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Bingazi~yi 
Zaptetti 

Mareşal Greziani'nin 

Son istihkamı da 

Teslim Oldu 

........... -........................................... ~ ............. ; ........................ . 

j Şef Ankarada 1 
LavalGeniş 
SalCihiyet 
istiyormuş! 
G. Huntziger 

Amiral Darlan 

de 

İle 

Beraber Parise Gitti 

Eritre Cephesinde 

ileri Hareketi Devam 

General Wawell'in büyük bir m uvuffak1yetle sevk ve idare ettiği Nil ordusu tarafından zapte- Ediyor, Keren Dün 
dilen Bingazi ile şimdiye kadar ele geçirilen mevkileri gösterir harita 

Weygand Diyor ki: 

Almanların Bizerte'ye 
Hücum Edeceği 

=----------------__ ....:___:_---.::___ __ __, Şiddetle Bombalandı 
ITALYANIN 
Başına Gelenler 

Haberi Asılsızdır 

Görünüşe göre, İtalyan İmpara
torluğu bir iki ay içinde tasfiye e
dilmek tehlikesine maruz bulunu
yor. Şu hale nazaran, İtalya harbe 
girmekle müttefikine yardım ede
ceğine onu zayıflatan bir amil ol
muştur. Şimdi Almanya Akdeniz
de müttefikinin bırak.tığı boşlu
ğu doldurmıya çalışıyor ve A!ri -
ikada bozulan cepheyi düzeltmek 
için Afrikaya asker geçirmek yol
larını arıyor. 

'M. Zekeriya SERTEL 

Avrupada Fransadan sonra 
şimdi de İtalya harp hari

ci ediliyor. Bu suretle iki muha
tip devlet günden güne başbaşa 
kalıyorlar. 

İtalya geçen hariTalllll onunda 
harbe girmişti.Harbe ~irmeden ev 
\>elki vaziyeti mütte!ıki için da
ha çok faydalı idi. Çünkü o za
ıtnan İtalyanın kuvvetli olduğu 
:zannediliyordu. Hatta hakikat 
te İtalyanın kuvvetli olduğu mer 
kezinde idL Çünkü o vakit 1tal-

\ Yanın hiç yorulmamış bir ordu
su vardı. Donanması, İn~ilizlerin 
Akdeniz donanmasından kuvvet
li idi Akdenizdeki İtalyan üsle
li, İtalyaya Akdeımde bir üstün
lük tem.in ediyordu. Afrikada İ
talya senelerdenberi askeri teşki
lat yapmış bulunuyordu. İspanya 
Uıerinde de nü!uzu vardı. 

Halbuki buna mukabil İngiliz
ler Afrikada hazırlıklarını tamam 
lamamışlardı.İngiltere Akdeni:ıde 
ve Afrikada daha ziyade Fransa
Ya güveniyordu. Gerek denizde 
Ve gerek karada muvazeneyi an
eak Fransız kuvvetleri temin edi
l'ordu. Fransa mağlup olunca İn
~iltere Afrika ve Akdenizde ga
l'et nazik bir vaziyete düşmüştü. 
Akdenizdeki İngiliz donanması 
İtalyan donanmasına nisbetle cok 
Zayıftı. Mısırdaki müdafaa kuv
vetleri kafi derece kuvvetli de
ğildi. Bu v\lziyet karşısında hatta 
ltalyanlann İngilizleri Mısırdan 
çıltarmalan tehlikesi bile sezil
:tnişti. 

Aradan ancak yedi ay Jteçti. 
Bu yedi ay içinde vaziyet tama
tnen değişmişti. İngilizler Akde
llizdeki donanmalarını kuvvet
lendirdiler. İtalya Akdenizdeki 
Uslerinden istüade edemedi. İtal
~an donanması da ortadan kaybol 
du.Afrikada ise perişan bir halde 
dü$tü. Şimdi İngiliz kuvetleri her 
~epbede İtalyan müstemlekeleri 
lçinde bulunuyor. Ve görünüşe 
l{Öre İtalyan imparatorluğu biri
~i ay içinde tasfiye edilmek teh
likesine maruz bulunuyor. 

Binaenaleyh harbe girmekle 
!talya müttefikine yardım edece
gine, onu zayıflatan bir amil ol
?rıuştur. Simdi Almanva Akdeniz
de müttefikinin bıraktığı bo~luj!ıı 
doldurmaya çalışıyor. Afrikada 
bozulan cepheyi düzeltmek icin 
Nrikaya asker geçirmenin yolla
tını arıyor. 

Arnautlukta da İtalya i1e Yu
ttanistan arasırıda sulh akdini te
?rıin edecek bir mutavassıt bekli
l'or. 
Almanyanın Fransayı tazyiki. 

~Ulgaristan üzerinde tesir icra
sına calışması. hep İtalyan boz
lnlnluğunun birer neticesidir. 
. İtalya bu~n artık Fransa va

h1Yetindedir ve aşağı vukan harp 

b~l"icidir. Akdenize M.kim olmak, 
UYiik Roma imparatorluğunu ih-

l'a etmek iddiasında bulunan, ve 
daha bir sene evvel bütün dünya
l'a tehditler savuran bir <fevletin 
~edi ay içinde bu hale düşm~i, 
~~40 harbinin garip cilvelerinden 
ııııridir. 

Ege Mıntakasında 
~~------~~~~-

. ~levyork. 7 (A.A.) - "Reuter .. 
ı Nevyork Times gazetesinin Ber-
1 lin muhabirine göre, Laval'in 

Bir col< Körler 
Henüz Suların 
Tehl~di Altında 

Kahire, 7 (A. A.) - Umumi 
karargahın tebliği: TraJ:ılusta Bin
gazi dün teslim olmuştur. Parlak 
hareketlerle İngiliz zırhlı /kuv
vetleri Akdağ dağının cenubun
da yürüyerek Bingaziden cenuba. 
doğru giden İtalyan muvasala hat 
ların~ keserek orada yerleşmisler
tir. Ayni zamanda Demeden iler
leyen A vusturalya kıtaları ricat 
eden düşmana nefes aldırmamış
lardır. Maneviyatı bozuk ve mo
ral itibarile de aşağı bir vaziyete 
düşen düşman, Bin~azinin müda
faası planını tatbik edemem istir. 
Eritrede Keren civarında vazj-

Doguda yaptıkları tetkik sey ahatinden evvelki gün Ankara
ya avdet eden Cümhur Rebimiz, istasyondan çıkarlarken. 

Petain'e yapmış olduğ'u teklif -
lerin bir ültimatom mahiyetin
de olduğu zannedilmektedir. F.
ğer bu teklifler kabul edilmi~ 
olsaydı, Laval Basvekalete ~elr
cek ve büyük salahivetlere sa
hip olacaJt"t_ı. Berlinde Laval'in 
hakikaten Vichy'ye ı?itmek ta
savvurunda mıdır. yoksa Paris
te bir hükümet mi kuracaktır, 
sualleri ileri sürülmektedir. 

yet memnuniyet verici bir tarzda 

Hayvan Zayiatının Fazla Olduğu Zanediliyor ~t::;ee~~~~~~<len~~;f1:1:;:ı; 
İzmir, 7 (TAN Muhabiri bildiriyor) - Ege mntakasında sey- esirlerin mikdarı daha ~imdiden 

lap _dev~m e~iyor ~cak bazı mmtakalarda sular çok daha 3500 ü aşmıştır ve mütemadiyen 

yeni Proie r Askeri Vaziyet 

Mecliste şlMALi AFRiKADA 

Reye Kondu 1 KAZANILAN 

"Nevyork Times ~azetesinin 
Vichy muhabiri, bu şehirdeki te. 
mayülün son saatlerde Almanya 
ile mesai birli~ine doi?Tu oldu.e;u
nu tahmin etmektedir. Muhabır 
ilave ediyor: ... 

"Halihazırda mevzuu bahso • 
lan mesele, Laval'in haiz olaca
ğ'ı salahiyetlerin ne kadar bil • 
vük olacağı meselesidir. Laval. 
cok geniş salB.hiyetlerle Fransız 
hükumeti reisi olmak arzurunda
dır, Mareşal Petain ise eski Rej
ı;;icümhurlar tarzında bir devlet 
"elsi olarak kalacaktır. 

tehlik:elı vazıyetler ihdas etmeden duraklamış, hatta k1smen esir kafileleri gelmektedir. 
çekilmeye başl~mıştır. Fakat diğer bazı yerler hala sular Barentu - Agordat hattınm 
altındadır. Bılhassa ovalar ve ova köyleri henüz suların teh- şark mıntakasındaki hareket sa
didi altında bulunmaktadır. Her şeyden önce mahsur köylülerin hası gerek düşmanın terıkettiği , Esas 
kurtarılmalarına çalışılmaktadır. Bu yoldaki faaliyet sayesinde gerek bizim tahrip ettiğimiz harp 

Metnin Tadili 
----------nüfusça zayiat yoktur. Yalnız malzemesi ile doludur. Habeşis- y 1 d k" T kl"f 20 

'

hayvan zayiatının biraz fazla tanda Gondar gölü boyunca ileri. o un a 1 e 1 6 
olduğu tahmin edilmektedir. Fa- harektimiz devam etmektedir. Bu 
kat kat'i miktar henüz layıkiyle mmtakada da esirler alınmıştır. Reyle Reddedildi 
anlaşılamamıştır. İtalyan Somalisinde bütün hu-

Dün yeniden Subaşı köyü de dut boyunca devriye kollarımız 
su baskınına maruz kalmı§tır ve nüfuz ettikleri mıntakalan mu- A. y,an Encümeninde 
buradaki halkın da tahliyesine vaffakıyetle genişletiyorlar. 
başlanmıştır. ''WavelJ bJr sihirbazdır . ., 
Şimdiye kadar Yeniçiftlik kö- Kahire, 7 (A. A.)- Bingazinin Albay 

yünde 20, Mahmutlar köyünde zaptı, bütün mahfellerde büyük 
20 ve Burgaz köyünde de bir ev bir hayet uyandırmıştır. Askeri 
yıkılmıştır. Tahliye edilen köy- mahfiller bile Bingazi harekatı
ler halkının iaşe ve ibateleri için nm pek yakın ir zamanda neti
lazımgelen tedbirler alınmış, ka- celeneceğini tahmin etmiyorlardı. 
ragün dostu Kızılay da seylabze- Herkesin ağ'zında su sözler dolaş
delerin imdadına yetişmiştir. A- maktadır: "Wavell, bir sihirbiz

Landberg, 

Yolile 

Yunan başK:umandanı 
General Papagos 

Tepedelen 
• • Çember lçıne 

Alınıyor 
Bir İtalyan Hücumu 

Püskürtüldü ve Ağır 

Zayiat Verdirildi 

çıkta kalan halkın barındırılması dır.,, 
için KıZllay derhal 35 çadır gön

(Sonu: Sa 5: SU SJ 

dermiştir. 

Gediz nehri dağlardan inen 
seller yüzünden yeni taşkınlıklar 
göstermiştir. 

Manisa ile Kırkağaçlı ve Mu
radiye Emiralem istasyonları ara
sında tren münakalesi henüz te-

Tokyo'da Sulh 
Müzakerelerine 
Dün Başlandı 

min edilememiştir. Diiter taraftım • 
Aydın hattında Salcuk ve Koz- Japonyanm Sıyamdan 
pınar istasyonları arasında demir 
yo~unun m_evcut arızaıax: tam;r Deniz Üssü Jsteyecegw j 
edılmektedır. Germencik, Er-
bey li istasyonları arasında bulu- T h • Ed"I• 
nan köprüden aktarma suretiyle a m1n 1 ıyor 
yolcu nakliyatını temin için 
lazımgelen tedbirler alınmakta
dır. 

lrlanda'da ihtiyat 
tebdirleri alınıyor 

Tokyo, 7 (A. A.) - "D. N. B.,.: 
Siyam, Hindicini ve Japon mu
rahhas heyetleri bu sabah harici
ye nazın Matsuoka'nın riyasetin
de toplanmışlardır. Sulh konfe
ransı öğleden sonra işe başlıya-

Dublin, 7 (A.A.) - Serbest caktır. 
Atina, 7 (A.A.) - Yunan hü- İrlanda hükumeti, tahmin edil- Japon Gemileri Bangkok'ta 

kumetinin sözcüsü dün akşam mez hadiselerle lüzum hasıl ol- Nev1or, 7 (A. A.) - "Tass,,: 
radyoda demiştir ki: duğu takdirde tatbik olunmak "United Press,, in verdiği bir ha-
"Çarşamba günü İtalyanlar üzere, Dublindeki ve Kiı1gstown bere göre, Japon harp ıı;emileri 

cephenin merkez bölgesinde eyaletlerindeki çocukların tahli- Siam nehirlerinden Menam'ın 
ta~ların ye zırhlı ~amyo.nlar~ yesi için tedbirler almakt~dı'l". mansabında demirlmişlerdir. 
muzaheretı1e fevkalade şıddetlı Bu proje hüklımet tarafından Bangkok bu nehir üzerindedir. 
bir mukabil hüc~m .. yapmışt1r. kadın ve Çocukların hayatlarının Japon gemilerinin gelmesi, Siam 
Fakat bu muka'bıl hucum. Yu - kurtarılması elzem telakki edil· ile Fransız Hindic:;inisi arasında 
n8:~1ı!.ar tarafından p~skürtül· ı diği zaman meriyet mevküne ko- müzakerelerP .Taoorıvarıtl" hvas-
muştur. Alt• tı:ınk ve ~ort __ kam~ nacaktır. (Sonu: Sa 5; Sü i) 

(Sonu:Sa3; Sut) ~:::.:..~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~ 

Bir Yunan nakliye kolu, cepiıeye dofna ilerliyor 

Müzakere 

Sulh Y a~ılmah, Diyor 
Vaşington, 7 (A. A.) -Mümes 

siller meclisi, demokrasilere yar· 
dım kanun projesinin esas met
nini değiştirmek bahsindeki ilk 
teşebbüsü, 145 reye karşı 206 
reyla reddetmiştir. Mundt, bu ka
nun projesi yerine, İn~iltereye 
yardımın iki milyar dolarlık bir 
krediden yapılması hakkında baş
ka bir kanun projesi teklü et
mişti. 

Lindbergin İtirazlan 
Vaşington, 7 (A. A.) - "Ha

vas,,: Ayan meclisi hariciye en
cümeni harp malzemesi kiralan
ması veya ödünç verilmesi ka
nun proiesi hs:·kında Albay Lind
bergi dinlemiş.ir. Albay Lind
berg, proje aleyhinde bulunmuş 
ve Amerikanın şimdiden hava 
kuvvetlerinden büyük bir kısmı
nı harice sevkettiğini izah etmiş
tir. 

(Sonu: Sa 5; Sli 5) 

Piyango 
. . 

Çekildi- -. 
Kazanan Numaraları 

Tam Liste Halinde 
• > 

Neşrediyoruz 

Milli Piyangonun birinci · ke
şidesi dün saat 17 ,30 da Eminönü 
Halkevinde çekilmiştir. Bu ıteşi
dede ikramiye kazanan numara
ları sıralanmış olarak aşağıda 
bulacaksınz. 

10,000 Lira Kazanan 
No. lar 

116383 200809 
196439 ,,0277 

5,000 Lira Kazanan N olar 
20762 %3946 
21499 74799 

2,000 Lira Kazanan N o.lar 
4489 224866 

80576 226418 
9982J 296262 

(Sonu Sa. 4. Sü ı. de) 

BÜYÜK ZAFER 
(Askeri l\luharririmiz yazıyoy; 

Şimal! Afrlkadakf İngiliz taar
ruzu, şimdiye kadar kJmsenirı 
tahmin edemediği ve edemiyeceğ' 
bir süratıe artık son gayesini d.ı 
elde et,lli$ bulunmaktadır. Filv~
kl Bingaz.inln z.apt ve i$galinden 
'llOTU"a, strateh bakımından, Ge
neral Wavell'in kumandası al -
tındaki Nil ordusu asıl hedefine 
varmış, ileri harekAtını tam bit 
muvaffakıyetle başarıp bitirm~

tir, denilebilir, 
Şimali Afrikadaki İtalyan mils 

temlekesi, coğrafya ve idare ba
kımından, iki vilAyetten mürek
keptir: 

Trablus ve Bingazi. Fakat bu 
müstemlekenin askeri istinatgA

Sonu: Sa 4; Sü 4) 

\...----~-----------1 stil ô Limanlarına 

Hava Hücumları 
Londra, 7 (A.A.) - Bu,gün 

Londrada öğrenildiğine ~re. di.in 
gece İngiliz hava kuvvetlerin~ 
mensup bombardıman tayyare -
leri, düşman iğgali altındaki a
razide istila limanlanna hücum· 
lar yapmıştll'. . 

6 - 7 şubat gecesilngiltere ü
zerinde hiçbir bava faaliyeti ol
mamıştır. 

DAKLAN PARİ~E GELDİ 
Paris, 7 (A.A.) 'fD.N .B.,, A

miral Darlan, bün Vichy'den 
Parise gelmiştir. A~ral, ınuva • 
salatını muteakıp, 'Fransız h:i 
ktlmetinin isgal altındaki arazi· 

(Sonu: Sa 5; Sü 4) 

General Huntziger 

[~ öNlER G-e§·E-R K EN 

BAYRAK SAYGISI 
Yazan: Refik Halid 

Bayrak kanunundan evvel memlekette hüküm süren ltay· 
rak anarşisi -bayrak esasta hem renkli, hem de yüksek

lere asıldığı için, pek gösterişli olduğundan- şiddetle göze batar, 
o nisbette de haysiyete dokunurdu. Ne idi o veladet, cüllis gün
leri, On Temmuz şenlikleri, Mazürya zaferleri münasebeti1e is
tibdat ve meşrutiyet devirlerinde asılan bayraklann hali? Kud
siyete hürmetsizliğin eli bayrakhsı işte o hal idi; buna bir bay
rak asma değil, bir "bayrak açma,, denilmesi lazımd1; o hale bak· 
tıkça da mübarek bayrağa karşı duymamız lazım gelen saygı ve 
muhabbet, içliliğinden kaybederdi. Kimisi uçurtma kağıdından 
un He yapıştınlarak, kimisi kırmızı yorgan astarına patiska ya
tak ~arşafı eskisi eklenerek; kimisinin yıldızı düşük, kimisinin 
hilali sönük; kimisinde zemin yeşil, ay kızıl, kimisinde betbeniz 
ktH. bazısında boyalar akmış, bazısında güveler flngatmış, kan 
ağlatacak bir ihmal, bir milli savsaklık, bir benimsememe man· 
zarası arzederdi. Uzun müddet yurt dışında kalanlara sorunuz: 
Döndükleri zaman, anarşiye son veren bayrak kanununun hayır
lı tesirini ne derece derinden, mükemmel duymuşlar, ona nasıl 
minnettar. kalmışlardır. Fakat ..• 

Fakat, geçen gün Şişlide bir gezinti yaparken atlı polis ka
rakoluna çekilen bayrak neşemi kırdı: Kanuni eşkale muvafık 
olmakla beraber iki yerinden yamalıydı. Dün de Vilayet kona
ğının üstündeki bayrağa baktım: Vapur dumanlarile siyahla .. tık
tan başka, yan tarahnda koca bir yama. hem de aremi hil' d9'cisci 
yaması! Büyük memurlar, resmi binalara çekilen bayraklara ara 
sıra göz atmalıdırlar; bunun, bayraklarımızın vekarmı korumaya 
yaramaktan başka, millet işlerinde insanı ihtimama sevkeden 
bir tesiri de vardır. Bayrak, vicdana vazife, vazifede de gayreti 
telkin eder. Bayraklara çeki diizen vermelidir; fakat şiiphesiz ki 
hepsinden evvel daire bütçelerindeki bayrak tahsisatı, hunu te
mine elverişli ve önemli bir yer almak şartJle! 

• 
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Bir Kuyumcu 
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Karşıllklı 

;~~ı ' ., ~-_G_,_O_N_O __ N ___ R __ E _s~l _M_L_~.....!_J Kooper~ı 

( Reisi CevaD 
Veriyor 

T 1' N 

GELENLIR~ 
Vazan .• Et n ,&. a. 61e 

5000 Liralık Altın Elde Edilen Kir Demagoii ! 
Çeviren: Y. K. 8"1 ·k Ç 1 1 1 Yazan: Nacı Sadullal 

Ümit Yerici 
Haberler 
Yeriliyordu.~ 

r 
Nihayet, radyo, hemen fasıla- 1 ezı a mıı ar 1 Hesaba Geçiriliyor yuı1annda hemen - .... 

l1Z devam eden bu hücumlan biJ.. Bir kaç ıün evvel Kapalıçar- 1 Dokumacılar kooperatifi hak _ tenkide müstahak nokta 
dirmekten v•ır-...... ;.ti Bun.... ...ı. bir 1....,,,..,._. d:ı.ı..ı..a_. 

80
_ lar sezditim halde, Ehüzziya zade 

--,_..,. ..... .---. ~-,, -....... \iAAam kındaki neFiyatunız allkadarlar 
yerine Alman şehirlerınin Müıte- yul.m~ ve beş bin liralık altın Velide bu sütundan hitap etnıe-
fikler tarafından bombardıman e- bilezik çalınmıştır tarafından ehemiyetle ~atı - yieimin canlı sebebi, dostum Ni 

Kınz Dllf, kooperatif reisi Y8ııya Yıl- t•ı N °ft" 
dildllı:leri, "Berlin V11P!lnvadan ilminde ve ötedenberi zame • n ~ azı ır. 
fazla '----- -- kuyumculann altın bileztkleriııe maztürk te matbamıza gelerek i- Sanırsınız ki, Tasviri Efklr bat 
rici ~~fı:'~ ümBit ~e- kakma tezyinat yapan bir kuyum zahat vermiştir. Yahya Yılmaz- muharririnin hatalannı tenkit ~ 

Jlad7o, hemen tuıluız devam e- d ile h .. n • irisi, cu. sabahleyin dükkbma .celdl- türk demiştir ki: ya teşhir etmek sade NinmetUıt 
den tanare bücumlaruıı bildir- ra yo , ükiUnet merkezinin il zaman çıraklan çekmecedeki "- Kooperatifimizin 295 or- Nazifin tahtı inhisarında b1llunaJI 
mekten vazgeçmJ,U. Bunun yer!- maneviyatım yük.seltmeje çabfa- altm bilezQrJerin çalınmıt oldu- tağI vardır ve ilk sermayemiz de gündelik bir haktır. Ve kukalı• 
~ Alman ıehlrlerinin müttefik- rak: "Sabrediniz! Kanadadan bi- ıunu IÖylemiıler ve kuyumcu da • ortaklara onar liralık ı..: ___ sene- lacak büyük bir mazhariyet ol 

tarafnduı bombardıman edll-1ze yani geliy 1 Oradaki p hadiaed b habe ıw madıjı içindir ki, Nizamettln Na 
dikleri ve Seriinin Vlll'fOVadan lony-'-'~ TJ' or n~-• ,!' -•..u- en za ıtayı ıdar et- Milli piyanko dUn tehrimlzde çekilmiştir. Bu resimde, oto- di vermek suretiyle toplanan zilin bu hakkına, en mnzusaı 
fazla huar Stirdiltil hakkında u• IUUoU" •U'fOVBYI muum&aa Çil"' MU4""• tik k"-' in ·· ·· d d k -•-:ı ··---•--mit verici haberler ermi7 bq- mek için Paderevski'nhı idaresin Çalman bilezikler Kmza ait ma ııan;aer onun e urara çımu en nUDUU1U11n ipret e- 2950 liradır. kaim•• meslekdaşlar bile tecavfb 
lamı.U. v e de, bir ~u kurdular!" eti e ba- delildir ve Wenmek ii7.ere diler den küçükleri ıörilyonunw. Kooperatif denildi!lf gibi yalnız etmiyor. 
---------- lmyordu. 1 kuyumcular kendiaine vermitler- - iplik aatı§mdan senede 38 bin lira Fakat Nizamettin Nazif, db-

'

u Giinl" ::L H.r.1_.__ B r~"''• dlr. Pi d M "f '-~- . ek d ildir kü yazısını dolduran demagoj ~ UA UMl8U um ... ~ gQnlerden birinde, Sabahleyin dükkin açılırken yasa a: aan te: AtU- temın etm te eğ' · · Her ile, bu hakkını sui istimal etmi 
PoloD7ada ve Varıovada halk 78• ricat eden Polonya ordulan Var- kilit ve bileziklerin bulunuduAu • • - pakette temın edilen 45 kuruş bulunuyor. Ebüzziya zade Veli 
bancılarla almanca ıronnraıı: -. fOVayı doldurarak orada yerle, - çekmece kilitleri tabii vaziyette • ŞehrHnlZ8 Pek Çok Sanat Mektepleri karın 25 kUl'U§u ipliği satın ala- tarafından yazılan, ve Nizamettiıı 
teml7or, ~a71 tercih ediyordu mele baf1adılar. Şehir etrafında .CSrilldülbden, 1eknazarda hır- nm hissesıne eklenir, geri kalan Nazifin dünkü hücumuna maraı 
:::=~~:11::ba~ hendekler kaz•Jdı. Bahçelere, açıt mzlıım dükkan dabilhıde biri ta- Eıya ithal Ed~ldl iki Devraye Ayrıldı ~o kW'Uf kirdan da tooperatifin ,~ıan ba, mak~ıenın serllvhasJ 
idi. Bu arada memlekeıln dört !>ir yerlere, ve hattl cephane 1aadtk- rafından yapıldıb tüJ>hesi buıl idare masraflan, maa1la1r çıkt*- Peynir meselesı,, dır. 
etratma atperler ve aıtm•klar ta- lariyle clolduruhnUf evlerin avla- olmut ve tahkikat esnasında bu . Son günlerde Karadeniz yolu Maarif Veklletinin ittihaz etti- tan sonra artanınm yüzde otuz T~viri Efkir sahibi mablesiıt 
zılı7ordu. HattA bu Jıte tarunmı, larma ve hemen bütün binaların cihet ilzerlnde durulmu9fur. ile Orta Avn,apadan, bu meyanda ti yeni bir karara Röre badema be§i ikramiye muhtaç esnafa ar de şoyle bu~uş: 
ailelere men.sup lı:adın1ar bile 7a- damlanna tayyare defi toplarly- Fakat bu IJJ'ada ÇU1J emafm- Almanya ve Bulgaristapdan kül- sanat okullan iki devre addedile- dım, la ai, k tif m.d "- Peynır meselesini, dahili 
hD&7ak ~arlardı. Niha)'et, le tral =-•- dan birili 1abahleyin kapılar açı- ll1etli mikdarda ithalat eşyası J{el 1 cek ve birinci devre olan ilk 3 açı c oopera ~1 işlerimiz itibarile günün en mü· 
h1e beJdeni!mi7eıı bir sOn ve u- mı ''™'" yerleftlrildi. Böy- lıp herkesin içeri Jrirdildert mada miştir. Gelen eşya arasında piya- sınıfı bitirenlere de diploma ve- için ihtiyat olarak ayrılır ve üsl hiın meselesi addedebiliriz: Cün 
atte aabahle7frı uykuda olan halk le evlere isabet eden dÜfmall bom hımzhlm yapıldı~ dükkAnın sanın ihtiyacım karşılayacak de- rilecektir. Bu talebeler fabrika- tarafı sermayeye ilive olunur. kü kendimizi bildik bileli, mem 
tanare ve bomba sUrillWlerile balan Polonyalılara ait mermile- karewndaki bir yaldızcı dükkl- recede eczai kiınyeviye ve tıbbi- larda kalfa olarak çalışabilecek- Sermayemiz de Halit sandığında leketin ekseriyetini teşkil eden 
U7BDdı. Bu lilrilltaler, tıpkı bit ri patlattıpıdan, Vaqovanın dü- nmda liyah .aztüklil bir eahnn ye, anelin boyalan, radyo maki- lerdir. Son 2 anıfı bit1--1 - de aynen mahfmc:lur. sınıfın başlıca gıdasını ekmekteD 
harp l(lrQltOsQne benz17ordu. Ev• oJdn.lhı ---'- .. -.1.....ı ...a-1-.ııaı-ı ~• vel&Sen hük1lmet mOhim ve bCl· çar -.-~iz wu~nbat bir "'Uo&""&MUAuu R6nfilıünü bildfrmit- neleri ve aksamı, foto~af ma1ze- sanayi müesseselerinde usta ola- Kooperatifin günü g(lnilne ip- sonra ~ir te~il .e?er!,. 
7flk bir hava tecrObell Japılaca· kat daha artmif bulunuyordu_ tir. Bu Dıbar ayni tekilde diler mest, demir eşya ve malzeme, mo rak iş alacaklardır. 1ik tevzi edememesinin .ebebi fab D~U ı,,, lenmızm mlkyuınl 
tuu llAn ettill lciD. bidayette Bir çok m•balleler bu suretle biri tarafından da teyit edilmie. tör, çivi, elektrik malzemesi, kun- Bu karan talim ve terbiye he- rikanın b" alnız 20 . peynır meselesi dereke.ine indi· 
herm bunu tec:rilbe unmqtı. J'a- mahvolmuştu. Bodrum ve sıtı _ diler bir esnaf ta aksam dükkAn- dura malzemesi, amonyak, ipek yeti tasdik etmiştir. ~ Y • numara ıp- ren ve nüfusumuzun eberlyedni 
ıw .onradan her teJ' a0'•ııldı. naklara saklananlar ekse lar kaıpmacaıt nrada ayni dük- ipli~. cam ve cam mamulat, fötr YENİ KIZ ENST1TUSU _ Ni- ~ vermesinden ileri gelmekte- teşkil eden ıınıfın kura ekmekle 
Anlk harp haaJamıpı. Alman tay- enkaz altında kalı İardı ;;ya, kinda siyah gözlüldü tanımadıA'ı şapka vardır. şantaşında açılacak kız enstitüsü- dir. Eğer bize 4, 6, 8, 10, 12 ve peynirden başka gıda bulamadı• 
7areleri Polon7anııı birçok 7tıl'le- bardıman yor · m - bir adamı görmiif oldutunu söy- Bu meyanda 15 ton gazete kl- nün hazırlıklan ikmal edilmek ü- 24 numara ipliklerden de hafta- iuu iddia eden bu ctlmleler, ıb-
rinl ve bu arada Vaqovuı döjilp esnasında zavallılan !emiştir. bdı, 22 ton sarbhk kiğıt. 4 ton zeredir. Enstitü yeni del'I yılı ba- da 60 balya veriline ortada m.e- ll bir istihza maskesi altında ıma-
d\lf\l7orlardı, kurtarmak imkinsızc:lı. Val'fOV•- Zabıta bu ilıbarlar üzerine tab- afiş kağıdı, 7 ton tatron ka~ıt, şında faaliyete~ ve bu faa- sele kalmaz, esnaf ta hariçten 9 tan A,ikir bir demacojinln mala-

- I - nııı düştüğünden iki ay sonra en- kikatı bu cihetten de derinleştir- 3 ton glorya kağıt, 5 buçuk ton liyet bQlayınca BeyoA-lu Akeam liraya iplik almaktan kurtulur. ıulfidür. 
"- Dikkat! Dikkat! DtipnaD kaz altında kalmıı ııjınaklardan meye ba.ımm.tir. Kara gözlilklü karton, 30 ton sigara kağıdı ve 10 Kız sanat okulunun faaliyetine . . Şimdi bir 4e, Nizamettln Nazi· 

tayyarel
1

,, eri yar~amn üzerin- birinde, diri insanlar blılunmUJ- adam aranmaktadır. ton tahta mukava val'dır. Roman- nihayet verilecektir. Akşam Kız ~üzde .iki komisyon meselesine fln bu cümlelere cevap olarak 
de. Allrm ipretiyle keailiYor .. tu. Ateı altında yaraWara bile 

0 
list • yada da 550 ton makine yağı gel- sanat okulunun tedris kadrosu gelince,bız esnaftan mal alıp sat- yazdıiı ,u satırlara bakın: 

dul yardım edilemezdi. Meflıur dram .-o e:_ mi§tir. yeni enstitüye geçecek, bütün ma işine 20 gün evvel bqladık. "- Behey arkadaş: Sokak SOi-

+ + artistlerinden birinin yüzündeki - 1 ,. TİPTİK BfRLt(';t KONGRE- ~alzemesi de oraya devredilecek- 20 günlük tecrübe bize bu işin yallzminin ha?p~ep gibi konut-
Dilı'ltat,dillat,11a'/tlafı110rl ufak bir yara vaktiyle unlmadıjl DuB ki Sahtekar sı Tif ik ihr . li tır. yürümiyeceği kanaatini verdi. mak, sana yenı mı anz oldu? Her-- t acatçılar bw ği, YENİ MEKTEPLER - Maarif Çünk.. esnaf .-MHH mala ı.. .. .-cn kes bilir ki, bu memlekette köyJ 

R
adyo ile nefredılen ıehlike için, kangren olanık onu öldur- T kif Olu clu dün ticaret odası salonunda sene- Miıdürlüğiı Vefada bir karakol u ....... .,.... -r lünün ve işçinin gıdası asla ek"' 

ipretinde kendine mah- miiftü. Anlattıjma göre, bomba- ey R lik toplantısını yapmıştır. Bu top binası ile Befiktaşta ild medre- iplik istiyor, bİI de iplik veremi- mek peynire inhisar etmez: J 
.us bir fiir vardi; dehfet ve he- nın isabet eı.tiji bir evde otu- Sahte J)asaport tQımak ve - lantıda idare h~eti .~çi~i yap~~- senin ilk mektep haline getiril- yonız. Bunun için esnafı serbest Türk köyünde bulgur vardır" 
-an dolu bir .u... .a.1 .. - he- ranlardan, bir kadın sokağa fırla- saportlar üzerinde tah if t J)a ~~tanlarsonra, bütçe uzer~de mu- mesine karar vennfatir bıraktık. Jstene bize para muka- çorba vardır, badem, ve fındık1 

.,-- .--... ~U&t -"'A affak 1m k i r a yap- u.Aaşa olmuştur. Bu munakata "ll ' bilind mal tar biz d malı ardır E balık ardır Taban men istisnasız, düpnan tayyare- auaaa muv o uştu, ocası - maktan suçlu Mihal ve Aloviz i- sonunda da tiftik birliğinde bir REKTÖRÜN CAY ZİYAl'ET- e sa ' e o v . t , ve v . 
Jerinin hududu geçtijin.l bildi - se içerde kalmış ve ~lan .. bir simli iki ecnebi dün yakalarunı§ talebe yerine altı talebenin staji- LERl-: tt~versite Rektörü dün alır 1atanz. istene kendlal satar . .ra~z a=ryo~~~;., 
ren: "Allo! Allo! Dikkat! Dfk _ duvarın enkaziyle ortülmuçtü_ ve adliyeye verihniştir. Uçüncü yer. olarai çahpnasma karar ve- fen fakültesı talebelerine çay zi- Bu takdirde de kendisinden ko- tin. incir vardır. Tür.k işçisıne 
kat, geçtiler!,, iözlerly1e be§1ar- Kendisine hiÇ bir feY Öİmaml§tı. sulh ceza mahkemesinde duruş- rilmiştir. Yal.eti vermiştir. Bugün çay ziya- ll1İ8JOD almqa.,, .celince, onım istifade ettiği mad· 
dı.. Bu m1=eden sonra,, Kan koca bir kaç IÜD blrbili;y~ malan yapılalı auçlulsnn ellerin- İHRACAT İŞLERİ - Almuı feti Y~~~ bu yıl liseler- dl imkinlar, @k esnafın ve hat-
... ~-- •-- h.n.~.... kanupnlar, faQt klld:m kaınw• deki ,__.........,.__ mftladere -ı- fbımaJa-. ~ bir deQ · ~~~ ._ Be ft:.:l ~I d t* t iri imr .tt Ü ... f , ..... ~:'.::- ~~ı.. .... ~... ~~~ lııuriaramadı ve zav.allı k11"mn • mia kr--d.t"'il•• .---d te kif 1 ~· ~ily~n 200 bin lira tiftik 50 bin gelmı~ Olan talebelere çay ziyafe- oe ea ye e: u ac n euıp, zen p u-..-~-.aw.ue .J--tWa&WA uuWRll • --r-· ~· en en e v o unmuş- liraiik k i kılı • ti verilecek ve bu suretle Bekte;. madı~ bir mertebededir!,. 
"Allo! Allo! Dikkat! D.ikat! yai- dan bir kaç~ ~~ede açlık lardır. eç ' 30 bin liralık kit- rün talebeye vardiii çay ziyafet- Elan-: 10 p z - İmana Türk köyliis8nln bir 
lapyorlar!,, feryadını beklerdi ve lıuuzluktan olmilftu. KARISINI y ARALADI -Tak re ~tın alacaktır. Ticaret Veka- leri sona enni.$ olacaktır. ..... ara am saray kilerinde yaşadıjı hlulni 

deft Bir bdm bombardıman esna- simde Sazbdere caddesinde 75 leti bu malların sablmasına tif- veren, ve Türk işçisinin fakir ıtın 
nd ~ ,~nare 

21
• ~ sında doğurdu. Kendisini, yıkı- numaralı evde oturan 60 yQIDda t~ ~at .birliğini memur et- Ziraat Mühendisleri • Y apdmGSI Muhtemel deliğini bir tüccar kazancmm fev· 

:. ~:; bnww v,;. lan evinden, yanındakine götür- Toma ile kansı Av~ arasın- ~· Birliti Koqresi 20 kinde söstren bu cümleleri doldu-
gibl .-- mele muvaffak olmUflardı fa- da 5 lira yüzünden bir kavJ(a çık- Dün muhtelif memleketlere Ziraat mühendiller birli Un fiyatlarına çuval baflna nn milballia. ayni derecede "1-

rilir ve arkuından alır topJarın kat çocuk unutuldu. Bir ka~ •- mış, Tom., ta,nsını bıçakla RÖ~- 360 bin liralık ihracat olmuttur. RÜD Ankara halkevinde u!1!'; kurue zam yapıldıll letn ekmek kh bir demaıoJinin mahsulfl de
;qultusu ve mit1'al7öz1ertn ta- at 10nra, çocuk, sal ve salim ola- sünden abr surette yaralamıştır. B~ ~.~asında Almanyaya bir toplantı yapacaklardır Bu narhı yeniden teab!!~eceldir. iil midir? 
Jardlll ifitWrdl, Bunu üaeriya. rak, yıJnlmıı evin ankazı arasında Yaralı hastahaneye kaldınlmr,, RO~erilen tutun bulunmaktadır. toplantıyı ziraat vekili açacak ve Ekmete 10 ı-ra JM«lilmeli Ayn ayn niyetlerle yapılan h 
6kı\me1 ~ tebllkede bulundu. (Devamı vuJ suçlu yakalanm,.ıır. İsvıçreye de barsak. susam sa- aılebi ihtimal vekil buıünkü zi- ihtimali vardır. kaqılıklı demagojiler, numa ka• 

u bildiren; Allol Allo! _ KULAKSIZ İHTİYARIN HU- tılmıştır. raat davamızda mübndislerimi- FAYTON ARABALARI - lltesi bakımından tamamen ayni 
~Ut.! ~t! Varpada ha- Mileevherla Kt7J1leti 11 vtYtrt - Geçenlerde Küçükpa- AYAK1CA!5I KOMİS!ONU - zin mühim rolünü tebarüz ettiren Taksilerin münavebe ile çabema- seviyededir. Hakikatin dibine da· 

t.fıhlikeil oldutunu ~ • . zar karakol civarında yedi yerin- Fiyatlan mürakabe burosunda, bir hitabe irat edecektir 11 üzerine Mudanya ve bmirden n eken llu karşılıklı demasojlnln 
tm' Vaqovada' a1srm ipreti 'Bin Lira lmiı den yaralı ve kulaıt kopuk ola- ayakkabı fiyatlarını tetkik etmek Önümüzdeki istihsal ~evsimin şehrimize lindo ve fa~n J{elme- mazarratım tebariiz ettirmek Dı· 

• eder 8~" ~ cana- Mezat itleri müdürlüji.uıden: ~ ~~unan lhti.yar hastahanede için bir komisyon.. kunılm~ur. de Amerikandan memlketiın~ le başlamıftlr. Bu arabaların telı tiyacım yenemedilim içindir ld. 
P ' . e • 2 _ 941 tarihinde idaremiz olmüştür. B1;1 lhtiyann '10 yaıında Bu komisyonda Sumerbank Bey- gelecek olan ziraat makinelerinin rimizde yolcu taşımalarnıa müsa- öteden beri seyircisi kalm•yı mtl· 

• didükleri ötmele bqla.rdı, mücevher fUbesinde ı1atılmış olan Kemahlı Hüseyin oA'lu Nuri ol- koz fabrikaıının ayakkabı müte- işletilmesi ve balkın bunlan kul- ade edilmiştir. Emniyet 6 ıncı tu- reccah saydıjım bir çatışmaya 
t bunların~ atı.lan bom- bir çift pırlanta tektaş küpenin duğu anla,tlmıştır. Nurinin birı hassı~~an V!' sanayi blrµ~.~rafın lanmaya a.lışmau için ziraat mü- be mOdürlüı<l arabalar için g. kanşmış bulunuyorum: Belli ki, 

ıuu~ prülütüaü JÇinde, ebe- muh•mmen kıymeti (llOOO) lira kamyon altında kalarak yaralan-ı· dan gonderilen bir derı mutehas- hendislerimize büyük vazifeler mlnönü ve Galatada durak yer· Nizamettln N~zlf te, Ebflnlya sa• 
a lfltiJmnı:ll. olu sahibinin muvafakatJle dıb tahmin edilmekte ve kaza- sıaı bulunmaktadır. Komisyon a- teveccüh edecektir. leri •a.termiftir. DiAer .emtler- ~e de, Türk koyl~s~ntln, ve Tflrk 

Alan laDk1 IClll8US atb1 &6ri1 - (93~0) lira .,,_ • ....,.,. yı yapan kamyonun hand kam- yakkabıyı pahalılaftıran unsurla- Toplantıda birlilln nizamname- deki 'duraldarm tesbltine başlan- ı~lslnin ne yediiiııin farlmıda 
L. Heplmb he,ecaııla dU,. ya•~...... yon oldulu arQbrılmaktadır. n tetkik etmektedir. sinde yapılacak esaslı tadiller de mıştır. detildlrler. 

~1111 litmif alduttuuı bildiren· Eter farkında olaalardı, brwı· 
Meııılike bit+f aözlerim ı...ı..u •• 0~ Bir ltha•J!.+ Metcn lddı bir demacojl yapmakta ide ..,, ~ Ki bpa bp benzediği eöyleniliyor, ve sonı- bir fayda ummazlarclı. 

Fakat radyo, arzu ettiji - e • • • tuyor: Ve eler farkında olsalardı, hl· 

·~~ .. ;~~e:ai~v;~ .. :-ba- S :Oi ~:-$ =~ ::":!: u 1 u l ı. ı kimdJ ~? =~~~ -:1t, ~= :.edi•:; ~d~lrem~!!;.!~~!: , K~O'V'J' .- ir haf buldujWn bir roman intıpr ediyor: • v orj Dühamel mi?,, m ııı• şey • 
musikisini, veyahut ta mil- OkuJUCulann hazan en sajlam kaynak· • Bence o hikayeyi, "DiibameJ,, do- =====ı========---=ı 

Polonya havalarmı IWW' ve )ardan verilen havadilleıe bile inanma- jW'lnUf olacak: v·ı" . y . 
arama teJılilrenfn devam d~ bir devirde, sanki 11roman,, l doj· Çünkü onun ismi- "hamllu e da- 1 ayetın enı 

SMlıl~ bildirirdi. Nihayet, 1pi- nı zannedenler de varmıı gibi, ''Son ha yakın! .. 
kendi ne§8Sini g61teren • Potta,, refikimizdeki eaere: "Yalan,, ı.. Var Patlaaut. .. _Ulan, fU haltmtze balruna Bi- * * Sene Masraf 

le: "Allo! Allof Dikakt: Dik- mJ konulmu1- Y akında. veremle mücadele ba- :dmle ellenmesinler de, kiminle ellen- Gecl1anlf Bir Mektup 1 
ıı v~--ada hava tehlikesi Hem o '"Yalan,, isimli roman da, sinler?,, F ıu··ı~es·ı 

""mlltir--· :e. Meb Sami tarafından türk losu vannq. Yine gazeteler - 'l'liMI de <hfemlueeeilz / azı1 Ahmet Aybç'm JU!hlı '3' 
,.. ! Vaqovad.1,, diye hay- yan rure - de ,c>ze çarpan illnlardan ölrendiiimiZe bir yazmm. aerlevbalı da f\l! 

4,515,618 Lira pn:rak tehlikenin bit.mit olcluiU- çeye bafka bir liaandan naklediltyor- göre, veremle mücadele balOllUDdan son- o tobüalerin motörlerlnden, 118- .. _ Öbür düny.dan gectkmlt bir 
bildirir ve herkes aenit bir mUf.Şu halde, belli ti artık uy.1--, da ra. kimsesiz çocuklar balosu, ondan IOD• tiklerinden, tramvaylarm ban- mektup!,, 

Uırdı. bir itha1lt metaıdır. F.ırat bu.;;.;: ha- ra da dii§kün aan'atklrlar baloau verile- dajlanndan IODl'a, nihayet tünelin kayı- Bu teehhürden belli tL. Oranın Olarak Tanzim Edjldi 
DOfllWl tayyareleri lfder, fa. riçten yalan ithal etmemize ne lüzum cekmlf... fi da eskhniı ... Ve bu yüzden, tünelin posta~ de bizde! .. 

yerlerine çabucak bapalan var? Bu gazete bollujunda ortalıkta Bu protrama, çıplak mektepliler bir mühdet 10nra 11Ietilmemesi muhte- · * * 
11D11111&. Biribirtnden devamlı hü- bir de yalan buhranı ba§lıyam.ıyacağına komeri ile, ipiz artistler suvarest de ek- melmif.. Bu Gülifk _ 

IODU yoktu, yetmiJ pre, Bayan Mebrure Sami ... İhtikar ya- lenebilir sanırım... Görüyor musunz bafun'za geleni? -- -
arenin iftirak etüii bet sa- pıyor! Bu bavadialeri oJnıyunc., insan ne- Yaya kaldıtumz yetipiyormUf gibi ya- 8 izim refiklerimizden bm1arma 

fazla lilreıı '-'- ha---.. ba- Fakat 1..-.. 1-- hemclnaJerl tara- recte,ae veremlilerin, ki!Dleliz çocukla- kında., .. Tünel de geçemiyecejiz!. -..1p bir hal Arız oldu: Taze 
~ ııa;wuı.,. ..,..1~™ nn, dH.lrib• 8aD'atJtir1·- fakir JDek• Jııl Jııl --~ •at..&- ı.ı 

m-um. v~ı. --'-~-'- ..a.. tından vapı1an bu lhtikirdan hiç hır ...,..MAA ._...., T T ha--.ıı. taze nükte, taze u.u-, iyi au• 
.._,I'- VY&l&&IA&U -, .ı •-tn-' .. ~-'9 arüatlerfD hülisa, talisiz Et LI~ ,., .-1 ,y~ )t 

nun altmda d1ıru7or, kOl'ku ye korkulan yoktur: Çüntii Onlar istedik• ""'~"" ..,..- Dfe!IAentS A ,,,.,_.ge/ kiye, güzel romaD vermemelerinin U• 
r- leri zaman, istedikleri kadar alan bula- vatandaşlarm artmasına dua ed~.i: IUl'UDU, okuyucuıanna bafka blzmetJ.er· 

içinde, boJDbtınm evımi- b"a .. ier! y Çünkü bu taliliZleri kurtarmak niyetile T abllerin tahdldlnclen - .. - ele bw-----'- ·-1a.11ve -"•"""'lar· B,. 
iabet edeceli anı bekliyor • ~ .. * * kurulmuf bulunan hayır cemiyetleri, Utanbula civar tehir~~ ~i:m ~le;"~ va-
; olenkazlara d1rl d1rl pmül - ,., .,_, _ _,_ I memleketi l~A~üğün ~ ~!nl1· llndolar, paytonlar getlrtilecekm1f. .. şu sifeJer ıörenler de var: Ktmtll çöp ça-

mamak için 10kap fırla - A O~ __ ,..,... .ı.r: Onlar sa"--.- vur pa-, ..- 07- vetaitl nakli,e bUbram yüzünden, kim- tanlık ediyor; klmill bedava 8Y teH•11ılJ 
Jazunch. Fakai bu tedblrln ..-ıltlentıiJVI' .. Tevekkeli delil. F- bilir bltpm•a Mha neler plecek! .,.,._. Baalın da okU)'Ueulanna: 

18mmsuz oldulUnU pek ça- A mdolunun maruf kasabala- llaam lıl1haMi ••1•• awk etmMlr !.ter mt.tnt•t Bu püf)e 11anAa, "- Ne derdiniz nna. ime bllch-
ınltd* Bir bomba tun ~ nndm bblllllde im'-futboPtha-ıwwmtuqmoll ıw.ıeq ,,......... vatiyle f8blr meclial JwariJle ı.tan- l'lıı: çarlllne bakalımln dlJ8rlk, kendı· 

amldalld eve W etmlftl. Bil- ~!,i?;*wlnnıı. Kararlqtırılan satte ta- Dememlf?. bU1 fibrinden hudut baıiıı:l ettilhnta e- abal ~ ber emrlDI lmado 
evdekiler, bizim aib1, cbt ka- uhaya çıkımı, hakem mevldinl Geçenlerde, tanınJD!f bir maw. fl)dere tarziJ• nrellm! bulundm'UJOr. 

...-ııau. duruyordu ve hemoa .,_ almıf, fakat yerlerinde 1abımzlanan ..,. ilde kJm..;z çocuklar menfaatine bir * * Bu pHfle. o, reftkJertmlztn dluyuo. 
fJrı.mıılardJ.. J'akat ikinci yfrcilerin tepfklerine ratmen,maç ya- balo veriliyordu. Bu müeaeMnin kapıll lClna ~ 1 eaJarmdu birtli,yaancta 8Ylne ..-~ 

bomba tam ortalarına düt- pdamamq: Çüntil ... top bultmamam•f. &ıünden geçedmı, IOkakta tlf.rl7en ild lllal bırakan müveale fÖJ'la bir emir 
Zavalhlar bir 8"kltabll ile Bana sorarsanız o maçı tertip eden- çıplak çocuğun konnpna11nı kulak mi- B u patırtı aramnda ort.ııtta bir verjne, hiç flllDA7Dl: 

evlerine c1o1r11, çekilerek lerin bu top bollu~ bir tanecit top laf1rl oldum. Birili: de intihal münakapm var: •-BvlAcbmc JUUl tdueha.,e Ul-
binanın enkazı altında 16- bulamaJlflan olsa olsa tendi ıafletleri- "- Ali be, dedi, bUradald balo bl- "Ercüment Ekrem,, Umuiyle ~ rayınca patrona selim söyle: fakirbaıne-

iri k nin neticesidir: Ayol, son zamanlarda zlm baloymUf... rolunmllf btr bi:klyenin, maruf ve ye btr muharrir göndenln; büyük W.. 
üler. Hiç b · urtarılama- muhtekirlerin 19rrinden, az vatandaş mı J>fieri kemali afiyetle cevap ver- beynelmilel Fransız edibi "Duhamel,, mizliğiıııiz varı. 

• top attı? dl: taraımcian yazıtmıı bir hikayeye Noel Suullola 

Şehir meclisi, dün Valinin ri
yasetinde toplanmış, bazı evrak 
ait olduklan encüme?llere bava 
le edildikten sonra Taksimde ye
ni açılan bir soka4a Sarnıç soka
itı ismi verilmesi kararlqtınımı,. 
tır. 

Dünkü içtbnada. azaya Ylllyet 
masraf bütçesi tevzi edilmiştir 
Viliyetin yeni bütçesi 4,515,818 
lira 88 k~ olarak tanzim edil· 
mişt.lr. Meclisin oazar Jri}nlil te
Umaında müzakere ~dıltıeet olan 
bu büt.eede öl'iimü:ı.~w wne ~-
1'yeı. vol ve kcp!'iUerınır. 1.Amlrl
ııe 105,339, Maari!·tşl-?rir.e 2,~18 
887. ziraat ve ve!P.tjner f,sJerl i· 
çin 167.312, sıhhat işlen 'Mn 140 
010, diker muhtelif bleı t~ln de 
859, '195 lira tahsis edilıd~tr. 

Fevkallde bütçe ile insann& 
bqlaııılan (IOSalann ikmali için 
de 268 bin Ura aynlm!$Ur, 

Aynca 3 yıl!ık yol pro~ 
nın devamını temin makudile 
279 bin lira tahsisat konulmuş
tur 
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~al Petain'in Almanyaya 
çe daha .fazla mukavemet 

~rnıe ınde hJç şüphesiz İngl
..._hınuvaffakıyeUen mühim bır 
:"lll olmu tur. Bıngazlnin İ:ıgi
~ tarafından zaptı da Vichy'
'lıl kararı üzerinde mue sir ola
~ bır h~clisedır. .......__ __________ __ 
'nsada: 

Halbuki, gallp Bitlerin mai· 
lup Fransaya karşı gösterdiği a· 
licenaplık hareketleri, bir kısım 
efkarı umumiyede, Almanyanın 
Fransaya muhtaç olduğu fikrini 
uyandırdı. Almanyadan Fransa 
için iyi hiç bir şey beklenemiye· 
ceği, zamanın Fransa için (alış
ğı ve hadiselein hıkişafına inti· 
zar etmek lazım geldiği kanaati 
hasıl oldu. 

Diğer cihetten, memlekette 
nüfuz ve iktidarlarını henüz 
kaybetmemiş olan, Mareşal Pe· 
tain'in etrafında toplanan ve o
nun üzerinde müessir olan poli· 
tikacılar, Almanyamn işbirliği 
teklifine karşı İngilizlere daya· 
narak mukavemet etmek, Al· 
manyayı oyalıyarak vakit kuan 
mak siyasetini takip ediyorlar. 
Bu adamlar, Fransayı ikinci de
fa olarak. İngiltereye satmak 
istemiyorlar. 

------,----------,.-----------· 

Su ba!;kınları ;yüzünden vukua gelen felAkeUerin bazıları da t.!dblrsizlik \hatıl suyun akmasına mAni olacak at~çlar dikilmiştir. Bi!kaç sene daha 
eserldır. MeselA, Edinıede bir köprllnün inşasından birkaç sene sonra su ıeçlnce, su ıünlln birinde muayyen irtifaını ~u~uı tedbirsizllk neticesi 
seviyesinin fazla yükselmediil ıörülerek hemen yaıııbqına evler yapılmıı, oracığa inşa edilen evler yılulınlı ve insanlar ölmuıtür. 

( Yeni Su Proiesinin Hedefi ) 
~I afia Vekaleti, her sene 

1 

~llYiMDEN 
~ .. iaYAPRAIC 

Molyer'e Dair 

Son selen Franeıs psetele
rlnden birinde tiyatro lle

mini alt üst edecek bir mesele a· 
çığa vuruluyor: Namına dünya· 
nm en büyük tiyatro müessesesi 
izafe edilen meşhur müellif ve 
aktör Molyer, Molyer d~~tlmiş! 
Çünkü hakiki Molyerin Mizan· 
trop, Tartilf gibi eserler yazacak 
iktidan yokmuş. 
Meşhur Afrodit romannun aa· 

bibi olan Pierre Louyz'in bu alır 
ithamını o vakitler büyük mtlel
lifin katibi bulunan Cardlııue · 
Petit tekrar ediyor: 

Pierre Louys otuz sene evvel 
bu meseJeyi vesikalarla ortaya at
mıştı. Bı rün ~ine ayn~ ~ or· 
taya atMn Cardinne-Petıt de Usta· 
dının lddiasım müdafaa ediyor. 
işin ıaribi üstadın eski kitibi, 
buıün Komedi Fransezin umumi 
katibidir. Bu bakımdan iddia da
ha ehemmiyetli bir tekil alıyOl'. 

"Gayri sabit muvazene halin
de daha uzun zaman kalamayız. 
Almanya ile samimi olarak iş
birliği yapıp yapmıyacaiımızı 

lol oynıyacak olan hadisele- açıkça ve derhal söylememiz Ji. 
Coinİ mana verebilmek için, zımdır.,, SU BASKINLARI 

tekerrür etmekte olan 
bu felaketleri önlemek için 50 
milyon liralık, ikinci beş sene
lik bir su projesi hazırlamıştır. 
Bu para ile bu akar sulardan 
tarla ziraatinde, kanallar aç • 
mak, yatakları ıslah etrr.ek su
retile bunlardan azami istifa -
deler temin etmek mümkün ve 
kısmen de bu zararların önüne 
ıeçmek kabil olacaktır. Gayet 
mühim ve şümullü bir dava ile 
karşı karşıya bulunuyoruz de
mektir. Anadoludaki akar sulo.
nn hemen hepsi mevsime ve 
aktılı yerin jeolojik va'Ziyetine 
ıöre muhtelif hususiyetler ar
zetmektedirler. Buralarda ba -
rajlar, bentJer yapmak, kuvv!!
tinden istifade ederek elektrik 
santrallan kurmak sadece pat'3 
ile olacak bir iş te de~ldir. Bil· 
yilk bir teskilat ve bir program 
ile yılmadan, usanmadan de • 
vamJı bir mesai lazımdır. 

Molyer, 28 yquıda iken daha 
ıramer kaidelerini bilmiyormıtf. 
Bunu ilbat edecek elde, M.olye
rin imli yanlıştan bulunan bir 
makbuzu var. Halbuki amphit
ryon namındaki eser tam o tarih· 
te yazılıyor. Plerre Louys'e ıeie 
re: 

1658 de Roaen şehrinde Cor
neille'le Molyer arasında bir pa
zarlık yapılmıı ve bu puarlıp 
ıöre Molyer, Corneille'in iktisa_p 
etmek istemediii sıfatı üstibıe aı. 

-...;=--da çarpışan siyasi tema· J k" • C 
baklanda bir fikir edin· lnCI ereyan 

" llzundır. 
~edi ay evveline gelinceye 

Fransanm mukadderatına 
olan insanlar, İngiltere İ· 

11ııı._ loQuna kadar işbirliği yap· 
...,. kararlaştırmışlardı. 
L....~Y• ile yapılan mtltare· 
~ ve bu siyasetin başbca 

...... -
Marepl Petain'in temsil et· 

tiii ikinci cereyanın ma
hiyetine gelince: 

Mareşal Petain, siyasi tema· 
yiilleri, dini kanaatleri bakımın
dan demokrasi prensiplerinden 
ztyı:.te otoriter bil' devlet siste
mine taraftardır. İngilizlere kar
ıp sempatisi olmayan Mareşal 
Almanlarla her sahada işbirliği 
yapmak arzusundadır. Ancak o 
bu işbirliğini, bucfuı için, llit-

Nasıl Önlenecek? mayı kabul etmiı. 
Bu suretle Molyerl ılkıf)ımık. 

la Comelle'in dehasını allaş_Ja. 
mlJ oluyoruz. Şebpir için de in· 

yetlerinin tevkifinden son· 
Od parçaya ayrılan Fransa• 
siyaseti üzerine hakim olan 

eUer nelerdir? 
~yor ki, Fransanm ge
halk ktltleleri ve işçileri, Na-
4lmanyası ile işbirliğini is· 

yorlar ve, faal bir surette 
·---·..._ ede bulunabilecekleri 

intizaren,susmaktadır· 

llu kuvveti, ya11I asıl Fransa
hlr tarafa bırakacak olursak, 

Fransada başlıca iki ce· 
anın çarpışbit görilltlr. 

'1iilhem olduklan esaslar iti· 
· e bir !erinden pek farkb 

yan bu iki cereyanın mahi· 
erini tebarüz ettirelim: 

nci Cereyan 

airlncl cereyanın taraftarla· 
n, başta Laval olduğu 

e Deat, Doriot gibi, bu ka· 
serbestçe hareket edecekle

tamanı sabınızhkla bekliyen 
lburatlarna erdiklerinden do-

adeta bayram yapan ve yeni 
iyi teşkil eden nazist unsur· 

dır. Bu cereyanın., Alman it-
altındaki Fransada bilhassa 
te hWm olması şayanı dik 

ir. 
41manyanm teşviki ne ve Al

kuvvetlerinin himayesi al· 
çalışan bu politikacılann 

I{• i noktal nazarlan töyle bil· 
~edilebilir: 
ıc Birinci teşrinde Montoir'da 
erle Petain arasındaki göriif 

~e kararlaştınlan esaslar, ak· 
~- ve insanlıiuı zaferi sayıla· 
~. Çibıldl bu, karşılıklı em· 
~ ve rasyonel iktisadi inki· 

Jolu berinde atılan ilk mü· 
l.~ adımdır. Bunun uyandırdı· 
.. '-itlerin tahakkuk edebilme
l~ Fransız milletinin bunun 
:ıııtiki mahiketini ve ehemmi· 
~ bVl'Bması ve Vichy hü
~in bu esaslara uyJ(llll 
~at ve diiriist bir siyaset ta-
~etmesi lhmı geliyordu. 

lerin anladıiı manada anlama
maktadır. Mar~lin bu rtln htt 
şeyden ziyade ehemmiyet verdi 
ği şey, Fransanın yeniden harp 
sahnesi haline gelmemesidir. Ma 
reşal, Almanlarla ve İnıilizler· 
le askeri mahiyette işbirliğinden 
kaçınmak için bugüne kadar e
linden relen her şeyi yapmıştır. 
BattA kabineden mutantan bir 
surette attıiı Laval'i tekrar ka
bul etmeye razı olmu,tur. Mare
plin, harp sona erinciye ka-
dar, Almanyava karıp hayırhah 
olan bir bitaraflık politikası mu-
hafaza ve harbin neticesine söre 
vaziyetini tayin etmek lltedili 
anlaşılmaktadıl'. 

Mareşal Petain'in Almanyaya 
karşı gittikçe daha fazla moka· 
vemet göstermesinde, hiç şüphe· 
siz, İngiliz muvaffakıyetleri mil 
him bir imil olmuştur. 

Bunun içindir ki, Almanya i
le Vichy hükfinıeti arasındaki 
münasebetlerin çok gerginleşti
ği böyle bir zamanda Bi.ngazinin 
lngiliz kuvvetleri tarafından 
zaptedilmesi, Vichy hük6meti
nin karan üzerinde müessir o
lacak mahiyette mühim bir ha· 
disedir. Ingilizler timdi Şimali 
Afrikada serbest kalan kuvvet· 
terinin mühim bir kısmını her 
hangi bir harp sahasına naklet· 
mek imkAnwnı kazanmıştır. 

Ba vaziyet, Bitlerin Vichy 
hilkCimetine karşı takip ettlii 
tehdit siyasetini deii,tirmeye 
saik olabileeeli ıibi ·Almanya 
için tehlikenin daha ziyadelet
mesi dolayısile- Akdenise ve Ce· 
belitanğa bir an evvel inmek 
mabadile Fransa ve bpanyayı 
hemen işıal etmesine de mani 
olabilir. 

M. ANTEN 

[!•l30~!IRim 
ŞIŞMANLIKT AN GELiR MI? 
~ hastalıtuıa tutulmuş O• her hangi bir sebepten plecetl 

dan bir kısmının ayni za. varsa, onu şi,man olarak kal'Ş1• 
a ,işman olmalarından do- lamak bir bahtiyarlık sayılır, 

~., zayıflık modasına uymak çilnkil şeker. hastalıtı.nın en fe • 
c«>eıı Bayanlardan bazılan da nuı en tehlıkelı şekli insanı za· 
Lıı' bahane tutarlar: Şişman • yıfiatan, verem hastalığına gii· 
~leker hastalığına sebep olur- türen şeklidir. Gelecek olan şe
~ insan az yemek yer de şiş- ker hastalıtı bu türltlsü ise şiş· 
~lığı eritirse şeker hastalığı manlık ona karşı bir kale ıibi o· 

1lsundan kurtulurmuş.. tur: Kale dayandıiı kadar dilş-
llir kere, şeker hastalıtımn man ilerliyemez ..• 
~tarda görUlmesi 0 kadar Zaten, şeker hastalıtına tutu
~-~ değildir. En geniş istati,. l~nlardan ytlzd~ şu kadannın ay
•~l' k h t lığına tutulan nı zamanda şışman otmas1, o 
~· şe .. er as a . . . hastalığın şişmanlıktan Keldilini 
~il yuzde ZO, 22 sının a~.nı is bat edemez. ikisinin . bir arada . 
~ nda şişman ol~~ları!1ı .gos· olması ikisinin de, çok yemek • 
"'-. ter. Yalnız bır ıstatı~tıkte, ten değil, yenilen gıdaların vtl· S::- bastalıtına tutulan şışman cudiln kinde iyi kullanılamama
..; llisbeti yüzde otuza çıkmı.,_ sından ileri geldiğini ıhteriT. 

Şisman yallı yemekleri sever, 
•'' en yüksek nlsbet kabul fi• onlardan cok yemek ister. (ilnktt 
~ bile, şeker hastalıı"tına tu- yediki yallardan, vtlcudtlnlln ı. 
~.~n ısiıımanlar gene haylice e- cinde istifade edemez, onları hi
~Yette kalırlar. Şeker hasta· riktirir. Seker hastalıtına tutu· 
~- tutulanların en çoğu, yiiz lım da çok şekel' yemek ister, 
\it )etnıişi şişman değil demek· çünkll yediği şekerlerden istifa-

. ' de edemez. l,tah vücudlba ihti· 
'-r. da, şeker hastalıfınm yacma alimettir-

H er sene yalıflı mevsimler
de, .sıazetelerde sık sık o

kuruz: "Falan yerdeki su bas
kınından dolayı mahsul büyük 
hasar ··rmiiftür, zarar büyük
tür. T~f olan fU kadar bat 
hayvan vardır • .,, Aradan birkaç 
gün veya hafta geçer, di~er mın 
takalar hakkında yine ayni me
alde haberler gözümüze çarpar. 
Bazan da yaAmunnızluktan '1· 
klyet edilir, bububaım, sıcak -
tan ve susuzluktan harap olup 
gittiği söylenir. Yani blır.de zerl-
yat bili Allahm rahmetine bel 
ba~lamı.t bulunmaktaclır. 

Acaba bu ~JAplann, bu tut· 
yanların heJ)li tabii bir lfet mi. 
dir, yoksa tedbirlizliğin ve gör
güsüzlüAün de bir tesiri var mı· 
dır. Salahiyettar resmt ma
kamlar, bu işi günün en mühim 
bir meselesi olarak ele almıf!ar 
ve bu mevzu iiJerinde milsbet 
neticeler veren tetkiklerde bu
lunmu,lardır. 

Bu meyanda Nafia VekAleti, 
mütehassıs memurlanna, mem· 
leketin ban mmtakalarmı gez
dirmiş, bunlardan aldılı raı>0r
lan tetkik edentk bu su baskın
lannın bir fellket ve bir tabit 
Afet olmaktan ziy'lde blln ted
birsizliğin ve bilgfsizliğin de 
bunda 6mil oldutunu anlamıt
tır. 

Verilen ma16mata nazaran 
halle, akar suların mecralann • 
da, kenarlarında r&St«ele ekim. 
ba~cılık ve bah(ecilik yapmak
ta ve hatıl buralarda oturmak 
için ev inşa etmektedir. Bil' 

1 !.~~_!= Emin 
müddet 110nra, bu akar sular, 
yalmur sulannın fazlalqması, 
karlann erime1ile yatatuu aşı
yor, rastladılı ne kadar mah • 
sul, hayvan ve ev varsa yıkıp 
j((Stüıilyor, harap ediyor. 

Büyük şehirlerimizde. birer 
imar müdürlüA'ü olmasına ra~
men, açılan cadde ve sokakla • 
rm, yapılan hinalann pllna 
muvafık olmaıdıı. JrÖrülerek yı
kıldıiı veya dmeltildili çok 
defa ıörülmektedir. B~k su 
havzalarında, köylünün girişe. 
celi bu .f.ibi ziraat ve iıı'8 faa· 
liyetini daha evvelden kontrol 
etmek QOk büyük bir istir ve 
hatta imkAnsızdır, denilebilir. 
Bu mıntakalardaid ihtiyaçla • 
nn buncian otuz, kırk yıl 

eovvel buralarda avni eekilde 
bazı İıactiaeler oldutunu söyle-
dikleri bildirilmektedir. Bu hal 
de ıösterlyor ki, zaman zaman 
vukubulan bu .n>i su balkm • 
lan ve bunun neticesi olarsk 
husule Relen büyük zararlar v~ 
hasarlar, durtli> dururken ol -
mamıştır, mukadder olan lkı· 
bet kendini göstermletir. ... 

V ukanda n.,ettiğimlz fo-
toRraflar, ~ecenlerde bil· 

yük bir feyezan oldutunu ha • 
ber aldıııauz l'ıdime manzara· 
lanm göstermektedir. Tetkik 
edilecek olursa ba izahatın dojt 

KARAKUfl 
rululu. burada aynen müşahe
de olunmaktadır: 

Bundan bir hayli zaman ev • 
vel bir köprü yapılıyor. İne-at 
sırasında, bu akar suyun taştı
~ zaman kaplıyacalı yer he • 
saplanarak, köprünün altında 
müteaddit ıözler bırakılıyor. 
Fakat birltaç sene içinde suyun 
bu seviyeye yükselmeclWni gö
ren halk - fototP'aflarda •ö · 
rüldüAü P,i - köprünün yanı
bqında eıvler yapıyor, hatta 
suyun akmasına mlni olacak 
ajtaçlar bile dikiyor. Aradan bir 
müddet daha ~eçip te, birkaç 
sene sonra bu su, o irtifaa çık
tı~ı zaman evler yıkılıyor. in· 
sanlar ôlüyc;>r, ınr1ü fel&ketler 
husule «eliyor. 

Yapılan tetkiklerden anlQll· 
drğma göre,her akar su, he • 
men her kırk senede bir, en 
yüksek irtifaa yükaelmektedtr. 
Kastamoni vilAyethiin buRiin 
bunmı Ribi bir tehlikeye ma,ruz 
bnlundurunu. yakında bu mın7 
takaya ait bir su afeti haberinı 
razetelerde okuyacatımızı mü· 
tehassıs kimseler şimdiden be-
yan etmektedirler. 

Medeni memleketlerde bu 
gibi baskınlann önünü almak 
için türlü icaplar ve tedbirlen 
başvurulmuştur. Macaristan rl· 
bi kücüT bir memleket 1840 se
nesindt:. rllşladıb bu l$e buJ{iin 
dahi ha13 devam etmektedir. 

Nafia Vek81eti bütün bu im
kinlan nazan itibara alarak bir 
taraftan da "su mülkiyeti,, na

~lterede böyle bir iddia vardır. 
İngiliz dahisine isnat edilen eser• 
lerin Bacon yahut Lonl Stanley 
tarafmdan yazıldığı söylenir; son 
zamanda şehrimizde dram hak· 
kında bir konferans veren Lord 
Dunıany de: 

mile bir de kanun liyihası ha· 
zırlamıştır. Bizde su mülkiyeti tı. . 
medent kanunun birkac; madd~ . Pıerre Louys: 

"Eserlerinden anlaşıldılma 18-
re Şekspir'in kibar hayatmı ya• 
şamış kadar bildilini,, söylemek· 
le bu cihete bir telr.ıih Yunus-

si ieinde mahsur bir vaziyette - Daha cramer UldeJerlDfbD· 
bulunduJunıbn bu kanunla a- medill, dotru. diirillt imla bile 
kar suların hüsnü istimali, is- y:azamadıtı elimbdeld vesikada 
tifade yoJlan setler inşası hu· anlaeılan bir adam, eser telif et· 
susi hüküml;re bailanma'kta meye değil, bir bt:yitfn ~ile mana. 
ve halka bazı mükellefiyetler sını anlamaya muktedir olamaz, 
tahmıl olunmaktadır. Su mül- diyor! 
kivı>ti k::ı.,un n'"n~"'"'i.,in miihim Bu noktada büyük •n.e pek 
esaslarından birısi de memle- hak veremiyorum. Çiinl;l dahiler 
kette su birliklerinin kurulma· usul ve kaide çember~ pek ko-
sını amirdir. Bu btrlfkle~ k~t Ch.ti,~V::;-dalfı:A: ~~ 
sahalannda kanunun jlosterdı-
li her türlü faaliyette buluna- lastik bl~ çerçeveden hulee •· 
caklar ve bunun icin hükümet- maz. Dürtlıt y~dıld~ .soma o· 
ten vardım da ~öreceklerdir. nan mutlaka kaıdeslni bılmek bir 

Projede akar suların kulla- şey ifade etmez. 
nılması başlıca üç J(!'Upa ayni- Bunun faydası olsa olsa halk ı. 
mıştır· le hulk meselesinde insana hak 

ı _: Sulamak, kazandırmaktan baeka bir şeye 
2 _Enerji iatilısal etmek, yaramaz! TAKVİMCİ 
3 - Nakliye vasıtası olarak mak ve muayyen miktar sudan 

kullanmak. istifade ederek yapılması bir 
Bu ıruı>lar da ayrı ayrı hu • karar altına alınmaktadır. 

sust hükümleri ihtiva etmekte- Bu ~ibi işlerin başıboş bıra· 
dir. kılmasının birçok mahzurlan 

+ olduğU söylenmektedir: Değir-

B ugün bir akar su vasıtasl· t k 
le bir dP-iirmen isletmek men sahibi, bir ben yapara 

ht..ı..ir kayda tlbi delildir. Yeni istedıği kadar su biriktiriyor, 
w - bir müddet sonra burada ba • 

proje ile bu l$in, müsaade al • taklık oluyor, sıtma ba'1ıyor. 
~----------------------------~~------~~----~----------------------------------------------~ Bent sabit olduğundan bir "1in 

su taşıyor, birçok kazalara, 
belilara sebep oluyor. Yeni ka· 
nun liyihasında su mevzuatı 
en ufak teferrüatına kadar l{ÖZ· 
den geçirilmie ve bir takım e
saslı hükümlere raptolunmuş
tur. 

Nafia Vekaieti, diief taraf
tan su mühendislerinden mü • 
rekkep heyetleri, memleketin 
muhtelif mıntakalanna ~nde
rerek feyezan mhalannı dola'9 
tıracak, halkı irşadederek bu· 
ralarda bina inşa edilmemesini. 
zerivat yapılmamasını, davar 
güdülmemesiJıi temine çalışa
caktır. 

Sular idaresi kurulalı buJ{iin 
dört sene olmuştur. Bu kadar 
kısa bir zamanda büyük işler 
başardığına kani bulundulu · 
muz bu müesseseye bu yeni ı.
lerinde de büyük muvaffakı· 
yetJer dileriz. 
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Milli Piyango 
Dün (ekildi 

Spor: 

Voleybol 
Maçlarına 

Devam Ediliyor 
(Başı 1 incide) 

l,000 Lira Kazanan N o.lar 
11646 
55775 

121788 
145586 
l 77948 
220149 
261293 

15928 25694 
85350 101967 

125027 131972 
154551 173212 
179427 186589 
231448 231998 
276942 288181 
295155 297718 

42709 
107157 
137629 
175759 
210082 
239723 
292339 

Bundan başka son drt rakkamı 
(6233), (2892) ile nıhayetlcnen 
60 bilet beşer yüz, (2634), (4710) 
ve (3916) ile nihayetlenen 90 
bilet ik işer yüz, (913) ile niha
yetlenen 300 bilet yüzer, (268) 
ile nihayetlenen 300 bilet elli
şer, (77) ile nihayetlenen 3000 
bilet onar, (1 )ve (2) ile nıh:ı· 
yetlenen 60,000 bilet te ikişer 
lira kazanmışlardır. 

300 Lira Kazanan N o. ]ar 
809 16383 40277 96439 

100809 140277 216383 296439 
150 Lira Kazanan N o. lar 

120762 121499 123946 174799 
220762 221499 223946 274799 

22762 23762 24762 25762 
26762 27762 28762 29762 

762 10762 30762 40762 
50762 60762 70762 80762 
90762 21490 21491 21492 Dün erkek mektepleri arasın-
21493 21494 21495 21496 daki voleybol maçlarına Beyoğ-
21497 21498 21409 21419 lu ve Eminönü Halkevlerinin 
21429 21439 21449 21459 spor salonlarında devam edil • 
21469 21479 21489 21099 miştir. Eminönü Halkevi sala • 
21199 21299 21399 21599 nunda ilk maç, Muallim Mekte-
21699 21799 21899 21999 bi ile Hayriye lisesi arasında ce-
20499 22499 23499 24499 reyan etmiş ve rakibine nisbetle 
25499 26499 27499 28499 daha güzel bir oyun çıkaran 
8 Lira Kazanan N o. lar Hayriye lisesi takımı birinci se-

ti 15 - 9 ve ikinci seti de 15 - 6 
29499 1499 11499 31499 alarak oyunu kazanmıştr. 
41499 51499 61499 71499 Takımlar şu şekilde teşkil e-
81499 91499 23940 23941 dilmişti: 
23942 23943 23944 23945 Hayriye - Kerim - Asli - İb-
23947 23948 23949 23UU6 rahim · Nevzat - Şerif - Ferit. 
23916 23926 23936 23956 Muallim Mektebi - Saip, 
23966 23976 23986 23996 Suphi - Nihat - Vahit - Hakkı -
23046 23146 23246 • 23346 . Recep. 
23446 23546 23646 23746 I İkinci maç, Taksim ile İstik • 
23846 20946 21946 22946 lal arasında oynanmış ve Tak-
24946 25946 26946 279~6 sim lisesi takımı her iki seti de 
28946 29946 3946 13946 15 • 12 alarak maçı kazanmıştır. 
33946 43946 53946 63946 Takımlar şu suretle teşekkül 
73946 83946 93946 74790 etmişti: 

~!~~~ ~!~~~ ~!~~~ ~:~~~ Taksim - Vedat. - S~im - Sa-

TAN 

Askeri Vaziyet 
(Başı 1 incıdeJ 

hı yalnız Blngaz:i v11Ayetini kap. 
lıyan sahadır; Trablus'un strateJi 
bakımından hemen hemen hiçbir 
kıymeU yoktur • .Bu iUbarla Bln
aazlyi zaptetmck demek, müstem
leke sahasının asker! kıymeti 
haiz bölgesini ele geçirmek; yam 
müdaf\ja mevzilerini, slperlerinl, 
istihktimlarını, kale ve llmanları
ru !ethetmck demekUr. Bingaz!. 
den atılarak Trablus çöl ve sahi· 
line sığınan İtalyan ordusunun 
döküntüsü, burada hiçbir müda
faa lsUnatgAlu bulamıyacağı gibi, 
her ne şekil ve surette olsun u
kert değeri olan her hangi bir 
rol oynamak kablllyeUnden de 
aruk tamamile mahrum kalmış · 
tır. 

Askerlik işleri 

Şubeye Davet 
Eminönü As. Ş. den: 1'opçu 

As Teğ. Mehmet Cemalettin oğ. 
Muhsin 314 (28306). Makinist 
er Abdürrahman oğ. Ahmet Ne
dim 315/312 "(1675). Marangoz 
er Demiryol sınıfı Osman oğ. Ah 
met 313. Kaydı tetkik edilmek ü
zere acele şubeye müracaatı. 

Kısa Hizmetlileri Davet 
Usküdar Askerlik Şubesinden: 

Lise ve muadili okul mezunu 
olup kısa hizmet askerliğine ka
rar verilmiş olan Askeri tam 
ehliyetliler hazırlık kıtasına sevk 

Akıl ve Sinir Hekimleri 
Cemiyeti 

Akıl ve sinir hekimleri cemi
yeti bu sene yıllık içtimaını füı
kırköy emrazı akliye ve asabiye 
hastanesinde yapmıştır. Yeni i
dare heyeti intihabında: 

Prof. Mazhar Osman Uzman 
reisliğe, Prof. Fahrettin Kerim 
Gökav reis vekilliJtine, Dr. Rah
mi Duman umumi katipliğe, Dr. 
Faruk Bayülkcm veznedarlığa, 
Dr. Leman Tiizemen celse ka -
tipliğine seçilmislerdir. Cemiyet 
her ayın son cuması toplanacak
tır. 

;fileceklerinden 24/ 2/94 fgli
nünde Şubede isbatı vücut et
meleri ilan olunur. 

---·SUMER Sinemasında .... , 
Neş'eli seanslar ... Kahkaha ... Şarkı ve Musiki.. 

BING CROSBY ve JOAN BLONDELL 
MISHA AUER ve CROSSBY Caz Kızları 

tarafından Fevkalade bir tarzda yaratılan 

KÜÇÜK MELEK 
Fransızca sözlü nefis Operet Filminde 

Yeni JİTTERBUG SWİNG Dansını da göreceksiniz 

İlaveten: HOROZ DÖÖ'ÜŞLERİ VALT DİS~EY'in Renkli 

8.00 Program 
8.03 Ho.bcrler 
8.18 Milz.lk (Pl.) 
8.45 Yemek lis-

tesi .. 
13.30 Protram 
13.33 Şarkılar 
13.50 Haberler 
14.05 Şarkılar 
14.20 Riyaseticüm 

bur bandosu 
15.00 Melodiler 
15.30 Konser 

Hazin 
Eski Basra mebusu Hilıni 

günün oğlu doktor Albay I-1 
Akoğuzun ve Sular idaresi ve 
dan Ayetullahın kain bir 
ri Ziya Hilmi Aygün di.ıll 

kaza neticesi vefat etmiştir. 
nazesi bugün kaldırılarak 

1 

zıt camiinde öğle namazı kı 
Bakırköyünde ailesi kabrine 
nedilecektir. 

TEŞEKKÜR 30 Lira Kazanan ı.., o. lar 

116380 116381 116382 116384 
116385 116386 llb~87 116~88 
116383 106383 126383 136383 
146383 156383 166383 176J83 
186383 196383 110383 111383 
112383 113383 114383 115383 

74709 74719 74729 74739 d~ - Kemal - Seyfı - Lıbo. 
74749 74759 74769 74799 Icıtikla!. - . Muhit~in - Fahi • 
74789 74099 74199 74299 rnan .- Huseyın - Sadı • Ne<:det • 
74399 74499 74599 74699 Fethı. 

General Wavell'in bu kadar .ıtı
sa bir zaman zarfında kazandığı 
zafer, müstemleke muharebelerı 
tarihinde emsaline nAdlr değil, 
fakat şimdiye kadar asla tesadüı 
edllınJyen muazzaın bir muvaf!a
kıyettir. Müstemleke muharebe
lerinin mümeyyiz vasrı, harekfltıo 
yavaşlığı noktasında toplanır. , 
Halbuki İngiliz Nll ordusu, bura- 1 
dak.i harekfltta, Avrupa harp sa
halarında blle varılmış güç bir 
surat rekorunu kırmıştır. Bu or
du, aşağı yukarı ikı ayı dolduran 
bir muddct zarfında hem 700 
kilometreden fazla bir saha tize
rinde ilerlemiş, hem de karşıda· 
ki düşman kuvveUerlni, bir dah:ı 
baş kaldıramıyacak derecede 
sararak ve sarsarak kelimenb 
tam mAnasiyle imha ve ifna et
miştir. Graziani'nin 14 fırkalılı: 
ordusundan, bugün kala kala an
cak 60 bin kişilik bir kuvvet kal
mıştır. Bu kuvvetin en büyük 
kısmı, muhasamatın bidayetin· 
denberi Tunus hududunda kal • 
mı.ş, muharebelere iştirak imka
nını bulamamıştır. Graziani bu 
son ihtiyatını da Bingati sahası -
na sevketmlş olsaydı, bugün 
Trablus çölünde yanındaki erkfl
nıharbiye heyeti ile birlikte tek 
başına kalmış ollirdu. Fakat bu 
eldeki kuvvet te, artık bir işe ya
ramıyacaktır. 

Mikey. Buı?ün saat 1 de tenzilatlı Halk matinesi 
-• Büktaş, Menemencioğtu 

!l~•::::::::::::::;:::::;::::::;:;;;:: .. ~:::::-____ , Savut aileleri, çok kıymetli~ 
74899 74999 70799 71799 Beyoğlu Halkevi salonunda 
72799 73799 75799 76799 ilk karşılaşma İstanbul ile Da-
77799 78799 79799 4799 rüşşafaka arasında olmuş ve İs· 
14799 24799 34799 44799 tanbul ekibi çok güzel bir oyun-
54799 64799 84799 94799 dan sonra maçı üç sette olmak ü-

t# En büyük Filmler ... En kıymetli Şahese;ler... 1 met Bedi Büktaş'ın ölümü Ill 
Ancak en büyük .sinemalarda gösterilir. İşte bunun misali sebetiyle bi>zzat gelerek vey8 

Go .. Nu·· LLu·· KAHRAMAN ıgraf ve mektup gönderere1' 
• ziye ve tesellide bulunm\lf 

117383 118383 119383 116033 
116183 116283 116483 116583 
116683 116783 116883 116983 
116303 116313 116323 116333 
116343 116353 116363 116373 
116393 106439 116439 126·139 
136439 146439 156439 1664391 
176439 186439 190439 191439 
192439 193439 194439 195439 
197439 198439 199439 196430 
196431 196432 196433 196434 
196435 196436 196437 196438 
196409 196419 196429 196449 
196459 196469 196479 196489 
196499 196039 196139 196239 
196339 196539 196639 1967~9 
196839 196939 200800 200801 
200802 200803 200804 200805 
200806 200807 200808 200819 

224860 224861 224862 224863 zere 15 - 13, 10 - 15 ve 15 - 12 
224864 224865 22b867 4480 kazanmıştır. 

4481 4482 4483 4484 İstanbul - Sa18.hattin, Vedat, 
4485 4486 4487 4488 Ne<:ati, Aydın, Sadun ve Meh . 

met ve Darüşşafaka ise, Meh -
80570 80571 80572 80573 met, Macit, Muammer, Celal, İs· 
80574 80575 80577 60573 mail ve Cemalden mürekkeptL 
80579 296260 296261 296263 İkinci, maç Kabataş ile Işık 

296264 296265 296266 296267 liseleri arasında oynanmıştır. 
296268 296269 99820 99821 Rakibine nisbetle daha ku~etli 
99822 99823 99825 99826 olan Kabataş takımı maçı iki 
99827 99828 99829 226410 sette olmak üzere 15 - 12 ve 15 -

226411 226412 226413 226414 7 kazanmıştır. 
226415 226416 Kabata, - İlhan, Hayri, Ca-

fer. Orhan" Ali ve Tarik. 
Keşidenin Tlilileri Işık: Alı, Macit, Sabahattin, 

Söziln kısası ve askerlik dili 
ile, Bingazi vilAyet ve şehrinin 
zaptı, Şimali A!rikadaki İtalyan 
müstemleke mevcudiyet ve hAki
mlyeUnin sona ermesi demektir. 

200829 200839 200849 200859 5 bin lira kazanan biletlerin 
200869 200879 200889 200ö99 Ankara, Elazığ, Istanbul, Cebeli-
200009 200109 200209 200309 bereket, Burhaniye ve Kayserıde, 
200409 200509 200609 200709 10 bin lira kazanan dört biletin 
200909 201809 202809 203809 birer parçasının da Bursa, Iz-
204809 205809 206809 207809 mir, Denizli, Karabük, Söke, 
208809 209809 210809 220809 ve Ankarada satıldığı anlaşıl-
230809 240809 250809 260809 miştµ". 

Faruk, Ahmet ve Naciden mü -
rekkepti. 

Örfi İdare Komutanı 
Hayvanları Koruma 

Cemiyetini Ziyaret Etti 
Orfi idare komutanı Korgene· 

ral Ali Rıza AHunkal geçen pa· 
Bölge BaBketbol zartesi günü öğleden sonra Tür-
Şampiyonası kiye Hayvanlan Koruma Cemi-

• yetinin merkezini ziyaret etmiş-
Yann akşam Eminönü Hal - tir. Komutana cemiyetin .faali· 

kevinin spor salonunda bölge yeti ve gayeleri hakkında izahat 
baskettıol şampiyonasının final verilmiştir. Komutan bnahare 
maç~nı oynamak için Galatasa - hayvanlara mahsus olan hasta
ray ıle Bozkurt takımları karşı • haneyi gezmiş ve takip edilen u-

270809 280809 290809 240270 
YENi NEŞRlYAl'; 

laşacaklardır. ıı · · tkik. tm r 
Bu maçtan evvel Beyoğlu ve su erını te e ış ır. 

GARY C O O P E R'in 
Türkçe sözlü emsalsiz Şaheseri 

ÇEMBERLIT AŞ, Şehz::; FERAH 
Sinemalarında 3 gündenberi muhitin her köşesinden koşu· 
şan binlerce sinema meraklıları dolup, dolup boşalıyor. 

Ayyrıca: MASKELER AŞAGt (BUK JONES) 
ve Paramunt Türkçe 

Son günlerinden istifade ediniz. 
Bu Çarıamba Halime BEYAZ ESiRE (TQrkçe) 

~------ Mevsimin harika filmi ••••••ı• ,, ________________ , _______ , 
Bugün .I P E K SİNEMASINDA 

Müthiş ve heyecanlı Sah nelerle dolu Muazzam bir film 

Taş Yürekli Adam 
Herkesi Merak ve Heyecanla saracak bir mevzu 

Baş Rollerde: 

Dolores Delrio - W allace Berry 
Aynca: RENKLİ l\IİKİ MA VS ve FOX Dünya haberleri 

Bugün saat 1 ve 2.30 da tenzilatlı matine 

'---·--------------------~ 
240271 240272 240273 240274 
240275 240276 240278 240279 
240207 240217 240227 240237 
24024 7 240257 240267 240287 
240297 240077 240177 240377 
240477 240577 240677 240777 
240877 240977 241277 242277 
243277 244277 245277 246277 
247277 248277 249277 200277 
210277 220277 230277 250277 
260277 270277 280277 290277 

Havacılık ve Spor - 279 ncu 
saydsd bir çok yazı ve resimler
le neşredilmiştir. 

Eminönü Halkevleri arasında ------------------------------

Ayın Tarihi - Başvekalet mat 
buat umum müdüxrlüğü tarafın
dan her ay neşredilen bu mec
muanın 80 inci sayısı çıkmıştır. 

ıhalat çekme ve wley:bol müsa- ,••••••• San'ata Kıymet Verenler ..• Kudrete Hürmet edenler .•. •••••••-.. bakalan yapılacaktır. 

blektepler Arasında BugUn LALE sinemasıilda 
Atıf bl üsabakcdarı Am.er.ik.anın ~etleri dillere destan olan : · 

, lan muhterem zevata karşı 
ı settikleri minnettarlığın bil 
mesini gazetemizden rica e 
lerdir. 

DRAl\I KISMINDA 
Bu akşam saat 20,30 da 
EMİLİ AGALOTTİ 
KOMEDİ KISMINDA 

Gündüz 14 te Çocuk Oyuııd 
Gece saat 20,30 da 

KİRALIK ODALAR 

KON1''ERANS 

-

15 Lira Kazanan N o. lar 

20760 20761 20763 20764 
20765 20766 20767 20768 
20769 20702 20712 20722 

Savaş - 15 günde bir çıkar 
resimli ve değerli yazılariyle 22 
inci sayısı neşredilmiştir. 

Deniz - Denizcilikten bahse
der. 68 inci saylSI çıltmıştır. 

Harikulade Masal - Hayat ve 
kainata ait ilim tablet ve kroki
lerinden mürekep bir eserdir. 
Yazan Alferd Rizzo. Çevlren A. 
H. Çclebi'dir. 

Ankara, 7 (A.A.) - Beden 
Tel"biyesi Genel Direktörlüğü 
her sene şubat ayı zarfında yük
sek mektepler, liseler ve orta • 
okullar arasında Genel Direktör- ı 
lük atış müsabakası namile bir 
müsabaka tertip etmiye karar 

1 

Leslie Howard - Bette Davis · Olivia de Haviland gibi 
3 Büyük Yıldızının yarattığı bir san'at dünyası olan 

o GECENiN RÜYASI filminigörsünler. 

Şişli Halkevinden: Bu akŞS ~it 
(8 Cumartesi) saat 21 de Ş ~ 
Hal:kevinde doktor Ibrahim ZS ~ 

I Oget tarafından (Alkolizm ve ~ 

1 

yuştunıcu zehirler) hakkıll ll 
20732 20742 20752 20772 
20732 20742 20752 20872 
20882 20892 20062 20102 
20262 20362 20462 20562 
20662 20862 20962 21762 

- Size tekrar ediyorum: Şermin bıktı usan
dı. Her şeyi verdiği halde hi~bir şey almamaktan 
bıktı. Hislerini birisine açmak ihtiyacını duydu 
ve vaktiyle \kendisini sevmiş olan sadık bir adamın 
yanında teselli aramak istedi, bir iZamanlar red
detmek gafletinde bulunduğu bir aşka yavaş ya· 
vaş yaklaştı, onu benimsedi. İşte işin f'ena tarafı 
buradadır. Siz karınıza karşı soğuk davranmağı 

vermiştir. Bu müsabakalara ö
nümüzdeki pazar günü baş · 
lanacak ve 9-3-941 pazar J{iinü 
son verilecektir. 

tabii gördüğünüz halde onun da size ayni surett~ .Nakleden: Muazzez Tabsın BerJtan .. 
mukabele etmesine razı olmuyorsunuz. Halbukı • 
ben bunu çok doğru görüyorum. Esasen onun 1 kadın hakiki bir ağabeğfni bulm~ gı"bı memnun
Giresuna gittiğini söylediğiniz za~an. her ş~yi an· du, Mit~ı~ g<!·~·~e, i~iılin saa~etin~ dışarıya ve~· 
!adım. Bugüne kadar babasının ışlenyle alakadar 1 memek ıçın buyük bır gayret gosteny~r ve Şe:~: 
olmıyan Şermin birdenbire niçiıl kalkıp Giresuna ni müşfik bir kardeş gibi kabul etmege kendısını 
gitsin! Onu ister sevin, isterseniz sevmeyin, her· cebrediyordu. • . 
halde onun Midhatı bulmağa gitmesi pek hoş bir Eşyaları almak için kamaraya girdik.~er~. za~ 
şey değil! • Mitat Şerminin ~o~ yorgun olduğ:ınu gord':1. Yuzu 

Bu son sözleri söylerken Jalenin sesi o derece sararmış, gözlerının etrafı mor bır halka ile çev-
zehirliydi ki Nejad kendini muhafaza ede~lyerck rilmişti. • . . ? 

ona yaklaştı ve kolunu şiddetle çekerek ~agır~ı: - Yolculuk rahatsız mı geçtı Şermın. Fırtına 
- Sözünüzü geri alınız Jale! Şermın Mıdhatı var mıydı? . • . : . . . 

sevmiyor! Siz yalan söyliyorsunuz! Yalan! - Hayır, biliıkıs çok sa~ın bır denızde geldık 
Kelimeler ıntizamsız bir surette ağzından çıkı- anuna ne de olsa vapur benı bıraz sarstı. 

yordu. Artık ne yaptığının farkında değildi. Yalnız - E§yaların bu kadar mı? Yalnız iki valiz gö-
bir şey ~stiyordu: Kendisine ~özleriyle bu ıkadar rüyorum.. ~ . . • . • 
bi.ıyük bir vzap çektiren kıza ışkence etmek. - Bır kaç gun ~çın kfıfı.. . 

Iki clile Jalenin vücudünü sarsıyor, onu fırtına· - Buna mukabil bir çok okuyacak şeyıp var-
ya tutulan bir fidan gibi hırpalıyordu. Ellerini aç- mış. Hiç değişmemişsin, hala edebiyata, romana o-
tığı vakit genç kız bir saniye yerinde sallan:irktnn lan merakın bak.L . . 
sonra cansız ı•ibi divnnın üzerine yıkıldı; fakat !'le- - Ne yaparsın Mıtat, huy canın altındadır dar
jat ne yaptığını anlamak bile istemeden şap!tasmı bımeselin~ un?~ma! Maam~fih b.u defa ç~k okuma
alıp koşa kosa apartımandan çıktı. • dım. NeJad ıçım sıJWlr w~ bır çok kıtap almış-

KımsE!yi ezmeden, bir kazaya sebebiyet verme- tı. Halbuki ben güvertedeaatUUp y.olcularla !;ene 
den evıne nasıl geldi Otomobilini nasıl idare etti? .çalmayı terciliJettim1JA .. r; ""'--··~,., rn.r •• 
Bunu-ı !arkında değildi. Beyninin bütün damarlan Mitat küçük el çantasını alınış, gelen hamala da 
çılgın E!ibi ııtıyor, zihninden bin bir düşünce geçi- valızlerj vermişti. . 
vordu. • - Bir şey kalmadı ya! 
• Knlhlnin acısı, bir insanın tahammül edebile-· Dik.atle etrafına bakıyor, Şermine bir hizmet. 
ceğı rztır~p derecesini aşmıştı. te bulunduğundan dolayı memnuniyetini giztemı-

VIII yordu. 

Ş · ~ · 11 T - Hayu-, eşyalarımı çantalara yerleştirdim. 
ermın .... urı e anışıyor Yalnız şu bir kaç kitabı alıp çıkabiliriz. 

Sermin Giresuna akşam vakti vardı ve vapur Rıhtıma indikleri zaman Mitat sordu: 
clemı~ atar almaz karşısında Mitatı gördü. İki ak- - "Giresunpalas,, otelini sana baban mı tnv-
kıba çocuğunun buluşması çok sam.i.rnJ oldu. Genç siye etti? 

Bu, bir Film değil, en Büyük Aktörlerin yaşattığı bir Aşk .. ~manı... Ölmiyen eserleri Can- gençliğe hitaben bir konferst1 
!andıran muhteşem bir tiyatrodur ... DİKKAT: Son gelen TurKçe PARA....'UUNT JURNALDA, 
Afrika ve Akdenizdeki son Harp - General de Golün Hür Fransız Filosuna !hitabı - Yunan İ· verilecek, arkasından bir pi tı.ı 
talyan Harbi - Yunanistanda Zafer Şenlikleri. 1 temsil edilecektir. Herkes ge lın 

~--••••••••-Bugün saat 1 de tenzilatlı Matine •••ı•••••••9' 1 bilir. 

'l'Jı:lı"'B.İ1'.A No. 50 

- Hayır Nejad . .: 
- Demek ki o Giresunu biliyor. 
Vaktiyle buraya gelmiş imiş. "' 

Bu son sözleri tabii bir tavırla telif.fuz etmekte 
güçlük çekti; çünkü yalan söylemekten çok çe
kinirdi •.• 

- Şimdi yeni bir kaç otel yapıldı amma yi: 
ne burası daha sakin ve rahat. Bilhassa yemeklerı 
pek iyidir. Sahibi de namuslu, temiz. bir adamdır. 
Rahatsız olmıyacağını ümit ederim. 

- Tahta kurusu yok ya! 
- Ne münasebel! Sana çok temiz bir yerdir 

diyorum. Bundan başka, odanı bi.ı:lat ben tayin 
ettim. Geniş ve güzeldir. Hatta, seni rahatsız et
memeleri için başka bir şey daha yaptım, bitişik 
odayı da tuttum. Bu suretle yanında boş bir oda 
bulunacak sen gurültüden zahmet çekmiyeceksin. 

- Teşekür ederim Mitat. . • 
- İşte otele geldik. Hemen odana çıkıp biraz 

istirahat etmelisin. Ben şimdi fabrikaya dönece
ğim, biraz daha işim var. Akşam yemeğini bera· 
bcr yeriz olmaz mı? 

- Tabü... Tekrar teşekkür ederim i.Mtat. 
- Bu sözleri bırak Şermin. Seni burada gör· 

düğümden dolayı ne kadar memnun olduğumu 
tasavvur etsen bunları söylemezdin. Allahaı$mar
ladık yavrum. lkı saat sonra yemekte buluşuruz 
ve o zaman bana, seni buraya kadar gelmeğe mec
bur eden şeyin ne olduğunu söylersin ..• 

Şermin od.asma çıktığı zaman etrafına baktı 
ve bu yeni dekor pek hoşuna gitti. Minimini bir 
otel, karyolası, bir dolap, bir lanobo, basma per
deler, yerde eski fakat temiz bir halı, bir koltuk, 
iki sandalye, köşede küçük bir yazı masası ve kom· 
su odava acılan bir kapı ... İlk işi bu aralık kapıyı 

açıp tekrar kapadıktan sonra kilitlemek oldu ve o 
zaman kendisini rahat hissetti, çantalannı açarak 
elbiselerini dolaba astı, ayakkabılarını çıkardı ve 
yatağın üzerine uzandı. 

Vapurda olduğu müddet kendisini düşün
mekten menetmiş, seyahatin yeniliğine kapılnrak 
etraiiyle meşgul olmağı tercih etmişti. Şimdi ih· 
mal edilen bütün üzüntüler ve fikirler intikam al· 
mak ıçinmiş gibi, hep birden zihnıne hücum et
mişlerdi. Uzun müddet planlarını tekrar ettikten 
sonra nihayet, ne yapıp yapıp seyahatinin Nejad
la sliıkası olduğu bakında Mitatta bir şüphe uyan
dırmamağa ve bunun için de, yapacağı para yar
dımını büyük bir maharetle teklif etmeğe karar 
verdi. 

Varını yoğunu bu işe hasretmekte iki taraflı 
bir maksat güdüyordu: Hem babasını bu ihtıyar 
yaşında muvaffakıyetsi%likten ve iflastan kurtar
mak, hem de koyacıığl buyük sermaye ile Neja
dın kuvvetini kırmak ve onun intikam ptanına 
mani olmak ... Neticeten Nejadın servetinin de bir 
hududu vardı ve bir noktaya kadar tahammül ede 
bilecek, ondan sonra duracaktı. 

Her halde, bütün namuskar insanlarca şayanı 
tenkit görülecek olan bu çirkin ve iğrenç reka
betin önüne geçmesi lazımdı .•. Sonunda muvaffak 
olmasa bile, hiç olmazsa vazifesini yapmış oldu
ğunu kanaatle müsterih olurdu; fakat ne olursa 
olsun, Mitat, bu harekette ayni zamanda kocasına 
ait bir maksat gizlendiğini bilmemeli idi. 

Hava pek sıcaktı. Bütün gün a!çak bulutlar 
şehre boğucu bir hararet vermişti. Akşama doğru 
çıkau hafif serinlik Şerminin başındaki ağırlığı gi· 
dermiş, içine büyük bir sükılnet vermişti. Şmidi 
fikirlerini daha vazih bir şekilde tasnif edebili
yordu. 

Yatağından kalkarak giyindı. Zihni bilaih r.i· 
yar İstanbulla meşgul oluyordu: 

- Acaba bu saatte Nejad ne yapıyor? Ne 
düşünüyor? Geçen akşam, yani yol:ı çıkmadan 
bir gece evvel çok müteessir görünüyordu. Va· 
purda vedalaşırken, ne kadar heyecanlı idi. O da
kikada kendimi tutamıyarak kolumu onun boynu-
na dolamak ve: onun kulağına: , La 

'(Arkası Var'). 
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Romanyada Yeni 

Tevkifler Y aplldı DOST 
\ Bükreş, 7 (A. A.) - "Reuter": 

.......... Yazan: Sadettin Şaban Son isyanda methaldar altı De· 
Şsiz ·~ ...... ~............. . .. . ............. mir muhafız, Hitler gençliği üni-1 • guçsuz genç hır adam, du,guna ~anıyc:ırdu. Bel bağla- 1 formasnı 18.bis oldukları halde 
bdı. _Bostan arasınd'."<ı vı· dıgı yegane umıdi de diğerleri dün akşam bir polis ve asker ka· 

Ut ır evın alt katında bır oda- gı_bı ~oş b~ netıceye varıruştı: rakol müfrezesi tarafından yaka-
1 ~et ediyordu .. Evde, ken· gunduz talip olduğu münhal bele lanmıştır. Bunların üzerinde ta
~ ı geçım guçlüklerı çeken dıye tahsildarlıklarından biri hak 1 banca ve bomba da bulunmuştur. 

'1lde acı daha vardı ki, onların kındaki müracaatının hangi saf- Askeri makamların neşrettik~. b_ir 
bu

1
muteber bır mevkıe ma- h~da bulunduğunu anlamağa git- emırname muc;bı;ıce, ordu cuz~

lıı!at~nuyordu. Bu, kısmen mış ve.-.. işte bu teessürünun hu- t~mları, umumı nızamın ıdan:esı-
. Ji\Ji . mazısının, kısmen de se- su! bulmasına sebep olan kötu nı ve geç dışarı çıkma yasagına 

bır tab~te malık olması- haberi almıştı. riayeti temin etmek maksadile 
,~hsulu ıdı. . . . Odaya girınce doğru karyolası- Bükreşte gece gündüz devriye ge-
. d;< sahıbı olan fakır ışçı ka- na gitti ve üzerine oturarak ba- zeceklerdir. . 
~ti .rt aylık kıra_ borcu _bırik- şıru ellerinin arasına aldı. Kendı- .. Transılvanyada 

· Ayrıca muhitındekı ufak sının· · pek h ıs · ld . h . Bukreş 7 A A ) - "D N B · . - a ız o ugunu ısse- . . ' · · · · .,,. 
l!ı<. ardan veresıye yaptıgı alış diyordu B. !ık .. .. k Dahilıye nezaretinin neşrettiği 
.'.'t hayli k b ık hır yekünu . ır ara gozu, ar a .. d l'k t b '1ıii a ar • . . . ayaklarının üzerine oturarak gun e. ı e !iğde, jandarma kuv-
~ Uştu. Yemegıru kendi pı- tecessüsle efendısıni seyreden vetlerıyle bir Lejyoner grupu a-
1. • hatta bazen çamaşırlarını c il . ti Elini. t k rasında Transilvanyada Danau 
.., ite d . ık dı B .. t·· . 1 • O• ya ış . uza ara ah ' 

bin ı Y .. ar : u un ış e- zayıf bir sesle: n ıyes_inde bir çarpışma olduğu-
zzat gormesıne ve oldükça _ Gel C d di nu bıldırmektedir. Bu çarpışma-

•!ıı. tesıt hareket etmesine rağ- ' o.. e · 2 Şubatta vuku bulmuştur. Bir 
Ul\ltstltıntıdan ~urtulamıyordu. Hayvan doğruldu, sakin sakin Lejyoncu yaralanmıştır. 

U. hayatını ıdame ettırecek yürüyerek genç adamın kucağına Bu hadise istisna edilirse, mem 
ı.~_ıhtiyaçlarını karşılıyacak sıçradı ve oraya alışılmış, rahat leketin her tarafında sükunet 

'""''"'"~,,~ cı yoktu. Iyı zaman~a- bir yer keyfiyle yerleşti. Bu v~rdır. Bugüne kadar yapılan tev 
. kalma uç, beş kuruş elin- itaat ve yakınlık, delikanlıda kifat yekunu 6575 dır. Bunların 

Iıl a.,_gıttikten başka bir kısım eş- kuvvetli bır ağlama ihtiyacı ha· 3061 'i Bükreştedir. 
d ~jl da. eskicilere satmak mec- sıl etti. Ayni zamanda içindeki Bükreş, 7 (A. A.) - "Stefani,.: 

! retıru hıssetmıştı. bedbin düşunceler de zail oldu. Romanya ile Almanya arasındaki 
. lllıd~ bulunduğu bunaltıcı_ ~e Şuurdan mahrum olan ve nan- ticaret itililfının tatbiki dolayısi
t ırıcı sıkıntıyı defetmek ıçın körlükle tavsif olunan şu hay· le Milli iktisat nazırı çek kuron
e laka _bir iş bulmak .icap etti- vanın insiyaki alakası genç ada- !arının yüz kuron yirmi Rayiş
kanı olduğundan, onune çı- ma, en çaresiz anında bir ümit, mark hesabile kuron ve markın 

~ tnüesseseye baş vuruyor, ga- bir mes'uliyet duygusu telkin mübadele edilmesine karar ver
lerin ilan sahifelerini inceden etmişti. Teselli bulan ıstıraplı miştir. 

Alman Tazyikinden 

Kaçan Almanlar 

Alman Bahriyelileri de 
ltalyaya Yerleştiler 

Belgrad, 7 (A. A.) - "A.F.1.,,: 
Baltık memleketlerinden Alman
yaya çağırılmış olan iki Alınan 
bir kamptan kaçmışlar ve bir tre
nin altında saklanarak Yugoslav
yaya gelmişlerdir. Bu Almanlar, 
memleketlerine iade edilen Al
manlarm maruz kaldı!darı mua
melelerin kendilerine hapis tehli
kesini göze aldırmayı tercih ettir
miş olduğunu söylemektedirler. 
Kendilerine geniş mikyasta taz
minat verileceğine dair yapılan 
yalancı bir vaide kanarak bütün 
mallarını Baltık memleketlerinde 
bırakmışlardır. Halbüki hakların
da böyle bir muamele yapılacak 
verde kendileri bir kampa sevke
dilmişler, soğuktan, açlıktan 

muztarip olmuşlar ve hürriyetle
rinden mahrum edilmişlerdir. Bu 
iki Alman, kaçmak hususunda 
bütün halkın müzaheretine nail 
olmuş oldüklarıru söylemektedir
ler . 

İtalyan hududundan alınan ra
porlarda Alman bahriyelilerinin 
Roma'da, Cenovada, ve bilhassa 
Sicilyada bulunmakta oldukları 
bildirilmektedir. 

Laval Salôhiyet 

istiyormuş ! 
eye gözden geçiriyordu. Fakat bir ruhun hüznü ile elini kedi- -------------

~ kere başlamış olan talihsizlik sinin başına koydu: · ..ı 1 (Başı 1 incide) 
~1 •~- eki ek ,,.,. •••• 1 '1·'' 1 i d mi d 1 ~ . ~:ıobbüsünü köst em ten -Ne yapalım Co ... Elbet bir e umu e egesi Büyük Elçi 
!ıi kalmıyordu De Brinon ile bir görüşmede bu-

JI' 1<,-.. 1 · t ak gün bizim için de iyi günler do- S. RUSYADA: lurunuştur. İyı· haber alan mah· 
t!.:4!nsesiz iğini unu m ve • kt H d · bak ı · d · 
;"rt_lerini paylaşmak için çok de- gaca ır. ay ı a ım şım ı, e Moskova, 7 (A,A.) oan Belgrat- fillPrden öğrenildiğine göre. A-

llyah kedisinin arkadaşlığına gel senin karnını doyurayım! la Moıkova araaonda do~rudan dog· mira! Darlan, bugün Pari " baş 
il? ed di 0 k - Co, ayağa kalkan efendısinin ka ~örüşmeler de yapacak ve ya-acaat eE .. ~u ucgı~a kucağından istemiyerek indi. ruya teısız teıerar mu~aberatı baı· ,.., 
•. başıru yuzune ~urer ve bır Her zaman hırsla atıldığı çiğer lamoıtor. Şimdiye kadar iki memıe· rın Vichy'ye dönecektir. 
~ye yal?ılan hita~l~rla. ~e- kırpıntılan bugün onu alilkadar ket arasondakl telgraf muhaberatt Madrit, 7 (A.A.) "Reuter,. Vi-

Kedısıne verdığı ısım 1m· .b. di Saltok CUmhurlyetlerı yolllo yap•I· chy'den alınan haberlere göre, 
'Oı idi. Kendi yiyeceğinden e ıyor gı ıy makta idi. Fransl.2; Harbiye Nazırı General 
id d.. .. .. - Yesene... • Moıklva, 7 (A.A,) - Komu • Huntziger, Parise nitmekte olan 

, ~ onun man~asıru uşunu.r Siyah kedi, lekeli bir zümrüdü nlat gençllOI blrııoıno menıup 12 " 
.el~de kanlı bı.r . ~aketle .. ko- andıran yeşil gözleriyle bakıyor- genç, dün 5000 metre kadar bir lru- Amiral Darlan'a refakat etmek-
~ donen efendısını gorunce du. fadan paraıUtıe atlamıııardır. su '" tedir. Bir Alman membaından 
llçli mırıltılarla paçalarına H d. ı S b hl · rada dlOer bir tayyareden de par•· alınan bu haberler, geçenlerde 

ı.. - ay ı ye.··· a 8 eyın de Fransadakı· Alman harp sanayı·ı "illan hayvanın anlayışına hay b' ed' eütle kayaklar atılmııtır. Bu neviden 
• ır şey yem ın... komı·syonu şeflı'llı·ne tayı·. n edı'l· ol d B hayvana karşı bir tecrUbe ilk defa yapılmııtr. ,., 

':iT. 11: u . . . Hayvan, yemeğinin kağıdını BULGARlSTANDA: miş olan General Studt. Parisc 
hısı bır sevgı derecesını bu- kokladı ondan sonra tekrar ya- - hareketinden evvel General 

/Ordu. tağın ~tüne sıçırıyarak göğsün- e Sofya, 7 (A.A.) - Mebua.•n Huntziııer ile görüşmüştür. * * den taşan memnun hırıltılarla Mecıııı. Harbiye Nezareti için 2•0 NİHAİ KARARA DOGRU 
. tekrar sahibinin kucağına geldı. milyon levalık munzam bir kredi ka- Londra, 7 (A.A.) - Londraya 
1r ~ enç adam bir akşam oda.- IIci siyah ön ayaklariyle omuzla- ~ıGe;;:'~'~EDE: ııelen haberlere göre, Amiral 

~
V sına derin bir keder ve rına asıldı. Sonra yeşil nazar- , Darlan bu akşam veyahut var'n 

1' hinlikle döndü. Hayat müca- !arını gencin ıslak gözlerine dik- -.--L-on_d_r_a_, _7_(_A-.A.) - Evvolıl gUr sabah Paristen Vichy'ye döne -
lesinden elde ettiği menfi ne- ti._ Lordlar Kamarasında yapıld•O• gl''" cektir. Buradaki tahminlere gi\

a#~ler ve düştüğü kötü vaziyet, Yeşil hadekalarda müfteris ma- dUn de Avam Kamaraaında muh!ollf re, Mareşal Petain'in bu hafta 
Jd <temadi ıstıraplarla kararan ru. na yavaş yavaş kayboldu. partılere menıup Mebuslar Lord sonunda kararlarını bildirmesı 
ol ,liııun artık takatini tüketmişti. Birbirlerine uzun uzun bakış- 1.lyod'un hatırasını hürmetle yldet- muhtemel bulunmaktadır. 

~bir şeye inanmıyor, en küçük tılar ve sanki çektikleri sefaletin mlılerdlr. * 
~ümit ışığı görmüyor, kurtuluş ağırlığını taksim ederek biraz HOLANDADA: Cenevre, 7 (A.A. _ Vichy'den 
ltuıun ebediyyen kapanmış ol- ı hafiflemiş gibiydiler._ e Londra, 7 (A.A.) - Holanda öğrenildiğine göre, Amerika Bir

lepedelen Çember 
1 • 

ıçıne Ahnıyor 

Mahdut topçu ve keşif faallyc
ti olmuştur. 

Atina 7 (A. A.) - Umumi 
Emniyet Nezaretinin tebliği: 

OSMANLI 

hUkDmetı taraf'"dan hususi bir vazı- !eşik devletleri Büyük Elçisi A
fe ııe Holanda Hlndistanına gönderi· miral Leahy, dün Mareşal Pe -
len eakl Baıvokll Jonkler do Gecr, tain tarafından ka'bul edilmistir. 
Alman legali altondı bulunan Ho· G. WEYGAND'IN TEKZİBİ 
landa topraklarına gitmek Ozere Londra, 7 (A.A.) - General 
Ltzbondan ayrılmııtır. W C · 

L.ondrada bulunan Holand• hUkO· eygand, dün ezaır radyosu i-
metl tarafından bu mUnaaebetle neı- le neşrettiği bir tebliğde Alman 
redllcn bir tebliğde bu tııreket nef· lann Bizerte'ye muhtemel bır 
retle takbih edilmektedir. hücumu hakkındaki haberi tek

zip etmiştir. 

BANKASI 

* Paris, 7 (A.A.) - "Havas,, Pa
ris radyosu birçok Alman i.'lttı -
satçılarının yakında Parise gele
rek Fransanın iktısadi vaziyeti 
ile Fransız - Alman iktısadi mu
nasebetlerinin müstakbel duru -
mu üzerinde tetkikatta buluna
caklarını haber vermistir. 
FRANSIZ HARP ESİRLERİ 

Vichy, 7 (A.A.) - İsviçredP 
enterne edilmiş olan Fransız as
kerlerinin vatana iadesi nihaye
te ermiştir. Son Fransız askerle
rini hamil tren, dün Fransız hu· 
duduna gelmiştir. Almanyadaki 
Fransız sıhhiye subay ve erle -
rinden 3200 ünün Fransaya iade
sine karar verilmiştir. 

* 
1 

~ndra, 7 (A. A.) - Bir Nev-

Yeni 
(Başı 1 incide) 

Albay Lindberg, şıınlan da söy 
!emiştir: 

"İngiliz havacılığı, Amerikanın 
yardımı ile dahi, hiç bir zaman 
Alman hava kuvvetlerine müsa· 
vi olamıyacaktır. Halen yapıla
cak en iyi şey, müzakre yolu ile 
sulh yapmaktır. Aksi takdirde 
harbin uzamasından mesul olaca
ğız . ., 

Yeni Elçiler Tayin Edildi 
Vaşington, 7 (A. A.) - Dün 

Roosevelt, Winant'ın Londra bü
yük elciliğine tayininden başka 
aşağıdaki diplomatik tayinleri 
ayan meclisinin tasvibine arzet
miştir: 

Amerikanın eski Polonya bü
yük elçisi Biddle, Londraya hic
ret etmiş bulunan Belçika hüku-
meti nezdinde büyük elçiliğe ve 
yine Londrada bulunan Norveç 
ve Hollanda hükumetleri nezdin
de elçiliğe, Amerikanın Avustu
ralya elçisi Gauss, Çin büyük el
çiliğine; Çin büyük elçisi John
son, Avusturalya elçiliğine; Ame
rikanın Mısır elçisi Fish, Porte
kiz elçiliğine; Roma büyük elçi
liği müsteşarı Kirk, Mısır elçili
ğine tayin edilmişlerdir. 
Amerikanın Kanada elçisi Pi-

errepont Moftat Amerikayı ayni 
zamanda Kanadaya hicret etmiş 
bulunan Lüksemburg hükfuneti 
nezdinde de temi! edcektir. 

Cross'un bir nutku 
Londra, 7 (A.A.) - Ameri

kan ticaret odasının verdiği öğ
le ziyafetinde bir nutük söyliyen 
İngiliz deniz ticaret nazırı Cross 
demiştir ki: 

"Demokrasi imaliithanesinin bi 
zim için külliyetli mühimmat i
mal ederek bunları Amerika sa
hillerinde bırakacağına inanmak 
güçtür. Amerikan bahriyesinin 
yapacağı yardımın hızının ve nis
betinin öğrenileceği güne itimat
la bakabileceğimizi zannediyo
rum. O zaman deniz ticareti hak
kında ameli planlara başlamanın 
mümkün olacağı vakit gelecek
tir.11 

Bundan sonra Cross demiştir 
ki; 

"İngiliz donanmasının Akdeniz 
filosu ile İtalyan donanması ara
sında müşterek bir nokta vardır. 
O da şudur: Rota İtalya olunca 
her iki donanma son süratle ha
reket etmekt<>dir.,, 

Ziyafette hazır bulunan Londra 
"American eagle club,, reisi Ro
bert Hutchkinson da şunları söy
lemiştir: 

"Kanada üniforması altında bin
lerce Amerikalı İngiltereye gel
miş bulunmaktadır. Bu suretle 
halen İngilterede hizmet eden 
8000 Amerikalı l:;.llunduğtıı>'• >.an 
nediyorum.,, 

Yeni Japon Elçisi 

San Fransisko, 7 (A. A.) - Ja
ponyanın Amerikaya tayin ettiği 
yeni büyük elçi Amiral Nomura 
dün San Fransisko'ya gelmiştir. 
Japon amirali, gazetecilere beya
natta bulunarak "Japonya ile A
merika arasında muslihane bir 
surette helledilmeyecek hiç bir 
mesele olmadığını,, söylemiştir. 

york gazetesi, Fransada sereyan 
eden büyük meseleleri Amerika
nın büyük bir alaka ile takip 
etmekte olduğunu tebarüz ettir
mektedir. Amerika Büyük El
çisi Amiral Leahy'nin dün Mare
şal Petain'i ziyareti hakkında 
-'Deyli Mayi" gazetesinin yaz
dığına göre, Amiral Leahy, 
Fransız filosunun mukadderatı 
meselesinin Amerika Hükıimeti 
için hayati bir ehemmiyeti 
haiz olduğunu söylemiş ve Ma
reşal nezıiinde Lav al ile Nazile
rin isteklerini reddetmesi husu
sunda ısrar etmiştir. 

TURK ANONiM ŞffiKETJ 

TESiS TARiHİ 1863 
Statmerf ve Tnrkiye Cilnlhuriyeti ile mUnakit mab:.,elenıme•I 2292 

Kumaralı 10/6/1933 tarihli kanunla tasdik edilmııur. 
(24/6/ı933 tarıhll 2435 Numaralı Reami Guete) 

Devlet Otmiryolları -ve Limanları işletme· idaresr ·ııanran 
' 

tıı~ndra, 7 (A. A.) - Askeri 
aJll~ A:"1lıllere gelen malfunata göre, 
eı ~"llavutlukta havalar çok fena
bO~ tıı~- ve askeri harekatlar ufak 
6 ". Q"Yasta cereyan etmektedir. I-

131 ~Yanlar mütemadiyen kıt'ala-
ell ~ ı takviye ediyorlar ve ol.~ükç.a ,,,J ~ lılr\tetli bir mükavemet gosterı· 

1 °rlar. Ancak şunu da unutma
iJıB 'l;ıJı; lazımdır ki, çok çetin bir 
,,.J ~lide ve çok fena bir hava
ıı~1 ,,_ a. bızzat kendi muvasala hatla· ı 

l iJll ., İi 
Ilı ıerine çekilirlerken, mükave-

a.ri' ,_e,:. göstermek biç te müşkül 
çoı """'ldir · s· • , 

·sı: • 
er 1-.. .\tina 7 (A. A.) - Italyanlar, 
jl' ~ l'tıavutıukta halkın yiyeceğini 

~ hayvanlarını müsadere et.. 
S\ı e1ttedir. Arnavut aileleri, bu 
\>hepten dolayı büyük miktarda 
~goslavyaya iltica eylemekte -

Resmi Tebliğler 
.\tina 7 (A. A.) -- "Tebliğ,,: 

Sermayesi : · 
Ilıityat akçesi : 

10.000.000 lngiliz 
1.250.000 lngiliz 

Türkiyenin başlıca şehirlerinde 
PARIS, MARSU.YA ve NIS'de 
LONDRA ve MANÇESTER'de 

Lirası 
Lirası 

MISffi, KIBRIS, YUNANISTAN, IBAN, IRAK. Fll.1STI1' 
ve MAVERAYl ERDUN'de 

Merkez ve Şubeleri 
YUGOSLAVYA, ROMANYA, YUNANlSTAN, SURIYE, LUBNM 

Filyallen ve bütün Oünvada .ı\cenflıı • ., Mub.abırlerı wardıı 

Der nevı tsao..ket ı\'1 ultıııet~terı yapar 
Besabı cari ve mevduat hesaplan küşadL 
Ticarı krediler ve vesaikli krediler küşadL 
Türkiye ve Ecnebi memleketler üzerıne keşide senedat ıı. 

kon tosu. 
Borsa emlrlerl 
Esham ve tahvilat. altın ve emtaa Ozerlne avans. 

Senedaı t•h•ilAh ';;;;;;;;;;;;..,..,;;;;;ı..,;;;;o;;;;;;;;;; 
En yüksek emn.yeL 0arllarınJ aaiz kiralık 

Kasalar Servısl vardır. 

Piyasanın en müsait şartlarile (kumbaralı veya 
lrunıbarasız) tasarruf hesaplan açılır. 

Muhammen bedeli (112ti) lira (15) kuruı olan ı3 kalem muhtelif lllç 
(17.2.1941) Pazartesi ~ü saat (ı5,30) on beı buçukta Haydarpaıada Gar 
binası dahilindeki komisyon tara(mdan açık eksiltme uıulile aatm alma· 
caktır. 

Bu işe cinnck istiyenlerin (84) lira (47) kuruıluk muvakkat teminat 
j ı ve kanunun tayin ettiii vesaiklc birlikte eksiltme cünü saatine kadar komis

yon;.. müracaatları lizımdır. 
Bu iıc ait ıartnamcler komisyondan oarasız olarak daiıtılmaktadır. 

(672) 

Ankan iıtaıyonunda inşa edilmekte olan Devlet Demiryollan umum[ 
idare binasma ait sıhhi teıisat cihazlarmın temini ve yerlerine vaz'ı iti ka
palı zarf usulile eksiltmeye konmuştur 

1. - Bu ioin muhammen bedeli 15778 liradır. 
2. İstekliler bu iıe ait ıartname ve sair evrakı devlet demir yolları 

Ankara ve Sirkeci veznelerinden 80 kuruı mukabilinde alabilirler. 
3. - Eksiltme 26-2-941 Çarıamba günü saat 16 da Anbtm.la devlet 

dcmlryollın yol dairesinde merkez linci komiıyonUD.ca n.t'dauktıh 
4. - Eksiltmeye cirebilmck için isteklilerin teklif mektuplan ile birıtlıt.i 

te aıaiıda yazılı teminat ve vesaiki ayni gün saat 15 e. kadar komisyon re
isliiine vermeleri liznndır. 

a" 2490 oaytlı kanun ahklmma uygun 1183,35 liralık muvakkat teminat 
b" Bu kanunun tayin ettlii vesi'k:alar. 
r!' İsteklilerin bu gibi tesisat işlerinden en az 10.000 liralık taahhii· 

dü muvaffakıyetle başarmış olduiuna dair vesika. (699) (899) 

Galatasaray Lisesi Müdürlüğünden: 
Yatılı talebemiz üçüncü taksitlerinin Martm birinden onuna kadar vez

nemize herhalde yatırdmasL (905) 

Bingazi Zaptedildi 
(Başı 1 incide) 

Bingazi, Mareşal Graziani'nin 
son istihkfunı ve bu mın\'akanın 
en mühim üssü idi. Bingazinin 
nüfusu 65.000 dir. Bunların ara
sında Maltıs, Yunan, İtalyan ve 
Yahudi de vardır. Bingazi nisbe
ten temiz ve iyi yapılmlş bir şe-
hirdir. İçilecek suyu da vardır. 
Şehirde camiler, bir katolik kili
sesi bir havpa ve bir manastır bu
l urun ak tadır. 

Londradan Gelen Tafsilat 
Londra, 7 (A. A.) - Londranın 

salahiyetli kaynaklarından öğre
nildiğine göre, Bingazi üzerine 
yapılan taarr>.7l hava, deniz ve 
kara kuvvetleri tarafından el bir-
liği ile yapılmlştır. 

"Reuter., muhabiri şu malu
matı vermektedir: 

İngiliz kuvvetlerinin ileri yü
rüyüşü süratli olmuştur. Filvaki 
İngiliz kıtaları daha evvelki gün 
Bingaziden 86 kilometre meafede 
bulunmakta idi. 

Bingazinin zaptı ile bütün bu 
havali İngilizlerin eline geçmiş 
demektir. Londranın askeri mah
fillerinde beyan ediliyor ki: 

Yedi günde çok çetin bir ara
zide 250 kilometre ilerleyen İn
giliz ordusu en parlak askeri ha
reketlerden birini başarmıştır. 
Tam 48 saat içinde imparatorluk 
kuvvetleri 90 kilometre ilerlemis
lerdir. Alman esirlerin mikdarı 
henüz bilinmiyor. Fakat Trablus 
harbinin başmdaberi 110 bin esir 
alınmıştır. 

İğtinam edilen malzeme 
Londra, 7 (A. A.) - "Reuter,,: 

Tralusgarpteki muharebelerde İn 
giliz zayiatı hayret edilecek kadar 
azdır. Sidi Barrani, Bardia ve 
Tobruk muhareb!'lerinde İnııiliz
ler ölü ve yaralı olarak 2000 kişi
den az insan zayi etmişlerdir. 

İtalyanardan zaptedilen bütün 
şehirlerde muazzam mikdarda ve 
her nevi harp levazımı ve iaşe 
maddeleri İngilizlerin eline geç· 
miştir. Filhakika İngiliz kuvvet
leri 200 bin mermi, 130 bin bom
ba, 15 bin tüfek, 4 bin mitralyöz. 
muhtelif çapta 300 top ile 10 bin 
battaniye, 15 bin parça giyecek 
ve 600 binden fazla fişek iğtinam 
etmişler ve bundan başka bir çok 
tank ve yüzlece kamyon zapte
dilmiştir. 

Bava Hücumları 
Kahire, 7 (A. A.) - Hava ka

rargahının tebliği: Libyada İnl!'
liz bombardıman tayyareleriı 5-6 
Şubat gecesi Bingazi, Berka ve 
Gedabya'yı bombardıman etmiş

lerdir. Tonlarca bomba atıl,-nış ve 
muazzam hasar vukua gelmiştir. 
Bir düşman tayyaresi tam isabet 
kaydile tahrip edilmiştir. Avcıla
rımız, taarruz! keşiflere devam 
ederek Demina tayyare meydanı
nı mitralyöz ateşine tutmuşlar
dır. Yerde buluna.n bazı düşman 
tayyareleri hasara uğratılmıştır. 

Bingazide avcılarımız, düşman 
mukavemetine maruz kalmadan 
keşif vazifelerini görmüşlerdir. 

• 
Londra, 7 (A. A.) - Orta Şark 

kuvvetleri İngiliz başkumandanı 
General Wavell, son günlerde 
Kenyayı ziyaret ederek orada kı
sa bir müddet kaldıf(ı ifşa edil
mektedir. 

Eritredeki Harekat 
Londra, 7 IA. A.) - Bura as

keri mahfillerinde beyan olundu
l(una göre, İngiliz kuvvetleri E
ritrede Keren'e yaklaşmaktadır. 
Daha cenupta Barento mıntaka
sında daha ağır olmak üzere iler
leyişimiz devam etmektedir. Ha
beşistanda İngiliz kıtaları Galo
bat mıntakasında ilerlemektedir. 

+ 
Kahire, 7 (A. A.) - "Reuter .. : 

Kerende İtalyan mükavemetinin 
simdiye kadar İtalyanların yap
tıl(ı mukavemetlerin en şiddetlisi 
olacağı tahmin edilmektedir. Bir 
dağ yamacında bulunan Keren, 
nisbeten kolay müdafaa edilir 

İstanbul Emniyet 
Müdürlüğünden: 

5 

Tokyoda Sulh 
(Başı 1 incide) 

sut etmiş olmasına mukabil Ja
ponyanın Siam körfezinde kendi
sine üsler verilmesini Siaın'dan 
istemesile alakadar görülmekte
dir. 

Çindeki Şiddetli l\fuharebeler 
Çunking, 7 (A. A.) - Çin as· 

keri sözcüsünün bildirdiğine gö
re, Honan eyaletindeki Çin kuv· 
vetleri Büyük Japon taarruzu
nun istikametini şimale doğru 
değiştirmeye muvaffak olmuş ve 
Japonlar 20 bin ölü ve yaralı ver
miştir. Japonlar, esas üslerini teş
kil eden Sinyang'a doğru geri 
püskürtülmüştür. 

.Japonlara Göre 
Tokyo, 7 (A. A.) - "D. N . B.,.: 

"Domei,. ajansının verdiği bir 
habere göre, Japon kıtaatınm 
General Sun - Lien - Şung ordu
sunu çember içine alması hare
keti gittikçe tamamlanmaktadır . 
Dün sabah, Japon kuvvetleri 
cenubi Honan yaylasında 4 istika
metten taarruza geçmişlerdir. 
Çunking hükf:metinin kuvvetleri 
cenuba doğru çekilmektedir. 

* Tokyo, 7 (A. A.) - 'D. N. B . .,: 
"Domei,. ajansı bildiriyor: 4 Şu
batta Şayuyong şehrinin zaptedil
miş olması, Hongkong - Şiuşov 
yolu ile Çunking'e nakledilecek o
lan külliyetli harp malzemesi J a
pon kuvvetleri tarafından müsa· 
dere edilmiştir. Bu malzeme a
rasında 1200 ton gazolin, 1900 
metre mikabı infilak maddesi ve 
1200 çift galoş bulunmaktadır. 

Roosevelt'in l\fümesslli 
Çung - king. 7 (A. A.) - Roo

sevelt'in hususi mümessili Currie 
bugün Hongkonıı'dan Çung -
King'e gelmiştr.. kendisinin re
fakatinde "Federal reserve bank., 
m bir mümessili de bulunmakta
dır. 

bir vaziyettedir, Ingıliz hava kuv 
vetleri, bilhassa pike suretile 
durmadan Keren'i bombardıman 
etmektedir. Daha cenupta. Ba
rentu'dan geri çekilmiş olan !tal
an kıtaları ricatlerine devam et
mekte ve büyük mikdarda top. 
tank ve diğer esliha tcrkelemek
tedir. 

"illoustrious,. İskenderiyede 
Londra, 7 (A . A.) - Salahiyet

li membalardan öğrenildiğine gö
re, "İlloustrious., tayyare ~emi
si evvelki akşam İskenderiyeye 
gelmiştir. Geminin bir müddet 
Maltada kalmış olduğu hatırlar· 
dadır. Bu tayyare gemisi, muhte· 
lif çarpışmalarda hasara u~amış· 
tır. Mürettebattan 50 kişi ölmüş
tür. Gemide bulunan tayyareler
den yirmisi tahip edilmiştir. 

* Malta, 7 (A. A.) - "Tebli~ .. : 
Düşman tayyarelerı Maltaya yak
laşmışlardır. Bunların keşif uçu
şu yapmakta oldukları aşikardır. 
Düşman tayyarelerinden yalnız 
biri bir defa sahili asmıştır. Hiç 
bir bomba atılmamıstır. 

İtalyan Tebliği 
Roma, 7 CA. A.) - "Tebliğ.,: 

Trablusta, Bingazinin cenup va
disinde kıtalarımızla düşman te
sekkülleri arasında şiddetli bir 
muharebe olmaktadır. 

Şarki Afrikada. Keren mınta
kasında muharebeler devam et
mektedir. 

Cenup r!'nhesinde. düsmnn ta
arruzları kıtalarımız tarafından 

cesaretle tardedilmiştir. Tayyare 
teşekküllerimiz topcu mevzilerini 
ve kamyonları bombardıman et
miş ve cephane ve benzin depo
larında yanl(lnlar çıkarmıştır. 

Düsman. Asmaraya ve diğer 
bazı verler!' tearruzlarda bulun· 
muşsa ha ağır hasar olmamıştır. 
Asmara civarında avcılanmız der 
hal düşmana taarruz ederek 
Gloster tipinde bir tayyareyi dü· 
şürmüşlerdir. Bir İtalyan tayya
resi üssüne dönmemiştir. 

Mtidüriyctimiz sivil zabıta memurlan için 550 taktm elbisenin alınma
aı kapalı zarf usulile cksilbneye konulmuştur. Bir taknn clhiscnin muham
men bedeli 25 lira, muvakkat teminatı 1031 lira 25 kuruştur. Eksiltme 18-
2-941 Sah günil saat 15 de müdüriyetimiz binası içinde yapılacaktır. Tek
lif mektuplan eksiltme günü saat 14 c kadar kabul edilecektir İsteklilerin 

mczlcO.r gün ve saatte komisyona, p.rtnamcyi ıörmck lçin de Ş. 3 müdür
lüiüne müracaatları. (526) 

Istanbul Fiyat 1\-'.Iurakabe Komisyonundan: 

48 Numarah llôn 
Buidayrn vasati 'kilo fiyatına nazaran değirmenlerde ekmeklik unlarm 

cayri safi 72 kilo tutan beher çuvalmm fiyau 8. 2. 941 tarihinden itibaren 
1060 kuruş olarak teıbit edilmiıtir. (921) . -----, rı"YANLA!!, ÇARPINTI ve s1NlR BUHRANI ÇEKENLER 

N EVRO L CEMAL 
den 1.0 da.ml-. altnca sinir.ieıi ya~qır derhal fer .. hlarlar Eviniz.dt 

bulundurunuz. 

Yozgat Memleket Hastanesi Baştabipliğinden: 
ı - Ameliyathanede çalışmış ve yetiştirilmiş bir hastabakıcJ ile Hasta

hane llboratuvarmda çalışcak bir liborantin a1macaktır. Her ikiaınin de bu 
ıerviılcrde çalışmq olması şarttır. Ücretleri elli~er liradır. 

2 - Hastahanemizde 40 lira ücretli aşçıbasıhğı açıktır. Mutfakta ayrıca 
bir ikinci aşçı ve bir de bulaşıkçı vardır. Taliplerin bonaervia ve hüsnühal 
kiiirtlariyle hastahanemize istida ile müracaatları ilan olunur. (620) 
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Galata: Bankalar Cad. 47/ 59. Telefon: 41378 

Beyazıt: Üniversite Cad. 28 - Kadıköy: İskele Cad. 3312. 

HAYAT YE KOMPRiME 

• 

Mllteneni yemeklerle Mide ve Emayı yormadan bir tabak 

ÇORBALIK ÇAPAMARKA 
Hububat ve sebze komprimesile bir günlük kalörinizi temin edebi
lirsiniz. Et ve tavuk suyile mamul Mercimek, Bezelye, Buğday 
Komprimelerimizin 100 gramlık paketleri her yerde 15 ve 50 
gramlıklan 9 kuruştur. Nefaset suhulet ve ucuzluğunu bir tecrübe 
ile anlıyacaksı111z.. 

Büyük bakkaliye majtazalannda bulunur. 

Boy-atan soluk kızlar! 
kansız mP.ktepliler ! 

801u0uft IMı lllzftı ft MDhtm devrinde tıunet 

ve kudret kaynaOı oıan kana muhtaçtırlar 1 • • • 

OEŞYEN'ın kan kuvMI turubu ile bunu kaun .. 
rak. soluk çehreler• canlı bir penbelPt va tek· 
tnll vOcuoa taze tNr l>ahar ~ındeliOinln gelmeli 
rnuhakkaktıı 

Zayıf ve soluk &eftf&h coeuk1'ır• o ı ş y ! 8'ıo 
11n lf,uvvet l'"ub" - -

, -KAYIP - Bu kere Macaristan, 
Budapeşteye gönderdiğim tuzlu 
koyun barsağına ait İstanbul Ti
caret odasından aldığım No. 4299 
ve 16-7-1940 tarihli menşe şaha-

TAN Gazetesi 

uan Fivatları 

------------------------------1--------------
ÇOCUGUNUZA YERECEGiNiZ 

EN GUZEL HEDİYE 

Çocuk Ansiklopedisi 
Her çocuk babası, çocuğuna kıymetli bir hediye vermek ister. Fakat bu hediyeyi · ! 

seçmekte güçlük çeker. Biz, sizi bu müşkülden kurtarıyoruz ve çocuğunuuı bir 
Çocuk Ansiklopedisi hediye etmenizi tavsiye ediyoruz: 

Çünkü· Çocuk Ansiklopedisi _. 
çocuğun mektepte 
mektep dışında, hatta 
mektepten sonra muh
taç olduğu en kıymet

Çünkü: Çocuk Ansiklopedisi 
bütün dünya çocukla
rına yılbaşı ve bay
ram hediyesi olarak 

en cok verilen eserdir. 

li eserdir. t 

Çünkü: Her hediye kırr!ıp kay- I 1 

bolabilir, veyahut u
nutıt1abilir. Fakat Ço
cuk Ansikloped~t. ço
cuğun hayatı üzerinde 
tesir yapacak ve bı.i- ı 

tün hayatınca iz bıra
kacak bir eserdir. 

Çünkü: Çocuk Ansiklopedisi 
çocuğunuza faydalı ve 
bilgili bir arkadaş va
züesini görür. Oııa boş 
saatlerinde hocalı:t ve 
arkadaşlık eder. 

'f 

Adres : lstanbulda TA N Matbaası 

Çocuk Ansiklopedül iki 
cllttir. Mükemmel ıekilde 
teclit edllmif olarak iki cil
di birden (7) liradır. 

Tmebe ve muaL."tmlere 
tenzllatlı (6) liraya verUir. 

------------------------------------.---------------

· İstanbul Levazım Amirliği 
Satınalma Komisyonu İlanları 

A~ağıda yaulı iştcrın kapalı :..arfla ekS<ltmclerı tuzalarında yazılı iUn, saat ve mahallerdeki aakerf ıatın 
alma komisyonlarında yapılacaktır. Taliplerin kanunui vesikalarilc teklif mektuplarını ihale saatlerinden bir 
&aat evveline kadar ait olduğu komisyona vermeleri. Şartnameleri komisyonlarında rörülür. 

Tutarı Teminatı 
Cinsi. Miktar: Lira Lira İhale (Ün aaat •e mahalli. 

Muhtlif na'kliyat. 40,000 3000 18/2/941 16,30 Kırklareli buldlmet 
Caddesi. 

Depc ln:;asL S Adet 47,500,45 3566 17 • • ıs Kara köse. 
Makarna. l20 Ton 36,000 2700 17 • • 10,30 Manisa. 
Kuru fasulye. 100 • 16,500 1237,50 13 • • 15 Ordu aakC1'1ik S. 

(1842) (627) 

* Aşağıda yazılı mevadın pazarlıkla eksiltmeleri hizalannda yazılı, gün, saat ve mahallerde
ki askeri satın alına komisyonlarında yapılacaktır. Taliplerin belli vakitlerde ait oldu2u komls· 
yonlarda bulwunaları. Şartnameleri komisyonlarında görtilür. 

Cinsi Miktarı Tutan Teminatı İhale gün, saat ve mahalli 
Lira Lira 

İç çarnaşın 5000 1 750 14/2/941 15 Edirne eski mü-
~iriyet D. 

B. Bakır kazan 40 adet 2840 ) 801 17 .. .. 15 Edirne eski mü-
K. bakır kazan 50 ,, 2500 ) 
Gazyağı 20 ton · 5000 750 
Zeytin 15 

" 
3750 282 

Odun ... 40,000 Kilo 650 98 
Bina tamiri 3032,45 455 

....._ 
.L h 

da Edirnede eski mfişüriyd binum
tkt kalem hava fotoğraf filmi pa- dakl satm alma komisyonunda yarı· 

zarlılı:la aatm alınacaktır. Tahmin be- lacaktır. Çuvallar bilahare müteahhide 
deli 47,200 lira kati teminatı 7080 li- ıade edilecektir. Tahmin edilen tuta
radır. Pazarlığı 11/2/941 Sah rünü rı 16,340 Lira ilk teminatı 1Z25 L:ra 
sa11t 10 da Ankarada M. M. V. Hava 50 kuruttur. Evsaf ve ıartna'tlesi het 
satm alma komisyonunda yapılacak- rün komisyonda görülebilir. İstekli
tır. Şartname ve liııtcııi komisyondan lerin belli saatte komisyonda bulun-
236 kuruşa alınır. Taliplerin belli va- malan. (1832) (593) 
kitte komisyona gelmeleri. (1859-667) * * Beher metresine tahmin edilen 

10 ton sade yağı alınacaktır. fiatı 295 kuruş olan 150,000 met
!halesi pazarlıkla 11/2/941 gü- re kışlık elbiselik kumaş pazar
nü saat 14 de Konyada askeri !ıkla eksiltmeye konmuştur. Kış
satın alma komisyonunda yapı- lık elbiselik kumaşlar için 50,000 
lacaktır. Taliplerin kati teminat- metreden aşağı olmamak şartiyle 
larile belli vakitte komisyona ayrı ayrı teklifler de kabul edilir. 
gelmeleri. (1906 - 888) !halesi 13/2/941 Perşembe günü * saat 11 de Ankarada M. M. V. 

10/ 2/941 Pazartesi günü saat Satın Alma Komisyonunda yapı-
11 de pazarlıkla 80 ton lavema- lacaktır. Evsaf ve şartnamesi 
rin kömürü satın alınacaktır. 2213 kuruşa Komisyondan alınır. 
Taliplerin belli gün ve saatte Taliplerin teklif edecekleri mik
kati teminatlarile belli vakitte tarlar üzerinden kanuni kat'i te
Çerkesköy askeri satın alma ko- minatlariyle belli vakitte Komis-
misyonuµa gelmeleri. yona gelmeleri. (1900 - 882) 

(1896) (851) • 

19 .. 
13 ,. 
13 .. 
11 .. 

~iriyet D. .. 15 zmit. .. 15 İzmit. 
.. 15 İzmit. .. 14 Çorlu. 

(1910 - 911) 

TEHLiKEYi 
BÜYÜMEDEN 

ÖNLEYiNiZ! 
Büyük, küçük birçok hasta

lıklar soğuk algınlığile başlar. 
Nezle ve kınklık başgösterir. 
Hararet yükselir. Artık en kor
kulacak hastalıklar için bile ze
min hazırlanmış demektir. detnamesini kaybettim. İkinci 

nüshasını alacağımdan hükmü 
kalmamıştır. 

Tahtakale Cedit hanı No. 36 
Giacomo Behar 

+ 16,286 adet beygir kılından tı-
Beher metresine tahmin edılen mar fırçası alınacaktır. Muhaın

fiatı 26 kuruş 10 santim olan bir men bedeli 16,286 lira ilk temi
/ inci sayfa IJtJlllimi 50fJ j milyon metre çamaşırlık bez pa- nah 1221 lira 45 kuruştur. İha-
J 300 1 zarlıkla eksiltmeye k_!.mmuştur. lesi 24/2/ 941 Pazartesi günü sa-

Başlık maktu nlarak 150 
KENDİNİZİ 'VSÖTI'ti~ÜNOZ'V 
HİSSEDER ETMEZ DERHAT .. 

BİR KAŞE 

GRIPIN Yalova Kaphcalan İşletme 
Müdürlüğünden: 

• • • lhalesi 12/2/941 Çarşamba günü at 17 de Kayseride askeri satın 
• • • 100 saat 11 de Ankarada M. M. V. alma komisyonunda kapalı zarf

Satın Alma Komisyonunda yapı- la yapılacaktır. İsteklilerin ka-
16 Iacaktır. 100,000 metreden aşa- nuni vesikalarile teklif mektup-
60 ğı olmamak şartiyle ayrı ayn larını ihale saatinden bir saat 

• 
teklifler de kabul edilir. Evsaf ve evvel komisyona vermeleri. 

,==========~ şartnamesi 1305 kuruşa Komis- (1908 - 912) 

' 5 • " " 
ilan sayfasında,, 

Ki RALl K HAMAM lif edı:cekler! rni~tar ü:erind~n 
kanunı kat'ı temınatlarıyle bır-

ALiNiZ 

8-2-941 ~ 
,~ ........... , ....................... .. 

Güzel 
Olmak 

için 
Her ıeyden •""'' 

sıhhati! ve parıaıc 

bir tene, lekesiz "' 
dUzgUn bir eJJd• 
malik olmak llzı111' 

dır. 

KREM 
PERTEV 

Sizin de clldlnlıl 
güzelle;ıtlrlr, gud· 
delerin! besllyere" 
canlandırır. 

;-----···· .. -· .... -·-····---··· .......... - .. .------i 
: 40 senelik bir tecrübe mahsuıu olan KREM PERTEV i 
5 tertip ve yapılıt tarzındaki incelik dolayıalle tenin ! 
: fazla yaAlanmHına mani olur. Yafi11z olarak huausl ! 
! tUp ve vazolarda satılır. 1 
i 1 -·---·--- .... 

~11111··----·--~-~W~~-~-~-==-=-=-=-=-=-~-=-==-=F=-=-=F~-=-~-==-=·=-=·=-=-:_:-~_::~t"' TÜRKiYE CÜMHURIYETl 
ZİRAAT BANKASI 

Kurulu~ J.'arihi : 1888 
Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve Aja ns adedi : 265 
7.iraf ve ticari her nevi banka muameleleri 

Biriktirenlere 28,800 Lirn Para 
iKRAMiYE VERiYOR -4 z, .... , 9ankea•naa kum"arah ve '""•rs12 tasarruf hC$aptarında eti n s• 

ılraaı bulunanlara senede 4 defa çekllecek kura ile aıaOıdakJ pllna aD,_ 
ikramiye daCıtıtaeaktır. 

4 Adet 1.000 L.lraıııc 4.000 LI,.. 
4 • &oo • ı.ooo • 
• • 250 • 1.000 • 

40 • 100 • 4.000 • 

100 • so • e.ooo • 
120 • 40 • 4.800 • 

HO • 20 • a.200 • 
oıKtc~T: Resaplanr1dald paralar bfr sene içinde !JO liradan asal! dnşm>
ven}t!re tkramlye çıktığı takdirde '!ft 20 fazlasi,le verilecektir. lturaJal 
•ef'led~ 4 defL 1 Eyltll. 1 Blrtnd kAnun. l Mart •• l Razird 

.,.~, ........ 14 .. "'""""-·~'' 

-~-~~---

LARGECTi 

1 - Yalova Kaplıcalarmda elektrik 
santralı binasında bulunan Macar L. 
Lane Fabrikası mamulltmdan henüz 
monte edilmcmiı (225) be1rir kuvve
tinde yeni bir lokomobilin aatıt mua
melesi evvelce ilin edilen cünde icra 
edilmemiş olduğundan bu saus 14 Şu
bat 941 Cuma günil saat 15 de açık 
arttrrma ile İltanbul Sahil Sıhhiye 
Müdüriyetinin Galata merkez binasın
daki Kaplıcalar 1f]etme Müdürlüiü 
İstanbul bürosunda 1apılacaktır. 

1 
7 

1 yandan alınır. isteklilerin tek- -------------

. likte ihale vaktinde Komisyona 
~uzguncuk İcl\dı~e Cadde- gelmeleri. (845) 

GRi Pi N Slı.l grlpe karşı korur. 
G R 1P1 N En şiddetli baş ve diş 

ağrılannı geçirir. 
GRIPIN Üşümekten mütevellit .llJlllllUntlllllltlllllltlllllf"" f 941 

bel ve sinir atrılarını • . _. 
ikramiyeleri 4111 

2 - Makineyi cörmck ve daha faz
la maHlmat almak iıti1enler YalovP 
Kaplıcaları ltletme MiidUrHitune mü 

sınde Tatlı suyu ıle Maruf 
Dağ Hamamı kiralıktır. Ye
~ilköy Santral sokağı No 
'~ miiracaat 

racaat edebilirler. 1111••••••••--ı••ı.iii 
3 - Satılacak lokomobil •e teferru-

atı liste halinde tesbit edilmittir. Tes
limat bu listeye nazaran icra edilecek
tir. 

4 - Makinenin Kaplıcalardan nak
liyesi, nakil vasıtası masrafı tahmil ve 
tahliye masrafı, hamal parası, nakil 
için ihtiyar edilccelı: bilcümle masraf 
• mahallinde yaptırılacak montaj alı-

cıya aittir. 
5 - Muhammen bedel (25,000) lira 

olup ihaleyi müteaktp bedeli ihale ü
zerinden % 15 nisbctfode kat'i teminat 
verilecektir. (837) 

UZMAN. Gazetecilik ve Neşriyat 
Sahip ve Nc~riyat müdfirfi: Emin 

T. L, Ş. TAN Matbaası 

* On bin kne ııde nft açık elrailtme 
ile aatm abnae!ktır. Tahtnin bedeli 
14,0flQ lira ı'k ttminatı 1050 liradır. 
İhalesi 2" /2/Q41 Perşembe günü saat 
16 da N:ğdeı:!t askeri satın alma ko
misy~nundıt yapılacaktır. Taliplerin 
belli vakitte komisyona gelmeleri. 

(1876) (772) 

* 86 Ton .Nohudun beher kilosuna 
teklif edilen 19 kuruş makamca pahalı 
görüldüğünden tekrar pazarlıkla iha
lesi 24/2/941 Pazartesi günü saat 16 

biltiln aw ve sancılar 1 
..._ __ d_ınd-ırı .. r. __ .....,I T. ş Bankası • =3000.- . l adel 2000 Ll.ralılı: =2000,-Ltrll 

• • 1000 

GRIPIN 
••• Lüzmnunda günde 3 aded alınır. 

Taklldlcrinden sakınınız; ve her yerde 
pullu kutulan ısrarla ist.eyinlz.. 

• • 711( • =1500.-

• -=2000-

• =2000.- . 
• =3500- • 

t • llOt 
8 • 25( 

311 • ıoo 
1941 Küçük 

5 Tasarruf Hesapları i: · ~~ · :::::: : i = . .. ::; 
- 1 ~ : k • Pi A Kestdeler" 4 Şubat. 2 Mayu.t Atut· ~ E ramıye anı . ıos. a lkinciıe,rın tarihlerinde y•- ! 
~11111111111111111111flll11111111~1:~ .............................. ~ 


