmda bir münevver bile, 7 /2/1941 
de cyeni bir mana» bakkmda cesld 
kaim• ı kullanana usmı uzun düti
nülecek feydir. ,__,!1• 

Evl&tlanmızla aramızda bir aua 

erildiR'inl yazını§tık, Kasaplar şlrke
v in listesine göre perakende olarak 
l~anbulun her tarafında karaman çesi dün umum! meclise verilmiş- sı için 105,335 lira, maarif işleri 
etinin tııosu 70, daRlıcın 75, kıvırcığın tir. Harpten mütevellit gıda ve için 2,216,867 Ura, konmuştur .• 

k l'Ultan satılması istenmektedir. . . d b 
so u ıarın verdltl flatler- diğer maddelerin fıatlenn e azı 1940 bütçesinde maarif tahsJsatı 

1941 senesi vllAyet masraf büt- miştir: Yollar ve köprülerin inşa-

~::~~ :: tenzllo.t yapDU§, ka- art~tar olduğ'undan bunlann sa- 2,130,377 lira idi. Bu tahsisatın 
ramanın kilosunu 65, ciallıcın kilosu- tı.şlannı karşılamak üzere muhte- artırılmasından maksat, bu sene 
nu 70, t.rvırcığın kilosunu 75 kuruş telif fasıllara bazı zamlar yapıl-

dan gelen bazı tezkereler ald oldu~ aaıı kendisini faraza ı 7 ~an 
encümenlere havale edildikten sonra madan kon aene '8'• 
mülkiye encümenin bir mazbatası o- L .Ufuyor, 22 sene çene ça
kunmuştur, Mazbataya göre Taksimde Y_or, d~ikodu yapıyor, 18 sene 
su depolannın müntehasında yeniden mutemadıyen uyuyor zannediyor. 
açılan sokağın csular arrı.lığı = veya Bu iatatiatiklerden birinde l'arİp 
csu aralığı = ~e anılması teki!! bir feY rözüme ilifti: 
edllm.lş, fakat encumen, su depol~n- 80 YllflDa kadar Yllfayan bir er-
nın clvannda bulunmasını göz5nune kek hayatının il.." h-~- ~·-· •. _ 

tür uçurumu açılmıyor mu 7 

Espland - gezi 

h 1kl flat 1.1s vilftyette mektepsiz çocuk bırak-
~!~ ~:~t e:eı~ıet:e göndermiş: mıştır. Vilayet masraf bütçesin~ mamak için yeni tedbirlere baş 
tır. vekAletten cevab alındıktan son- ad.t kısmının ycktlnu 3,489,323 lı· vurmaktır. 
ra on bef günHlk narh usulü b~ya- ra 80 kuruştur, fevkalade kısnun 

alarak bu yeni sokağa. (Sarnıç soka- .. 1 
w ..... ve ıaı 1runu-

~ı> adı verilmesini muvafık görmüş- n~ de kravat baglarnakla geçirir 
tür. Meclls, mazbatayı kabul etmiştir. IDl4··· 

Hasta olan llzadan B, Ekrem Tur'a iki hafta ve iki lfiin !.. Vakıa mü-

Taksim meydanma isim verilınek 
İsteniyordu. Burası, Milli ~1~· 
rinde yapıldığı için onun 7....-• ... 
mine izafe olunacak. 

aktıt , Ziraat ve veteriner h·Ieri için c · yckünu da 1,026,295 lira 8 kuruş- ""i 

Lüks 
mağazalar 

tur. Her iki bütçenin yekıinu 167,312, sıhhat işleri için 140,010, 
muhtelif masranara da 3,489,370 4,515,618 lira 88 kuruştur. 1940 
lira konmuştur. bütçesinin yekunu 4,510,770 lira-

dır ki, aradaki fnrk 5000 liraya ya- Fevka!Ade losma gelince: Baş
londır. Pahalılık yüzünden mü- lannuş şosclcrle köprülerin ikma, 
bayaası Iı1zım gelen kısımlara li, yeni yol inşası için 268,000, üç 
bazı zamlar yapılmışsa da di- senelik yol programı için yeniden 
ğer bazı fasıllarda yapılan ta- 27,000, şehir okullan inşa ve 

on gün mezuniyet verilmesine ve Aza- hİın bir zaman deiiJ. La.kin gırtJa
dan B, Zahidin tek.Ufl ile divanı riya- ğunızm üzerinde bir düğüm yapa· 
set tarafından lstırsar hatınnda bu- cağız diye ömrümüzden - bu kadar 
lunulmasına karar verllmlftlr. Mcc- kua bile ol~ - ik: hr.fta, iki gÜn 
lls, salı günü toplanacaktır. vermek hakikaten yazık ••• 

Havagazından 

zehirlenenler 

Geçenles-de bu kravaıt meselesine 
dair bir arkadllfırn ,u hikayeyi an
lath: 

Vali Lütfi Kırdar, hususi bir mec• 
liste: 

• .. .. land'ı mı desek? • - ınonu esp - KüçüklüRümde nıelctepte iken 
bü- hocamız vardı. Bu zahn aakah 
pek uzun ve heybetli wi. Bizi derse 
kaldırdığı, yahut kendisi ders ve:-
diii zarna.'llarda elile bu heybetli 
sakalı ikide bir sıvazlardı. 

diye sonnu,tu; ı.atırlıyormn. . 
Ve timdi haber alıyorum ki, lbuiba-

'- • Ga ı raya cgezi» denece&mlf. 

Ticaret müdürlüğü 
7 ticarethane ayırdı 

«İnönü gezisi». d •. d 
cGezi» nin Tarama ergum e 

bir tek manası var: Seyahat. .~a
sen biz de öyle biliyorduk, Bu mm• 
de bir de dokuma vannQ diye kula· 
ğuna çalındı. Fraruıızca «Promena
de dea Amrlaiu deki <'promenade:ıt 
anlamına «gezi» yoktur: ~ğer , bu 
mefhum kartılığında yeru bil' k~lune 
yaratacaksak diğer mana~ sfade 
eden bir lafzı niçin seçmeil? , d 

Esplande kelimesinin ~ousae a 
tarifi ,udur: (İtalyanca spuanata ke· 
limesinden alınmadır. Bir .. k~e, ya• 
but abide önünde düz, uatu lçık, 
bir uha). 
A,ağı yukan Taksim meydanının 

tarifi. d ğil bey-
Demek bu, frans~ca e ' 

nelmileJ bir kelimedır. •~-d d" 
«Bulvar» sözü gibi «~1 ... • » k•: 

bil" vr eyse es ı ye lisanımıza geçe ~·. . ... d 
d .. .. cİnönü gezıaı,. ıozun en u,unce . 
daha elveritlidır. "b" bul 

Belki öz türkçe b&fka ~ ır u-

F k t herhalde cgezu uygun nur. a a 
değildir. (Va _ Nu) 

•••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 
Sanat mektepleri iki 

devreye ayrılacak 
Be sınıflı sanat mektepıe:inln iki 

d ş ,. taksimi Mnarlf Vek~leti ta
evrcY ~ ,. "l ··ştur Mek-

r:ıfından muvafık goru mu , 
teplerin ilk üç sınıfından çıkanla:ı~ 
bir diploma verilecek, bunlar f:b1 -
kalardn sınai müesseselerde iş u a 

' ·k· nıf da ihtisasa bileceklerdir. Son ı 1 sı 1 a rılmı tır. Bu iki sını!ta okuyan nr 
d~ blr !matta ihtisas yaparak mezun 

olacaklardır_, -----

Ekmek narhı pazartesi 
tetkik edilecek 

Fiat mürokabe komisyonunun un 
finUerlne bir mlkdar zam yaptığı ya
zılmıştı Bu s:ıbahtnn itibaren unun 

1 ioso kuruşa satılacaktır. Bele,:-
çuva ı rtesi gunu diye narh komisyonu paza 
toplanacak, ekmek fiatlnl tedkik edt~: 
cektir. 10 parn zam yapılması ih 
mallnden bahsedllıy~ 

Kömürü pahalı satan 
kömürciiler kapatı~.a~a~ 

Şehrin bazı semtlerinde komurcule
rin fiat müralmbe komisyonunun ka
ran hlUHında fazla fiatle s~tış yap
tıklıın görfümüştür, Yapılan şıkliyetler 
üzerine nçılnn tahkikat bunu y:ıp:ın 
kömürcüler, şnyed evvelce ceza al
mışlarsa bunların dükkıinları kap:ıtı-

ıacnktır. 

Mıntnka ticaret müdürl~ğü yüzde 
em kı\rla mal satabilecek luks ınıığa
zaları tesbit etmiş, aHikadarlara teb
Hgat yapmıştır. Bunlar B:ıker, Rekor, 
Llvon, C,K.M., ımren, Toledo, ı;>eko
rıısyon mağaza ve tıcarethan;sı:,ıd~n 
ibarettir. Bunlardan başka m~durlu
ğe lüks mağazn olmak için muracaat 
ed~nlere red cevabı verilmiştir. Lüks 
mağazalarda yüniü, ipekli ve pamuk
lu kumaşlar yüzde elll tarla, diğer 
mallar lı.zamt yüzde yirmi beş kfı.rla 
sa tılabllecektir. -----

Tiftik ihracat birliği 
kongresi toplandı 

Birliklerin yıllık kongrelerine devam 
ediliyor. Dün öğleden sonra ticaret 
odası salonunda tiftik ihracat blrliğl 
kongresi toplanml§tır. Riyaset divanı 
intihabı yapıldıktan sonra yıllık me
sai raporu ve bütçe okunmuş, tahib 
edllmlştır. Tiftik ihracat imkanını te
min eden Ticaret VekHlne teşekkür 
telgrafı çekilmesine karar verilmiş, 
yüksek ticaret ve 1ktisad fakültesi 
talebesinden altısının ayda yirmişer 
lira ücretle her gün öğleden sonra 
birlikte 'Vazife görmesi kabul olunmuş
tur. 

Bu sene bir milyon iki yüz bin kilo 
tiftik, elll bln kilo keçi kılı, otuz bin 
kilo kltrenln lhrııcı temin edilmiştir, 
İhracat lşlerlle meşgul olmak üzere 
birlik 11.zası arasından üç klşl seçllml.ş, 
toplantıya nihayet verllml.ştlr. 

Tramvay bandajı 
Amerikadan getirilecek 

Tramvay bandajı için Amerik:ıy:ı 
serbes dövizle sipariş yapılması ka
rarlaştırılmıştır, Maamaflh ,Ro.mnnya 
ve Mcaristana da ayrıca lptıdaı mad
deler mukabilinde sipariş yapılacak-

t. Bu hususta hükumetin musaadesl ır. 

alınacaktır. 

Karı koca kalaysız 
. ı ' kaptan yemek yemış er. 

Kocamustnfapnşada Sumb~le!endl 
civarında oturdukları evde ölu ~l~,rak 
bulunan B. Osmanla karısının olum
! , hakkında yapılan tahkikat bit
:ı~~ her ikisinin de son derece k~lay
sız kalmış bir tencereden plşirdı~lerl 
pilavı yemek suretlle şiddetli zehırle
nerek öldükleri tesb~llmlştır, 

- --
Dün 400 bin liralık 

ihracat yapıldı " 

sarruflarla bütçe yekununun ka- istimlaki için 25,000, köy okul- Vakaların boru patlama
bar:masına meydan verilmemiştir, lan için 15,000, yeni hastane için sından ileri gelmemiş 
Bü~enin adi kısnunda bilhas- 300,000 lira tahsisat konulmuş

sa şu kısımlara ehemmiyet veril- tur. 

Bir gün ııe:ıc bu hareketi yapar
ken telasla: 

KÜÇÜK HABERLER 

* Kadırgada oturan Mehmet ismin
de bir arabacı, çıplak beygire binerek 
Clnclmeydanında dolaşırken düşmüş, 
başından ağır surette yaralandığın
dan polis tarafından hastnneye kaldı
rılmıştır. * Dün, Şchremlnlnde Arpaeınlni 
mahallesinde kunduracı Sadığın evin- 1 
de bir yangın bıışlangıcı olmuş ise de 
derhal yetişen itfaiye tarafından ateş 
söndürülmüştür. * Slnemnların mntinelerbıde altı ve 
süvarelerde on iki yaşından aşa~ı ço
cukların kabul edilmesi yasaktır. Si
nema idareleri giee üzerine ve halkın 
görebileceği yerlere bu ya.sa~ı natık 
levhalar asmağa mecbur bulunmakta
dır. Dün zabıtaca yapılan kontrolda 
Istanbul clhetınde iki sinemanın bu 
emre riayet et.medlğl görülmüş ve sa
hipleri hakkında ceUl zabıt varaka
ları tanzlm edllm.ı.,tır. * Beyoğlu tarafında Mehmed ile 
Asiye isminde iki, Beyazıdda da Meh
med isminde diğer bir dllcncl polis ta
rafından yakalanmı~. dün adliyeye 
verllmlşlerdlr, Dilenciler üzerinde bi
rer miktar da para bulunarak müsa
dere edilmiştir, 

Aldığımız 
mektuplar 

Postanelerde telefon 
meıeleai 

Telefon idaresi işletme umum 
müdürlüğünden: Gazetenizin 17/ 
1/ 1941 tarlhll nüshasında CBöyle 
şey olur: mu?) başlığı altında in
tişar eden yazı görüldü. 
Şehir içl konuşmalarında. halka 

kolaylık olmak üzere İstanbul, 
Beyoğlu ve İstanbulun mühim lo
kal merkezleri dahlllnde blrer 
kabin ile ankesörlü telefon cihaz
ları vazolunması mukarrerdir. An
cak, Avrupaya slparl.f edilmiş olan 
Ankesörlu cihazlar, ahvali hazıra 
dolayuılle İstanbula geç vürut 
etm{f olduğundan bu hususta alı
nan kararın tatbiki geclk.mlf bu
lunmaktadır. Maahaza o cihazla
rın tesellüm muamelesinin üze
rinde çalışılmakta olup tesellüm
lerinde bu noksan da derhal ta
mamlanacaktır. 

Son günlerde şehrimizdeki havaga- - Eyvah ..• dedi, kravatımı bai-
zından zehirlenme hadiseleri etrafın- lamayı unutmu,um! •• 
da Vali B, Lütfi Kırdarın emri üze- Bi. hepimiz hayretler İçinde ona 
rine polis ikinci şubeslle Beledly~ fen balu;orduk. Zira salı.ah o kadar 
ve makine şubesinin yaptığı tahkikat uzundu ki bunun altında bir kravat 
neticelenmiştir. Bu vakalardan biri, olup olmadığı belli d-~"'d" H 
9 kAnunusanlde Karaköyde Fatma 1 • • ~0 ı. .. ~ 
namında blr kadının çay pişirmek mız bwm bu saşk;nlıgımız uzerme 
üzere ha.vagazı musluğunu açık bı- bllfıru yukanya dogr ı kaldırdı. Ba 
rakmasından dolayı zehirlenerek has- suretle Akalanın altından boynunu 
taneye kaldırılmn.sı ve llclnclsl 12 görebiliyorduk. Hakikaten 0 gÜııa 
kAnunusanlde Tarlaba.şında Fmn so- kravat bağlamam.lftı .•• Unutmuftu. 
kağında 24 numaralı evin orta ka- Dinlediğim bu hikayeden sonra 
tında Mığırdıçla kansının ölümü ve kendi kendime dü,ündüm. Arkada
evin üst katındakl ev sahlbl Marl ile ,urun boa.aı bu ukal:n altında hiç 
dlğerlerininl ze.~lrüleı~~rek ~asdtanBeye görünmeyen kravatını bağlamak 
kaldırılma arı, uç ncu va~ a e- · · k' bil" 
şiktaşta. Yıldızda 16 numaralı evln ı~m un U: ~enel~~ce "! ~adar ~
altındaki 18 numaralı dükkfl.nda 16 limam ve ıtina gostermışti! O du· 
yaşındaki Andon :ve 14 yaşındaki Dl- ğümü güzel, buruşuksuz, ne büyük, 
mltrlnln zehlrlenrelı: haataneye nakle- ne küçük, tam kararında yapmak 
dllmelerl hadlselerldlr. için her rün biç deiilae bir dakika-

Her üç vaka hakkında da yapılan ıuu buna vennitti ya •.. 
tahkikatta aokaktaıı geçen havagazı Halbuki bütün bu itinanın vüca
teslsatında bozukluk olmadığı ve baca da getirdiği eaeri. düğümü kirnae 
açmak gibi bir ~nza Ue tesisatın ze- görememitti. Hatti aakalıDUl altm
delenmediğl anlqılmlf, aynı surette da bir kravat bulunuo bulunmaclıjı. 
ev içinde de havagazı tesisatının bo- m bile d" •· im 
zuk olmadığı görülmüştür. Tahkikatın G""rül'" uaun~ :. ~~~· L_ 
neticesine göre bu havagaz.ı kazaları- 0 uyor iZ m-ar uazı 
nın tesisat bozukluğundan değil, olsa feYles-e: «Bunu yapmasak, tunu 
olsa havagazı musluklarının açık bı- bağlamasak, filan feyi RiYmesek 
rakılmasından ileri geldiği tahmin olman diye takllıp kalmqız. Yazık 
edilmektedir. hayatnnızda bof yere ha:-cadıiunıa 

Y k 1 h 1 
iki hafta, iki güne.,. 

a a anan eroinci er 
* Dün yapılan kontroldıı Eminönü 

cihetinde tramvaylar yürürken inip 
binen 24 kişi birer Ura para cezasına 
çarptırılmıştır. 

Gişe salonunda yemk yenilmesi 
sureti katiyede menedilmiş ve 
müesebblbleri hakkındaki icap 
da yapılmıştır, Zabıta, son yirmi dört saat zarfın-

L J da bazı esrar ve heroin satıcı ve kul-

l likmet Feridun Es 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• * Dün yapılan seyrüsefer kontro

Hinde karnesiz çalışan uç, sıhhi mu
ayenelerini yaptırımıyan on iki, mü
hürsüz plakalı otomobil kullanan altı, 
numaralı kasket giymeyen bir, oto
moblllne istiap haddınden fazla 
yolcu alan bir, otobüse istiap had
dinden fazla. ndam alan bir, pazarlık
la yolcu taşıyan bir kişi hakkında ce

~------------.J lanıcılarını yakalayarak adliyeye tes
Örfi idare komutam 
Hayvanları koruma 

cemiyetinin merkezini 
ziyaret etti 

Türk Nöro - Pıihiyatri 
cemiyeti 

za zabıUan tanzim edilmiştir. * vem karakolu karşısında m!lli korum~ c.emiyetinin merke~lni .ziya
emlAke ald bir bina Ue Beşlktaşta ret ctmışhr. Komutana cemıyctın fa
Bnıbaros türbesi karşısında eski rüş- aliyeti ve gayeleri hakkında reis ve
tiye mektebi binasının vill\yet tarafın- kili ve fahri katip izahat vermişler
dan satın alınmasına karar verilmiş- dir, Komutan bilahare hayvanlara 
tir, Bu binalarda yeni birer llkmektep mahsus olan hastaneyi gezmiş ve 
açılacaktır. t k" d'l 11 • ' k"k · · 

Örfi idare komutanı general AH 
Riza Artunkal Türkiye hayvanları 

* Zincirllkuyudakl asri mezarlığın 
dahili yollıırının yapılması ve b:ızı 
inşaat 7000 liraya bir müteahhide 
ihale edllm.lştlr. 

a ıp e ı en usu en tet ı etmıııtu. 

Adliye Vekili Ankaraya 
gitti 

lim etmiştir. Kasımpaşada Bahri-~
roln sattığındnn, Yeşllköyde Arif esrnr 
ve nfyon kuUandığından, aynı semtte 
Nlko esrar ve afyon sattığından, Kiı
çükpaznrda .Mehmed heroln sattığın-
dan, Flruznğada Mustafa, Nihnd he
roin satıp kullandıklarından, Çem--berlit.aşta Muhiddin esrar satarken, 
Kasımpaş:ıda Agop, Ayvansarnyda Tu
ran esrar satarlarken, Süleymnnlyede 
AU heroin çekerken, Tophanede Os
man Akgöz zehir muptelülarına he
roin verirken. Vefadan Fethiye ve 
Ahmed 1slmlerlndekl şahıs ellerlndekl 
otuz dört paket herolnl zehir müpte
lfılarına dağıtırlarken, Tophanede 

Akıl ve Sinir hekimleri cemiy~tl 
bu sene yıllık içtimııını Bakırköy 
Emrazı akliye ve asabiye hastaha
nesinde yapmı:ılardır. Yem ider" 
hey'eti intihabında: Prof. Maz~dr 
Osman Uzman: Reisligc, Prof. Fah
rcttin Kerim Cökay: Rei5 vekill;ği
ne, Dr. Rahmi Dumnn: Umumi k" • 
tipliğe, Dr. Faruk Bn)•ülkem: Vez· 
nedarlığa, Dr. Leml\n Tüzemen: 
Celse katipliğine seçilmişlerdir. 

Atış müsabakaları 
Ahmed heroln ve afyon satarken. Şeh- Ankara 7 (A.A.) _ Beden ter• 
reminlndc Bedri esrar içerken, Sa- biyesi genel direktörliiğü her sene 
matyada Manol ellndekl yirmi gram § b t f d "k k det p-
csran müptelfı.larına dağıtırken, Be- u 11 , ayı zar ın 8 yu se m e 

* umumi meclis ~ütçe encümeni 
dün toplanmış, varıd:ıt bUtçeslnln 
tedklklle meşgul olmuştur. 

Dün muhtelif memleketlere dort 
yüz bin liralık ihracat yapıl~,1ı~· 
Almanyaya ve Mısıra yaprak tu ' 
İsviçreye sus:ım, kum darı, Isveçe 
bar&ık gönderilmiştir. 

Dün Almanyadan demir eşya, b_?ya, 
kağıd, Romanyadan mukavva, kağıd 
iUıal edllmlştlr. 

* Belediye zabıtası talimatnamesi
nin umumi meclisin bu devresinde 
behemahal çıkarılması knrnrla.ştınl
mıştır. Meclisin salı günkü toplantı
sı, bilhassa talimatname müzakeresi
ne tahsis edilecektir. Meclis, bütçe 
müzakeresinden evvel talimatnamenin 
müzakeresini bitirecektir. 

Rahatsızlığı dolayıslle birkaç gün 
evvel şehrimize gelırtlş olıın Adliye 
Veklll B, Fethi Okyar lylle§llllştlr. Ad
liye Veklll dün akşam Ankaraya ha
reket etmiş, Vali B. Lütfi Kırdar ve 
adliye erkiinı tarafındıın uğurlan
mıştır. 

yazıdda Halid heroin satarken Gala- ler, lıseler ve ortaokullar arasında 
tada Hasan bir arsada esrar içerken genci direktörlük atı_ müsabaka• 
yakalanmışlar, üzerlerlndc bulunan J na1!,1ile bir atış mü~a~akası ter,~İp et• 
esrar heroln ve afyonlar müsadere mcge karar vermı~tır, Bu musaba
edllmiş, kendileri de asliye be§inci ce-ı kalara önümüzdeki pazar günü baş. 
za mahkemesine verilerek tevkif edil- )anacak ve 9/ 3/ 941 pazar günl 
mlşlerdlr. son verilecektir. 

- Ne de olsa kadındır bay 
,wr • mazur 

Amca, yufka yüreklilıgını 

görmeli . .:· 

... 

o 
o 

Bir vapur ötse ağlar .•• 

Bay Amcaya göı-e ••• 

•.. Radyoda gazel söylense ağ-ı 
Iar ..• 

L , 

... Filimde ölen olsa ağlar ... ••• . Kedisi hastalansa ağlar ..• 

• 

B. A. - Halbuki ben onu 31 
liraya aldığı iskarpinleri ayağına 
giyip sokaklarda dolaşırken gör
düm!~ 
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·Türkiyede posta 
idaresinin yüzüncü yılı 

Posta idaresi kurulmadan evvel mektuplar 
nasıl taşınıyordu? Posta ihdası için 

yapılan teşebbüsler 

TAKSİM Sinemasında 
C&rülmemit bir muvaffakiyetle aöıterilmekte olan 

GöRUNMEYEN 
Adamın Avdeti 

8iiyiik: Clehıet. korku ve eerar .6lmial aörenler ye ifitenler clddeıa 
hayrette bhNtlardır. 

~örünmiyen eananr, zabıta kunednclen... ve mitraly&derCl• 
korbu,.arak Adeta onlarla ala7 .CU,,or •••• 

Mademki a&riinnıa Wr eanavardır, m de liuaün sidiniz. ııöriinlz 
Te korkun~ 1kİ 1aat seçlrlnlz. Basln .. t 1 de tenzDltJı matme. Poatanın memleketimizde 7fizün· \çakanlnutbr. Bu fennancla Tatar lunduiu klgir bina cPostahaneilmi· 

CÜ 7ıhnı idrak ebn• miin•eebetile OC"Aim• sirmek istiyen)erin birkaç re> nin açılmumdan çok eonra 

~~~~~~~~~ib~~~~~~·~-·~~~e~~--------------------------------------~ paaaya yüzüncü yıl batıra pullan çı· delerini tah.ile riayet edip tavra IDlflu. .. 
larda. hareketleri mazbut cörUldOIG. bü- Postahaaeilmirqe taJiıı edilen 

Yeryüzünde postanıq mente ve 7üklerinin emirlerine .,.. cizli tahri- ilk memurlar Süleyman aia ile rea
zuhllna pek eskidir. Fakat potta. rat sötürmeie liJabtli olduiu an- yadan Sofyalı Aoazaı'dır. Çakan
bqünkii muntazam teklini almak ı.,.Jchiı tekclirde tatarbia lr.a:rd ve lan tezkereye söre, Süleyman ağa 
için uzun iatibale devreleri aeçirw kabul edilebilecekleri yazalmakta- postahanede vaki olacak huılata 
111iftir. Memleketimizde bugünkü dır. ahp luEzetmek üzere 1,000 kurut 
manasile posta ihdası hakkında ilk Potta ilıdaaı hakkında maatla tahaildar n Sofyalı Aaazar 
teşebbüs. Babaili bazinei evrakında •• •• •• bbüa da türlı:çeden sayri lisanla yazalnut 
111evcud tarihi vesikalara ıöre, lkin- uçunca tep adresleri tercüme etmek üzere 600 
ci Mahmud tarafından yapdmıftır. ikinci Mahmud kendi zamanmda kurut maatla tayin edilmiftir. 
Padiphın posta te5iainden mak- poetanın kaıalduiunu prmek ar· Aynca postanın ihduı zamanın· 

1a~ı ne olduiu töyle huliaa edile- nsunu ~k defa izhar etmit İle da 41_ madde)~ hir. p~~ ~
bılsr: de ortaya ~an veya neri lliirülen namesı de tanzm:ı ed~~iftil'. A Ba m-

1 - Mektuplann latanhuJdan minialar yüzünden bunda muvaffak zamnamede sevkiyab .IÇ1D &dı, taah
tqraya, tafJ'adan lstanbula ıidip olamamlfbr. hütlü ve resmi olmak üzere üç kısım 
~e1.mesi ve .~u hususta bir niam ve Nihayet cTanzimatı Hayriye:.- tesbit ~ümit .. "~. ıönderilen yerin 
mhzam tesısı. nin ilinından bir sene sonra ( 1840) mesaleeıne gore ucret almak eauı 

2 - Varidat tedariki. zaten ihdası evnlce dütiinülmüt tutulmuttu· 
0 

3 - Muh~berata ft:aad karıttınl- olan postanm Tanzimatı Hayriye llk posta muameleaıne 
ma:mın Mme~ ı. . . h d aruında ric:at bulması için tekrar ne zaman batlandı? 

., - eıdup teatuı uausun a t bbüal · =-=•-=-•=- p _._ "- • . ı- ı,· h I' .. qe ere CU..-aupu. o- ıa 
• arr.. reaya, ecne ı " a ıye musa- duı için nvell bir nizamname lta- Pstahane hesaplannm teniyesi 
nt ihdası. leme almak. oldukça senit bir ma- için sadaretten mabeyin bafk&tipU .. 

Bu hattı hümayun üzerine o za- hal tedarik etmek Anadolu ve iine yazılıp iradeye iktiran etmit 
man nasıl bir muamele cereyan et· Rumelinin mühim· merkezlerinde olan 1845 tarihli tezkerede cPos
tiği malum değildir. Ancak yolla- zamanın icabı ve müsaadesi nisbe- tahaneoiamirenin ihdas ve icrası olan 
nn muntazam yolculuğa müsaid. ~1- tinde postalar açmalı:, velhuıl bir elli altı senesi pbanı ıerifin yirmi 
ma~ı, ~~osta ar~balarınm ııdıp takım hazırlıklardan sonra ite bat- altıncı gününden itibaren ... > denil
gelebileeegı ıose~erm ~ulunmama~ lamak lbundL Bu itleıiıt batanlma- diiine göre memleketimizde ilk 
aynca yollarda mzıba. YO &..,,. 11 için husuıi bir komisyon tetkil posta muamelellİnin 26 pban 1256 
aok.sanı gibi a~v~in p.o•ta~~ aürat- edilmit ve alman kaıar mucibince ( 1840) tünü lMtladıiından fÜphe 
le ihdUU1a manı tqlul ettiii .. nıl- cPosta Nezareti> kurulmuttur. edilemez. 
maktadır. .. . . Posta Nezaretine nvell Sami Türkiyede ibdu olunan poata, 

Bundan. sonra bassa mUfln. -:'h: efendi isminde bir zat tayin edilaüt- ilk zamanlarda yalnız mektup, ev
~ed F evzı ~aşa tarafından ikineı ıe de bu zabn hatka l>ir yere nakU rakı matbua nakline tahıis edilmifti. 
bır te,ebbuı yapıhıufhr. Ahmed üzerine Nezarete Ahmed efendi is- Cene ayni sene içinde bir mllddet 
Fev~~~ bu huawı0 ta .. Babıilire minde bir zat tayin olunmuıtur. itte sonra para ile bazı hafif ew• nalı. 
v~rdaaı muhtırada, ıokudarda~ iz- ilk poıtanın ihduı ıeref ve muvaf· ime de batlannutbr. 
mıt~ kadb~ bolanl yolun! p~ta .. ifle- fakiyeti bu zata müyeaeer olmuttur. 1858 HDeeİDde ilk defa olarak 
meaıoe ır at angıç c; ma~ uzere I npmla poeta nakline baflanmuma 
teaviyesini istemiş, bu arada beysir- Jk poıtahane karar verilerek \,a it icln iki vapm 
lerle yapılan nakliyatın arabalarla MesnleketimWle illr. poatahaDe !.- ahmnı,. ltunlardan ~ cCemlib 
icrasını ve bu iıin bir ıene için kendi- tanbuJda Y enicami avluaunda bulu• diierine cSürab ilimleri veril
ı~e maktuan ib~esini talep etmit- nan cCizyehanu dair..U.de cPoe- miftir. 
hr. Ahmed Fevza Pata muhtarada tahanei&mire> aunUe ıçılmlfbr. Bi• Bundan 10araki 1uımızda mem
(posta) kelimesini iltıt defa olarak na evkafa aicl ve ahppta. A,.U ana leketimizde ilk defa olank poeta 
cnakli muharrerab terkibile ifade üzerindeki cEaki poetahane> imaile M'Vki7atında pul it.dm ~-
etmekte. teklifinin temin edeceii tamnan ve timdi lı l:tanltuınm hu· sinden hah.edeceiiz. 
faydalan an1atmakta, hattl l.tan
buldan İzmite kadar 18 eaatlik yo
lun ne tekilde tesviye edileceiini 
izah ederek bu tecrübe muvaffak 
olursa yeni usuliin mtmleketin her 
tarafma teşmilin. istemektedir. 

Ahmed Fevzi pqanın bu muhtı
rası padi.pha takdim edilmit. pa
ditı h işe baılanmuanı İstanbul • iz. 
mit arasındaki posta ~!emesi husu
ıunun halH müıiri Fevzi paıaya 
malttuan ihalesini emretmiştir. Bu 
irade üzerine Üıküdar • İzmit 
yolu ıoseye tahvil edilerek hüku-

SUMER sinemasında 
Net.eli H&D1lar ... Kahir.aha... Şarkı n Muül ... 

BING CROSSBY ve JoAN BLONDELL 
rt.ISHA AUER ve CROSSBY Caz Kızları 

tarafından fevkallde bir tarzda yaratılaa 

metin muharreratını nakle memur Fransazca sözlü nefis Operet filminde 
tatarlarla memurin. tüccar ve aaire-

KÜÇÜK MELEK 
nin nakilleri ~in mevcut olan .ıtrl'ERBUG swlNG 4- ela aönc•ünir 
menzil usulü terkedilmit. bu fOH b&veten: HOROZ DOCO$LERI. VALT DISNEY'in renkli Mike 

üzer inde arabalarla ve posta usulü .. •••llıiiıiliiııııiuaiiitilliıııidieıııitienizıii"liiitlıiııiihialkİİilimaiiitiniiem.i· ------· 
ismi verılen tarzda nakliyat vücuda 
getirilmiştir. En büyük filmler... En k.vmetli taheeerler. .• Ancak en büyiik 

sinemalarda gö.terilir. itte 'bunan miaali 

GöNULLU KAHRAMAN 
GARY COOPER'ln 

Bu tarz nakliyabn ne kadar de
vam ettiği bilinmiyorsa da 1840 se
nes•nde Üsküdar - İzmit yolunun 
arabal11r işlemiyecek derecede ha
rap olması üzerine posta usulü mu-
vakkaten bırakılıp gene menzil Türkçe sözlil emse.im taheseri 
usulü, yani beygirlerle nakliyata ka- ~~e- FERAH • ÇEMBERLı.TAŞ 
rar verildiği anl8§1hyor. ...,. 

T ataran ocağı sinemalannda 3 siindenberi muhitin her köıeeinden kofUPJl binlerce 
Burada hükUınetin kendi hU8USİ üeına, merakblan dolup dolap botalı,yor. 

muharrerabna nakletmek içia kul- AJmaı MASKELER .A$ACI (8 U K J ON ES) 
)anılan c T artar an ocaiı> adan •• Paramunt Türkçe. Son aünlerinden istifade ediniz. 
biraz bahsetmek faydalı olur. HU- Ba Çarpmlia ffAIJllE, BEYAZ ESiRE (Türkçe) 
kUınetin hususi muharreratını icap Menimin M&ıika filmi ______ .. , 
eden yerlere götüren kimselere ~-· ..... K~ l m.JCON 
ctatar>, c .. i> veya culah> ünva· s k d 
m verilirdi. Tatarbia alınacaldann O p ER A Siıtw· ••• a arya a 
erbaba iffet ve namustan olmaları. llllLAYKA 
hayvana binmeie ve yol mqakkat· enin en ııGzel ve eilenc:eli 

lerine tahammüllü balunmmlan ka- HOLLYWOOO bul prtlannın b-..ııda ıelirdi. Bun· .. ••••••••••ııılll 
lar sadrizam veya ..U vükela ve Tepeba§ı dram klmlı il 1 
Yiizera dairelerinde uzun müddet ırece .. ı IDM da 

çat..larılaı11o terbiye ve tecrübe edil- ntd•G.u.orrt HOLLYWOOD 
mit aialar arumdan aeçilirdi. Tatar isıwlı addeat tomedl I I I 
mesltıiinin mllntazam bir hale ifra- Jmmı ırlnclll IUt 1f de 
ğı, tatarlaıan her hal ve hareketle- :!.&°':.:C, da 
rinin daimi surette göz önünde bu- staıı.ıs ODAl,AR 

landurulma11 ve herkesin ruple -----------
tatarlıia intisap etmemeei için J:.an. 
Jann muntazam bir idareye bailan- Konferans 

(Fr- n .WU) 
ı.u.w. iJı: defa olarU ah
-~. S.. Rollerdeı 
JAMES GAGNEY 

malan lüzumlu görülmiif, Birinci Şeiııa...W l.Brniıı••: 8/2/941 
Abdülhamid zamanında cTataran cumartesi atini akpmı aaat 21 de •• Holbwood"aa ea slbıel km-
ocaiı> tetkil edilerek ocağın idaresi evimizd -.1:- uharrlr lan •• • mlkMNDel CAZL 

EVLYN DA\V 

hakkında bir ferman çıkanlmlfbr. e ~ _.... Te m baneea: HAVAY GICllDI 
Bu ~ak diğer padişahlar zam•- Cmıalettin Sener tarafmdan (AH 

mnda da muhafaza edildiii gı"bi Şir Neval ve Mpb) mevzula Wr Ş.,..S hayret Lir Reri ~ 
hr.inci Mahmud devrinde intinmına konferan• Terilecektir. Konferaasi S-Mlar: 1 • (Tenzillth) .,,O 
.- derece itina •• batt1 1814 .- müteakip temlil kola tarafmclaa Wr ~ ..... ·.'°-· •6··'°-·.·-9.•--~ .aeamde bu hmmta 7eni bir fensuaa w• teDllil edilecektir. "' 

Pek yakında ıenenin en büyük AŞK filmini göreceksiniz: 

BU KABIN BENiMDiR 
HEDY LAMARR - SPENCER TRACY 

•••••••••• San"ata kıymet verenler ... Kudrete hürmet edenler ... ••••••••111111~ 

Bugiln L A L E Sinemasında 
:A.ınerikanın töh.retleri dillere destan olan: 

LF.SLIE HOW ARD • BE1TE DA vts • OLIVIA de HA VILAND sibi 3 büyğk yıldızının yaratbil 
bir ND'at clün,...ı olan 

(Fw) O GECENİN RÜYASI =.-. 
Bu. bir fiLn delil en J:>üyük aktörlerin yapttıiı blı Atk Romanı... Ölmiyen eserleri canlandıran muh
tetem bir tiyatrodur. 

DIKKATı Son ıelen Türkçe PARAMUNT JURNAL'da Afrika. ve Akdenizdeki aon harp· Gene
ral de Golün Hür Fransız filosuna hitabı - Yunan • ltalyan harbi • Yunanlstanda Zafer ıenlikleri. 

Bugün 

Bugün saat 1 de tenzil&tlı matine. 

iPEK sinemasında 

fif Töiikilidl mm 
Herlı:mi ..U ye heyecanla .. nacak }>ir mevzu. 

....... 1 

DOLORES DELRIO -
\V ALLACE BERRY 

A YIUCAı ReakJi MIKI MAUS ve FOX dlnya haherleri. 
Basia .. t 1 •• 2,JO da temdlth matine. 

SARAY SiNEMASINDA 
Her 1ercle bahsedilen filın... Ailabrcuuıa stildGıea film... Bitün bir ha1at olan film... ~liiin 

aırm..ı lbun plen Wr film .•. 

ELVEDA GENÇLiK (GOODBYE 
Mr. CHIPS) 

Franuzca sözlü taheseri her M&DSta vW ..Jonunu doldurup bopltmaktadır • .hlveten SON FOX JURN 

M 
A 
R 
M 
·A 
R 
A 

Dünya ve harp hatMrleri. BqGn uat 1 de tenzil&th matUıe. 

K 
A 
R 
L , 
A 
R 

ALTINDA 
l'llmlııl aıqJıJOf 

Ayrıca: 

DOROTBY LAlılOUR9un 

All FIRTINASI . 

4ugUn MELEK sinemasında 
ROBER T TA YLOR • LEW 
A YRES - GREER GARSON 

~~BEilifif'i iIA 
Eilenceli ve teD bir mevzu. 

Ayrıca: Renkli MIKI MAUS ve 
FOX dünya havadisleri 

Buıün 1Ut 1 ve 2.30 da tenzillth matine. 

VEFAT 
Bay Mihran Ohan,.an. Bay Te 

Bayan Margarioa Ohanyan'm ql ve 
anneleri Ba7an 

nn.IK OHANYAN 
Vefat etmİftİr. Ceaue -uimi 
basin Cumart..i 8 Şahat 1941 .. t 
14, 30 da Be,oilu Babkpazannda 
Üç Horan Ermeni JriH...-inde icra 
kalmecak ve Şifli mezarbimda llileü 
kabriltanında defno1unacakbr. 

~aıpit91rl n 

llVIRCll PASA ....................... 
lar flmia WiW .... lJi ................ 
Sabt :rwi: AKŞAM auetesi 

iürelmaelİ 

AKŞAM karileriae maı.u. 
y&zde 20 temillt bpoau 

.- Son günler ! • 
Milli ve Alemdar 
,...._,atlDmlOD~ 

K 
A 
H 
v 
E 
c 
• 
1 

GÜZELi 
llİ ıörmelı ,...... .. ......... 

Pazar günü: 
FeT'k.allde olarak 

1 O dan itibaren 
devamlı matineler 



• 1 ö Ü OELi 
Müthiş bir dedikodu 

A 
hbaplanmı diln çoli sinlrll buldum. Halbuki dünya ahm· 
llndc shıirlenecek hiç bir şey yoktu. BllAlds 1ngillzlerln 
Blngazlye girdikleri haber verillyordu. _n,_ 

~ ntn MbeJ>l hlp te dünya ~3-· 
Ne gnfiet! l\leger stnırıenmc pıimış JAtıf bir dc-

mıda bir şey değilmiş. Ahbaplıır arnsın~a .Y• feci bir dedi· 
tlkodu. Fakat blr hanım buna e:Çok mutbış~!m konuşma· 
kodun diyor ve yapanla bundan sonra hl9 

ası teklif ediyordu. 1 dedim. 
- Kimdir bu müthiş, bu feci dedikoduyu yapan 
- Kim olacak? Dostumuz Falanf 

Bö. ı _.1 yapnıaz. Falan gayet iyi bir çocuktur. Ye v- bfil 
- yın' Ne yapmJŞ • 
_ Siz de onu müdafaa etnıeğc kaIJaşına. ~ tanıdıfunız ha· 

yor musunuz? Geçenlerde kalabalık blr mecJıs 
nımlann yaş meselesini ortaya atmış. 

- Çok feci! Çok feci! Sonra? kendi ağıslanndan 
- Sonra h~rkes bu J1anınılann yaştannı u· ~ı. 

b• • :ı.-.. r ynş ave t.a•~ 
duyduklan gibi söyleyince o her ann e """;.- • ., 

- Yoksa dörder yaş nıı ilave etmeli. idi. t. • • -ı kızdıran 
ı t YA Q ilave e sın. ~· 

- Jlayır canım! s erse on~r ~ - Iecliği yaşlann 
ilave ettıkten sonra soy 

nokta herkese beşer yaş d ı·uer yalan yanlış şa-
d - y b. takt ı saçma sapan e ı , 

ogruJugunu ır n ·. ta kaJknuısıdır. Bir kere 
h • k d"'kük" ıni..allerle ıspa ıtler ve kın o · 1 hiç kimseye zevk ,·ennl· 
vnzifesi, kalabalık bi_r yerd;:~:~; :.:;di açtı diyelim, niçin fs. 
yen (!) şu yaş bahsınt nç bizden iyi bilen olur mu? Fakat 
pata kalkıyor? Kendi yaşla~nıııı y ispata kalkıyor mıyız? 
biz öylediğimiz ya5ların dogrulugun:nıuğünüz ,.aman yüıüne 
(l\lasada oturanlara hitap ederek) g 

bakmayınız ,·c kntiyen konuşmayı~~!» ve biraz sonra nuısayi 
Dinliyenler bu sözlere hak ve ı er . kt lar 

ld gıy mu nrruna) a çı ı . 
terkcderek Falan'ın ııcrede 0 u şevket Rado 

'H AFTALI K P i YASA 

1 Serbes il tun 

d grupunun 
bir izahı 

1 

d srupunun son aergls1 lehte vo 
aleyhte bir~ n~r1ynta yol açtı. Bu 
arada oumburtyet gazete.s1nln bır kö
tesinde <Blrka.o söz) yaze.n bl!l mu· 
ıııarrtıı de d grupu ressamlarını irtica 
ile itham etti. Bu yeSlle ile btz de rea
anmlan mllda!aa deR'llse de bazı not· 
Wan te.vzlh etmek 1\lzumunu duyduk. 

Şevket Rado ile g5~en ressamların 
çoğunun anlatmak istedikleri yenl bir 
klft.sızme do~ gld~, bir irtica hare
keti olarak tcltıkkl etmek tam bir gaf. 
ıettır. Bu hareketin çoktanber1 baola
dılPnı bUmck ve hakiki yenlliğin, dev
rini ikmal eden sanat telakkilerine 
göre resım yapmak.ta ısrardan ibaret 
olmadığını kabul etmek lbımdır. 

d grupunun bu serglsl ktlblzm, fütü
rizm ve saire g!bl yen! zannedilen sa- ı 
natlardan daha yenidir. Biz burada 
ananeye bağlı, fakat yepyeni blr .ı;a.
nıı.t cereyanını gördllk. Esasen bu ser
gideki eserlerde ve ressaınlıı.nmızın 
ıta.delerlnde halkın hoşuna. gitmek. 
halk tarafından anlaşılmak endişesi 
cörülmüyor. Böyle blr ticaret zllınlyc
tlnin onlarda bulunmadığı muhakkak. 
zıı.ten bu gençlerin hemen hepsl ha
yaUannı devlet memuru olarak ka· 
:r.anmağa. mecbur olduklarındıı.n an
cak tatil gfuı!erinde blr amatör glbl 
resim yapmak lmkdnını buluyorlar. 
Bu şartlar içinde yapılan resimlerde 
bnşkı:ı.sma beğendirmek düşüncesi olı:ı.
mazdı. 11Cılmhuriyetı.ın muharriri böy
le bir it.hamda bulunmağı:ı. ces:ı.ret et
memelıydl. Ressnmlnnn sekiz on sene-

BINGAZi ŞEHRi 
Bingazi, 65 bin niilusu olan 

sonra libyanın en mamur 
Trablustan 
feh1idir 

ltıglllzler .. Mersa Matruhtan Bingazlye kadar 700 
kUsJ>.Ur kllometrellk bir mesafeyi katetmişlerdlr. 

Buradan Trablus şehri 64 7 kilometredir 

denberl geçtikleri merhaleleri ve gir- Binaazide Yeni tiyatro binası 
dikleri yeni yolu çok t:ıbıt bulmalıdır. a w 

~aa.!~~:nsa:~~~~~~~ ~~ ~~~~~)u~r- İngiliz kıtaatmın dün zaptetti- bu muhacirler için sahil civann-j Bingaziden sonra Trablusgarp 
madıklarını da hayatıarlle ödcmckt~- ği Blngazi şehri, eski Osmanlı im· da ve dahilde bir çok köyler lnşa \şehrine kadar mesafe, 647 kilo-
dlrler.. h paratorluğu zamanında Bingazl etmişlerdi. metre kadar tutuyor. Bu yolun 

Bugune kadar ressamlarımız mu - .. . . , .. 
te!lt sanat cereyanlarına kapılmış ıse- mutasamflığırun ve şimdi Cyrcn- Eski Roma imparatorluğunu 500 kusfır kılometresım çol teş-

h 1 "t h keti ler, bu gayri şuurı yeya. tesadüfi de- naique denilen geniş mıntakanın kurmak sevdasında bulunan Mus- kil eder. Bing:ıziyi kaybeden Gra-

son hafta Zarfında it a a are ' ğildir. Ve bugün de bu hareketlerin- merkezidir. Nufusu, İtalyanları..n solininin başlıca emeli bu toprak· zhmi ordusunun döklintülerinin • t• den dolayı pişmanlık duymuyorlar. BI- • 

dd 1 1• 01• n vazı ye 1 ılkls varmak ıstediklerı netıceye an- son zamanlarda oralara ana va· lan, iskan edeceği İtalyan muha- bundan sonra bu civarda tutun-
1.hracat ma e er ~ rı ı cak o yoldan gtdlleblldlği içindir ki tandan göndererek iskı:ı.n ettik.le cirlerl ile talyanlaştırmak ve malan ihtimali pek azdır. Çünkü 

Ceye mu-hlm mlktı>~rda fındık sevkedll- mizaçlarına en uygun buldukları bazı muhacirlerle birlikte 65 bin ktşly1 İtalyanın uzamış bir parçası hn- arkalarında beş yu··z kilometre 
1th ll'ıt - sanat hareketlerine katılmak zarure-

Bon hafta içinde piyasada a rl mlştlr. d 'h d tini duymuşlardır. Son eserlerinde es- bulmuştur. line getimıektl. Bu sebepledir kl uzunluğunda bir çöl sahası var-

!•:~~rreri;:ı:ı~:~~erd~~nıe::~~~ d:St~~~ıfu~~~~16~er:ı~~ :~ z~;~d~İs: ~i ~~helerini~ ~~~tr.!11~ vf 1~1 tes~- İlk Bingazt şehri Cyreeaique İtalyanlar, Bingaziden biri şiina- dır ki, bu çölde esaretten kuı-tu
mallar gene toplu olnrak plyasaY~ vlçre, Macaristan, Romany

1
ad

1
an taleb fi.~~ fark~~;~~:r. uru 

0 
an ar pe - de yaşavıış olan Yunanlıla_r tara- li şarkiye 65 kilometre uzunlu· lalıilecek asker döküntülerini bes

ccımıştır. Bunların nrnsında. k.lmYee;e edilmektedir. Bu yüzd~n t tt k ve ya- nuvarlanna <sulu boya gemi re- fından inşa edilmiştir. Dk adı ğunda Barçeye ve diğeri cenubu lemelerl, pek ınlişkül olacaktır. 
maddeler, saç l'-vha, demir fıçı,~~ fe· pağı rıatterl artıyor. Ingl!lz TkJıret simleri) astı~ından dolayı bay N.'nln Hesperl~ idi. Fakat sonradan garbiye 56 kilometre uzunıu~ın- Ö'-'le zannedili'l·or ki, .Maresal 
gibi mallar piyasaya yeniden blrllğl tarafından 40 bin balye yapa- h lk kl 5' J J • 

t 1 tir Bundan b~ltıı. kt B d ti tl 1 d h istlhzasını mucip olan a ıtı n 1 se- ü .. .. B tl . ta ! d is d Sol eh' k d n.ı G i l d 1 d'·k·· t··1 ri rahhk temin e m ş · J pon malları- ğı almaca ır. u a, n er n a a llml re3imlerimlzl hiç bir zaman ya- çuncu a amıos ra ın an - a ou a a ar uzayan u.ı raz an or u arının o un u e , 
gümrı;~~~~~ bv~ı:~~ ~e mani!atu- zı~gt~:r!~~:~ı~t!~bebJ~~a ve:~~~ dırgamıyor. o. güzeli bin bir katatlan mi, kansının namına izafetle Be-- şimendifer hattı i~a etmişlerdi. ricatlerine devam ederek Trab
~n ~?yasasını terahlavvtmeııştırm. emJl~: ve dördüncü derecede gelen mallar çıkan ~lşeleşmlş teliı.k:kllerle arnmı- renikeye çevrilmiştir. Bu eski şeh- Bingazi aynı zamanda Sudan- lusgarp vakınlarına kadar cekile-

1 pten e yor. Suleymnnlye canııslnln glizclllR"l- ı ' · 
pon mallan tar ı e kadar güm- da taze ve tuzlu balıklar, fındık, kuzu ni sanat tarihinden öğrenmediği gibi rln harabesi şimdi kumlar altm- dan gelen kervanlann son UğTa- ceklerdir. 
teUmlze gelmişti, ~lmd Y kteydl Tür- derisi, portakal gibi mallardır. Porta- ;1 u l 1 d 
_t barıanndıı. bekleme · _ kal en ziyade Romanyn, ve Bulgarlstn- yl resmi de pekfı.lli sevmesini b !yor. da kalmış, yen şeh r, son ra an ğını teşkil ediyordu. İngilizlerin Bingazi mıntaka-

ru nm ya arasında tJcarl muna- nn. gönderilmektedir. I<'atfh k.ahveıerindekl sulu boya resim- eskisinin biraz cenubu garbislnde 1 · ı M Mat ht dil d"k" ı··ı f d t tiye - Japon J onyayıı. mıı.l ıerin yanında daha iyileri yoksa, bu . .. ngihzler n, arsa ru an smı şman o un u er n en e-
ıcbetıer azaldığı için, ~farı ithal et- Buraya kadar yazdığımız ihracat halkın zevksizliğinden değil mali 1ktı- inşa edılmlştir. Sidro )corfezile Bingaziye kadar '700 kilometrelik mfzledikten sonra takip harektı.tı-
" mek suretlle bu nrn 1 d hareketleri, Balkan memleketleri ve ::.:k kı:ı.bll olamamıştı. So~~~~r~ı~ Balkan memleketleri vasıtasile mer- darsızlığından 1lerl gelme~~dlr. tuzlu ~ir bataklık arasında bulu-

1 
bir mesafeyi katederek bu mü- na devam edip etmiyeceklerinl 

Ticaret vekaleti. Japon 
1 

in yeni kezi Avrupaya yapılan thracatı ifade Hatırımızda. kaldığına gorc d grupu nan Bmgazi limanı, kumlarla pek j him şehri zaptetmeleri askeri ta- bflmiyonız. Bu, İngiliz başku· 
ıkanlması ç d B" d ikin ı bir ihracat ı ressamları arasında yalnız blrl müs- ğ bl h •Y 1. ' gümrüklerden ç e er. ıraz a,1 d c b h d 1. yoBu takbPI Tilrk resminin halk sanaLln· sı r ale geldığinden ımana rlhte parlak bir sahJfe tutacak mandanlığının vereceği karara 

l>lr ~ekil bulmuştur. olan Basra yo un an a se e ım, u k k" "k il i bili dl ğ d H ld .. tinde olan hafta içinde ızmlr p~y&sasından mal d~n halk <rcnllteslnden) çıkacıı.~m anca uçu gem er g re r , biiyük bir askeri muvaffakıyet ba lı ır. er ha e yakın gunler, 
50 bln İnglllz lirası lo~~~i şekiller- alan Amerikan kumpanyaları, Basra soyluyordu. Bu fik.r1. tamamen başka fakat son senelerde 1talyanlar teşkil eder. bizi bu hususta tenvir edecektir. 

bu malların, plyasaYl~d ğildir lthallit 1 d tutün sevketmlşlerdlr. Fakat mAnada alarak bütun grup ressam- 500 000 i 11· ı· !ederek 
dil "i bel ı e . yo un an 1 Jnrınıı. isnad etmek doı1.ru olıı.01az • n g ız ırası sar 1 de tevzi e eceı:. t' e olundan iş yapan tac rlerln & • • • 1 

birlikleri hakkındaki .nlza~1mam iı ~asr~ ieri hfila devam etmektedir. Dlğer ressamların çoau sadece pent.ur limanı temizlemişler ve büyük G ·u· N ·u· N AN sı· K Lop E D .• s. 
göre bu eşyanın tevzii mnnıfatura - şıkA}et taka ticaret mudfulüRü bakımın~an endişe ve ıı.r.ı§tmnalannı gemller girebilecek bir hale getir- 1 
Jar birliğine ald olması ıcı:pd_ le.~;~· Neteklm mın t dklk etmek üzere bu kısaca soylenıek istemişlerdir. . - -
Halbuki mıntaka ticaret mu ur uı:. ' bu şikayetleri :ı::ı.ı sevkeden tacl;lerl 1 Sanattc lkllmln, cemiyetin ve devrin mışlerdir. '--------------------------• 
bu malların elden ele geçerek pah~~ yol üz~~~t~~~davetetrnlşti.Toplantı- teslrlcrlnilnkAredemeylz,rakathep- Bingaz.i bugünkü adını şehrini 500 Üncü yı ldönümü rr.Ünasebetile 
lılaşmaması için ayrı bir tevzi şc ı bir t?.P .. -1 'J meseleler şu birkaç ciım- sinde müşterek ve değişmeyen kanun- civarında deniz kenannda med-
düşünmektediı. da goruş~ en edilebilir- • vagonlann lnr vardır. Sanat münekkldleri ve ta- ' b" .. 1.. 1. k tl ri arn- le Ue hu,t\sn . B d rlhçller bir takım tasnıner yaparak fun bulunan ır mus uman ev ı-
Haftanın it.halat hare ·e e iht' a kflfl olmaması ... 1> un nn Ali Şir Nevai ımda Romanyadan, Macarlstanddatn, ıy:tc 1 daha var. Basradnn ad takmışlars:ı da hakiki ve öz samı· yasından almıştır. Evlcıi muntn· 

11 da kay e - b:.-.şka bir mese e k ı olduğu ti yap:ı.nlnr zannederiz ki o tarata pek d s kakl d hu ına 
!:e~;~~~~d~~'.cfsv~~e::~ çorap fabrl- Türklyeye sevkedllece ma kedllecek nz kıymet vermişlerdir. Burada Albert zam ır. . 0 ann a 

1 Yarın büyük Türk şairi Ali Şir Ne- 1 m~yeden çok istifade etm~. ve eser .. 
AJ ti çorap 1.amnn, buradan Basrayda sev Basrnya Dürer'ln bir sözünü hatırlatınz: ağaçlan dıkilmiş olmakla bera- vl\i'nln beş yüzüncu yıldönümudur. l lerlnde bu iki büyük adamı da1ma1 

kalanna mahsus yedek ~ e er, - b ı mıyor bura an ı il t H • h • lf~.ıc:lerl, Romanyadan klmyevl mad- mal u una ' B sradan bu- Filhakika sanat tablatte bulunu- ber şehrin manzarası pek güzel Tercümel halini evvelce yazdığımız sevg ve saygı e ıı.nmış ır. ern .. şe .. .., 
deler, demir saç, demlryolları malze- mal gönder~~~~ıL:~:ı~~~n kalmı- yo~ı Ondan çıkara.bilen, onıı. malik değ.ildir. Şehir, şimaU Afrikanın ~I! Şlr'e dair PEO!esör Dr. M. Koprü· r1n!n o zan:rınkl parlak hayatı, .so:ı-' 
mesl gelmiştir. 

3 
rnya mal ~ızden buradan yagonlarm olur. Eserin, görünüş!lo tablate ne kn.- .. . Ilı nün bir broşoru çıktı. Bundan bazı 1 rakl 'Vaknı:uvlsler tarafından bily~t 

Inglliz ticaret birllği de yeniden yor. Bııı yı de çok vakidir. Yapılacak dar uygun olursa, en iyi olncak. Keza, en guzel limanlarından bindir. parçalan alıyoruz: bır mübalaga ile tasvir edilmiş lO~ 
mıl~on kilo jüt getirmi.~tır .. Fakat bu boş g:t~fı taraf arnsında vagonların Allahın yarattığından daha iyisini Topraği. çok verimlidir. Bingnzi ! Türk klasik edebiyatının uzun asır- Iı.deta efsane\i bir ma~lyet almıştıt.,. 
mallar transit olarak gumruk ambar- ~ol~eolarak gldlp gelmesi, eşya.sevk!- yapmcıCa muktedir oln~a~rını tnhayyül sahilinde bir çok tuzlalar mev- lardanberl yetiştirdiği binlerce sanat- ~:C~1;1~f~·1 ~~t~~n b~e~;:aı~~:~~r~~~,'4 1 d b 1 nmaktndır d göre tnnzim edtlmesl- etme!. .. Bizzat kendllığlndcn insan . . . kfı.r arasında All Şir Nevai'nln çok a r r • 
ann a u u · yatının a ona d -ç ncü bir !iılkli.- hiç bir güzel tablo yapamaz· takat cut olup, her sene ktillıyetli mık- h • blr kil d 0 1 Hu"eyln Baykara - Neval devrinin,• 
ıh dd l ·mizin dlr Basra yolun an u u ,. .. ' ususı mev. ı;ar ır: ' yanız H b!lh He at i"ln AdetA. • racat ma e erı · d h vardır 0 da vagonların Su- mevzuunu çok ctud ederek onunla tarda tuz istihsal edilmektedir. orta Asya Turkler!nln vfınl Çağatay om.san \'e assa r .. 

vaziyeti ~etet ~o:rnklan~dan geçerken lüzu~- n:eşbu olur, böylece ekllcn san~t onn Bingazi sancağı, Tr:ıblusgarp edebiyatının tuyuk şairi. olmakla kal- ~~~zaltın devri olduğunu kabul edebl-
Y ere beklemesidir. Hattd bu lu- filiz _:v~recek ve meyVasını getırecek, . • . . mnmış, eserlerini yüzlerce yıld:ı.nbt'rl 1 . 

Bu hafta ıstnnbul limanından yapı- ~~uz beklemeler ve eşya _kontrolla- ve but~n kalbin glzll. hnzlnesı b~r eser- vılayetıle berabeı' Osmanlı im~~- Türk dilnyasmın her tarafında, Ana- . . . . . . . . . . 
ınn ihracat yekunu itibarile 2 milyon nnın neticesinde, her türlu malların de ve ~eni bir mahlukta tezahur ede- ratorluğunun aksamından ıdı. dolu ve Rumellde, Azerbeycan'da. S:matkür ve sanat hamisi olmak 
llraya yal;ındı. Bu yekünu kn~artnn bu yol üzerinden sevkedllmeslnde cek.• 1911 senesinde İtalyan filosu an- lrak'ta, Kınm'da, Volga boyl:ınnda, itibarile bii~ uk kıymeUnden başka, 
m~dtı"lcr arasında tutun birincı plfın- tcreddud edilmektedir. Netekln kn?· Bu sözler söylenmeden çok evvel !'ie . ' . Türkmenler arasında, halLd Hlndls- Nevai'nln bizce çok miıhlm bir vasrı 
d;· grllr, tutün en ziyade A!manyayn çuk uıstık gibi maddelerin bu gıbl başka 'bir cemiyette, mescl!i Yunanlı- sızın Trablusgarp ve Bıngazıy1 tanda.ki Türk saraylarında okutmu,- da, şuurlu bir mllllyctçl olması. Turk 
J;(' krdllmektedlr Dort beş gundenberl kontrollarda' bir kazaya uğraması lh- ıara baktığımız z~man Dürer'in bu bombardıman ederek i§gal etmiş- tur! Fuzuli ile, bir derrceye kndnr dlluıe çok buyuk bir ehemmiyet ver-
Al~nnynya satılan tütünün miktarı tımnii çoktur. peygamberane sozlerinl hıı.tırladığı- tir. İtalyanlar, bugün Libya adile Neslmi'yl aradan çıkarırsak, rühunu•ı m 'i bulunma~~ır. o, galiba ;ı-nrt 
yanın mllyon liradan fazlndır. ~ynca nüc:eyin A~ni mız gibi, daha çok soımıları Fransa- • sesini Akdeniz kıyılarmdan Kft.şğnr'!l ruhunun ve Turk dlllnln Fars ruhu-
Karadcniz Jımnnlarından da Kostcn- da Corot'nun Renolr'ın sözlerinde bu anılan Blngazi sancağile Trablus- Vol bo l d M 1 t 1 l .• • nn ve Fars diline karşı AdetA bir 1n-

, da iki tayyare T ekirdağda v~teriner 
Amerıka kongreıı 

kazası S f . Tekird•i 7 (A.A. ) _ Tekirdıığ 
Ne,;york 7 (l .... Adf·.) ,d. de ik~e1:;~ vilayetinin birinci v~tcrin~rlcr ~kon· 

ajansından: Utchıel ıeık . t r gresi bugün Vali Salım Gundognnın 
. . . para ;>anmış ı ' . 1 

yare bırbırınc çar . "tü sa· bir nutku ıle açı mı~tır. 
Bir pilot ölmüş, ötekı paraşu ==-====-=-:=--=::::::=:=:::::=:=:== 
yesinde kurtulmuştur. , 

"k ·1e Kana· Diğer taraftan Amerı 8 1 

· an bir tayya· da nrnsında serv ıs yap T 
. 'k' 1 undan beşinin o· 

renın on ı ı yo cus I f e-
ronto' da iniş esnasında yapı ~M"w" 
na bir manevra yüzünden ° ugu 
bildirilmektedir. 

Büyük bir Fransız 

yelkenlisi ba tti 
H 1 ink. 7 (A.A.) _ Stefani 

es ı .. ton 
jansındnn: Üç bin beş Yk. b" 

hacmindeki ve Penang adında 1 u· 
yük bir Fransız yelkenlisi, cenu~i 
Amerikadan hububat yüklü oldugu 
halde gelirken lrlanda sahillerinde 
batmıştır. Mürettebatını te~kil cd~n 
18 kişi ölmüştür. 

ARKADAŞ 
Haftalık Çocuk anecmuuı 

(Sa~ıı 6) 

' • ga y ann an o.car s an ç erme i t d""I bl d vlrde ye na benzer flklrler ve eserlerinde bu garp vil~yetinln sahil mıntakala- kadar bu derece kuv\·etle duyurmuş kıH'tb yapmak s e 1 ı:. r c T -
iman göze çarpnr. nnı ele geçirmekle beraber dahil· bir şairimiz yoktur dlyeblliriz. Durt. tiştlği için, bu milbhem temayu u ıu· 

B .N il 1 t l d i ' 1 .. il k ub l I urlaştırarak {ITurk dilinin Farsçaya. 
ay · er a ı nn a .~ı ger :ıan- de ilerlemek ve Sünusilerin muka- yuz yıldnnbel:ı tfirlu T r ş r er ! lk ld~unu• iddia etmek cesare-

neder, Mazhar Şevket, turk ressamını I arasında yetişen yüzlerce fafre ras- a 0 
1 d lil fi d h 

tazın incelmiş, !ransızla.şmış, çarşı ve.metini kırmak ve esaslı bir su- geliriz ki, Nevtı1'nln kuvvetll tesiri at- tinde bu un u; ve 0 m n en em;n 
lç1 &üblf;l_ g1b1 görfir, içimizden blr rette haklml etlerini tesis etmek tında knlmışlnr, ondan llh~ almış- bl_r yıl evvel yazdı~ı Muh!i.kemet-ul
ressam Turk snnatlnin kahve ve çocuk y . l:ır, ona yığın yığın nazireler soylemlş- L~g~teyn (iki dilin mukayesesi) adlı 
resimlerinden başlıyacağını, bir dl~e- için senelerce .süren ve mılyarla- ıcrdlr. kuçilk risalesinde bunu ispata çalıştı. 
r1 memleket havasını ve kokusunu ra malolan kanlı muharebelere Nevll'nln içinde yeUştıgı büyük de- İrnn edebiyatını "ıe kültürüniı çok 
arayıp da. bulamadığını iddia. eder- girişmek mecburiyetinde kalmış· vır, umumi Tilrk tarihinin, ilim, sa~ iyi bllen, hattfı. Farsça 1''i\nl mahll-
ken, r:engiıı bezir kotan boyaslle, tua- . nnt, medeniyet itlbarlle en parlak Slyle btr~ok güzel şiirler de yazmıı 
llle, zengin tnblatın rcngl ve formlle, laıdır. devirlerinden sayılabilir: Semerkand, olan Nev5.1, tıpkı hamisi Sultan Hü· 
yelhasıl ma~deslle ve ruhllc koskoca Bingazl sancağı ile Trablus· Henıt, Tebrlz, İstanbul, muhtelit Türh seyln Baykara. gibi, eskldenberı 'rilrk
blr 81Llınt dUnynsını unutuyoruz. __ garp vlH\.yetinin mesahat saUye- sülalelerinin hl'ı.klmlyetl altında, siyası çeye büyük kıymet veriyor, eserlerlnf 

Bereket v~aln ıanntkAt biraz da lerl bir l>uçtik milyon kilometre ve medi!nl büyük mer~ezler halinde Türkço yazıyor, ve milli dilin kültl1 

kös dlnlem~lr. inandığı bir davaya ld ğu hald ! parlıyorlardı. Tlmur sül!lesinin, Ak· dlll olarak inkişafı için hiçbir gayre 
doğru bütUn ergellert yıknrnk cesaret- murabbaı o u e nu usu koyun1ulı:ı.nn, Osm:ı.nlılann o devrin- ~slrgemlyordu. Her ıki dlll de çok 1 ie gttmesint bllen bit mnhliıktur. a ncak bir milyona yaklaşmakta- den knlmıı. tarihi kaynaklarda. bl.rçok \~Uen büyük şair, hayatının sonunda' 

Cemal Tollu dır. Bu geniş arazinin mUnblt ·yer- şair, lllm, m<Lslkıyşlnas, nakkaş, hat- ~·azdığı bu rlsn.le !le, irade kudreti 
--=::::ıı:::==-=::as===== lerl yalnız Blngazi mıntakasıdır tat, minıar adlnnna rasgellrlz k1, 5akımından Türkçenin Farsçaya. tn1k 

kkü 
. · ölmez eserleri zamanımıza kadar kal- olduğunu ispat etmek ist,.mlştlr. Aca·' J eıe r Burada hayvanat, muhtelıf hu- mıştır. Ncvdi'nln mekteb arkad~ı ve bl. tıunda ne dereceye kadar haklı 

BQktaf, Menemenclo~ıu 'fe Savut bubat, portakal, zeytin vesaire bürük Mmısı Sultan Hüseyin Bayka- 1dt? Bu, tetkik ve muhtı.kemesı çok 
allelerl. eok kıymetli Mehmed Bedl yetiştirilir. ltalyanlar, Bingazi rn nın payltahtı olan Hcrat, bu iki uzun sürecek ayn bir meseledir. Yal
~·m ölllmll mtlnuebetlle bizzat . sanat.kAr arkadaşın hlmmetıerlle, Şar- ntZ', cesaretle iddia oluno.blllr ki, Ne
ıelerelt nya. telgraf n mektup gön- topraklannın verimlihğlnl nazarı kın en canlı bir kultür merkezi halini vAl, Çagatay leh~e.sını, ifade kabili
dererek tazıyo ve teselllde bulunmuş dikkate alarak son senelerde bu- almış, her taraftan gelen fılim ve sa- yeti: itibarile Fnrsçad:ın hiç 11.şa~ı kııl· 
ol&n muhterem ıevata. karp hissettik- ralarda anavatandan sevkettikle- ~atkArlara müşfik göğsünu açmıştı. ma)ran bir sevly<'ye > ükseıtmlş, ona. 
ıert mlnnetdnrlığın blldlrllmes1n1 ga- Irnn edebiyatının son buyuk: kUıslk kültür dlll olarak, h:ıkkı oldulu btl· 
~den tıca etmlf}erdlı'. r1 muhaclrle.rl iskfma başlamışlar, şalrl ıayılan cami de bu yük.sek hi- yük mevltlı k&zandmnıştır. 
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ka kalmıştı. Köprüde vapura doğru ~1dı yanında. oturan kürk mantolu, 
koşuşan telaşlı yolcuları seyrediyor- kızıl saçlı kadının yavaşça kuca~a. Saide bu kıyafete girince daha hey- Biraz sonra ordu merkezine var-
duk. İşte bu sırada._ oturduğumuz sa- koydu. . Mühim karşılaşmalar F. Bahçe _ Vefa betıı görünmüştü. mışıardı. 
ıona evvelfı genç, güzel bir kadın gir- Bu sıra.da arkadaşım. ' Herkes onun harpte ne ya.pacağ'ını, Ahmed bey yolda. padişaha Saide ile 
dl. Kendisini orta yaşlı, kerli ferli, - İşte bu rezalet!. .. diye mırıldan- .. • d l k düşmanla nasıl dövüşece~lnl düşünü- güreşmeğe karar verdiklerlnl söyledL 
kahve rengi şapkalı bir adam takip mıştı. 1. Spor-Suleymanıye arasın a o aca yordu. Çelebi Mehmed Uk önce hayretle: 
ediyordu. Kadının sırtında pahalı ol- Kızıl saçlı kadın kuca~dakl * - Sen bir erkeksin ... o, bir kadın-
du~u manzarasından anlaşılan kur- kağıdı görünce dehşetli sinirlendi. Çelebi Mehmed bil' gün, Kara.denize dır. Senin gibi bir yiğit, kadınla güre-
şuni bir kürk manto vardı. Ka~ve Pannakl9:r~ın ucu ile kA~da §Öyle bir Lig maçlarına yarın yine Şeref gaye uğrunda fazla enerji sarfeden gidecek orduyu gözden geçirmek üze- şir mi? 
rengi şapkalı adam bir aralık kurk vurdu. Bükük kliğıd bir tarafa fırladı. ve Fenerbahçe stadlarında devam tarafın maçtan galip çıkması bekle- re saraydan çıktı. Maiyeti ile beraber Dedi. Tuğcu Ahmed: 
mantolu kadının pek ziyade yanına Orta ?aşlı zat büsbütün şaşırmıştı. Ev- edilecek ve birinci kümenin on klü- nebilir. atına binerek şehirden geçerken, kar- - Onun yalnız adı kadın olduğunu 
sokuldu El'Pildl onun kuln.ğına doğru vela genç kadının kucağından attığı b"" b. t...· 1 .1 k 1 kt B Beşı•ktaş _ Topkapı şısına at üstünde gelen Tuğcu Ahmed söylemlştlnlz, şevketlim! Benimle gü-. " ' k dm ı.AI{. d ·· ı r1 11 d d Fak t u ıruır erı e arşı aşaca ır. u birşeyler söyledi. Lakin genç a ru:o.ı;ı ı goz e e yer e ara ı. a .. k 1 bey çıktı. reşmek isteyen odur. 
b . d bi döndü gözlerinden onu bulamadı. Bir yandan da bize dik'. musaba a ardan ayrı olarak da Ka- Şeref stadının ilk maçı Beşiktaş Tu11ocu Ahmed bey bir akıncı alayı- Dedi. Çelebi sultan Mehmed itıraıı ır en re ona • .. ..k h d ·k· · k.. o 
şimşekler çakarak: dik bakıyordu. Acaba kadına o kağıdı ragumru sa asın a 1 ıncı ume ile Topkapı arasında olacaktır. Fe- nın kumandanı !dl. Macar ilinde, Et- etmedi. 

_ Bana hala mı lakırdı söylüyor- verdlğini gördük mü diye.. Nihayet oyunları yapılacaktır. nerbahçenin geçen hafta 3-1 zorluk- lak se!erinde ve Tuna boylannda bir - Pekala. Madem ki lklnlz güreş-
sun? ... diye çıkıştı. . vapur bir iskeleye yanaşınca kadın Genel direktörlüğün klüp değiş- la mağlup ettiği Topkapılılar karşı- çok yararlıkları görülmüştü. Çelebi meğe karar verdiniz. Biz de seyrede-

Bunu yüksek sesle söyledlğı için k~lktı. Adam da arkasından.... Bir tirmek hususundaki serbestiyet ka- sında lig liderimizin fazla bir çalış- Mehmed onu çok severdi. Tuğcu Ah- rlz. 
hepimiz işitmlştlk. orta yaşlı adam müddet sonra vapurun penceresu:ı:den rarını sporcuların suiistimal ettiğini maya mecbur kalacagvmı tahmin et- med çok zeki, cesur ve gösterişli bir Saide, Tuğcu Ahmed'le 
fena halde mahcup oldu. Bozuldu. onların iskeleye çıktıklarını, biri onde .. .. .. d t t k . .. adamdı. Kuvvetine çok güvenirdi. Se-
Kurşuni kürklü kadına gelince o ev- öteki üç dört adım arkada yürüdükle- g.oz onun e. u ara . menetmesı uz_e- miyoruz. Müsabakanı:ı çok sayılı bir fere çıktığı zaman, maiyetindeki aske- nasıl güre§lİ? 
la ·· le bir etrafına bakındıktan rini görmüştük. nne muhtelıf kombmezonlarla bır- §ekilde Beşikta~ lehine neticelenme• rln hi" bir kadınla temaı:ıına meydan pa-ııaah orduyu teftiş ettikten son-

ve şoy d k1 ıuzum·· b" · kt d kı·· 1 y .....,, sonra geldi. Tam bizlm karşımız a Artık sesimlzl alçaltmağa mne oyuncu a arma e en up er si tabiidjr. vermez, hatta herhangi bir dişi mah- ra, önü açık olan istirahat çadırında 
kanapeye oturdu. görmeden konuşuyorduk: evvelce yaptıkları hataların fena ne· Galatasaray • Beykoz lükun içlerine alınmasını blle u~ur- oturmuştu. Yanındaki zabitanla ko-

Erkek ayakta kalmıştı. Fakat biraz - İşte yılışkanlık bu kadar olur!.. ticelerini bu haftadan itibaren göre- suzluk sayardı. Saldenin sefere çık- nuşurken, Tuğcu Ahmed bey: 
evvelki mahcubiyetine, utanmasına, - Hayret verecek bir tip doğrusu!. .. ceklerdir. Bu stadda günün ikinci maçı Ga- masma en ~ok muhalefet eden keneli- _Müsaade ederseniz, şu meydanda 
bozulmasına rağmen .~ü~ü~. bl~. piş- Ne yüz, ne surat!... Kendi klüplerine rakip gördükle- latasaray ile Beykoz. arasında. ola· siydi. Saide ile güreşelim ... dedi. 
kinlik daha doğrusu yuzsuzlük goster- - Acaba kadının kucağına koyduğu · L • kl""b·· -ı· tt. k .. 1 caktır Bey kozun eskı takımı ıle Ga- Tuğcu Ahmed, padişahın arkasında Bu, çok heyecanlı bir güreş olacak-

. ' di k d t k .. ğıdd l mıştı? n uır u u mag u~ e ırme uzere . . ] l v ·ı . S id l .. .. t t h ld dı. Gel . Gene a ının yanına o ur- ... a ne er yaz 1 ld ki b 1 1 ı latasaray için teh ike 0 acagı ı erı a ey gorunce anımış ve ena a e tı. 
·· ·t 1 k d ki un D k"l'P d ı 0teı B k t"' be im e e a 1 arı u usu oyuncu arın hidd tl ı tl llk d f Ah d ibi yill-itl bl du. Kurk man o u a ın san on - ur, a"ı "'X •••• a .. n .. V· . . . sürülebilirse de bu ün için bu endi- e enm.ş . Zira, e a. me g 6 e, r 

yanına yerleştiğinin farkında blle ol- yanıma fırlamış... klup degıştırmelennı menedn tepe- g .. . · - Padişah, ortalıkta adam kıtlığı kadın güreşecekti. Padişah gülerek 
mamış gibi koltuğunun altındaki klta- Arkadaşım biraz eV'Vel genç kadının den inme telgrafla suya düşmüş ol- şeye mahal yoktur; ~ort en ıyı mı var ki, bu karıyı peşine takıp do- irade etti: 
bı açtı. Bu ingilizce bir romandı. Ka- kucağından silkip attığı kA.ğıdı aldı. makla beraber bu harekete teves oyuncusu asker ?ldugu cıhetle geçen !aştırıyor? _ Haydi ... Güreşin bakalım. 
bmı bize doğru çevirdiği için ismini Büklümlerini açtı. Kağıdda şunlar sül eden klüpleri de çok müşkül va- hafta Süleymanıye karşısına ancak Diye .;öylenirdi. Etrafta toplananlar: 
okuyorduk. Bir aşk romanı idi. yazılı idi: ziyetlere sokmuştur. Çüııkü genel di- ı on k;şilik bir takımla ç:kabilen Bey· Çelebi Mehme1, Tuğcu Ahmed! yo- - Kaclı.nla. erkeğin güreştlğlnl ilk 

Kahve rengi şapkalı ~dam kaçm~k - «Karıcığım, Allah aşkına artık rektörlüğün bu husustaki emri bil-1 kozlular Galatasaray•n eksik de ol- lundan çevirdi: de!a. görüyoruz. 
bııkışlarla onun hareketıni tedklk edı- şu huyundan vaz geç ... Herkes ben! h k d . tt•V• ,. .b. sa bugünkü kadros\:nu magvlup ede- - Nerden geliyorsun? Diye söyleniyorlardı. 

kt ·· ·· d .. 11o .. d · · t kılın 1 bl kald assa yu ar a ı•aret e ıgımız gı 1 k i · kslkl · l t 1 S ld d h 1 t d kik 1 lt y.ırdu. Kadın, uza· an gorun Uı;Un en semn peşıne a ış su u r ınm " cek kudrette devildir Bu cihetle - As er mm e erm amam a- a e er a sırın a a ın pa o-
daha güzel ve cazibeli idi. Kızıl saç- aşığı sanıyor. Dargınsın anladım ... spor mefhumuna lekeleyen usullere S g · . dım. Efendimize herşeyin tamam ol- sunu çıkararak, nöbetçilerin gösterdl-
l::ırı vardı. Gö::lerl ışıl ışıl yanıyordu. Fakat birşey söylemek için yanına kati surette sed çekmiştir. arı kırmızılıların maçtan galıp ola- duğunu arzetmeğe gellyordum. ğl meydana koştu. 
Yanımda oturan arkad~ım kulağı- yaklaşacak olsam derhal parlıyorsun. Bu emre göre diğer klüpleri mağ- rak ayrılmaları muhr.kkaktır. _ Öyleyse dön de beraber gidelim. Tuğcu Ahmed de her zaman kendl-

m:ı. eğil dl. yavaşça mırıldandı: . H.erkesln içinde bağırıp ç9:~rı~or, be- lup etmek gayesile kendi kadrosun- Fener bahçe - vefa Ordumu toplu bir halde ben de gör- ne güvenen meşhur bir pehlivan eda-
- Amma yılışıl.:, yapıskan herlfmış nı rezil ediyorsun. Sana soz soyleme- dan oyuncu veren klüpler yeni ka- ş f t d .. .. rrıek isterim. sile yürüyerek meydana gelmlşLi. 

1 t l i k• k 1 B d b t k ere s a ının son ve gunun en Ahın d d idi Edl yahu ... Kadın biraz evvel nası erse- rr.e m an a mıyor. en e u ez e- rardan sonra bu 0 ncuları tekrar .. h. F b h .
1 

V f Yolda giderlerken, Tuğcu e Zaten burası «Er mey anı. . r-
dl? Halbuki o gene geldi, genç kadının reyi yazmaktan başka çare bulama- . yu m~ ım. maçını ener a çe ı e e a bey blraz arkada kalarak, Saldenin neye gelen bütün pehllv::mlar burada. 
ta yanıbaşma oturdu. Dünyada ne in- dım. Hiç değilse sokakta bağırıp çağı- h.ndı ~adrolarına alamıyacaklar ve 

1 

kluplerı yapacaklardır. Vefalıların yanına yaklaştı. güreşirdi. 
sanln..r var!... Adam kadına müthiş rıp beni rezil etmemeni pek rica dol~yıs~le sahaya zayıf çıkmak mec- dördüncülük yolundaki ümitleri he- - Sen de Karader,ize gelecek misin? Çelebi sultan Mehmed de güreşme-
tutkun ga!lbrı ... Onunla ahbap olmak ederim ... Sana lakırdı söylediğim za- burıyetınde kalarak başkaları iç·in nüz bakı olduğu cihetle karşılaşma Saide onu uzaktan tanıyor ve ordu- raklısıydı. Edlrneye geldiği gündenbe-
için her türlü yüzsüzlüğü göze almış... man beni tanımıyormuş gibi bir tavır hazırladıkları kuyuya, hataları yü-ı büyük bir ehemmiyet taşımaktadır. da nüfuzlu bir şahsiyet olduğunu bl- rl, birkaç kere meşhur pehlivanları 

Ben d~ ayru/avaşlıkla v_e gene fı- takınma olmnz n;ıı şekerim?···,Bak sa- zünden kend·ileri düşeceklerdir. Fakat askerlerin oynayamıyacağı liyordu. bir araya toplayarak güreştirmiştl. 
sııtı halınde c~vap verdim. . nn yarın ne hedıye edeceğım .... ~ Bu cih(;tle yarınki maçlar yukar· \ h kk d k" k d f 1 .. _ - Padişah götürüyor ... Gelecğim. Tuğcu Ahmed yabana atılır bir yiğit 

- Bu aşk uğrunda da yenıllr herze Hikmet Feridun Es d d v .. .. a ın a ı arar an en aza mu Diye cevap verdi. değildi. Boyu bosu yerinde, omuzlan 
d rrı1 b. · d Ar~ık bu derecesine a say ıgımız sebeblt'r yuzunden teessir olan Vefalıların nisbeten za- Ahmet bey tekrar sordu: kalkık, göğsü şişkin, pazuları kuvvet-

eo ıı a er... " 1 1 b ·· · 1 1 "h t b 1 L' 1 
müsaadenizle asululuk• derler AN KARA RADYOSU azı suıprız ere n; aye u ursa nıç yıflayan kadroları geçeıı haftaki ha- - Padişah götürmezse gelmek iste- li ve yakışıklı bir erkekti. 

Biraz sonra susmuş, gene onları ted- 1 hayret etmemek lazımdır. Bu hafta-ı dise dolayısile iki oyuncunun daha mez misin? Meydanda karşı karşıya geldikleri 
kik ediyorduk. Erkek yanındaki kadı- 8 ı;; b t t i "'ğl kşa nın maçları arasında Vefa - Fener- tecziyeleri dolayısile büsbütün za- - Hayır. zaman, Tuğcu Ahmed: 

·· 1 11o h l •. u a cumar es 0 e ve a m b h ·· b k ·· ·· ·· Mi kin · ki hl d k lı d l Sen hı· r kimseyle gu·· reştln ml na birşeyler soy eme6e azı.r anıy?r: 13 30 p 13 33 T .. k lAkl a çe musa a asını gunun en mu· yıflamıştır. Normal bir Vefa _ F e- - s mıs n şe r e a p o a- - ,, 
fakat bir tiiriü cesaret edemıyor gıbı 13 so' Aj rogrhamb, l' l u14r0ç5e PT .. kar, him oyunu olarak gösterebiliriz. ı ner maçı için yürütülen tahminler şacak mısın? memleketinde? ... 
idi · ans a er er• • ur çe lk· · d d k. ··h· 1 - Hayır. Beni serbes bıraksal::ır Ak- Diye sordu. Saide: 

• rr ıı.udi· plaklar 14 20 Riyaseticümhur bando- ıncı erece e ı mu ım maç s- müsabakanın neticesini şüpheli gös- denız· e giderim. _ Güreşip güreşmedlğiml •imdi Arkadaşım gene kula0ınıa e& · ' . ' . t b ) 5··1 · d 1 • , • • " 
- Bu gldiı:le önümüzde bir rezalet su, 15 hafıf melodıler (Pl.)' 15,30 Kon- an u spor • u eymanıye arasın a terebilır~e de bu karşaa'}ma 1çın bu - Orada bizlm donanmamız var... anlarsın! diye cevap verdi. Neden so-

kopaco.k ... Bu° adam genç kadından ser (Ankara devlet konservatuarından olacaktır. .., 1 şekilde tahmin yapmak imkansız- Denizcilerlmlz var. Sen ne yapabilir- ruyorsun? 
mükemmel bir do.yak yiyecek amma ... n~klen), 1.8.~3 Caz orkestra.~ı. 18,40 Kasımpaşa - Beyogluspor dır. Çünkü yeşil beyazlıların bugün sin orada? - Gureştcn anlamıyorsan, bir yerin 
B k 1 ? Turk mfizığınden folklor orneklerl, L" l • . f b 1 j ll . d b 1 k ı F _ o denizcilerin arasma kanşır, kırılacak da ... Ondan korkuyorum. 

a a ım ne zaman.... 19 Konuşma (G .. u··n meseleler!) 19 15 ıg erın en temız ut o oynayan e erm e u unan ta ım an ener- t i dl Saı·de bu so"ze cevap vermedi. 
Ben de arkadaşımın fikrinde idim. un • ' k ld .., d h k . . "f k b h k · d d ~ıd· B b onlara yol gös er r m . 

• k. k .. k t l k d hi t - Tanbur ve yaylı tanburla saz eserleri ta ımı o ugun a er esın ıttı a a çe uvvetın e e~u ır. u a- - Onlar gidecem yolu senden iyi bl- İleriye atıldı: La ın ur rr.an on a ın ç o a • ·~· B vl K k d F 1·1 · k ı:.• 
raflı olmuyordu. 0 kendini tamamile 19,30 Ajans haberleri, 19,45 Meydan ettıgı eyog uspor yarın asım- un an ener ı erm maçı azanma- lirler. _ Haydi... Pacl.İ§ahı ve seyircileri 
elindeki kit.aba vermişti. sanki etra- faslı, 20,15 Radyo gazetesi, 20,45 Mü- paşa karşısında ller zamakoi tempo- ları beklenebilir. _ Gidecekleri yolu billrler amma ... fazla bekletmlyelim. Benim de vaktim 
tındaki insanları görmüyormuş gibi zik karışık şarkılar, 21,15 Konuşma., sunu tutturduğu takdirde kazanma- SAZI Tezcan Benim göstereceğim yolu bllm.ezler. yok. Hava serince ... Kocuğumu çıka.-
bir hali vardı. 21,30 Salon orkestrası, 22.~0 Ajans ve sı tabiidir. Fakat oyunu başladıkları - Senin gösterceğln yol neresidir? rınca sırtım üşüdü. 

Erkek bir aralık cebinden küçük bir borsa haberleri, 22·50 Muzlk: Caz- gibi nihayetlendirebilen Kasımpa- Erkek mektepleri - Benim göstereceğ"im yol Venediğe Tuğcu Ahmed: 
not defteri çıkardı. Bunun içinden bir band (Pi.) şalılar hiç bir zaman ihmal edilecek voleybol maçları kadar uzanır... TopraSkırtsınıcakyetırre. gelirse, çabuk ısınır. 

Tuğcu Ahmed, Saidenln yüzüne dlk-
;;ahlfe kfi.ğıd kop:ırdı. Biz: o:Acaba ne ş· ı· k . bir takım değildir. Munlazam bir ça- o·· Eminönü Halkevinde Erkek k.ntle baktı: Diyerek, So.!denln ensesine ...öyle bit 
Yapacak?• dlye büyii.k bir merak için- iŞ 1 çocu esırgeme 1 ·1 ld tt"kler· fa t f l un t .,,~ 

1.şma 1 e. ed e e 1 

1 
ıd kz a ne. es

1 
e- mektepleri voleybol müsabakaları- - Sen yaman bir kadına benziyor- el atı. de bekliyorduk. Bu ~ı.rada adam kale- kurumunun tee.ekkü'rü · 

Y rı sayesın ~ umuma ı netıce er na devam edildi. İyi bir şekilde ce- sun! Düşmanla hiç dövüştün mü?... Ahmed birdenbıre şaşırmıştı. Saide 
dı11-ı kağıdın üzerine birşeyler yazı- a an u e ıp son zaman ar a ıraz reyan eden müsabakalar şunlardır: - a ar ço ··· ayısını e r ır ' ' -mini de çıkarmış, defterinden kopar- Sen Mişel Fransız Lisesinin son sı- 1 b k l d b" ı o k d k ki s bil bi d. ek gı·bı sarılmadan dimdik du 
yo~du. nıt talebeleri tarafından aralarında sarsılrnJş ise de klüplerinden ayrılan G .. .. ·ık k 1 M lü unuttum. ruyordu. 
Arkadaşım: tertip ettikler! bir çay müsameresi oyuncuların yerini dolduran genç H u_nun ı arjı aş7;• Ma ;. - - Kendine güveuebUlyorsun de- Ahmed onun ensesini eğememiştil 
- Adam işi azıttı. Aşk namesi yazı- dolayıslle Kurumumuza 310 lira 20 elemanlar hu ged·ikleri çabuk kapa- 9 aly5rıy6e 15arHasm .a o u. ~ı:'a ıml mek?... Bir daha saldırdı. 

kuruş teberrüde bulunmuşlardır. Ha- ayrıyey' mag up o • Gene e11-emedi 
yor galiba ... dedi. yacakları ihssini vermektedir. d- T• k-

1 
• - Güvenmek de laf mı? Benim sır- 6 · 

Ben karşımda oturan kerll !erll za- yırsever talebelere ve mektep idaresi- S .. l • u. a ım ar: tımı şimdiye kadar hlç kimse yere ge- Bu sefer el ense sırası Saldenlndl 
tın bu kadar ileri gideceğin! ummu- ne fakir çocuklar için olan bu yardım- U eymanıye - Muallim: Saip, Suphi, Nihat, Va- tiremedi. Ahmedin boynuna kolunu attı ve öyle 

l . k d ek !arından dolayı teşekkür ederiz. İ t b I h' H kk R Tuğcu Ahmed de kendisine çok gü- bir çekiş çekti ki... Daha ilk hamlede, 
yn:-dum. Bunun çın ar a aşıma P · S an U spor ı ıt, a. 1• ec~p. . . yani el ense oyununda Ahmed yüz 

1 H K O l h ıb h m vcnen bir adam 0Idu11oundan, bu söze yavaş sese: Cumartesı" gun" u·· Şeref Geçen hafta Vefaya karşı elde ayrıye: erım.. 3 1 • ra ' · " üstü yere kapanmış ve ağzını şiddetle - Zannetmem ... dedin1, klmbllir za- N ş f F fena halde alınmış ve: 
k.. h d d I k ettiği galebe ile dördüncülük yolun-ı evzat, ere • erıt. · _ Bunu klmı"n karşısında so"yledlğl- yere çarptığı lçln, ön dişlerlnden bl-vallı neler vazıyor. Adamın una ma sta ın a yapı aca c·· ·· "k" · k 1 T k lı ! · t 

giriyorsun. J da ileri doğru bir hamle daha ya- unun 1 ıncı arşı aşması .a • ni blllyor musun? risi kırı P ırıamış ı. 
- Bak, görürsün... maçlar pan İstanbulsporluların milli küme 1 si.m - İstiklal arasındıı ?ldu .. N?tı~e- Demişti. Saide böyle adamları bir Ahmed yerden çabuk kalktı. 

ı b 1 k l · f b l ·· "dl · · h kk k · · 5··1 yı 15-12 15-12 Taksım lısesı ka- vurnşta yere serdiği için, omuzunu Gözlerinde şimşekler çakan Ahme-Kahvercngl şapkalı ad::ım defterin- stan u me tep en ut o ve vo· ı umı erının ta a u u ıçın u ey-' T •k 1 ilk din beyni dönmüştü. Bu hızla Saldeye 
den kopardı11oı kağıda yazacağını yaz- 1 b 1 1· h ti" b k l v d . d k 1 14 zandı. a ım ar: s erek güldü: 

6 ey o ıg eye aş an ıgın an: manıye maçını a azanma arı a-, l ·kı·ı M h. . F ·h· H··- - Benim hiç kimseden korkum yok. sarıldı. 
dı. Şimdi halinde büyük bir tereddüd H · L D ·· f k L d A k 1 · · ·ı ki.. l d stı a · u ·ıttın e ıman, u 

ayrıye . - aruşşe a a . saat zım ır. s er erm sıvı up er e . S d' N d • F h" Kendine güvenen er meydana çıkar. Hakiki güreş, Ahmed bir dlş!nl kay-
göze çarpıyordu. Korkulu gözlerle et- 13, 30 hakem: Hüsnü, Kabataş L. - oynayamıyacağı hakkındaki karar-, seyın, . u 1'v ~c e~ . et 5· dk K Tuğcu Ahmedi harekete getirmek bettikten sonra başlamıştı. 
rafı tedkik ediyordu. Acaba ne yap- lstanbul erkek L. saat J 4,45 ha- dan en az müteessir olan bu iki Taksım: e atL, "ba.m, a 1 •• e- için bu söz çoktu bile. Saide soğukkanlılığını k:ıybetml-
mak niyetinde !dl? 1 S f il h ı a d 

Nihayet elindeki kağıdı büktü, bük- kem: Hüsnü, Şişli Terakki - Pertev- klübümüzün yarınki karşılaşmasına j ma • ey u a • · - Pekala, dedi, ordu karargfıhında yor u. 
niyal L. saat 16.15 hakem: 8. Ulu- bilhassa lstanbulsporlular tarafın· , ....... ................... .. . ..... .... , ve padişahın hm:urundaı benimle gü- Çelebl Mehmed, Ahmedin dişinin 

tu. Uzunca bir hale getirdi. Bir kere .. ı\J s d ğ h ? kırıldığını anlıya!Ill\mıştı. 
daha etrafı tedklk etti. Bilhassa yap- öz. dan ehemmiyet verilmektedir. Ma- Eminönu · s . '> • en: reşme e azır mısın· 
tıklannı bizim görüp görmediğimizi Pazartesi günü Eminönü Halkevi f . h l I s·· Topçu Aste~. Mehmet Cemalettin - Evet. Hem de böyle bir güreş yap- - Tuğcu birdenbire boş bulundıı 

çl ın ne '.ces~. er n: o. ~rdsa 0b~un b du- 0 rr. Muhsin 314 (283061, Makinist er mak fırsatını bana verece~iuiz lçin si- galiba! Neden sendeledi böyle? ... anlamak istiyordu. Biz de sanki onun- ı d ı k ) e n ye t t 6 .. 
sa onun a yapı aca maç ar! d.~1ma 

1 nın v~zıy~hınl ek ır 
1
e e • ı Abdürrahman oğ. Ahmet Nedim 315/ ze şimdiden teşekkür ederim. Diye söylenirken, zincirden boşan-la hlç meşgul değilmişiz, pencereden Cümhuriyet L _ Şişli Terakki L. t · bl 

deniz, boğazı, seyrediyormuşuz gibi u yapmıyacagı cı e e arşı aşma 312 (1675), marangoz er demiryol sı- - Sözünde dur! Bu yeter... I~te o mış iki aygır gl . eı· meydanında dö-
bir tavır takındık. saat r 4 hakem: s. Açıköney, İst. daha fazla. lstanbulspoıluların ka-' nıfı Osman oğ. Ahmet 313. kadar. vüşür gibi - kıyasıya - güreşen bu 

Nihayet karşımızdaki adam kendi- Kız L - İnönü L. saat 14,30 ha· zanmak hususundaki çalışmaları Kaydı tetkik edilmek üzere acele Tuğcu Ahnıet bey atını sürdü ... Pa- iki güreşçiden acaba hangisi galib ge-
sini kimsenin görmediğine emniyet kem: S. Ac;ıköney. arasında geçecektir. Bu cihetle bir şubeye müraca~tı. dlşahın yanına sokuldu. lecekti?. (Arkaı;ı var) 

Tefrika No. 67 

Kadının Zaferi 
Müellifi: P. de CouJevain Tercüme eden: (Va • Nft) 

~~----..... --~---
- Haydi gidelim, bebeğe baka- ı Memleketine döndüğü günden 

lım ..• _ dedL beri, bütün ahbapları etrafını aldı. 
Kont derhal yelkenleri suya in· Onu suallere boğdular. ltirazlara 

dirdi. Yüzünün ifadesi, çocuğunu karşı kendini müdafaa etmek mec
düşünerek, gevşedi. Mukavemet buriyetinde kaldı. Dostlar~ on~ ~aba 
göstermeksizin, karısının arkası sıra itikadatı batıla ile dolıı hı~ dını. ter· 
sürüklendi. cih ettiğinden dolayı tenkıd edıyor-

XXX lardı. 

Aşk, Dora'nın hayatına olduğu 
gibi bayan Ronald'ınkine de başka 
bir istika91et vermişti Şu geçen yir
mi ay zarfında o da çok faal bir 
ömı.ir sürmuşLü. 

Din değiştirmesi, bütün Nevyork 
sosyetesini heyecanlandırmıştı. Nasıl 
oluyordu bu? ... Color.:al Dames·in 
reİ:;esi, Amerikanın zarif protestan 
kilisesinden ayrılsın da katolikliğe 
geçsin! ... Oooo ... İşrp. bunu havsa
la a"mazclı ... 

l\/Jaamafih muhit, kendisine kar· 
şı gösterdiği hüı rnetkaı lıktan biran 
geri durmıyı.rak liberalliğini ortaya 
vurdu. 

Helene, onlara: 
-- Bilmediğiniz bir mevzu üzerin
de hüküm yürütüyorsunuz ... • diye 
kati cevap verdi. 

Yeni dinini öyle bir tarzda mü
dafaa ed·iyordu ki, şayed bay Ro· 
vel orada bulunsa hayret edecekti. 

Halası, yeğeninin deliliğinden do· 
layı çok müteessir olmuştu. Bunla
rın hep, Assomption manastırında
ki tahsilden ileri geldiğini arkasın
dan söylüyordu. Maamafih, yüzü
ne karşı en küçük bir tenkitte bu
lunmuyordu. Hatta ttdmihte bile ... 
Sadece bu hareketi ne derece ıztı
rap _çektiğini göstermekteydl. 

Bir cuma günü Helene, onun evi
ne öğle yemeğine davet edilmişti. 
Önüne perhiz yemekleri çıkardılar. 

Genç kadın kendisine gösterilen 
bu alakadan dolayı memnun oldu. 

- Halacığım, teşekkür ederim ... 
Siz de katolik olmağı hak ettiniz. 

İhtiyar kadın, maddeten, manen 
yerinden sıçnyarak: 

- Merıril - dedi. -Ecdadımın 
ve akrabamın dini bana elverir ... 
Ona riayet etmek suretile de hepi
miz namuskar insanlar olduk. 

Bayan Ronald münakaşayı uzat
madı. 

Bununla beraber, aldığı yeni ma
nevi hızla, bir takım yeni faaliyet
lere girişmişti Hemcinslerinin mad
di ve manevi kurtarılması için ça
lışıyordu. Fena huylarla mücadele 
için, pislik aleyhine, çirkinlik ve 
hastalıklar aleyhine birer cemiyet 
kurdu. Genç kızları, milyonerleri 
ziyaret ediyor; bunların kiminden 
faaliyet, kiminden para istiyordu. 
Hiç kimse onu reddedemiyordu. 
GüzelJiği, cazibesi karşısında bütün 
kapılar açılıyordu. Muvaffakıyeti 
o dereceye vardı ki, yakın dostları: 

- Güzelliği ye i§vekarllğl hayır-

perverlik işlerinin 
sun 1 - dediler. 

emrıne koymuş- sfoi hem istiyor, hem de istemiyor- ı biran sürüyordu. Ouchy' de şeytana 
du. kapılmadığı için Allaha hamdü ae-

Bu yeni hayat, onu tehlikeli te
hayyüllerden kurtarmıştı. Bununla 
beraber Avı-upa kıtasındaki aşk ha
tırası henüz şifaya kavuşmamıştı. 

A~kı, şifa bulmaz hissini veriyor
du. Din ve irade kuvveti de bu aş· 
kı kalbinden söküp atamıyordu. 
Romadan mektup aldıkça, haftalar
ca manevi sarsıntılara uğruyor, bo
calıyor, kendine gelemiyordu. Do
ra, bütün yapbklannı anlatmak •iti
yadındaydı. Bu huyundan da vaz
geçmiyordu. 

«Lelo> ismi her sahifede tekrar
lanıyordu. Ve bu isim, bayan Ro
nald üzerinde eski tesirini yapmak
tan geri durmuyordu. 

Lelol 
İki hece ... 

Fakat bunları okuyunca, kalbi 
hızlı hızlı çarpıyordu. Yüzünün ren
gi atıyordu. Dudaklannın kenarı 
~İtriyordu. Bu iki hece, İsviçrede 
geçirdikleri günlerin hayalini, tatlı 
bir rüya gibi, hatırasında canlandırı
yordu. 

İşte o zaman, bayan Ronald, aş
kından kurtulamadığını hiddetle 
farkediyordu. Mektupların gelme-

Evvela, gözleri bu derece harare- na ed·iyordu. 
te dayanamıyormuş, yanıyormuş gi- Fena zamanları esnasında, Hele
bi satırları süratle okuyordu. Sonra ne kocasına dört elle sarılıyordu. 
tekrar tekrar ve yavaş yavaş yeni- Bu erkeğin güzelliği, iyiliği, yüksek
den okuyordu. Hepsinde Lelo' dan liği, bir müddet, Sant' Anna'yı ona 
bir haber vardı. Ona selam, komp- 1 unuttururdu. Monte Karlodaki sah
lirnan yolluyordu. Bunların da bir 
kısmı genç kadına alaymış hissin•i 
veriyordu. İntikam almak arzusunu 
duyuyordu. 

Bazan Dora kocasından kırgmlık
ların1 anlatırdı. Bunları okuyunca, 
Helene, için için sevinir, sevindiği 
için de kendi kendine kızardı. 

Amerikanın en parlak muhitinde 
geçen hayatı ona soğuk, manasız, 
boş görünüyordu. Büyük bir inkisa
rı hayal, bütün mevcudiyetini sarı-
yordu: 

neyi hatırlıyordu. Kocası, nasıl 
müthiş bir erkek hamlesile, musallat 
peresl'işkarından onu kurtarmıştı. 
Uzun boyunu, alev alev gözleTini 
görüyordu. işte, bu, tam erkekti! 
Uzun ayrılıklardan sonra, kocasının 
koluna girip yürümek, ona nasıl 
sağlam bir istinatgah sahibi olduğu
nu göstermişti. Henri"yi eskiıri gibi 
kaprislerine alet etmiyor; onun ça
lışmalarına karşı daha hürmetkar 
davranıyordu. 

Adeti mucibince, erkek, karısının 
- Neye yarar?. .. Neye yarar?··· I d 1 1 
Bu nevmidane ses, kendi sesi, tuva et 0 asına ge İp de ko tuğuna 

kulağında çınlıyordu. Ve gözleri, oturunca ve ona kench düşüncele
tuvalet odasına koyduğu mahut rinden bahsedince, Helene'in zihni 
tabloya çevriliyordu. Oradan ha- artık avare mevzular iizerine dıığıl
kan efsanevi şahsiyetin, bir yarım mıyor: kocasının dedıklerini imkan 
ilahenin çehresi değildi; zavallı bir derecesinde bir dikkatle takip edi-
aşık kadının yüzüydü. Ah, o da bul d 
derece sarhoşlukla, körükörüne sev- yor u ..• 
mek isterdi. Fakat bu arzusu ancak ( Arkası var) 
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IJk tadil teklifi 145 reye ESDAM n TABliLAT- ıtAMBiro Mannara Vssübarhri K. satmalma Komisyonundan 

Dünkü keşide Eminönü 
Halkevinde yapıldı 

6 1 ye NlJKUD FlATLERt Un ilanı 
karşı 20 rey e "I Şubat 1941 

dd d·ıd· ı. - Kilosuna tahmin edilen fiyat 19.25 kuruş olan 100 ton un pazarlıt-re e ı ı DEVLET BORÇLARI la satın nlına.caktır. • 
.2. - Pazarlığı 10/Şubat/941 Paz.ait.esi günil saat 15 de İzmltte Tersane 

kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. :Şartnamesi bedel ı 1 k ~ · J v~ 7 <AA> - Mümesslllet 
mecll&!, dem0kra6i:fere yardım kanWl ':4 7,50 933 Türk borcu ı. II. m. 

, , 1938 lkramlyell 

L. K. 
19.85 
19.85 

almabllece.~ gibi her gün komisyonda görülebilir. s z 0 arn 
3. - Ist.eklllerln bu işle llgtll olduklatınn. dıı.lr ticaret vesikalarını ve 

1443.75 liradan ibaret ilk temlnatıartle birlikte muayyen gün ve snatt~ ko-ıauı ~--onun 1 el terlJp ~ .ı ıoo Lira - . :proJellnln ea.a metnınl deıttştınnelc 
'*1llfl 4in-:.ı 17,so da KmJnön4 son dart raıramı (3Dıtr. (283t), ba2ı&lndekl llk tetebbtis11, 145 reye 
.__..__._d'"' __ ,

1
_, • .,p. b.ram1J8 o- ("110) sı. ~et bulan 90 llumllft ·b.qı 206 reyle rcddetml§Ur. 

, , 1933 İkramiyeli Erıani 
A. B. C . 19.98 

19.48 
19.58 
80.50 
15.60 
29.50 
62.75 
42.-
41.40 
39.60 
.Y.50 
42.-

mbyona mürncnatıan. , 7481 

* -ç.-....u v ı...,_....- __ iia tasanmıtbr· B. Mundt. bu tranun projesi yerine, 
9lnan numaralar pnlardır: *1111' 1 - 100 LIJa İngiltereye yardımın ikl milyar do-
l ,MO Lira kaanan numaralar ra.tamı <Dl' ) ııe nihayet ıarıık bir tredlden yapılması haJı:kın-

, '1 1934 Slvas-Emırum 1 
, , 1934 Sivas-Erzurum 2-7 
, 2 11>32 Hazine bonoları 
, , 1934 , , 

Marmara Vssübahri K. satınalma KonıJsyonundan 
Sadeyağı ilanı 200809 2.oı78 80G Cl9 yftser Ura uzan- d& bafka bir kanun projesi ut.Ut et-

l18S83, l9M39, • b~ IOO nunıa.ra ınl§tl 
ıo,ooo lira Uzanan blleUer: Ankar'ı JiiitVr. 60 Ura 

,lımıir, Söke, Denl.zll, Dörtyolda Atıl· (288) ile nlbayd 

> , 1935 > , 

, 1938 , , 
A. Dcmtryolu tahvlli ı-n 

ı.- Bir kilosuna tahmin edllen fiyat 1'10 kuruş olnn ve yukarda cins! 
yazılı bulunan 20.000 kllo sadeya~ı, pazarlıkla satın alınacaktır. 

2. - Pazarlığı 10. Şubat. 941 pazarteat eünU saat 1-i de Izmltte tersane 
kapı.sındakl komisyon binasında yapılacaktır. Bu 1§e nid fnrtname her gün 
komisyonda görülebilir. . iııı,otır. SOA ~ ra.taını ıı•·- uıa kazan-

, , m 
5000 Lira Jrauwuılar .tNJ&ıl saJ numara e .._. 

20'162, 21499, '3946, 74'109 ~· 2 10 Lira 
• & 000 llra kaza.nan btıetler: Antara~ ve n1h eUenen 

ltalyanin kaybettiği 
Akdenize Almanya 

ifeçmek istiyor 
A. ~miryolu mümessil senet 
Haydarpaşa Jimanı 
H. llnuını mümessil senedi 

3. - Istek.11lerln bu işlerle llglll olduklanna dair ticaret vesiknlannı ve 
2550 llr.ı.dan ibaret muvakkat tcmtnntıarllc birlikte muayyen gün ve ı:aatte 
komisyona milracantlnn. t747ıı ıcı11.~.ı. b ı Ka ı cebellbere- .... , ata.mı T1 ile ay -· latan u 1 yser • son ~ r tamı 2 yahod l (Battarah 1 inci ıalüfede) niSSE SENETLERİ 

* ht •e BUrhaniyede sablmıftır· ~ anar, aon rabll tJer de tklfer 
2000 L• kazananlar .. ilV#et bul!-11 e b , ldan yardım gittlgv ine göre T. p. Merkez bankası 

ıra ~· U ~o • T. lt bankası nama muharrer 
4489, 80576, 99824, 22486!1, lin eselli üWatlan Almanyanın gayesi, Bizerte ve 

1 

T. i§ bankası Chnmlle alt) 
22&u8, 296282 T m. 

000 
JJra Sicilyaya hakim olarak ingilizle- T. 1ş bankası mümessil his. 

110.-
9.95 

J0.20 
103.-
22.85 
38.-
7.70 

26.-
21.-

ı -- Tahmin edllen bedcll 2816 Ura olan on altı kalemde cem'an 35000 
kllo muhtelf c!ns yaş sebzenin 19. Şubat. 9~1 çarşamba gün üsaat H de açık 
cl'.siltınesl yapılacaktır. 

ı 1000 Lira kazal'lanlal' ~ ıı.ra. ı,ooo lira. n 2. a ..., _ ri k 1 lıkla şarka 'fardım et- ı A. Demlryollnrı şirketi < % 60) 

2 - İlk te:ninatı 211 lira 20 kuruş olup şartnamesi her gün komisyon
dan alınablllr. 

3 - İsteitlllerin belll gün ve saatte Kasımpaşada buluan komlsyonn mü-. ~uz.anan numaral&nn " ~.. n o ay ;ı A. Demlryolları şirketi <% 100 
\11848, 15928, 25694, 4.2'709, W77\:!~ 'llftıl ,...ue n müt.etat>Uen ben~yip melerinc müsaade etmemektir. Eskişehir çimento şirket1 
eol976, 10'1157, 121'788, 1250271, 173ıı2 de hel:"1l&ngt tıanede olursa o su~ Eg-er Almanya ilkbaharda şark- Şirket! Hayriye 

rncaatları. (727) 

131972, 137629, H5586, 15455 • ' ...,,.,,. tili' rikaJ1U dcğlşllt olan numn ' • t Slrketi Hn.vr1ye temettü 
'tT194S 179427 188589 210082, 220149, ,,,___ lAada azıii esasiar dairesinde ta bir harekete karar vennışse · . . İstanbul fiat mürakabe komisyonundan: 

48 numaralı ilan tl231448: 231998: 329723: 261293, fı86941.• ~~ s E:r.a kadıır teselli mü- bu, onun ilk hazırlığıdır. Alman- ı ECNEBi TAHVİLLERi 
· 288181, 292389, 2951:15, 29'1 aıaca&rdJr. ıann b~ka bir gayesi de, şarkta- ı Kredi Fonsiye 1903 

500 IJra ~ tocelU xnükaf:ı.tlannın . t1 1 . Akd · , , 1911 
, Son dört rakamı (2892) ve <62ıS) ~n ıı.132 J.bdır. Teseıfl mükA- k1 ingiliz ku~e er nı . ~nızın kupun kesik 

111.50 Buğdayın v:ısatı kilo fiyatına nazaran dcf;lrmenlerdc ekmekllk unla-
105.- rın gnyrı s:ıfl 72 kilo tutan beher çuvalının fiyatı 8/ 2/ 941 tarihinden iti-

baren 1060 kuruı olarak tesblt edllntl§ttr. (921) 
ne nihayet bulan 60 numara t>eşer )"Ö% ydtbu 1 •1 numaralar "30 tanedir. garbına geçınneyerek, Ingıltere- , , Amorti 
11ra kazanmıştır. fıt.tı banan ye karşı yapacağı hareket esna- > • Kupon 

sında bu kuvvetlerin şarki Ak- NUKUT 

denizde kapalı kalmasını, anava- Türk altını lngilizler Bingaziyi Uval çok geniş 
60.- ı ı ~ 1

·
30 Devlet Demiryollari ve Limanlari lıletme 

Umum idaresi ilanlari 
23.35 =====-======-=======================!:::; 

tana dönmemesini temin etmek Külçe altın bir gramı 

zaptettiler selahiyef istiyor 
2.80 

olabilir. o~manlı bankası (banknot) 

Şarki Akdeniz için ingilizlel'in KAl\IBİYO 

2.40 

ah 1 • . aabifecle) (Battarah 1 İDcİ aa}ıjfecle) 
(Battar mcı ır Bir '.Alman membaından alınan ha: 

Jllngnzl. bareltltının pek yakın b 1 "re ııeçenkrde Fransadaki 
~amanda bile netJcelenece~inl tahmin ~-:'_ere hgo P ıanayii komi•yonu ıeE-

elinde öbür denizler var. Alınan-( 
ya Afrikayı dönen bu yolun Londra üzerine 1 sterlin 
~ug-undan istifade etmek is- Nevyo~k ü~erine 100 dolar 

Parls uzerıne 100 frank 
tiyecektir. Fakat, İtalyanın hezi- Mlli\no üzerine 100 liret 

Türk lirası 
5.24 

132.20 

k s1n aA"zlllda ıu ~•n ar l 
etmiyorlardı. Her e •W• ıa · edilmit olan ıenera 
'sözler dolaşmakt.ndır: lıgıne yın. hareketind en .noel 

meti cenup deniz yollanmn dai- Cenevre üzerine 100 frank 
' · · .. 1 Atına üzerine 100 drahmi 

29.6815 
0.9975 
1.6225 

12.9376 

Wa,·el bir sihirbazdır.> Studt, J'a:nM ·ı .. - .. tür 
• • A ) Kah1rede resmen Sefteral Hun tziger J e goruflllut . 

ma açık bulunması, Sıcılya on e- Sofya üzerine ıoo leva 
rinden geçmek zorluğ'unu her Madrid üzerine 100 pezeta. 
zaman telafi eder ve İngiltereyi Budape§te üzerine 100 peng5 

Londr:ı 7 (A .• - MI areşal • k]"fl--" 

• Biikreş üzerine 100 ley · 
şarki Akdenlzde mahsur bırak- Belgrad üzerine 100 dinar 

sukutu bildirilen Blngn,_., bm ının- Lavalın te HICK'I 
1 ıstihkamı ve u 

Gra.zianin n so_nhlm ÜSSÜ idi. Bingad- N vvork 1 (A.A.) - Reuter 
takanın en nıu ara- •· 1 y 1k 'fj 
ııın nüru.su 65.000 dır., Bunları~e Ya- ajanıından: New • ' o • ?'1°ea .~a· 
mnda Maltıs, yunan. Italy.an ten te- zetesinin Ser~ muhwabırme . gor~, 
budl de vardır. Blngaz1 ~dlr. iç!- Lava1in Petaıne ya~tı~ tekliflC:ın 
ıniz, ,.e 1;1 yapılmış blr ~de camiler, bir ültlınatom maluyetmdc oldugu 

maz. Bütün bu gayretleri, Al- Yokohama üzerine 100 yen 
manyanın elinden geleni yapmak, Stokholm üzerine 100 kuron 

3.175 
31.1375 

31.005 

Jı cet suru dn. =ırb~ hnvra. ve blr zannedilmektedir. Eğer bu teklifler 
bir katollkb :ımaktadır. Jr.abu1 edilmi~ olııaydı Laval Baıve-
man:ıstır u l ._ b"· "k ı· L ~ 1 . h keti kal.ete ge ece.ıı. ve uyu •• aruyet e· 

Uerı are umt re samp olacaktı. 
Kahire 7 CA.A.l -. in~~:S·d~mBln- Berlinde el.aval halôkaten Vi-

l.:ırargiı.hının tebllğl. ~rn pıırlak ha- chy'ye gitmek tuavvurunda mı· 
r.azl dün teslim 01~~ ~~vvetıerl Ak- dır, yoksa Pariste bir hükfunet mi 
rekt"Uerle ınglllZ zı 'bunda yürüyerek kuracaktır}> sualleri ıleri aürülmek-
d:ığ dağının cenu doğru giden tedir 
Bi ztnln cenubu:ıa '· erek · nga al:ı hatlarını ıtes New - York Tjmes gaz.etesinin 
lt.a.lyan m~vaslştir V-ichy muhabiri, bu ıehirdelti tema· 
oreda yer şın da ·Demeden Uetle~.en "l'" son saatlerde Almanya ile 

Aynı zamnn . t den duş- yu un .. d h 
A Stralya }Utaları rıca e Mane- mesai birliğine dogru ol ui unu ta -

her çareye başvurmak mecburi

yetine harnletmelldlr. 
Her halde, İtalyanın yıkıldığı 

şu sırada Aiınanyanın bir tara!
tan Fransa, diğer taraftan Yugos
lavya ve bilhassa Bulgaristan iize
ıindc yaptığı tazyıklar, Akdeni:ıi 

ikiye bölmek için .sarfettiği gay
retlerle bir arada muhakeme edil
mek ve neticeyi ona göre düşün
mek lazımdır. 

Necmf'ddin Sadak 

mana nefes aldırma 1 itibarile de min etmekte ir. ynı mu a ır, J a· \'ll mışlnrdır l el A · h b' · ı· 
lan ve mora . 

vlyatı boıu düşen düşman, ve edıyor: l'ENİ NEŞRİY.\1.' 
a~ı bir vaziyete ıanını tatbik Halihazırda mevzuubahs olan 

Bingazlntn müdafaası P c l Lava1in haiz olacağı ınlihi- k d 
roememlştlr. ci nnda v:ı,zlyet me~e ~· kadar büyük olacağı me· Ar a aş 

Erltred.c Kore~ 
1 
b~; tarzda inltlşaf yet c~d? 0 Lval çok geni§ saliıhi- cemal Nadir Güler •e Davud Gün-

memnunıyet ve c Erltreye gir- ıelesı ır. • h"k"meti reiıi ol- yol tarafından büyük. ıt.inalarln. ruwr
etmcttedir. Kıtnııırımı~ lerin mlkdarı yet1erlc Franııızd u M q al Pctain ıannn bu haftalık çocuk mecmuasının 
dii;indenberi alınan es r tır ve mak arzusund a ır. ar . beşinci sayw fnydnlı ve eğlenceli ya
d:ıha şimdiden 3500 ü ıış~ış eımck- ise eski Rtdicümhurlar tarzında hır zı.lı>r ve resimlerle çıkmıştır. Bu sa.),_ 
mütemadiyen esir kafllele g devlet reisi olarak kalacaktır. dakl yaz.ıl:ınn başlıklan şunlardır; 
&edir. ttının şark • • M l Arkadaş posta,g, Kıymet bilmek, Mek-

Barento - Agordat ~a hası gerek Amerika ıefırı areıa •tebe DJ!.Sll bıı.ı;ladmı (Sellm Sım Tar-
mıntakasındaki hareke ~a bizim tnh- • ] •• •• tü can anlatıyor)• Güzel s&ıer, Neler 
düşmanın terkettiğı, gere esl ııe do- Petaın e gonıf 'Okumalı, Iyi - Fena, Arkada'1a yol-
rlb cttığimlz harp malzem 

1 
(A A ) _ Bir Nev· cululı:, Ispartal.~ Kocn. Halll Ayvelln 

Judur. -rn boyunca Londra . ·F· da cereyan kuzusu <oür), Uç akılsız yolcu, Marko 
Habe~istanda Gondar goetmelı:tcdlr. :york gazctesı, ~af~ A erikanın PÖlo'nun küçük arkadaşı, Spor, Ala~ 

Urrl hnreketimlz devam 1 mıştır eden bütün meee e erı . m kt ııilk (Türk masalı), Sinema, Büyük 
Bu mıntakad:ı da esirle~~t~n hudud büyük bir alaka ile tak.ip ed~e e inaanlann hayatı, El işleri, Çocuk 

Jt.nlyan somallsinde u un ·tuz et- vunu tebarüz ettirmekte ır. eserleri, Bllmeceler, Oyunlar. Cemal 
boyanca devriye kollarımız ~fU kıyetıe oldAug ·ıı. büyük elçi.i amiral Lea- Nadirin (Dede ile Torun) karikatürü. 
tikleri mıntakaları muva a • ?1e11 

•• a 1 P etaini ziyareti Küçük okuyuculara tavsiye ederiz. 
.. enişle+ı"orlar hy mn dun mareıa .

1 
t • ·n •••11mnımnnu111ııın111mnıııımn11QJ111mnnınnnn1111nı 

... WJ • d D 'ly Maı gaze eaını 
Malta ile irtibat hakkı~ a 

8

~re amiral Leahy, BULMACAM 1 Z 
Lcındra 7 (A.A.) - Blngazinln ellne yazdıgınfil su~un •mukadderatı me- 2 3 4 5 6 7 8 9 1 O 

geçmesi imparııtor1uk ordus~a t~= Frlan~ı~ ~erih hükümeti için ha· 
:ta lle en y:ıkın irtibatı tem c se esının . . haiz olduğunu 
tir Bingazİ blrincl sınıf bir: merkez yati bir ehemnnyetı 1 d' de B. 
~ ve deniz t,nyynrelerl için su tc- ıııöylemiş ve mareşa nez. ·~ ddet· 

h lz mu- kemmcl meydanları La 1 ·ı nazı'lerin "teklennı re 
&satını a • Alm n vn ı e . • 
muhtevi bir yerdir. Bu lmlo ~ mesi hu9usunda ısrar etmı,tn. 
bombardıın:ı.n tayyn.relerlne knr§ı a 

- dafaa edilebilecektir. Bundan • 
~"~u Akdeniz . bölgesinde adedlerı Bulgaristanda Harbıye 
,.......,. l Inglllz uzun mesafe • • • zaın 
çoCnlıruş 0 an tnYYnrelerı Alman ve Nezareti ıçın mun 
bombardıman meydanlarını daha kredi 
İtalyan hava rlb edebileceklerdir. Ge- D N B · Mebusan 
t.olnyhkla tah ·t tınuı burada gôs- Sofya '1 CA.AJ - ~tl ıçhı wı mll-

~ _ı_ı___ ~-·-
-~--- -,--! - - ---ı- -
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BiR PUDRA . 
Tecrübesi karşısında 

10 . 000 
KADININ 

Daha 
genç ve 
daha sevlmll 
görünmenize 
yarayan Jcst:i 

Hayreti 

Bİlt TECRtJBF. Burün bu 
Pudra ruemlnde TECRÜBE 
yeni, cazlp ve son yt yapınız. 
blr keşif,. CİLDİ GÖ2ELLEŞTmEN 
şayanı hayret ve yeni bir unsur, şimdi 
ipekli elekten geçiril.mil en ince blr 
pudra ile müdekklkane blr t.nrzda. ka
rtftı.rılml,ff.ır ki, bu sayede cllde bir 
parlaklık ve yeni bir hayat verir. Es· 

Ankara istasyonunda lnşa cdlJmekte olan devlet demlryollan umumt 
idare binasına nld sıhhi teslsat clhazlannın temini ve yerlerine vaz'ı iııl 
kapalı zarf usullle eksiltmeye konmuştur. 

1 - Bu işin muhammen bedeli 15778 liradır. 
2 - Isteklller bu ~ ald şartname ve sair evrakı devlet demir yollnn 

Ankara ve Sirkeci veznelerinden 80 kul:"UŞ muknblllnde alablllrler. 
3 - Eksiltme 26/ 2/941 çnl'§amba günü sant 18 da Ankarada Devlet 

DemlryoUarı yol dairesinde merkez l inci komJsyonuiıca yapılacaktır. 
4 - Eblltmeye girebilmek için tsteklUerln teklif mektuplan ile blr· 

llkte .,.ajlıda. yazılı teminat ve 'Vesaiki aynı gün s:ı.at 15 e kadar komisyon 
reislll;ine vennelert lfızımdır. 

a e2490 sayılı kanun ahkAmına uygun 1183;35 liralık. mm·akkat teminat 
b cBu kanunun tayin ettiği vesikalar. 
c tİstei.lllerln bu gibi. tesisat işlerinden en az 10,000 liralık teahhüdü 

mt:vaffakıyetıe başarmış olduğuna d:ı.lr vesltn. (699) (899J 

1 İstanbul Belediyesi ilanlari 

Ke6lt İlk 
Bedeli teminat 

1 
997,58 75,00 Hadınıköyünde İnhisarlar 1dareslnln tahtı fstıcnnnda 

bulunan binanın t.amlrl. 
4899,95 36i.SO Beykoz - Mahmut Şevketpa~a. - Allbahndııı yolu Uzerln

dekl ahşap köprünün tamlrl. 
Keşif bedellerlle ilk teminat mlkdnrlan yukarda yazılı fşler ayn nyn 

nı;ık eksiltmeye konulmuştur. Keşif ve §artnamelcrl zabıt ve muamclfıt 
mildürlüi:tü kaleminde görlllebWr. İhale 19/2/941 çntştımbn. günil saat H de 
daimi encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat. makbuz veya mek
tuplan, llıale tarihinden 8 gün evvel VllAyct. Nafia. müdürlüğüne müraca!'ltla 
alııcnklan fenni ehliyet ve 940 yılına ald ticaret odıı.sı vesikal:ı.rlle ihale 
günü muayyen saatte daimi encümendo bulunmalıın. (781J 

Hariciye Vekaletinden: 
Hariciye VekfUet.lnln merkez teşkllAtında on üçüncü dereceden münhal 

bulunan idari memurluklara. ycdl memur alınacaktır. 
Miis;ı.baka lmUham 21 şubat 1941 perşembe günü saat ıo da .Uıkarada. 

Hariciye VekAloUndo :rapılncaktır. MUsn:bakayıı. iştirak edebllmek için me
murin kMvnwiun 4 üncü madde.sinde yazılı §llrtlardan başka nşağıdn. 
yazılı evsatı da haiz olmalan lfızımdır. 

ı - Lise mezunu olmak 
2 - Yaşı 25 den yukarı olmamak 
3 - Yüksek mekteplerden birine veya munzam bir vazifeye de

vam mecburiyetinde bulunmamak. 
İmtihan Uirkçe kitabet, fransızcadnn türkçcyc tercüme ve umuml ma

!Qmatt::m ynpılııcaktır. 
Tallp olanlann diploma, hüsnühal kfığıdı, hüviyet cüzdanı, \•eya mu

saddak surctıcrlnl bir istldaya rapten 25 şubat 1941 tarihine kadar Har1clyfl 
Vekfı.letl 61cll ve M. umum müdürlüğüne müracnatınrı ve imtihan günü Haı-
rlclye VekfUetinde bulunmaları lüzumu ilan olunur. (636 - 873) 

Divanı muhasebat riyasetinden: 
Divanı muhasobattn münhal bulunan 20 lira asıt maaşlı klltlpliklere 

müsabaka He memur alınacaktır. 
1 - Alınacaklardan üçü münhnsıran yazı maklneslndo çalıştınlııcat;m

da~ı bu hususta meleke sahibi olmaları icab eder. Bu itibarla. tallpler en 
evvel Da.ktllo imtihanına tAbl tutulacaklar bu imtihanda mU\ artak olanlar 
arasında ayrıca bir ehliyet imtlhanı yapılacaktır. 

2 - Diğer mahaller için de taliplerden bldayeten yapılacak ehliyet 
lmtlhanuıdn muvaffak ol:ı.nlar arasında yazı ınnklneslnde melekesi bulu
nanlar - müsa.vt şerait dairesinde - diğerlerine terclh oıunacııklardır. 

3 - Ilk hizmete gireceklerden orta. tahsili bulunanlara 15 lise mezunu 
buiunanlara 20 lira nsli maaş \'erUecektlr. 

4 - Askerllğinl bitirmiş bulunanlar - milsavı §eralt dairesinde - dl
~erlerlne tercih olunurlar. 

5 - Daktilo imtihanı 14 Şubat 941 cnma ve ehliyet imtihanı 18 'ubat 
041 salı günleri icra kılınncnktır. 

6 - Daktiloluğa. talip olanlarııı 13 ŞubaL ~1, Jditipll{\'e Uıllp bulunıın
lann da 17 Şubat 941 ak!ıamınıı. kadar nüfus hüviyet. cüzdanı, mektep fa
hadetnamesı, askerlik veSikasl, memuriyete mll.nl bir ruutalık veya m.nlü
llyetı olmadığınn dair resmt tnblp raporu ve lkl kıta vesika totoğrafiı ve bl.Q 
arzuhal ile divanı rnuhasebnt rtyasetıne bizzat. müracııat!ıın ve zat l§lcr1 
müdürlüğünde bu hususa dair formülü tahrir vo 1mzn eylemeleri lüzumu 
illin olunur. (665 - 874) ner:ıl wave} k. a~ hayret tçln- meclisi, harbiye ne?.a bir kredi kabul 

terdikleri surat dwıya~at esirlerin yon Jetalık ~unzanı ca ımaıt Bulga
de bıratmıştır. !: bırakmamıştır. etmlşt.lr. Mecl:, ı:Y~sısa~ı yapılması 
aayılmasına im n .. • kllometre rıstanda ele r bir ıaıısısat 
Ordu iki ayda '800 kUSU~1nden fazla için de 100 milyon levalık 

1 
--ı--ı:=ı 

mer ve çlrkln bir ten, gençllA'tn tablt 1 k · d 
renklerlle güzcllqir. Fn2.1n olarak ter- Selimiye tümen satına nıa omısyonun an: 

mesafe katetmiş ve 1~ ak do- kabul eylemiştir. 
B surat anc ............ . , 

eatr ahnmışt~r. u ~ınk- olabilmiş- , ... ..................... . 
nanma s:ı:resınde mu tun 65 bin nü- .......... Iarak 2000 kltlden az tnsan 

ı tır Zaptedllen Blngazin n s-...- 0 

~dnn 20 bini it.niyandır. ~yl etmişlerdir. . - kül bir 

d•J h rp i•nı.. lann son aercce muş 
İğt"" inam e ı en a _.,,.l tante bulunduklarına §ilphe yok-

• vaz ye 
malzemesı tur 

· Bınga- . · d ız kuvretıerl, denize hA.-
Londra 7 (A.A.> - Reuter. hllln- ınglllz en ktadır ıngUlz kıtnları da 

zbıln sukutu It.alyayı ~fr!~e~ nıah- kim bulunr~ıına ~Jmış bulunuyorlar. 
deki en mühim dcn!z ussun za- sahili ışga ilen bütün şe-
nım etmekle kn.lmJyacak, ~~mü- italynnlnrdan zap:kt.arda ve her 
Ilı.anda bu üssün It:ılya ile k~ a birlerde muazzam ve ın.şe maddeleri 
nnk.alcsinl de kesmiş oıaen ı;. - - ü nevi barı> ıevazunı Filhakika 

Ingillz kuvvetlerinin llerl. yunı~ ingllizlerln eline geçmlşUr. emıl 130 
eüratll olm~tur. Filvaki Inglliz kl- ingillz kuvveUerı 200_ bln ,:1 bi mlt
taıan daha evvelki gün Blngazlde~ bin bQmba, 15 bin tutek, to n Ue 10 
il tllometre mesafede bulunmakt: raiyöz, mu~teıı~5ç~f: p:a Pgiyecek 
kU. d İn bin bnttanıye, ı· k iğtinam et-

Trablusgnrpteki muhnrebeler e - 600 binden fazla ışe k tmık 
clllz uyiatı hayret edilecek ıta.dar ve, ıer ve bunGan ba.şta blr ço 
Udır. Sid1 - Barranl. Bardla ve. '!ob- ~ ş üılerce kaD'JYOll znptedllmlştir. 
tUk muharebelerinde İngilizler Olu ve Y 

Soldan salan yakal'Mlan &Şağı: 
ı - Şehir işleri mütehnssuı. 
2 - Kııblll lnhlHl.l. 
3 - Gemi sığınağına dahil ol. 
4 - Büyiık vilayetimiz. 
5 - Tecrübe - Esk.1 bir Türk kavmi. 
6 - Ev bulup yerleştirme - IçUen 

madde. 
7 - Sonunn ~T• gellrse cesur deli

kanlı olur - Kltap yaprağının bir 
yüzü. 

8 - Elime muvafık. 
9 - Eski Turk süvnrllerlnln blr 

sporu - Funnn başı. 
10 - Ba.şına cBo gellrse ikinin ya

rısı olur - Karlı dcğll. 
G~en bulmacanınm hallJ 

Soldan s.'\p Te yuknndan a atı: 
ı - Hikftye, Ita, 2 ~ ıcabetedcn, 

3 - Karakulak, 4 - Abak, Aslan, 5 -
Yek, Elinde, 6 - Elual Nadi, 7 - El
sine, Üç, 8 - Idnlna, Emi, 9 - 'fekad
düm, 10 - An, Nclçln. 

klblndekl l}aya;nı hayret bir umur ı _ Askeri ihtiyaç için e6> şar tondan ibaret 5 ~a. sndeyaQuıuı evsaf 
olan . Krema köpüğü. imtlyvlı uaulU dahilinde olmak üzere 14/2/941 cuma günü saat 11 de Sellmtyedeki '.l'ü· 
sayesinde lkl mlsll fazla zaman ııablt men satınalma komisyonunda nyn ayn pazarlıkla. satın aımncnktır. 
0

dunır. 2 - Tekarrür edecek flat üzerinden 3 15 teminat alınacaktır. tOOh 
HAKİKATEN FEVKALADE BİR -------------------------------------------------------------------------------_..;... 

TEKLİF yüzünün blr tarafını cKrcma 
köpüaüı haTl Tokalan pudnıslle ve dl
A-er t.amfını da berhangl bir pudra ne 
pudralnyınız. Şayet eKrcma. köpü~11 
havı pudra lle pudraladığınız taraf dl
Rer tarafa nazaran daha taze, daha 
genç ve daha cazip görünmüyorsa al
dığınız Tokalan pudrasının parasını 
iade ederiz. TOKALON pudrasının 
tevkalfıde ra~bet bulan yeni 10 rengi 
vardır. 

Selimiye tümen satınalma komi~yonundan : 
Askerl ihtiyaç 1ç1ıı e3400> kilodan ibaret üç parça zeytin ya~ı ve •h ou 

tondan ibaret lkl parça. makarna. ve yine t7• tondan ibaret b1r parçe. ma
karna. evsaf dahilinde olmak üzere ll/ 2/ 941 salı günü saat ıı de Sellmlya. 
de.ki Tümen Satınalmn. komisyonunda nyrı ayn p:ıznrlıkla s:ltm alına
caktır. 

2 - Tekatrilr edecek flat üzerinden % 15 teminat almaca tır. c905ı 

~eniz fabrikalari umum müdürlüğünden : 

D H h . Azamı blr sene müddet.le çn1ı§ınat n askerllklc lllşlğl olmamak üzere 
r. or orun' , ı~ant işlerinde lht!.sa.sı bulwıan resimden anlar sanatkArlar ile levhacı, 

Eminönü Nimet Abla glşesl perçine!, kalafatçı, tesviyeci, elektrik Te oksijen kaynakçı ustaları alınn-
karşısındakl. muayenehanesinde caktır. 
her gün akşamn. kadar hastala- Nüfus kAtıtları, polb nllblm " boD arvls.lerile masnri!l kendilerine 
rını tt'd. vl eder Telefon: 24ı3ı. &it olmak üıcre ve imtihan edllenk lll1l'ft.ffak olacakları takdirde hemen 

................. ; ~e başlatılmak üzere OölcWı ~c.U n ı>vuıa münıcaat edilmesi. (818) 
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2i& Taksim K R is TAL Salonunda 
Pek Yakında Büyük Bir Sürpriz 

Oatad Bestekar MU H L t S S AB A H AT T t N'in yeni buırladıiı 
30 kiPlik 

Boğaziçinde Bir Mehtap Rüyası 
Büyük Revtiaünli pelt yakında sahnemizde göreceksiniz. Memleketin 

Kıymetli Okuyucusu 

Bayan MU ALLA ve Kemani SADi 
Aynca: ıs KiştıJK MUHTESFM SAZ HEY'ETI 

ve meşhur POGANNİ Kadın Orkestrası 
Fiatlenle zam yoldur. Telefon: 40099 

Kansız genç anne! 
Y.vruıaunun satana. - ,. .. *miktarda, waremed 
OE$YEN k•n kuwat turubu k•nın nokHnını t•mam· 
l•dıkc• tıar•bn bu c- ~ınd•n k•ndl sıhtı•b 
k•d•r r•vrusunun birioilt •daaı olan sata de fayda 
g6rOr. Anne lıuwvattenfr, Yawru tlClrbG•l-lr ••• llu ..,. 
w• H•detlnln kandlsldlr •••• 
Emzıkli annalera. DEf'IEll'111 lıat1 kuwet turu• 

tfE~ EClANEDI IVl.UtııUL 8ECETES~ uru.~ 

3600 adet elektrik sayacı 
satın alınacaktır. 

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

yeneleri Şirketimiz laboratuarında yapılmak §artile 3600 adet, 1 O 
Amper, 220 volt, 50 periyotluk bir safhalı mütenavip elektrik saya
cı satın alınacaktır. Bu sayaçların intihabında Şirketimiz yalnız fiah 
esas ittihaz etmeyip diğer fenni evsafı da göz önünde bulundura· 
caktır. 

Bu sayaçları satmak iııtiyenlerin, sayaçları hakkındaki fenni izahat
la teslim müddetini bildiren teklif mektuplarını 1 /3/941 tarihine 

kadar Şirket Müdürlüğüne göndermeleri ilan olunur. 

Türkiye Manifatura İthalatçıları 
Birliğinden : 

Yoklamaya davet 
Fatih askerllk şubesinden: 
ı - 337 doğumluların ilk yoklama

sına 10/2/941 tarihinden itibaren 
tekrar başlanacaktır. 2 - İhtiyat erat 
yoklamaları (315) doğumlulardan iti
baren aşajpdakl aekllde devam edile
cektir. 1 
13, 14, 17 şubat 315, 18, 19, 20, 21 şubat 1 
316, 24, 25, 26, 27, şubat 317, 28 ve 3, 
4, 5 mart 318, 6, 7, 10, 11 mart 319, 12, 1 
13, 14, 17, mart 320, 18, 19, 20, 21 mart 
321 24, 25, 26, 27 mart 322, 28, 31 mart 
ve 1, 2 nisan 323, 3, 4, 7, 8, nisan 324, 
9, 10, 11, 14 nisan 325 do~umlular. 

3 - Bu doğumdan sonrakiler ayrıca 
gazete ile llln edilecektir. 

/ stanbul Levazım 
&mirliği satın alma 
komisyonu ilanlari 

1000 adet et satırı ve 5000 adet et bı
çağı müteahhld nam ve hesabına 
alınacaktır. Pazarlıkla ekslltmesi 
10/2/ 941 pazartesi günü saat 15 de 
Tophanede Lv. 6.mlrllği satınalma ko
misyonunda yapılacaktır. Tahmin be
dell 6500 Ura ilk teminatı 487 Ura 50 1 
kuruştur. Nümuneleri komisyonda 
görülür. İsteklilerin belll saatte ko
misyona gelmeler!. (856) (700) 

••• 
6300 ton buğday kırdmlacaktır. Pa

zarlıkla eksiltmesi 1012/ 941 pazartesi 
günü saat 15,30 da Tophanede İst. 
Lv. f\mlrllğl satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 44,369 
lira 32 kuruş ilk teminatı 3327 lira 70 
kuruştur. Şartnamesi komisyonda gö
rülür. Isteklllerln belll vakitte ko-
misyona gelmeleri. (862) (765) 

••• 
Beherlne 6 kuruş tahmin edilen 

170,000 ade~ halkalı matra çengeli 
alınacaktır . Pazarlıkla eksiltmesi 
11/2/941 salı günü saat 15,30 da Top
hanede Lv. AmlrllRi satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. İlk temlna-

1 tı 770 liradır. Nümunesi komisyonda 
görülür. İsteklllerin belll vakitte ko-
misyona gelmeleri. (866) (842) 

••• 
6000 kilo motorin alınacaktır. Pa

zarlıkla eksiltmesi 10/2/ 941 pazartesi 
günü saat 14 de Tophanede Lv. Amir
liği satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. Tahmin bedell 744 lira 
kati teminatı 111 llra 60 .kuruştur. is
teklllerln belll saatte komisyona gel-
meleri. (870 - 910) 

••• 
Ayn ayn ellişer tondan 100 ton pl

lAvlık pirinç alınacaktır. Pazarlıkla 
eksiltmesi 1312/ 941 salı 1;tünü saat 

Bozkurt - Emlak 
Sa.tılılı.: emlA.k serlslnı Kilçilk 
İlAnlarda. yannk1 Paza.r ve Balı 
n Usb.ala.nmızda. n~redllccektlr. 

Okuyunuz! .... 

YILDIZ 
Bugün çıktı •.• 

54 üncii 5&71A döri renkll nefis 
bir kapak içinde ba.Pa çıkh.. 

YJLDIZ'Hl ba sayısında: 

Hollvud'un en münzevi ada-
mı: Nelson Eddy - Bir kadın mu
harrir artist oldu - Tiyatro Yıl
dızlan ayartıyor - Perende at
ma. Şampiyonu blr genç kız -
Robert Cummings - Brodway 
Melody hakkında - Tyrone Po
ver ve Şürekası - Yeni Roman: 
Den iz Kartalı - Film Hlk9.ycs1: 
Elveda Gençlik - Amerikan hl
M yesi: Püsküllü Bela - Hika
ye: Ebedi Aşk - Blogratller, Dert 
Orta~ ve Saire .. 

Her yerde 15 kurut 

5 şı \b"t 1941 tarihinde 

ZARiF 
Tüccar Tenlhanesl 

BeyoRlu İstiklal caddesi Fransız 
Haşet kltaphanesl karşısında 378 
No. da. 

A Ç 1 L D 1 
Nadide kumaşları, en müşkülpe

send mUşterlleri her cihetle mem
nun edecektir. 

Mükemmeliyette ltlna ve titizlik. 

8 ~ubat 1941 

SiNGER 
KONTROL SAATi 
GEL D i. 

Fiati 

60 LiRA 
15 Sene 

GarnntiJ.iclir. 

SINGERSAAT 
MACAZALARI 

lıtanbal 
Eminönü, 8 

T. iŞ BANKASI 
1941 Küçük 

T asarrul Hesapları 

ikramiye Planı 

1941 iKRAMiYELERi 
1 adet 2000 Liralık 
3 .. 1000 .. = 3000.- " 2 .. '750 H = 1500.- " 
4 " 

500 .. = 2000.- " 
8 .. zso • = 2000.- " 35 • 100 .. = 3500.- .. 

80 • 50 .. = 4000.- .. 
300 .. 20 " 

:::; 6000.- .. 
Keşideleri: 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Atus· 
tos, 3 İkinclteŞl'in tarihinde yapılır 

Statümüzün 13 üncü maddesi mucibince Blrllk Umumi Hey'eU aşağı
daki ruzn:ı.menin müzakeresl için 24/ 2/ 1941 pazartesi günü saat 15 de 
4 üncu Vnkıf h:m 3 üncü katta İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası salonun-

14 de Tophanede Ist. Lv. Amirliği sa- •••••••••••••il! tınıılma komisyonunda yapılacaktır. .. __________________________ _. 

50 ton Orhangazi pirincinin tahmin NEZLE DEYİP GEÇMEYİNİZ: 

da fevkaliide toplanacağından Birllğimlze kayıtlı fızanın mezkür gün ve 
saatte topla:ıtıda hazır bulunmalan rica olunur. 

RUZNAl\IE: 

1 - Idnre Hey'etl rnporu 
2 - Muraklp raporu 
3 - 19~0 senec;lne ald hesabat blliinçosunun tetkik! ve tasdiklle İdare 

Bey'etinln ibrasl 
4 - Yeni Idarc Hey•etı intihabı 

5 - Yc:'ll muraklp intihabı 
6 - 1941 senesi Bu~e ve kadrosunun tasdiki 
7 - Statünün 12 ncl maddesinin tadili. 

Kağıt, Mukavva ve Tatbikatı 
1 thalitçıları Birliğinden : 

Statümuzün 13 üncü maddesi mucibince birlik umumi hey'etl ii.tldekl 
rı.ıznamenin mıizakerest için 27/2/ 941 perşembe günü saat 15 · de Galatada 
Ömer Ab,t hanında 3 üncü tattaki dalrel mahsusada fevkalade toplana
cağından Blrliğlmlze kayıtlı azanın mezkür gün ve saatte toplantıda ha
zır bulunmaları rica olunur. 

RUZNAME: 

J - Mecl!sl İdare Raporu 
2 - Bilanço ve müraklp raporunun okunması 
3 - Meclisi idarenin ibrası 
4 - Statünün 12 ncl maddesinin tadlll 
5 - Yen! İdare Hey'etl ve müraklp seçiml 
6 - Bütçenin kabulü. 

. --
Galatasaray liıeai müdürlüğünden: 

Yatılı talebemiz üçüncü taksitlerinin Martın birinden onuna kadar vez-
nemize her halde yatırılması. 1905• 

Selimiye tümen aatınalma komisyonundan: 
1 - Aske.ri ihtiyaç için o:lO• nar tondan ibaret iki parça sabun evsaf 

dahilinde olmak iızere 12/2/941 çarııamba günü saat 11 de Sellmlyedckl 
Tümen Si.tınalma komisyonunda ayrı ayn satın alınacaktır. 

2 - Tekarrür edecek fiat üzerlnden % 15 teminat alınacaktır. 1903• 

YENİ KAZANÇ VERGiSi KANUNLARINA GÖRE 

Bilanço • Kar ve Zarar - Bey an name Tanzimi 
ve 

Hususi Şirketler Hakkında Tavsiyeler 
Adlı kitabımız çıkmıştır. Her kitapçıda bulunur. 

Adres: lsmail Hilmi Aftar • Hesab ve Vergi Bürosu 
Meydancık Güzel Han ikinci kat. 

bedeli 20,000 lira llk teminatı 1500 il- Verem, broDtit. zatürrie, 
radır ve Adapazarı pirincinin tah-
min bedeli 18,500 lira. ilk teminatı grip, nezleden gelir. 
1387 lira 50 kuruştur. Nümune ve 
şartnameleri komisyonda görülür. 
Istcklllerln belll saatte komisyona gel-
meleri. (867 - 907) &OMEllTAL 

Yalova Kaplıcaları iıletme Müdürlüğünden: 
l - Yalova Kaplıcalarında elektrik santrall binasında bulunan Macar 

L . Lang Fabrikası mamulAtından henüz monte edilmemiş (225- beygir kuv
vetinde yeni bir lokomobllin satış muamelesi evvelce llan edilen gunde icra 
edilmemi.§ olduğundan bu satl.f 14/Şubat/941 cuma günü saat 15 de açık 
arttırma ile İstanbul Sahll Sıhhiye Müdüriyetinin Galata merkez bina ın
dakl Kaplıcall\r İşletme Müdilrlüğü İstanbul bürosunda yapılacaktır. 

••• 
Beher kilosuna 32 kuruş tahmin 

edilen 28 ton zeytin tanesi alınacak
tır. Pazarlıkla eksiltmesi 13/2/ 941 
perşembe l{ünü saat 14,30 da Topha
nede Lv. Amirliği satın alma komis
yonunda yapılacaktır. İlk teminatı 
672 liradır, Şe.rtnamesl komlsJonda 
görülür. İsteklUerln belll saatte ko-

Nezleden korur ve nezleyi 
kökünden kes.er. Eczanelerd~n 
ısrarla Gomental arayınız. 

2 - Makineyi görmek ve daha fazla. malümat almak isteyenler Yalova 
1 Kaplıcaları İşletme Müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

3 - Satılacak lokomobil ve teterrüatı liste halinde tesbit edilml.ştl.t. 
Teslimat bu listeye nazaran lcra. edilecektir. •••••••••••••ii f - Makinenin Kaplıcalardan nakliyesi, nakil vasıtası masrafı tahmil 
ve tahliye masrafı, hamal parası, nakil lçln ihtiyar edilecek bllcümle mu. 

misyona gelmeleri. (868 - 908) 
••• 

Beher kllosuna 44 kur~ flat tah
min edilen 44 ton sabun alınacaktır. 
Pazarlıkla eksitlmesl 13/2/941 per
şembe günü sa.at 14 de Tophanede 
Ist. Lv. Amirliği satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. İlk teminatı 1452 
liradır. Şartnamesi komisyonda gö
rülür. İsteklilerin belU vakitte komis-
yona gelmeleri. <869 - 909) 

KURTULUŞ 

BiÇKi ve DiKiS 
DERSHANESi 

Müdiresi: Bayan Papuyan 
Haftada dört gün kadınlara gün

de üçer saat Fransız usulü ile biçki 1 
ve dikiş dersi tedris edilir ve 4 ay
da Maarifçe musaddak diploma ve
rilir. F eriköy Tepeüstü 1 1 O No. 
Papazyan Apartımanı. 

İstanbul asliye altıncı hukuk ha- •••••••••••••• 
kimliğinden: 939/ 1322 BBLS&Wt,TO 

İdrar yollan ;ltihabı, had ve 
müzmin belsoğukluğu, idrar 
zorlukları, mesane ve prostat 
iltihabı ve böbrek haıtalıkları
nın tedavisinde tesiri çabuk ve 
katidir. Eczanelerden ısrarla 
BELSAMlTOL arayınız. 

Umumi satıı yeri: 

Anadolu Ecza Deposu. İstanbul 

Kiralık hamam 
Kuzguncuk lcadiye cadde-

•inde tatlı suyu ile maruf Dağ 
Hamamı kiralıktır. Y eııilköy 
Santral sok.ak 13 numaraya 
müracaat. 

Davacı Seher tarafından kocası olup 
mukaddema Çorluda Acı Çeşme so
kak kalaycı Edhem yanında. iken ha
len ikametgahı meçhul Ali aleyhine 
açılan boşanma. davasının yapılan 
muhakemesi sonunda: Aralanndakl 
şiddetli geçlmslzlilte binaen boşanma
l:ı.nna ve kabahatli kocanın bir sene. 
müddetle başkaslle evlenmekten 
memnuiyetlne Meliha ve Sabiha ço
cukların velayetinin anaya. tesllmlle 
küçükler için dörderden sekiz lira 
iştirak nafakasının babadan alınarak 
anaya verllmeslne ve çocukların cu
martesi günleri saat 12 den 13 e ka
dar İstanbul icra dairesinde babala
rına gösterilmesine ye (1076) kuruş 
masarifi muhakemenin Allden tahsi
llne temyizi kabil olmak üzere 
17/ 1/ 940 tarihinde verllen hükmü gı
yabinln 15 gün müddetle gazete ile 
il!lnına karar verllip 1lfım suretinin 
dahl usulen mahkeme divanhanesine 
asıldığı tebliğ yerine geçmek üzere ill&&2i&2i&2i&2i&ll•&&2i&llii 
ilin olunur. * Yeflla.y gençlik fubesl mtizlk -ve 

temall kollan bugtın saat on d~rtte 
ZAYİ- ttniverslte hukuk blrlncl sı- Eınlnootl Halkennde blr mtıaamere 

nıfında.n aldıtım febeteyl kaybettim verecettıı. -
hilkınil JOttar. l'Jtl Bakkl Iüü 

ra! lle mahallinde yaptırılacak montaj alıcıya alttlr. 
5 - Muhammen bedel (25,000) Ura olup lhaleyl miltcaklp bedeli ihale 

üzerinden % 15 n.labetlnde tat'l temına.t verilecektir. (837) 

Anbar inşaatı 
Toprak Mahsulleri Ofisinden: 
1 - Dinar istasyonunda yapılacak anbar ve idare binası 

ile sair işler götürü olarak kapah r.arf usulile eksiltmeye ko
nulmuştur. Keşif bedeli 68,37'1 «altmq Bekls bin üç yüs yetmlf 
yedi» liradır. 

2 - Eksiltme 13/2/9U tarihinde saat 15 de Ankarada ofts 
blnasmda yapılacaktır. Eksiltme şartnamesi. 5 llra mnkabjljn. 
de ofis umum müdürlüğünden abnabillr. 

3 - Muvakkat tem.inat mlktan 4668,85 cıdört bin altı yi1s 
altmış sekiz seksen bet liradır. 

4 - İstekliler teklif evrakı meyanına eksiltmeye girebll· 
mek için ihale tarihinden nihayet bir gün evvel ofisten alacak
lan ehliyet vesikasını koyacaklardır. 

5 - Bu anbara muktezi yabm: 6 ve 8 m/m kutrunda ol· 
mak üzere 4 ton beton anne demiri, İstanbul'da Beşiktaştaki 
<lepomuzdan bedeli mukabilinde müteahhide verilecektir. 

(600) (753) 

Maliye ve Muhasebe ve Murakıpler Cemiyeti 
Umuml Hey'etlmlz 14 Şubat 1941 cuma. günü saat onda Cemiyetin 

merkezl olan Galatada Bankalar caddesinde Voyvoda hanının 18 numarah 

oda&ında toplanacağından bütün Azanın bu saatte bulunmalan rica olunur. 

Ruzname: ı - 940 1eneaine ald heaabatm tetkik ve idare hey'etinl 

ibra - 2 - İdare Hey'etl 1&Çlm1. 


