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Jngili-: ağır bombard nıan ta)y re fıl.oları l) 

italyan 
Somali si 

Muvaffakiyetle 
temizleniyor 

Habeş kuvvetleri 
Adisababa yolunda 

ilerliyor 

Ba mıntakada 
alınan ıtalyan esiri 

12,000 
JQ~f , 7 ( A. A.) - B.B.<.,: 

Orta Şark İngiliz kuvvetleri u. 
mumi kararga.bı dün gece "U 
tebliği ne~ctmiştir: 

Libyada motörlü kuvvetleri· 
rnizin ileri müfreze! •ri. diisman 
motörlü kuvvetlerini Aceli..ı'run 
garbinde püskürtmfü~lerdir. 

Habeşistanda vatanperver l..a
beş kuvvetleri Gıızzamda hali rı. 
catta bulunan İtalyan kolları ıı 
hırpalamaktadır. 

(Dcrnmı 4 iıncudc) 
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Yue-oslavva 
ü Lü P l<TI 
Z ED .. CEI{ 1 

B"'r riva ete göre 
Sovy~t Rusya ve Mih

verle dostlu'c ~ 'daras· 
yonu imzahy cak 

HiTLER 
Prens Pol'u tekrar 

davet etti 

Manifaturacılar Şirkern·n satış 
yeri dün aç' dı 

dandtkıarmı gÖN'.cc" • .ıerdir: Yuna- I Hudutta beki yen 
nlstanm emsalsiz bir aziınlc Y':n· 
mPk '('la ölmek şeklinde 'crdığl ı 
karardan ancak oo)ll' bir ncf~c i malları 1 1 z 
~ıkabilir. Bu takdirde kırk bt>5 mıl
) on nüfu,..ıu ltal;rap mağlfıbil ('.~;. 
t<•n kurtannak için altı roill on 11.11· 
fuo;;Ju kfü;iik bir dt>\ h•te kur--• l uı bva.,k,,.ol ndidgı~ oluc:u ı 

·· ·ı ,. 1fus haber otuz yu.z otuz be§ mı lon ... • 
ıu bir devletler ıwalis)ODUDUI malnrın, hır. an c>V\ 

harp iliın ettiği tarihte 111' deta ~ti· 1 mıze se\'kPdılınP ı ı 
.rijJerek demektir, y:ıpılmı~tır 

6 
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na~mda 

atada 
1 e Alman ta~·aresi 

düşürüldü 

Afriw<a 
cephes nc~e 
Düşman kıtaları, top 

mevz:Ieri bombalandı 

Hol anda 
sahiLLerinde 

Amerika 
ltalya a bir nota 

verdi 
ltalyan konsolos!uk 

a ired 
mühim 

temasta 
memurları seyahat C "' 

,. ., .. :~:'.7'.~~~ekı:~,, ,. 1 ebr u b ı Ak~r ~ 
Am nl,un ltuklim tt Am r!.kad:ıkl aş ve 1g1 

İtalv n kon olosluk monurlarının A. 
ynh ıtı rluin tahdit 

. n hUl. um tin bılcUr-

m , 11110 duyduğu m mnunıy teızııt;m 
lfJ I rur tın l t lakkl cd•lme'<t dır. 

Tas Ajansının 
bir tekzibi 

Sovyetler 
, Romanyadan üs 

istemedi 
fıloskoı•a, 7 ( A.A.) - Tass 

ajanc:ı a~ağıdakı tcl ... zibi ncsredi

Kahireye gelerek in 
hariciye nazırı ve as~ 

erkan ile görüştü 

General Smut 
Afrika kıtalarma 
hitaben bir mesaj 

neşrettı 

yor: 
Bi a• · · batı 1 ~- ı Y bancı matbuat Sovve ı ı birıl ırıın b r 1 '!le .gemıaı n a.ı B"rhJ!inin Romanyadan Karacte: t'd!lm t v ""Ttnın ... 

K:ıhirc> 7 (A.A.) n liz h ni7<le bahri üsler vermesini iste- 1 M nz.e .. ·tn ı~ 1 re Y .r Un 

Mılli p yango 
M l1i p yangonun ,, ine ı t rtıp 

:! ne~ ç · 1 ~ı d" n Ank a $ r · 
E...'\ind • ç<kilm· tiı. Kaz.man nu· 
nnraları 2 ncı r.; vf unı 1a bala· 
c k mız. 

Mecı s nazartesı 
günü tnp anı yor 

CiN 
Nihai zar.ere ka~a 
mücade e edeQek 
Mareşal Çankayşek 

diyor ki: 

diği hakkında şayialar vavrnıı::- talJp E"~;I k uı etiyi ımp ·at 

tır. Tnss n iansr. mwasız uvdur- mcm:eı, Ucrl rasına ıJl n 
malar ol n bu h:ıb<>rleri y:ılan!a· rln t. rt ln1 ve t ı y ıımu 
mıva • alahıvcftardır. ctmd.tedı.r. , ,... • ~ · .. ,. 
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'azatesı 1 
alırken Uzak Şarkta J apon fil· 
timatomunu kabul etmiştir. 

Hindiçini müstemlekesinden 
Siyama toprak terkini istilzam 
c:len Japon ültimatomunun müd
deti bugün bitmektedir. Fakat 
Vişi hükumeti ültimatoma mu· 
vnfakat cevabını dün vermiş 
bulunuyor. Bununla Hindiçiııi· 
den Siyama geniş arazi verilmiı:
olacaktır. 

AMERiKA AYAN 
MECLiSiNDE 

Amerikada 96 ayan azası ara
sında 52 aza İn~iltere~ c yardı· 
ma taraftardır. Layiha reye ko· 
na '"ıilirse ekseriyet temin c..odile· 
cektir. Müzakerelerin gP<•e gün:" 
düz devamı için bir tekl f yaptl· 
mıştır. Bununla ekalliyette bu
lunanların yon:lncaklan zanne· ' 
diliyor. 

BULGARIST ANIN 
iKTiSADi DURUMU 

Bulı?aTistana Alman kıtala ı
nın girmesi acaba ne gibi mali 
ve iktısadi neticeler do<ruracak· 
tır? .. Bir misal söyliyelim: 

Alman grubuna en son iltihak 
edenlerden Romanya benzin 
memleketi olduğu haldf' b:mzini 
tahdit etmiştir. Ekme<.:-e mısır 
kan~tınnıştır. Şu kadarı mu
hakkak ki Bulgaric;tan daha şim· 
diden harici bakımdan znrar 
görmiye baı;lamu;tır. Ingi:tere 
Bulgaristanm diiı;mana toprniYı 
sattı~m ilan e>tmİfjtir. Bulgaris
tana giden mallarla Bulgaristan 
menşeli mallar müsadere olu· 
nacaktır. 
Amerikanın da Bulgar parala· 

rını bloke ettiftt malumdur. Ne
tice; Bul~rıstan Uçlü mıkta ~ir· 
mekle kar etmiş dcı!ildir. 
ALMANLAll. l' A1IUDILERE 

iŞ VERiYOR 
Almanlar, Yahudilere yeniden 

iş veriyorlar. Bu haber hakika
ten dikkate de~er bir mahiyet
tedir. Yahudiler cvvel~e mah3I· 
lelenne tıkılmıslardı. 1ş ofisine 
müracaat eden ve kabul edilen 
Yahudilerin mıktn.rı artmakta· 
dır. Yahudi aleyhtarlığına ruğ
men Almanyada her fertten • lı· 
fıdeye calışılma!. •a, prensip 
d"n fedakarbk yapılmaktadır. 
Almanya şimdiye kadar yalnız 
İngiliz sanayii ile carpışıyordu 
Bundan sonra Amerika ve Kana· 
danm da sınai istihsal~tı ill' k~ 
rlnşmak mecburi}'-etindedir. Bu 

ıtibarln istih alatmı .ıarttırmak 
kin Yahudilere ba~vurulmmıtur 
RUTaAPl~TANA R0MANY4· 

DAN ACiKF:R TA';lNIYOR 
B lkan h • rJıcıeleri b"it in diin· 

yanın dikkatini bu noktaya çek· 
mı tir. Son gelen haberler Ho· 
manyadan Bulgaristana kara ve 
deniz yohıyla kıtaat sPVkiyatınm 
devam ettiğini. bunların Yu· 
nan ve Yugoslav hududunda ta· 
ha Udettifü haber verilmekted:r. 
Ya.1-':mda bir sulh taarnızunun 
bi.udıyabileceği tahmin cdilm"k· 
tedir. Yunanistan bun.'1 k~ı i· 
cahc>dc>n tedbirlen almaktadır. 

. FRIKADAKI HAREIL{T 
Airikadaki harekata gelinN'; 

Libvadaki <;öl ordusunun taaı·· 
ruzuna nihayet verdiğine hi.ik· 
molunabilir. Bu ordunun daha 
mUhım harp snhalarmda dövüw 
mek İ<:in hazırlık yanma~ ta cı'· 
duğu muhtemeldir. Eritroo~ b•r 
sükOnPt vaı dır. Keren önüncl 

• !W 

Milli Piyango dün 
Ankarada çekildi 

Milli piyangonun 5 inci tertip 
2 nci çekilişi dUn Anarn Sergi 
Evinde saat 17 de yanılmış ve çe· 
kiliş saat 19 a kadar devam et· 
miştir. 

15 bin lira kazanan 6 numara· 
dan beş tanesi İstanbul, iki ta
nesi Kayseri, bir tanesi Af yon, 
bir tanesi Emirdağ ve Sivasta 
satılmıştır. 

5 er bin lira kazanan 6 numa· 
ranm ikişer parç-ısı lstnnbul ve 
Tarsus. bir parçası Ankara., lz
mir, Afyon. Aksaray, Antakya 
ve Boluda satılmıştır. 

2 şer bin lira kazanan 8 numa
ranın parcalan Ankara. tstan· 

749 çuval 
kaıve 

Bugünlerde piyasaya 
çıkarılacak 

Piyasaya yeniden 749 cuval 
kah\•e daha çıkarılacaktır. Kah· 
ve ithalfi.t birliği bu husustaki 
hazırlıklarını bitirmiştir. İtha· 
lcıtın bugün bitirilmesi muhte
meldir. 

7 4 9 çuvallık bu partinin 100 
cuvalı Ankaraya, 349 çuvalı ls· 
t?nbula, mütebakı 300 çuvalı da 
taı::raya verilecektir. 

Fiyatlarda bir değişiklik yok· 
tur. Kahvelerin maliyet fiyatı 
yiiksek olduğu için birlik malla
rı doğrudan doğruya kuru kah
vecilere. yani perakendecilere 
\'Crecel:tir. Böylelikle araya i· 
' inci eller girerek zaten maliye:..: 
vı.iksek olan bu p:ı.rt'nin pahalı
ya satılmasının önüne geçilmiş 
olacaktır. 

Erojncilel" yakalandı 

Emniyet kaçakçılık şubesi 
memurları son bir hafta icinde 
birçok 7.ehir kaçakçı ve miiptclfı· 
larını yakalamış, adliyeye tes· 
lım etmiştir. 

Bunlarrn anısında bilhassa. 
Çarşıkapıda, Hüseyinağa ma
lıallesindeki Baltacı arsasımr i· 
('nıde bir kulübede oturan Mey· 
rube Çeliky:ın ile dostu l' tmr. 
Ulut.aş uzun zamandanberı :crn
yı faalıyet.te olduklan haber a· 
hnmış ve tarassut sonunda b!rı· 
ne eroin satarlarken cürmi.i meş
hut halindt' vakalanmıslardır. 

K uliıbede yapılan aramada 
bir hayli eroin bulunmuş, Fatm:ı. 
Ulutaş bunlardan bir lrısmını so· 
baya atarken tutulmuştur. Bun· 
lar, zehirleri arabacı Kazım a
dında birisinden alarak ticaret 
yaptıklarını söylemis, arabacı 
Kazım da yakalarunıetır. 

Bundan başka, Galatada Çı· 
ğırtkan sokağında 26 numarada 
ot.uran sabıkalılardan Kemal Ö· 
?Rr, sabıkalılardan Halil Sofu· 
oğlundan aldığı 10 gram eroinle 
vnkalannus, Vefada Ctice<'eşme· 
si sokni!lnda 3 numaralı evde o· 
t•ıran Niyazi Cakıl eroin satar
k<>n sur ii tiin~p tı•h•'""""tıır. 

bul, Burdur, Erzurum. Dörtyol, 
Giresun, Kahta, Eskişehir ve 
Zonguldakta satılmıştır. 

1.000 lira kaza.nan 60 numara
nın 36 parçası İstanbul 8 parça· 
sı Ankara, 7 parçası lzmir ve 
diğer parçalan da yurdumuzun 
hemen her taraf ma isabet et
miştir. 
15 er bin lira kazanan No. lor: 

42077 55720 130235 175348 
195644 260679. 

5 er bin lira kazanan No .lar: 
34533 100855 164747 172884 

194579 238384. 
f er bin Ura kazanan No. Zar: 

4 726 28913 79317 107384 
134037 149885 263214 2ô9811 

1000 er lira kazanan No. ;ar: 
680 10225 16457 29107 

4 7 487 4 7530 51989 70000 
75052 76729 768!'16 83433 
85126 93799 94581 95094 
98992 1016$4 102375 109689 

118278 124622 127262 128570 
128897 131974 1~54;~4 136738 
138606 143267 145925 165172 
166522 174569 179498 179515 
187107 192824 193123 195932 
195940 206421 214995 223572 
228899 230223 230618 245069 
247681 251914 258~':?6 262478 
263042 266854 276586 292656 
294508 298791 299306. 

Son dört rakamı 3226 ile niha
yet bulan 30 numara 500 er lira, 
son dört rakamı 4626 ile nihayet 
bulan 30 numara 500 er lira, 
son dört rakamı 4805 ile nihayet 
bulan 30 numara 500 er lira, 
son dört rakamı 9495 ile nihayet 

Ne Demel i? 
Bugür.ltU ajans telgraflarmdan bl· 

rinde tResmı mahfeller) tAblrinl oku. 
yoruz. Bu kelime (mevki) gibi okunur. 
tMa:ıfcl) dememeli, (mah.!il) demeU. 

• • • 
H - Bir okuyucumuz, yabancı has 

is!mlcrln im!Aaına dair bu sütunda ya· 
zılan mı işareti hatalı buluyor mes<'. 
lA ok'.ı· yazarlnnmızm en nz yüzde 
elllsince har! inkıltıbmdan evvel ve 
sonra ( Vişl) diye bellenlp s6ylen0en 
bir kel.me (Vic·hl) ~ vc~ek ikı 

h ce balıııde ya:ulmalıdır miltalcaam.. 
da ooJunuyor ve istlycn dflediğf gjbi 
okusun iznini veriyor. 

B ınu yazan zatın sağır olduğuna ve 
8.Jila~ruak içın kulağını dctfl gözUnU 
kuııand.ğına hUkmedeblllriz. 

Dil göz ıçtn değil kulak içindir ve 
bir ı.mı• i.smihas d:ı olsa ve mcdlOIU 
yııbı:ı.ucı bir memlekette bile bulunsa, 
yine ltendi dUlmlzin içinde ka:pitültıs· 
yonsuz tir kelime olmaktan b şka bir 
eoy C'e:ylldir. Unutmamalı ki yalnu 
gözler!ne kıymet veren bu zatlar blr 
kcllm.nın dilcnlld!ği gibi ukunmaımıa 
lzln vernıekle bizde harf inlnlAbmı 

hn.klı kılnn anarşiyi bu yeni vcızmıız.. 
ela da ynşatmııı olurlar. Bir tek mil· 
tcrclnıin tenbclllği yüzünden meydana 
böyle bir kargaşalık çıknrrnamah· 

),Z. Amerikalılar reislerine (Rozvet) 
diyorlarsa Türkçe de (Rozvclt) yaz· 
rı: ılı, t>ir lilzum ı;:-örüyortınk, sonuna 
kavs i~dc İngillzccdo ol$Wl, Rusça. 
da olsun kendi yazılarında ki lm168mı 
Jrnydctnıel iylz. 

Htı.'lılr (Vlc·hJ) yazmamalıyız, (Vişl) 
yazmalıyız ve Vic-1ıi dememeliyiz. 
ı Vlşi ı <!Pmcllyiz. 

bulan 30 numara 200 er lira, 
son dört rakamı 0829 ile nihayet 
bulan 30 numara 200 er lira, 
son dört rakamı 0597 ile nihayet 
bulan 30 numara 200 er lira, 
son dört rakamı 1991 ile nihayet 
bulan 30 numara 200 er lira, 
son üç rakamı 003 ile nihayet 
bulan 300 numara 100 er lira, 
son üç rakamı 198 ile nihayet 
bulan 300 numara 50 er lira, 
son iki rakamı 76 ile nihayet bu· 
lan 3000 numara 10 ar lira, son 
rakamı 4 ile nihayet buhm 30 
bin numara 3er lira. son rakamı 
1 ile nihayet bulan 30 bin numa· 
ra 3 er lira kazanırlar. 

Almanyada hesa
bımıza yapılan 

vapur~ar 
Fabrika bunların 
verilemiyeceğini 

bildirdi 
Avrupa harbinden evvel Alman. 

yada uııa edilip de bir türlü mem
leketimize getlrllemiyen 5300 ton
luk büyUk 3 vapurla 3500 tonluk 
kliçük b:r vapurun artık mcmlcke· 
Umlze getlrilemiyeceği anlaeılmış· 
tır. Son günlerde Almanyadan şeh
rimize gelen Alman Krup fabrika.
lan mümessili, bu hususta, Deniz
yollan umum müdiirlüğü ile te
maslara geçmiş ve bir tesviye şek· 
li bulunmuştur. 

Öğrendiğimize göre. mümessil, 
bu vapurların Almanlar tarafın -
dan memleket.imlze verilmesine 
imkfuı olmadığını ileri sürerek 
bedellerinin, diğer vapurlar heaa
batma mahsup edilmesini iste
miştir. 

Bulunan tesviye gekli, tasdik 
edilmek üzere Münakalat Vekile· 
tine arzedilm!§tir. 

Nevyorktaki Türklerin 
ya vrular.:ı yardımı 
Ncvyorkta buJunuı yurtca.c;

lanmız aralarında topladıklnrı 
561 dolan Ke,.iören Co"tık Yu
vasındaki .)-avrularm ihtivcıçla· 
rına sarfedı'mek üzere Hasan 
Süleyman eliyle Çocuk Esirgeme 
Kurumu .,.erel rr><•'",{ezin" "Ô"· 

dermişlerdir. Yurttr..n uzak di· 
yarlarda yurt yavrularına karşı 
her zaman \-aki olan candan bağ 
hhklanna Çocuk EsirO'eme Ku· 
rumu genel merkezi aleni t.ec:.ek
kürlcrini surunayı bir vecibe te
lakki eder . 

i ç ticaret müdürü 
geliyor 

Tical'et veki'ıle>ti iç ticnrct rnUdil
ril Cemal Ziyanın bugiin şl"brimizc 
geleceği haber ahnm·ı:.tır. Müdür, 
bazı tPtld,klc>rdC' bulunacrı.khr. 

150 ton çivi geldi 
Muhtelif mC'mlcketıerden fJ(•hıi

mlze 150 ton çivi gelmiştir. Bun· 
lnrın tevzii için ticarC't vekaletin· 
tten miictruıde i'!t"nnıicıtir. 

; 21- Çıç kç !er; 22- İplikçiler; 23-
r; ... 4-Manif.ıturacılar; 25 - Kıl doku:1aıı

; 26 - H sırcılar; 27 - Galata esnafı; 28 - fülitçi· 
Mührecil r; 30 - Yognncılnr; 31 - Ta· 

~ôçô r-.JC Ô ~ 

.Jutıa n/1f tJ/Jm«li11 
StJnnet DöğrJnö 

sanatları eserinden birer numuneyi de padişaha takdim 
diyorlardı. Padişahın, memnuniyetini ve hoı.ınudisini 

aw~ a vuç çil para dağıtmak suretindeki mukabelesilc 
gösterdiği bu hediyeler içinde, üze~.nde dunılarak se. 
ve seve ve takdirle seyredilecek kadar maharetle mey· 
dana getirilmiş olanları çoktu. 

- A:7n cil r; 33 - Ok~ulnr; 34 - Yı-

l rı; 33 - Çini s:ıtunlnr; 36 - Buhurcular; 
cılnr; 38 - Mızrakçılar; 39 -- Kaftancılar; 

ır ıl r; 41 - Sem rcikı ; 42 - Sandıkçılar; 

4.:> - S r; 44 - Şrund:ınc:lar; 45 - Balıkçılar; 

6 - Kır 'c l r; 47 - İlikc;ller; 48 - Kalafatçılar; 

9 - K m ncıl r; 50 - I"eten satanlar; 51 - Ekmck
D · kc;iler · 53 - Tellallar; 54 - Balmum· 

1 - c:- k r ilcı-; 56 - Aktarlar; 57 - Mısır

o.ıö - lğneclkr: 59 - Keçeciler. 60 -
ti r· Gl - ~.fnrdalcrlar; 62 - Aba('tlar: 63 -

a 1 n: 64 -Tabaklaı; 63- Bıçakçılar; 66 -
P n 'lr; 67 - G·udyc dikicilc>r; 68 - Çndır

n - nu i deni! n bir nevi kum:ı satnnlar; 
ntlar; 71 - Siıpürgecller: 72 - R zaz 
ı; 73 - Boz ılrr; 74 - S rıl.çılar: 75 -

76 - P ı 1-var 'ar; 77 - Hokk bnzlar; 78 -

bunu yananlar; 5 - Çiftc:i

. c'l r; 87 - B:vmıncıl r: SS - K 1 

,, r; 8!) ~ rb<'tcil r; !H) -- E<ı1·ir;lı r; 91 --
lp"L"" 1 r; 92 - f::. htiyar ılar; 93 - Paşrnakc;ı 'Sr 

1 - r kı demir satıcılar:; 95 - Çrm<ı rcılar; 96 --
1 r· 97 - Kovacılar: 98 - H ma'YI hiz t 

- A "''"r· ı cın - z,,bıt!tf b<'l"<'lh· "le>~ 11rl• 

1 "ı _ " l.. s'lt .,.,hr· ın~ - ::a...,t. 
,,.,.,. . ,.. . 

!!azan. H. U . J 
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Muhallcbiciler; 105 - Kasaplar; 106 - Zıriı yapan-
lar; 107 - Keklik satanlar; 108 - Makas yapanlar: 
109 - Dizg.n yapanlar; 110 - Ki!it ~r,p:mhl"; 111 ~
Urgancılar; 112 - tp canbazlan; 113 - Hokkahazl::ır: 
114 - Köcrldcr, rnkkıısla!'; 115 - Bıı..,.•o,ıcular; llô -
Keserciler; 117 - Dhrit ~npaııl<ıt', 1rn - J\:uı:ıçulnı: 

119 - Hamamcılar: 120 - S· "IKÇ lar. 121 - Sıılıti

vnn ·arunlı.'": 122 - ·.;eı~bler; ! 23 - Tun;uM.:lıır · 
124 - Basmaeılar; 125 - Ş('kercilı>r; 126 - Dut sa· 
tanlar; 127 - Miirzzinler; 128 - Kmıakçılar; 129 -
I<f'l aJl<:ıı r; 130 - İpekli kumaf; satanlar; 131 - Kcr
ııı-c:ıl r· J::l2 - ~orr.uçrular; 133 - Arabacılar; 134 -
H-ımalhı: 135 - Tavukc•ılar: 136 - Kahveciler; 
117 - S pctçil r: 1 "8 - Hııkkfıklar: 139 - KirE'<'<'İ· 

1 r; 1 t'l - Hornsar.cıl:ır; 111 - Sarı aflar; 142 -
f'öml k<'ilc>r, 143 - Yazı mürekkebi ynpanll'lr; 144 -
'<ı'"ı"ılı>r: 14!'i - J{ lE>mril<'•: 14'> - l1'ıı;ır b'.lhnn sq 

t~r.' ·~ · 147 - Rıır ;a bPzırgilnlan; 148 - Arabistan 
t,ezıı gi nlnrı. 

r hn :ıt-ııda kc>ndi 

Bu cümleden olo.rak geçiddc ön sırayı almış olan 
kadın ayakknbıcdan pad!şahn. sırma işlemeli meşinden 

mamul büyUk bir ayakkabı içinde gül yanaklı Ye sırma 
C'lbi.seli genç bir çrrak takdim etmişlerdi. Pamuk ipli
ği bükenlerin hediyesi pamuktan gayet sanatkarane 
yapılmış arslanlar ve deniz canavarlan ve muhare~ 
topuzları idi. Aynkkabıcrları meşinden hüyiik bir kun. 
dura ne san patikler getirmişlerdi. 

Saraçlar, yanlarında eeyyar bir imnlathanc taşı 

rarnk ve hu inrnlAth<ınc UstUnde mUteaddid iııçllc>r sa
raçlığa müteallik avn avn işlf"rle meı:;gul görlin<>ı<'k 

ge>çmlşlC'rdi. 

İpek kumaşçıların geçişi de pek zarü olmuş ve 
ipekhlcr giy:inm}R yüz delikanlıdan nıUrClkkeb bir kafi· 
lenin ortasında )- ürlitlilC'n arabanın içinde )';nP ipekli 
!er içinde genç bir şnkird ipPk kumaşlnnnı top haline> 
l!<.>tirmek içlıı katlıyarak geçmişti. 

İbriıdm ve ip<.'k Qilkenlcr, ı:ıckilleri acnyih takye ve 
külahlar giymiş ola'ra.k gelmişler, börekçilerle serbc>t 
<;iler ise oracıkta börek ve> f;Prbet yaparak ,.e yaptlk
lannı halka dağıtarak geçmişlerdi, 

(Arka.t;ı )IWD) 

Tarihten: 

Ba. p ve ~a11ı 
Tatvan güı 

kaptaD 
Devletler sllAh yarıfID& 

rika, Kanada fabrıkal~ 
dUzlU ı.!lüı ve mUbiJJlrııat 
Habrc dı..:niz, bava ve ka:. 
ratıyorlar. Şeker ve çik ..aıı 
aanların tad nımeUnl yaı-

ıar bile §imdi mermi ~~ .. ı 
kea maharetini vo bUs ... -

sn.rfectıyor. 

DAhl TUrk ınimarJ sınıı.sıı, 
rum. l!:,şaiz san'at eseri~ 
bu kahraman yiğit bir 

Olup ı•cnlçerl çeJctidl 
rtyade eyledim nice 1 
ı·oıumJa, &an'atmılA. 
Dahi akran içinde P>.,e 

KıtasJ, Binanı tavlif tçlll 
942 Hicri yılında VaD 

sara edllmişU. Ordu Va.il • 
111 aabllinde idi. Dll§Dlallo 
sabllı:ıdo bulunuyordu. 

mek tein hiçbir vasıta~· 
A.zam LQUl paşa çırpııı 
arıyor, imkAns.rzlık k 
muhafaza edemiyordu. 

Bir gWı Slnandan 11ti! 

dU ve: 
- Gemtler binasına ıo 

Umumi Mecli 
dUnku topıan 
İstanbul umumi nı~ 

at 15 de, ikinci reis ., 6• 
Dere! nln reisliği aıuıı,_ 
mışt r. Toplanuda ruııt1dJf 
kaç meselenin ait 0~ 
menlere hn-..aleslndeıı g41 
bul belediyesinin 1 
bütçC'si müzakercle!in~. 
Biltçc 12,173,837 lırtı 

Bütçe müzakercıcrı ıe 
bazı ua, Yaridat h'llledİ 
ş:ıj gc>lirinin görülıneul 
sürerek sC'bebini sorJll ti 
suallere verdiği cev~~li,.ı 
muhasebe iRlcri rnu afi,.J 
acar, ı.ıuray:i devletin iJI~ 
nin bele.diyelor vezaif ~ 
ğumı. binaenaleyh bU11 

1 beklenilmemesi ıazırn 
lunda bir karar aldığı~,.,a.. 
tır. İzahat kafi göı110 ilncii faslın 3 üncü rna 
yma karar verilmişti~. ~ 

Meclis zabıtai bele 1~ 
takbcl maddelerini tctll 

~ 

Bir talebe hır•j~ .. 
mahkUmO 1 

Mehmet Atalay adııtd',ı 
talebesi, diln arkad~~ 
kit&plannı çabnuı, çıı. ci 
kMl :rnkalanmuıtır. flfiJlıı 

·ıe m mahkemesine ·crı ..,,, 
Ataıny 2 ay 10 gtln hllı 
mahkfım edilmiştir. 

Bu çocuk ııi~ 
hastahaneye ah 

Sıv:uıın Hafil< k6yttndeJl1,tf' 
lu Halil matbaıımu:n I" 
yandı: 

- Dört çocuk babS5l~ 
kızım EatUrrce oldu. Ve 
Hastahanelere b:ı§\'llrdU~ 
tiremedlm. Sıhhat rl1 lf-" 
Bc··r:-llu hn:ıtahancslnc. dl. 
vale edildl. Kabul edllJJl tıt~ 
du umuza dair nınUb11 ""1'_ 
Çocuk hastadır. Bakam•>: tt! 
e:!emtyorum. Yalnız bUJl' .,,,,, 
g1.lndUr hnstııhııne htı 11tıı,,ıı 
tım. Artık mUracaat edec 
k t•ıuı.dı. Ne yapayım 

VA.KIT - Bu vıı.tnnd l 
yet ve d rdfnc tstanll 
Sıhhat mlldUrJUğUnUn ti 
a!Akad.ır olmft."mı t 
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· Şehir f-.laber1eri 1 aead Tirem dlll l ıırap dltbdlllç• ; 
glmlldl -

8 MART IO~J 

Değirmenler toprak ofisi 
hesabma işliyecek 

Ekmeğin 20 para daha 
ind irilmesi m uhtemel 

Vazife ba5ın
da hastalanarak 
CeIT&hpaşa has
tanesine kaldırı
lan ve ameliyat 
yapıldıktan 1!~'1 

ra evvelki Mbah 
Ce!Tahpaşa has
tanesinde hava.
ta gözlerini yu
man İstanbul 2 cl 
ağır ceza mahke
mesi reisi Remzi 

Türeci diln gömülmüştür. 
Cenue Cerrahpaşa hastanesin

den kaldmlmış, namazı Beyazıt 

camlinde kılmdıktan 80nra Merkez 
<>fendideki aile makbercsine def
nolunmuştur. 

Evvelki gün toprak mahsulle· 1 sonra değirmenle:. m~asıran 
ri ofisinde, ofis umum mUdür ofis hesabına bugday .ovutecek
muavininin reisliğinde yapılan lerdir. Değirm~nler, ofıs nam!'la 
bir toplantıda değirmencilerlc kıracakları bugdavm beher kılo
ofis arasında bir mukavclC' im- sundan 70 para ala~lar~ır. 
zalanmıstır. Btt mukaveleye na· Diğer taraftan bcled_ıye ıktıs:.t 
zaran d~rmenler, bad~ma ~rrf müdürlilğü •. ek:ıt~k ~ı~tl~ 
ofis namına işliyeceklerdir. An- biraz ~aha ındınlmesı ıçın esba 
cak ofisin verdiği buğdayların bı mucı~ hazı~la!1'1ıştı.~. Bu CS: 
işlenmesine ba~lanmadan evvel babı mucı~e daımı encumene SC\ 

değirmenler. kendi ellerinde bu· kedileoektır ..• 
lunan :buğdayları kıracnklardır. Yeni tenzılat~ 20 paradan 
Bu ameliyenin bir iki gün süre- fazla olmıyaı:.n2'ı :ı..n!sşrlmakta
ceği anlaşılmaktadır. Burıdan dır. 

Ekalliyet mektepleri muallimleri 
dün bir içf ima yaptılar 

Ekalliyet okulu öğretmenJeıi 
dün saat 16 da Zapyon kız lise· 
sinde müfettiş Muslihittin Ok
yayın b~kanlığmda bir toplantı 

Toplantı sonwıda öğretmen
lerin isteğiyle ayda bir defa mes
leki toplantılar yapılmasına kn· 
rar verilmiş. toplantı programı· 
nı tesbit etmek ü:r.crc ispektcrin 

1 baı:;kanlığı altında bir komite ay
nlmıstır. 

Merasimde vali Lfıtfi Kırdar, 
bütün !st.anbul reis, hikirn, müd. 
dehmıumt ve muavinlerile adliye 
'katipleri, noterler ve bir jandarma 
ve poHs müfrezesi bulunmuştur. 
Cenazeye lstanbul barosu, noter ve 
adliye mensupları tarafından bl. 
rer çelenk yollanmıştJr. 

Merasim, mezar ba.3ında çok ha
z.in olmlll!, kendisini arlcadaşlanna 
çok sevdiren ktymetli rt'isin tabu
tu mctfenine blra.krlırken herkes 
gözyaşlarile hıçkımuşbr. Müddei· 
umumi muavinlerinden Feridun 
Baga.na ile Orhan Tığrak sık SJk 
hıçkınldarla tıkanan bir seslo bi· 
rer hlta.bede oulunmuşlardır. 

Cam silerken sokağa 
düten kız 

Küçttpazarda oturan Halil kızı 
ı 7 yaşında Kiimile dün evinin 
ikinci kat camlarmı silerken bir
<lt'nbi re muvazenesini kaybe<lcN!k 
yere düşmüştür. 

:Muhtelif yerlerinden ağır suret
te yanılanan kız baygın bir halde 
Hnscki hastanesine kaldınlmıslır. 

---0--

yapmışlardır. Toplantıda: plan 
veplanlı çalışmanın esasları, e· 
hemmiyeti, öğretmenlerin talebe 
velileriyle teması, okulda toplu 
tedris esaslarına göre çaiışma 
şekilleri. not verme meseleleri 
üzerinde görüşülmüştür. 

Bu komiteye öğretmenJerden 
Bavan Nazmiye. Rabia, Billent, 
H:U;an, Mediha, Bülent Hamdi. 
!mat seçilmişlerdir. 

ithalat birlikleri mümessilleri dun 
T ra mvaylardan atla yan 

J 18 kit i cezalanclınldı · 
1 Dun de tramvaylardan atlryan 

akşam Ankaraya gittiler 
ithalat birliğinden Burhanett!n 
Tantavi; madeni e$)'adan Ga1 .. a· 
roz Mi.şanyan.. 

BUoaün saat onda Ticaret Ve
kfileti.nde Başvekilimiz Dr. Re
fik Saydam ta.rafından kabul e· 
dileook olan :tstanbul ithalat bir· 
likleri mümESBilleri, dün akşam 
Anka.raya hareket etmişlerdir~ 
Tacirlere, lstanbul ithalat ve ih
racat birlikleri umumi katibi S."l
lih Banguoğlu refakat ctmekte· 
dir. 

Haber aldığmına göre, Ank.ı · 
raya muhtelif birliklerden ve 
muhieıif itlıalit işleri şubelerin-
d '-'---1- ....o+-;..tir• en ı;ıu ~ i>· ... ·~~ -Hmn kauçuk ithalat biriikl~ 
rinden: 1zak, Lafont.en. :Edvar; 
otomobil ve otomobil lastiği it
halatçılarmıdan Rıfat Yalman, 
Tevfik Yılmaz, Marsel Franko; 
kağıt, mukavva ve tatbikat ibir· 
Jiğindcn [Kemal tren, Ho~~· 
ciyan: manifatura, ithalat bırlı
ğinden Refik Bezmen, Reytan; 
deri birliğinden Ahmet Kara, 
Alber Kamhi: çay ve kahv~ 
Azmi To7..an; çuval ve kanavıçc 

Şark demfr)'olları 
aleyldae açılan 

dava 
Ehlivukuf henüz 

raporunu vennedi 
Hükômet tarafından ııa.tm alı. 

nan Şark Demiryolannm. 1200 
Türk memuru tarafmdan Şirlcf"t 
aleyhine aml'Ul 1,5 liralık tumi
nat davasmm görülmesine dün de 
asliye ikinci ti<:arct mahkC'mE"tlindı' 
devam <-!dilmiştir. 

Ancak tazminatın miktarmı tn
vln için 'seçilrn ehlivukuf henüz 
~bu husustaki tetkikatmr bitirme· 
m~ olduğundan muhakeme dUn 
buna intizaren 4 nisan saat 14 e 
bırakılmıştır. 

ı ki.c;i ile, seyme!er nizamlarına 
muhalif harekete bulunan ıs 90· 
för ve 83 muhtelif Psnaf c~'llan-
ırrlmıstır. 

-o-

Altın fiyatı 
Altnı fiyatlan dün de evvelki 

gun gıbl idi. Dün de bir altının fi. 
·o.u 23 lira 80 knnıstu. 

Ballrnlerllltle 1 
Kongreler 

U.a.bdar Halkm Kollannm k..,..peleıi 

Mart Cumartesi saat 15 te Der
'lnll" Ye >cunılar kolu. 9 Mart Pazar 
gilnd ıraat 10 da KüUiphane ve yayın 
kolu. ll Kart Pazar günü saat 15 te 
Sosyal yanlrm kolu, 15 Mart Cumar· 
teal günü saat 15 tc KöycUlUk kolu, 
16 Mart Pazar gfınll saat 10 da 007'..el 
San'at;ar kolu. 16 Mart Pazar gtlnU 
JJ&at 1' da Dil, edebiyat kolu. 

H•r kol üyelerinin vaktında J!:Yiml. 
zc gelır elcrf rica olunur . 
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Esrar ve maceralarla dolu zabıta romanı 

Daima Buda ile konuş. 
tuğunu söyler. Size yapacağı e~ 
biiyük ikram bir bardak şete;h 
sudur. Sizi şimdiden ikaz ed~m 
ona çok dikkat edin. çünkı ılk 
görü.<Jte onu alelade sert bir a.. 
dam zannedersiniz ama f evkal.a. 
de zekidir. Ne söylediğinizi, ne 
yapmak istediğinizi belki anla. 
maz ama pek iyi hisseder ... 

- Fakat buradaki bütün hiz. 
metkarlar Hintli mi? 

- Hayır. girerken ihtiyar ka. 
pıcıyı gördünüz. O Franı:.urlır. 
Fakat 'burada Fransız müstah. 
dem yalnızca odur. Madam L<! 
Markizin hizmetkirlarmm hepsı 
1ngili7..dir. Markinin adamları da 
Hintlidirler.. 'Markinin Hindis. 
tanda evlenmiş olduğunu biliyor 
sunuz değil mi? 

- Evet bilivonım .. Fakat ba. 
na söyleyin ~fatmazel Kristin 
pek o kadar izam ederek bahset. 
tiğiniz şu !kütüphane hakikatrn 
cok büyük mü? 

- Ben hiçbirşeyi olduğundan 
fazla göstermem. 

Kütüphaneye girdik.. B•ı •?. 

losca olan bu kütilphanenin dı. 
varlarmdaki raflarda. hiç değil.de 
bir asırlık ciltleri ici:nıde lbinlen· · 
binlerce kitap durt;yordu. . 

MaSalann, etejerlerin ü1.1ermde 
kitaplar vardı. Bunlar her bal~e 
son okunanlardı. Ben etrafa bır 
göz gezdirir gezdirmez derhal 
en kıymetli olan kitapları tanı. 
dım ..• 

Kristin hayretimi görmü~ ola. 
cak ki: 

- Durun. durun, dedi. daha 
neler göreceksiniz. Burada kıy: 
met bicilmez kitat>laı· var. ReSDll 

Kanlı 
yazan: Gaston Löru 

kütüphanelerde bile rastl~yamı
acağını:z el yazması ktta.plar 

~1arki dö Kultrey'in kolleksiyon
lan arasında mevcuttur. 

Marki bütün bu el ~azılarmı 
birleştirip mük~el lbır kollek
siyon ya.pmak ıstıyor.: ~ 
bunun için de, hem_ d~ı, h!"°1 
d şayanı itimat bir muoelhde 
i;tiyaç var. Şim~i .~.~dmıı~ 
anlaşıldı değil mı Mosyo Bene 

dik Mason!... . k··t··phanesı· 
Artık ::Markının u u • 

naklet.mi§ ve yerleşmişti. 
neş· d" kendimde bir sanatkirdan 
.nnı . t" 
başka hiç bir ~y bısse mıyo~. 
Hatta artık 3şık ~e .•. d~
Bu loş oda.ya ilk girdıgı.m ~ 

· jhtiyari ıburada r§lemnl§ 
~:cinayeti hatırladım. ~akat 
hangi cinayeti? .. A~lyede ~~
miş olan ~ . gözl!.rimle gordu: 
ğUm cinayetı değıl, ha~ır •.. ~ 
rada bir başka c~y~t ~~enmış
ti. Fakat bu da digerı ıgıbı esrar 
perdesi altında bulunuyordu. 
Her ikisi hakkında d~ !azla b!r 
maliıınata sahip degıhm. Hıç 
değilse birini çözrniye uğraşa~
ğmı. Belki biri hallolununca Cli
ğeri de kendi kendine meydana 
çıkar. . h 

Evet bu çifte cinayetleri a-
tırladıimt zaman bir gün muhak 
kak birinin diğerini izah edece
ğini hissediyrum. Esasen ~
lar biribiriDe yabancı olan hadi· 

Bebek 
Çeuiren: M. ACAR 

seler de değildı. Sonra bu duvar, 
hatıra.larnnın yanında da bah
settiğim ve Kulturey malikane
sini ikiye bölen bu duvar ancak 
jki faciayı biri.birinden ayıra.bili
yor! dedi. Fakat Kristin iki ev 
arasında mekik dokumıya ba.~la
dığı için böyle bir aynbğm da 
ortadan kalkması lbmı. 

Acaba. Kristinin bu sabah ba· 
na anlattıklan arasmda hangile
ri doğnı ... Belki bütün hakikat
leri bize doğru sararmış bir ha
yalet gibi ilerliven Markizin ağ· 
zmdan öğrenebilirim. Onu kar· 
şunda görür görmez derhal tanı
dım. 

Filhakika eskisine nazaran 
çok solmuş, hatta bitmiş. bir ha· 
rabevc dönmüştü. Fakat gözlt•· 
rinae bili. yaşamak ümidi var
dı. Bu kadmla karşılaşmam be· 
ni eSki hatıralara döndürmüştü. 
Fakat geriye bakamıyorum. Çün 
kU mazimde bir çok acılar 
görecek ve sanatkar ruhumu 
kaybedecektim. Gfü:Jerimi Kris
tinin gözlerinden de kaçırıyor
dum. Kristin bu insan harabesi 
yanında tatlılığı temsil ediyor
du. O mman :M.arkiae tekrar 
baktım ve hila dinçliğini, genç
liğini muhafaza eden :Markinin 
niçin güzel Kristinle ali.kadar 
olduğunu bir kere daha anladnn. 
Markiz artık kadmlrktan çık -
~ Ximine ba1amM:a insan 

"Beri in,, de 
b ir emir 
Berlınm polıs amiri, ı:,ıehirdekı 

bar, sinema ve tiyatro gibi eğlen. 
ce yerleri işletenlere: 

- Numara yapan artistlerin. 
İtalyan ordusuyla alay edecek şey
ler söylemeleri yasaktır. Bu türlü 
hakaretlerden ötürü, bar salıiple
ri, f>ahsnn mcsul olacaklardır. 

Demiş. 

Almanya, böyle bir kararın. res
mi devlet kanallarından °çıkı:nası. 
orada ı;iddctlc duyulan bir ihtiya
cın ifadesidir. De:mclc, ki Alman
lar, İtalyan ordularının, şimdiye 
kadıır, bozgun fethine çıkmaktan 
başka bir §ey yapamadıklarma 
inanmışlardır. Afrikada uğranılan 
hezlmetler, eğer yalnız İtalyanın 
omuzlarına yüklenen bir felaket 
olnrak kalsaydı, hiç şüphesiz Al
manlar, bu lınl karşısında sadecf' 
merlınmet duyacaklardı. 

lsUhza ve hakaret, bir iç acısı· 
nın ıı;ehirli kahkahalar halinde 
fn;kırmasıdır. lztrrap duymıynn
lar, bm~knlanna hakaret etmek iti· 
zumunu da duymazlar, şu halde 
İtalyan mağlfibiyetinin, Al.manya
da da bir hayal inkisarı, bir iç acı
sı doğurduğunu kabul c-tmek ge-

rektir. Bu acmm !lebeplcrinden bi
li de. Almanların, yanlış intihap 
larındnn oturil, kendi kendılerinP 
kızmnlandır, sanıyorwn. (" hnnda 
yeni bir ruzam kurmak gibı, çağı
mızın 7Jhniyetine göre, imkfıfl8Pt. 
davalar peRın<lc koşanlar. kıvmet 
hükümlennde bu kadar ynnılırlar
s..,. kızmakta elbete haklı olurlar. 

Ne gariptir, ki bir )rutda ''Mus.. 
solini" nutuklarında İtalyan nsker 
!erinin eski Roma knyserl~rine 
parmak ısırtan. bütün cihanı 'h~·
rnnlıklnra süriıkleyen zaft rler ıra.. 
zandrklarını iddia ederken, otedP 
gay<' yoldaşlnn. onların hC'zimet
lerile eğleniyorlnr. Bu ıstihzanm 
gürilltülü kahkahaları, ortalığı 
velveleye v<>rincP de halka merha
met tavsiye ediyorlar. Bu da vet.
meyince polic; korklısuyla ağıtian 
tıkıyorlar. 

Tarih, asla bövlC' bir hah kay -
dC'tmemiştir. Hiç bir devit de bir 
hfıdisn, bu kadar mutJak b"r tezat
la muhakeme cdilmcmisti'r. 

Hele "radyo" gibi hnb"r va.sı
tnlarmm. artık mutfak tPncerelNi 
kadar hl'r evin eHyusı arnsrna r,lr· 
öiği günlf'rde ynlnndan korkma
mak, güpe gündüz güne<ılt>ri in· 
kar etmc>k, gerçekten Rasdacak 
"eylC'rden sayılabilir. Bu baknnıian 
İtnl)·a. cidden bütün dün va' ı hay. 
\C'tler<' dilı;ü'rmektedir. 

Hakkı Siiha <rnZGIN • 

1 - _G_o_·, -"-' _o_E_ N __ G_o_N_E_ı 
Şayanı dıkkat 

bir hadise o ÜN ga<- ..... \erden bınnde 
şayanı dikkat bir hava· 

dis vardı: Bir yankesici, para
sını çalmak istediği adamın ce

bini jiletle keserken, paraları 
dn beraber kesmiş! 
Kaş yapayım derken, göz çı

karmak işte buna denir. Ve ha· 
yatta nice te..sebbüsler \'ardır 
ki, meşru veya gayn nıeşru, 
tatbik edilen usullerin isaoot ine 
tam bir emniyetle harekete ge
çilir de, netice böyle çıkar. 
N'asret tm Hocanın odun tedari· 
ki için çıktığı ajaçtan, kendi 
oturduğu dalı kesmesi de bu 
neviden değil midir! • 

Kem bugünkü siyaet h&diae
ler içinde bazıları. kendiler. 
menfaat teminine çaball\rken, 
ele geçmesi muhtemel görünen 1 
kazançlarını da mahvetmiş ol· 
111uyorlar mı? 

Beyaz peynir le r in 
fiyatı 

Fiynt murakabP blirasu, bazı 
peynircilerin taze peynirleri de. 
bC>yaz peynire konulan narh Uze
r inden sattıklannı tesbit etmiştir. 
Halbuki bu 'narh. yalnız kuru ve 
buzhan<'lc>rdc>ki peynirler<' aittir. 
Aksi ı;<.'kildc hareket edt'nlt'r ce
zalandınla<'aktır. 

merhamet duyuyordu. 
GCYT.lerinde mtırap w• endi~ 

dolu nazarlar vardı. 
Markizle karşılaştığım zaman 

sözlerinden b<"lli beklemekte ol· 
duklarmı anladım . Filhakika 
Kristin bana bir şey söylemiş 
değildi ama, Markiz beni karşı
sında görünce aşina ve minnet
tar nazarlarla sefa geldiniz de· 
di ve yuvasında hasta yatan bir 
kuşun JStmıplı BeE!İyle: 

- Oh, mösyö, dedi, Matına· 
7.el Norber bize sizden bahset
mişti. Evimize hO§ geldiniz'. Ko
ca.mm büyük bir ehemmiyetle 
bağlandığı kollcksiyonlan için 
sizin gibi bir sanatkara ihtiya
cı vardı. Sonra düşünün ki mös 
yö, matmazel Norber de bizi ter
ketmck istivordu. Belki de hak· 
kı var. Çünkü burası o kadar 
gamlı. o kadar eğlecesiz ki... Ma
a.nıafih artık yanında sizin gibi 
bir sanatkar olduktan ı:onra ner 
halde o da sıkılmryacak... Ben 
de kitapları severim. Zaman za
man gelir.. sHı ı" bulunurum. 
Ne yapayım. Zaten yalnızlıktan 
sıkılryonım. itiraf ederim ki ~u
rası hakikaten çk sıkıcı. Onun 
içni beni affetmenizi rica edece
ğim. Ben Hindistar..Ja doğup bii
yümüştüm, değil mi? Evet .. E
vet.. İşte bunun için beni yalnıı 
bırakmamak l~. Hayır. Beni 
terketmek katiyen doğru bir ha
reket olmaz. 

Bu sözlerinden sonra Markiz 
çıktı, ideta yanıml7..dan kaçtı. 
Salonun sonundaki kapıdan dı
san cıkarken hila sesi geliyor
du: 

Bir memlek.etten ötekine. gö
ze çarpan cazıp menfaatleri el
de etmek ümidiyle "jilet salh
yanlar" görüyoruz ki, rhtirasm 
verdiği şiddetle menfaatin de 

ikiye böltindüğünü itiraf edilmez 
bir gizli esefle müşahede ettik
lerine şüphemiz yoktur. 

Hazin 0 1• n cihet, bazan · 
menfaatlerin., meşru sahipleri 
tarafından bililtizam teşhiri ve 
tahribine kolaylık gösterilmesı
dir. 

Akifle beraber, şu mısraı 
tekrar etmenin sırası gelmiş
tir: 

Esaretile mübahi zavallı IJllil.. 
Jetler. 

lllKMET M"fJNlr 
TASHİH: 

Dü:nkü fıJ..,T<mıtzın sort portr 
qrafwla tesadıif edilen. "hakikJ 
aleme'' takibi ''hakiki ilme" 
olacakh. Bir taslıih. hata.sc ol· 
,,.uş. Ôzür dı7erim. 

H.M.. 

Yirmı yıl evvelki Vıkııl 
8.2.9!1 

Omer Seyfettin 
gömüldü 

1rtuınlinl kemali teessürle babe.r 
v.:rdtğlmlz Ömer Seyfettin Beyin <X'. 

nazc merasimi diln hüzün ile ifa cdıl
mlşUr. Ccnaz<> sa.at binle Tıb fa.klH· 
tesınden kııldınlnıış, merhumun dost . 
lan ve meslek nrkada§lariyle ger i< 
kendi t.-ılcbcs!nden. Dartılmualıtmln, 
Galat:wı.ray, İııtanbul Sultanisi tal • 
besinden bırçok gençlerin nıatemlnl 

Jçindo KU!Jdill.ndc Mahmutbaba türbe. 
Stn.ln lıa tiresine defnOOllmlştir. 

~- -~ 

~:r_lç~ı~( (/c/ "~ 
8.3.194 

8.08 J\jan" 
8.18 Hafif 

program 
8.4~ Yemek 

Liııtad 
ıs.as TUrkı:t> 

plfıklar 
J S.t>O Ajan!> 
14.05 Turkçl' 

pll\klnr 
J.a.20 IUyn<Wti<'unı 

hur bando!lu 
15.00 Y."ilm 

l\fu11lkf,.I 
lö.80 Kon!lf't 
18.03 Qu: 
18.40 Mn:mph 

:sazlar 
takrmı 

19.00 Konu!tlm 
19.lG Kfü· 

tnri.uım 
19.SO Ajans 
19.45 Fud heyeti 
20.15 Radyo 

pxete81 
20.45 Makamdan 

makama 
21.lli KOTIUfmll 
21.30 ltnd,·o 

salon 
o rkl'st r.un 

22.SO Ajans 
?2.GO Cazband 
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> 8 Mert 9 Mart 
~ 
c Sefer: 9 ı~Itr· 16 
'- ..... • 1 • , ~· 1 122 
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Öğle IS.2:> ti.ı; 18.2.) 8.lG 
ikindi 16.'iO D.S"l 16.41 n.sı 
Akşıun 19.08 12.00 19.09 1%.00 
Yabı ıo.s; ı.so 20.88 ue 
!1118ak 5.45 - Beni terketmek katiyen 1 

doğru bir hareket olmaz. ----------- ..! 
(l>namt ... 1 

l0.S7 5.44 lt.15 
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\ A. KIT 8 MAJtT ınu 

y .. Diyanet işleri reisi Yunanistan [ lngillereJe il R .. 1 P ııt 
UgOSlaVya Dün Ankarada büyük UydDl'ma ballerlerl Gece mallarelle faJ• . adJO (jazef8SI o 

(BO§ tarafı 1 incide) bir merasimle gömüldü tekı;lp adl,or yareıerl icat edildi Sovye 
ubep yoktur. Bununla beraber Yugos Aa~ 1 (A..A.) _ Dlya.ııet l§leri lbllr llarbl 
la\l')'Qa mutedil bir §ekilde bir an - rcısi müteveffa Rlfat Börekçinin O& A.tina, 1 (A.A.) - Dün, Yu- Bunlardan biri obüs •'ddetlendl te atlar 
tqma imzalaması teklif ennmeat da· nazc muasimi bugUn yapumı:ştır. nan hük\ıınetinin tehditler karşı- atan toplarla mücehhez .,. Z 
b& muhtelnel görWmektedir. Teyit c- Merasimde BUylik llıllllct Meclısi reisi smda kat'i azmini değiştirmeme
dilmtyen bazı haberlere göre. Alman - Abdültallk Renda, Ba§vekil Doktor si dolayısiyle hadiselerin içinde 
:ıranın §imdiye kadar ileri sUrdiığü Refik 8aydaı:n, vekUler, Parti Genel boğulmak tehlikesine maruz bu
bflttlıı hususi istekler çok mutedildir Sekret.crt Fikri Tuzer, Parti Milstak.il lunduğu hakkında bir yala.n ha
SOyJeııditfne göre, bu ta1epler salı gli_ grup re!E vekıli Rana Tıırhan, mebus. ber yayan İtalyan propagandası, 
al Yugoslavya Na.lbl Preıı.s Pol ile lıır, teı::ıylz mahkemesi, §ilrayi devlet bugün de, aynı Yunan hükfune
A.lman ve İtalyan haricıye rıazırlrı.rı ve divanı muhasobat reltı ve Azalan. tinın İtalya ile bir mütareke mü
arumda yaprlan toplantıda ileri sU· Atgan bQyUk eıç!sl, Ankara valiai. zakeresinde bulunmak arzusu 
rWmtı,tnr • vekaletler erkAn.ı lic sayısı on btni a· dolayısiyle değiştirilmek tehli· 

Almanya YugOfllavyadaıı gıda mad §&il bir halk kitlem bulunmıqıtur. Rei· kesi ka.rşısmda bulunduğu hak
delerf tat.ib8alillmın arttrrhnamu, Yu- sfcumhur adma m~rasimde Riyaseti- kmda ilk yalan habere tamami
goalavya matbuatı neşriyatının ta • cumhur umumi kA.tlbi I<em&l Gedeleç le zıd, fakat aynı derecede ya
m.amile mihver lelıtnde olmamın ve ile Başyaver CelAI Uncr hazır bulu. lan bir haber neşretmektedir. 
m.Uıver aleyhindeki bUUln dO§D:ıan pro nuyorou. Bu derece biribirine muhalif 
pagandaema blr -ihayet verilmesini Cenaze namazı: Hacıbayramda la· iki haber arasmda bir mukaye
Hıteml§tlr. Resmi mah!ellerde bu hu_ lmdıkt.m sonra mUtevetfanm tabutu se, her ild ha.berin de yalan ma
mma b11~1lk bir ihtiyatla hareket edil· eller üzerinde a.dllye sarayı anüne ka· hiyetiıll isbat icıin kilidir. 
mektedfr. Bu arada Yugoslav halkı dar getlrilmlş ve bur&da cenaze ot<» Bununla bei-aıber aşağıdaki 
hayret ediJecek derecede az korku mobllıne konularak ŞehiWğe götürüL hususatı kat't surette tekrar & 
röBtermekt.e takat Alman krtalarmın müş ve defnedilmlştır. diyoruz ki: 
Jsareketlerine aft şa!'ialar doğru oldu- Cenaze alaymı:ı:ı gecwt.iği biltiln yal· 1 - B. Korizis'in rlyasetinde-
tu tx..tdirde YugOfllavyanm her an ıar üzerinde de kesif bir halk kUUesı ki hük(}met, ya.Jmz her zaman
canbcr içh;e almabrteceği fikrfle en - bulunmakta ve bir polis mtıtrezesi Ue dan daha ziyade htikilmdarm i
dltededir· bir ~darma kıta.sı da alaya reta.kat timadma malik olarak kalma· 

Londra, 7 (A.A.) - Gazetele- eylemekte idL makta, fakat milli siyasetinde 
riD alikuı Balkanlardaki vaziyet- Yunan milletinin ve Yunan erle-
ıe Eden'ln Atina seyahati üzerin- u k rinın mutlak, tam ve mnnaka.ş.a 
de t.oplanmaktadır. 2 a şark ta kabul etmez birliği tarafından 

Taymis'in diplomatik muhabiri dada tam mfi.zaheret ~örmekte-
şunlan yazıyor: Byük manevra bafladı dir. HUktimet, milletin bu mut-

Bulga.ristan ta.msmi1e düşman lak milzaheretinin derin surette 
safına geçmiştir. İngiltere ile müt- Nevyork, 7 (A.A..) - As&ocfated heyecan verici ve tarihi mahi-
tefiklerlne karşı yapılacak hare- Pre&>" Singapurdan bildlrUd.6iJle gö. yetli bUrhanlarmı her dakika 
kltta bir üs olarak kullanılacaktır. re :>rdu donanma ve hava kuvvetle- almaktadır. 
Binaenaleyh d06tane münasebet- rinlıı ma.nevrası ba~Iamıştır. au ma 2 - Bu siyaset, tamamile ma~ 
leriıı, velevki zahiren olsun, i.da· nevr&!aTa İngiliz, Avusturaıya, Htn lup ed?lmeden evvel kerıdicivle 

Londra, 7 (AA.) - &ıHvacılık mah 
felleri. yeni gece muharebe tayyarele· 
ri hakkında. enterean tafsflAt vermek. 
t.edir. 1 

Bu yut gece muharebe tayyareleri 
gerek l.ngiltere üzerinde gerek boğa_ 
zm öbür t&rafmda vukua gelen gece 
muharebelerinde şimdiye kadar bırçok 
mUbim muvaffakıyetler kazannu§lar· 
dJJ', Blenheim Hurricane ve De.fla.ııt 

tiple!'iDdcdir. 

Dıfer taraftan, lngiliz ha.va kuv • 
vetlerl ile birllktc .servise git"CD soı:ı 

m.odelleri d.-ı Tonıado.Havker, Spitfir. 
8, Avrc·Mancester, Vhirlvind ve St.cr
lfng Kurt tayyareleri teşkil eylemek. 
tedfr. Tornado, iki bin beygirlik bir 
Rol!MOVl.I motörfl tıc işleyen tel< kişi. 
ilk bit' tayyarcdir. Spitfir-.1 tayyaresi, 
ilk SpJtiırden daha. seı1 ve daha kuv· 
vetlidlr, Rollsroyııe motörü U<ı mU _ 
cehhudir ve kanatları kısa.J.tılmı~trr. 

Bunlardan bir kıımıma obüs atan top. 
l&r ~lqtirilmlf bulunmaktadır. AY
re·.Manceııter, iki MotörlU bir bombar. 
dıma.n tayyaresl.dir. Stirling-Kurt, 
dört motörlUdür ve çok kuvvetli bü
yük b.r bombardıman tayyarestdtr. 
Vhirl Vlııd'e gelbıee, bu, iki motörlU 
bir mu1.arcbe tayyaresidlr. 

Hin d için i 
mese lesi mesbıe çalışmak hem tehlikeli he1.1 ve Maıezya muntazam ıutaıan !§tiril. ne mUtareke ne de sulh yaı:ır1a-

de bayaiyet tıncı bir haldir. lş- ebn-ktedir. cak !talvan miltecavi~ karşı za- Tamamı·yle halledı·ldı· 
te bunun içindir ki Rendel kralı ferin tam olarak a.tmmasmı bü· 
aon defa olmak tlzcıre resmen zi- tün kuvvetiyle istihdaf etmekten 
yaret etmiştir. Kral hldiselerin Amerıkanın bir dakika fariğ olmamış ve ol-
tabddtım ettiğini söylemekle ikti- mıvacaktır. 
fa etmiştir. Kralm Bulgaristanm lngiltereye aatbğı Bütün tehditlere ve ihtilatlara 
Alman tecavUzUne iştirak etmek- 1 · kı . rağmen bu siyasette en ufak bir 
llizln bir nevi müşahit bitaraf va- tayyare enn ymeti de~işik1ik dahi bahis mevzuu o-
ziyeti muhafaza edebileceğini sa- Va,,lngt-0n, "J (A.A.) _Ticaret ne. lamaz ve hükumetin asil hattı 
mim! su.rette Umit ettiğiM §iiphe znretınc::en bildirildiğine göre, Uzak hareketinin değiştirilmesini dü· 
yoktur. Şark ve Alrikadaki bıgiUz m'l.stemıe. şilnebilen bir tek Yunanlı dahi 

fngillz nokta! nazar.na g<Sre Bul- kelerine büyük tayyare aevkiyatı ya· bulunamaz. 
gar nazır ve generalleri Alman iş- pılmaktadı:r. KAnunusanlde ııcvkedllen ----o----
galln.i sadece kabul ile iktifa ~ 40..8.52.241 c:1oıar kıymetındekl ta.yya· İngiltereye verilen 

TGIQ'o, 1 (A.A.) - D.N.B.: 
Remıl kaynaktan bildlrlldigine gö· 

re, hariciye nazırı Matauoka dün Si. 
yam mümeaalll Pren.s Vara.varu'yu, 
müteakiben Franaa. bUyUk elçi.si Ar· 
sene Henry'yi kabul ederek bir aaat 
görüşmtıştür. Görll§meler Japon tıı. 

vassut teklitlerinin henUz aydmlanm1· 
yan noktalarına taallQ.k etmi§tlr. 

lyi malümat alan malıflller, anla§. 
manm teterrüatı hakkmda mutabık 

kalmdığını ve anlaşma met.ııl hakkın· 
da iki taraf isteklerinin mümkQ ol. memişler, bu işgale adeta iştirak reıerıc. 6.89.491 dolarlığı Afrikada alt.J Helyum gazı 

etmişlerdir. Almanlar her ~ey is- sahil>!, 2.376.382 dolarlığı Cenubi AL. duğu kadar uarı dikkate almacağmı 
tedJklerf gibi cereyan ettiği için rikayil, 2.708.644 doladığı .fııguiz Ma.. Vatlngtoıı, 1 (A.A.) - DahıUye na. bildirmektedirler. 
sevin.mektedir1er. Fı:ıkat Sovyetle - lezyasma gönderllmi§ttr. zm B. lckeıe evvelce ilınl ve trbbl m&k· ı--------------
rin Bulgaristan& gönderdikleri pro Malezyaya gönderilen tayya.t'e)er satıarla Jrullamlmak il.zere Fraıuıaya 
test.oyu hfc beklemedikleri muhak- bUytl.lt bombardnnan tayyareler!dlr v~ eatılmıf olan 500.000 metre ınlkAbı 
kaktır. Ruslar Bulgaristan işgali· Amerlksrım garp sahlllerindeiı Singa Helyum gazının Büyük Britaııyaya 
rıin sulhu takviye etmekten çok u- pura Bavay adalan yolu Ue git.uiiş te8llmi için mezuniyet vermi§tir. 
?Alı: olduğunu. bflikis Bulgarlstant lerd!r. 19.340.590 dolar luyme!:lnde 1n l<Tan.aa teslim olunca Nouvellc • 
da harbe &ürükliyerek harbin ge- gUteı-eye. 7.190.71~ dolar kıymetind" F.lco.ıısc'a müteveccihan yolda olan bu 
nfştemeefnl intaç edeceğini bildir- Kanadaya tayyare gönderilmi§Ur. sevldyat HaUtalaı'da tevkil edilmiştir. 
mı.tir. 

Almanlar şimdi Yugoslavya üze
rinde yeni bir tazyik yapmı~lardır. 
Preruı Pol'ün Hitler tarafından tek· 
rar davet edildiği söylenmektedir. 

Diğer taraftan naziler Yunaniı;.. 
tanı tehdide devam etmekte ve 
bir bozgun havası yaratmak tçin 
propagandata.nnm bUtün yalanları
nı ortaya dökmektedJr!cr. 

Bitlerin Tllrkiye Reüıieumhuru 
lmıet İnönüye . gönderdiği mesa
jm muhteviyaf:.J hakkmda ifsaatta 
bulunulmamıştır. Fakat Hitlerin, 
mutadı: olduğu veçhile henüz teh
dit etmek istemediği bir meml~ 
kete verdiği teminat kabil;nden 
teminat vrmiş olması muhtemel
dir. 

Belgrat, 7 (A.A.) - Röyter: 

İngilıereye KAnunu.santde cem'an 
439 t.a.yyare, sekiz denız tayyareBi 54 
ihtiyat tayyare motörü ve ktllliyetı: 

yede.< akı;am gönderilmi5Ur. 

Bulgaristanda 
Set~a, '1 (A.A.) - D.N.B. Ajansı 

bildiriyor: 
Reımıl gazete, 5 :Mart tarihlndcn iti. 

bareo. Bulgar demtryollan ve llmanla 
n idaresine mensup btltiln memurla· 
rm Befcrbcrllğ1lli il.An eden bir karar .. 
na neşretml§tiı'. 

K ral K arol 
Portekizde 

Maıtada 
(Baş tarafı ı ıncide) 

dilşürülmiiJtür. Diğer bir çok düş
man tayyaresi ha.sara uğratdmış
tır. Bunların üslerine dönebildik
leıi şüphelidlı-. YüzJen fazla d* 
man tayyaresinin iştirak ettiği bu 
muharebede bir tek İngiliz avcı 
tayyaresi kaybolmu}tur. Binalarda 
bazı ha.ea.r vukua gelmi§tlr. Fakat 
tngiliz hava .kuvvetleri müretteba
tı arasında hiç bir .kayıp yoktur. 

italyan Somalis· 
(Baş tarafı 1 incide) 

Somalide Fer Fer mevkiini 
zaktettik, ileri hareket şayanı 
memnuniyet surette devam edi
yor. Şimdiye kadar burada alı
nan düşman esirleri miktarı on 
iki bini geçiyor. 

••• 
Kahire, '1 (A.A.) - Umumt karar. 

gahm tebliğinde işgal edildiği bildiri
len Ferler, ltalyan Soınallstnde Ge· 
beli yolu üzerinde bulunan Bulobertl· 
n1ıı 160 kilometre 1'lmali garbiJıindedlr. 

HalJetlsta.nda bir yeT, 7 (A.A.) -
Röyter bildiriyor: 

(B~ tarafı 2 1ıcide) 

taamız hazırlıkları devam et
mektedir. Somalidc Habeşistan 
istikametinde taarruz devam e· 
diyor. 

Mogodisciyonun 270 km. şimal 
batısında İsabayda mevkiinin 
TAptolunduğu bildirilmektedir. 

1.sabayda bu suretle Şarkt Af
rikada. ele geçen esirlerin mik• 
tan on bini aşmıştır. 

Habeş vatanperverlerinin mu• 
zaff eri yetinden de bahsedelim. 
Habeşliler Buryeyi zaptetmiş
Jerdir. Burası müstahkem bir 
yerdir. Bu kaleden Debra - Mar
kos istikametinde çekilen ital
yanları takip eden Habeş ~ete
lerinin bu mevkiin 13 kilometre 
ya.kmıntla bir köyü de zaptettık· 
leri son gelen haberler arasında -
dır. Habeş vatanperverlerinin A
di.sa.babaya doğru ilerledikleri 
anlaşılryor. ltaıyanlar Mavi Nil 
boğazlarını tutamazlarsa Adisa.· 
baba yolu Habeş kuvvetlerine 
tamamen açılmış olacaktır. 

İNG!LIZ TAYY ARELERININ 
GÜNDÜZ AKINLARI 

İngiliz bombardıman tayyare
leri gündüz taarruzlarını sıkla§· 
tmnıya başladılar. TayYarcJcrin 
hava hakimiyetini tn~!teı-e Uze
rinden çıkararak Manş üzerıne 
teşmil ettikleri anlaşılıyor. Al· 
man tayyareleri de geçen sene 
gündüz hilcumlan yapmışlar, 
fakat fazla zayiat verince vaz
geçtiler, işi gece taarruzlarına 
çevirdilerdi. 

Alman tayyarelerinin Maltaya 
yaptıklan son taarruzda 16 Al· 
man tayyaresi düşürülmüştür. 
İngilizler ise bir tayyare kaybet
mişlerdir. 

Kahırede mühim 
teması ar 

(Bil§ ttmı/ı 1 imW.e) 
GENERAL SMU'l"'l1N MESAJI 
.Naırobl, 1 (A.A.) - (;(!neral Smut. 

Cenuoi Afrika lutalarma hitaben neş· 
rettiğt mesajında aynca diyor kl: 

- Kenyada kuvvetlerimizin kar§ı. 
sında bulunan dtl§man kuvvetleri la. 
rılDll§ ve ekserlal esil' edllmi§tir. Cc· 
nııbl Afrika krta.larmm çok kurak blr 
arazide yüzıerce kilometre katettikten 
sonra )aptıklan hücumları müteakip, 
dtl§D'IALm esaslı merkezleri. rekor te§

kll edecek kadar kI8& bir mtlddet zar. 
fmda zaptedilml§Ur. Bu muvaffak!· 
yetıer ve bilhassa cenubi Afrika kıta. 
!arının tahammül kudreti pek büyük. 
tilr ve Libyada Nil ordusunun parlak 
zaterlerile mUsa.baka etmektedir. 

Zaferin bize getirdiği sulhu mem· 
nunlyetıe düşünüyoruz. Bu zafer, tanı 
ve kati olacak ve bu sulh, bizim için 
ve dünya için, hür insanların bulun. 
duğıı her yerde daima. kendisini göıı. 
tereeelı: olan lde&11erl ve insanlığın en 
iyi menfaatlerini muha.taza eyll~k
t!.r. 

nıı Herlin ın 
dil etmi§tir. 

AyastafaıaO!' 
projc:,ioc göre 
cıuahedesi, Ka 
l'e bir Balkaıt 
yonlu. 

İki mushed0 

ve anlayış f 
politikaları 
başka bir şey 
Balkanlan ke 
tanzim etnıf"Si, 
'tan etrafmd11 
tcr5burg \'(' B 
sını R!:tr. BuOU 
Rus mııHıuııtı 
bi taJd p rtti. 

Nihayet aJC• 
daha temdit t 

A rnsturva l 
Fran"'' İttifat.ın 
~Ün(• "'d de' ıc 
tc:.nt hihi'k ha 

l!'imlerl ne 0 

rle\·Jnt ola'Mlk " 
f1h:rfler avın 
bu«ün ~inr ııY11 

knrsıyadırlar. 
kabili içtinaptır. 

Kanın 
Odeırıit 

cina 
Ödemiş, -

hiyesınde J{urG 
kişinin ölilJnil ~e 
ralanmasiyle ne 
yet olmuştur. 
Aynı köyden 

yaşında 1brabiJll 
ku'r§unu ile ı\~ 
şmda !smaili Ö 
ya karışan osııı 
da İsmail özd 
rahim Özkailt 
hlın Özkan ) alil 
giderken isme.il 
şi Mehmet -Y-ıltıl 
geçm.İ§, o sırıı.dB 
olduğu halde e 
Jryan Mehmet 
İbrahlın ôzkaııı 
ayırmak sure 
Kavgaya karı~ 
vecisi Hüseyiil 
elinden yaral 
tulmuı:ı cinayet 1 deium~milikçe e 
nayetin bir kadt'I 
tığı söylenmeitt 

Ytıg'Ofllav hilkfimettnfn. kararla
rmda, daima devletin ve milletin 
J1l)ulek menfaatlerini ve aynı za
manda Yugoslav devletinin istik
Wlni ve tama.miyetini göz önünde 
tutacag. hakkında dtln akşam Bel
gratta neşredilen resmi deklaras
yon, son 48 saat zarfından artan 
diplomatik faaliyetler hakkında 
bir~ blrihirine d 15ayialarm do
Jaotığr Yugoslav hükumet merke • 
ıı:inde çok iyi ~-.arşılanmı:ş ve rahat· 
bil tevlit etmiştir. 

Lizbon, 1 (A.A.) - Bayan 
Lupescu ile İ&panyadan buraya 
gelen eski Romanya kralı Karol 
bir dostuna yorgun oldu~u ve 
birkaç gün kimsey:i kabul ebne
mek niyetinde bulunduğunu söy
lemiştir. Kral Karol ile Bayan 
Lupescu .. .-hrin merkezine üç ki
lometre mesafede dostları olan 
bir doktorun köşkünde ikamet 
etmektedirler. Eski kral ve Ba
yan Lupescu Portclcize Ficalho· 
dan girmişlerdir. Eski Kral F1-
calhoya muvasalat edince oto
mobili hududun !spanyo1 tarafın· 
da bırakmış ve yarıst ispanya, 
yansı Portekiz taraf mda bulu
nan bir çiftliğe girmiştir. Kralm 
eşyac;ıı üc aydanberi Portekiwe 
idi. 

Şarki Afrikada, dün Erltrede ve 
evvelki gün bilhassa Keren mmta
kasında İngiliz ve cenubi Afrika 
hava kuvvetlerine metıSVp tayya. 
reler mühim faaliyette bulunmuş
tur. Düşman kıtalan, top mevzi
leri, motörlü nakliye kolları ve 
başkaca yol ve demiryolu iltisak 
noktaları gibi diğer askeri hedef
ler, hem bombalanmı1', hem mit
ralyöz ateşine tutulmuştur. Zulada 
bulunan bir deniz tayyaresine mit. 
ralyöz ateşi a.çılınış ve bu tayya
re yakılmıştır. Asma.rada iqe de
polarına bir hficum yapılmştır. 

~gWz ve Avusturalyalı nbay ve 
erba§Iarm kumandam &ltnıda dağlı 

ve çorak blr ır.emlekette ilerllyen Ha. 
beş ordusu ile büyük askeri m•ıvaffa,. 
kıyetlı>.1 lyl tahkim edilmiş Burye ka. 
saba.sın: ele geçirmekle kaza.nmı§ttr. 
Bundan evvelki ilerlemeler dah9. Sya.· 
de ltalyanlarm çeklime.si sayesinde 
mümkün olmu§tu. Halbuki Burye 1 • 
ta.lyan topçuau tara.tından mUd.afaa e
dilen her taralı latlhkAmlar ve telör. 
gülerle c;evrilmif bir ye?'dl. Buradaki 
ttaly!lll kuvvetleri i1d livadan tbarettl 

" ______ _., 
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Bası emarelere bakılırsa, üçlü 
pakta girmeğe hiç de mtıtemayll 
bulumnryan YugOf!lavyadan, belki 
ı>eJc ya.kmda, mihvere ve Sov·yet
Itn- Birllğine ka?"§I ayn ayn birer 
atluk deklarasyonu imzalaması 
talep olunacaktır. 

Btrlbirine zıt ha.herler arasında 
teyit olunmayan bir habere göre, 
Yugoelavyaya, Yunanistan ıle İtal
ya al"88mda. mutava.emt rolünü oy
aama.m tekil! edilecektir. Her 
baııgi bir teyit mevcut olmamak
la beraber başkaca söylendiğine 
KiSre, Almsuılarm ılerl sürdüğü 
şartlar ara..cımda İtalyanın arazi 
tae!plerinden vaz gecmeııi. fakat 
Yunanietanda.n Almıınyaya Sela
nild.e ve Pat.rasta üsler istenmesi 
mevcuttUT. 

Bu esnada, manevralar için sı
nıflan allAh altma çağınlması de
vam etmektedir, SilAh altına ah
uanlarn bUyUk ekseriyeti şimalde 
tah&MUt etmektedir. Bunların 
milctan, pek muhtemel olarak ya. 
ı mı milyoııu ge~enıektediı. 

Norveç aençleri 
lngiltereye iltihak 

ediyorlar 

1.ıOndrtı, 1 (A.A.) - Bu~ 
öğrenildiğine göre, I...ofoten ha· 
rekatı esnasında Svolvarda t&.h
rip edilen bir fabrikadan ~
ka Vestvaagoy ada.smdaki Stan
sunide ikinci bir fabrika da 
aşa~ yukarı ta.brip edilmi§tir. 

Gemiler ada acıklanna varın
ca, kuvvetli hoparlörlerle yerli 
halka hitaben mesailar neşrcdi· 
Jerek dostla.nnm yakınlarda bu-

Şarki ttatya.n Afrikasmda diğer 
cephelerde. j]erleyiş halinde bulu
nan krtalamnıza daim.t yardım ya. 
ptlm·ştır. 

Arnavutlukta, Luzati'de dllşm.a
n.m topçu mevzileri tayyarelerimiz 
tarafından muvaffakıyetle bombar 
drman ed1lmiştir. 

Bütiln bu harekata iştirak eden 
tayyarelerlmiz:ln hepsi, Malta üze
rinde düşen bir a.vcımrz hariç, Sa.. 
limen ns,nne dömnUştti'r. 

Londra.. 7 (A.A.) - lııgiliz ha
va neuretinin tebliği: 

Sahil muhafaza servlslerlne men 
sup taya.reler, bugün öğleden son
ra, Holanda sahili açıklarmda bir 
düşman iaşe vapurunu batırmış -
tır. Tayyarelerimiz, bundan baş -
ka, Denhelder limanı ile Oken -
burg"da dilıpnan işgali altında bu
lunan bir hava meydanını da bom
bıırd"man etmiştir. Tayyarelerimi
zin lıe~i iicılorinP dönmti~tUr. 

lunduğu ve hür Norveç kuvvet
lerine iltihak etmek Uzere lngil
tereye gitmek istiyenlerin gemi
lere gelmeleri bildirilmiştir. Bu
nun üzerine yüzleree genç he
men sahilden evlerine koşmuş, 
bavullarını alarak gemilere gel
ınişlerdir. 

Şimdi Adla&ba ba yolu ttzertnde en 
yakm m1lhtm. nokta :::>ebramaroe ka -
aabuıdJJ'. Bu mevklJn Buryeden d&ha 
kuvvetle müdafaa edilmeditt zıuıno • 
lunmaktadJJ'. Bugün Habe§ ordwıu ile 
Adlaa.baba ara.ıımda en kuvveW tabit 
mUda.taa hattını, Debranıaroedan 50 
kilometre kadar bir mesafede bulu -
ııaıı Mavi Nil boğazlan teşkil etmek_ 
tediı'. 

Kahire, 7 ( A.A.) - İngiliz u
mumi karargjhmm tebliği: 

Libyada ve Eritrede kayda de
ğer mühim bir şey yoktur. Ha
beşistan.da, Gondar yolu üzerin· 
deki keşif ko1larımız. şimdi A
miniti'nin şarkında faaliyette 
bulunmaktadır. Burye'den çekil
miş olan ftalvan ga.rn1mnuna 
karşı yapılan bu harekat esn<' 
smda. vatanperver kuvvetleri üç 
yüz eair almış, iki motörlU nak
liye vasrtası ve dört sahra kam
yonu i~inam etmiş ve bir dW,· 
man ta~i düşürm.üştUr.·ı 
Bundan başka ceman 1700 ka· 
çak da bizim hatla.rmma gelmiş- 1 
tir. ! 

İtalyan Somalisinde, .Moga-
diocio • Ciciga esas yolu hattı 
boyunca ileri harekatımız dur
madan terakki ederken, diğer 
mmtakalardaki harekat da lehi· 
mbe olarak .inldşa.fta. devam ey-
lemektedir. -

Bütün buıılan: lkinci DEANNA DURBtN namı yeril 

GL O RIA JEAN 

Bu hafla SOMER Sine 
Görlllmemlt bir rnovaffak.ly"'tlc gÖ8teril~ 

AÇILMAM I Ş KD 
Büyük musiklU tuıuinde seyirdlerlno sunuyor ~o 

ınüsteıına bir lnkılAp. •• Dem cbltt('k, hem es., m~ 

Bugün saat 1 de tenzllA t1ı mati.tle 

Bugün MELE 
NEFtS ve ŞAHANE BiR f l 

Av doi!ar1' 
lSenooln en nrubf.etem ve büyük ıni7.anse11U şah_,.. ~ 

JE ANETTE MAC ooN~ 
NELSONEDDY 

Aynca: En 111>n gdM rox dlblY9 ~ 
Bugiln saat ı de tenzilltlı ma~· # 



OBAY 
dm akın akm gPlen ve Parisi 
b:->ydan boya geçerek cenuba doğ 
ru sürü' ı nen mulıa rr kafile e· 
t" en canlı birer r • i tebliı'T ıdi. 
Bu göçmen sürilleıine Pari.,ten 
de 'Jır ·ok halk takılıyor ve cc· 
nu k ısmda kalabalık o dere
ceyi buluyor~u h~ eış bt•lvarlar· 
da ~evrü ~fer im1-~nı kalmıyor
du. ~ hir halkının maneviyatı sı· 
fıra ınm;cıtı. OLl1er. ma~ tZ<tlar 
yarı yarıya kapalı. Hükumet er· 
kam gitmi~. P ll müe QCS('Jt· 
r!n herıen heTlsi cer.up vilfı} et'"° 
re la mmış. Posta • ~ trl~n · ic-
leri d"' durn'\1{ u~:rc. 1talva u· 
zun h'r t"'re"' ""tten sonra nıha· 
yet 10 Haziran<la harbe P'irm 
ve Alplara saldırmış. Her gün 
her!w!'ıin ağzında korkunc soz er 
dola<:!ıror: 

- Gel yorlar... Parisc yırmı 
beş kılor.ıctre kalmı·. Alman.ar 
gelıyor. Y1t1'Ili kılom tre kal· 
mı~. 

Ben de herı<cs gibi ~aFkmdım: 
Gitmeh mi. ka'malı mı? P·ıı:c: r. 
S"kak sokak, ev ev mi'r1afa:ı c: 
dılece~i so\lcmvor. lşı!~lc1r "f'1'rı 
bır Varşf)va, bir Hadrit mı oın· 
cak d'v.e hC'rkP biı 'b rinf c;onı
yo:-. Dığ0r taraPm vol!arın ~c· 
faletini, rnuhacirlcrın ıstır ~mı 
ani ta anlata bt 11·cmivorlar. Kn· 
can mı k· hram'ln. yc,1\c:l' bC'kli· 
ven mı? Dııı up atPc-e m: ··is 
~ernwli, yokca yo1J di.:, 'ip. yor
gunluğa, aclığa. perh:;nı'ı a mı 
katlanmalı? 

Sehrin içicdcn küoüre köınire 
al·an görmen selini günler<'c ser· 
re:I 0 rek lJ ı sı• il re bir CC\ an n· 
radrrn. Nıha\•Pt bu akış beni de 
ct"zbetti. Kor'm " ridir. :Mtıha· 
faza msiyakı insam teııın·c anın
da vanl1 da oL:a harı>I{ t v1 ... mı
ya sevke~ 'l' Ynr.nn rir ~.+/~ ve: 
re vataca1ına 'ws<Jr. Cun rn :11 

san havata bağlıdıı· Hnvat ıse 
harekettir. 

o gün yola cıkm::ı.dan vvcl 
J,:!şyahrımı ot 1 od:ı ıt '11\ı r<th l 
bir Fran ız doı:;tun u e Jnt" hı-
ı kmak ist<'d'm '' tam t 
ta 'ıs; ~ınde koc. t tm. l ~ r tC' < 
bo~ otornohil hulrıl'Y'" ıım. Nılıa· 
yet holk .,.. ·-~ ,.,1 • :n 1· '.: • 
k~rtPr i,.ın ~e b•r T'<'ı,s tl"E"ll ru 
beni beyhude z hmC'ttC'n kurtar· 
dı: 

{Devamı ı•cır J 

(1) V, JH •qo'ıı.m ( \ ofı r n 1tw' 
ile Pari<s) a l1 ı, · ' "/• , ., la-
1, · mcslmr 7;anl111r r'r"ı i1ı umıı· 
cl'r. 

ULKJ Netlem o aha ıı \ · 
nanın k-ıı..:::ı mda sar1nruıı 

fırr::ılarken. karıııki evin b il o· 
:ımndan "bir kadır .. nkf..ini r ;,t -
dü. 

Eflatuv bır ab::ıhhk j!1yu m 
olnn bu kadm ~ene; \'l' gü1C'r ' z
IU idi. Hıılkidt n vana b kıvo •• 
VC ODUD kC1"' F ini vtl,lkik ettı 'İnİ 
~ezdiği ba1de ıc;cri kacınn1ordu. 

Hulki frrc•ayı c!indPn bırnktı. 
Dondü. J{ndmla simdi yiiz~1. • 
idiler. Kadın bir kere daha giı· 
lümscdi. Sonra ireri girdi. 

"' :(. 

Hulki bund:ı ı b r mana rıJrn· 
r· !"1 'Jlıı:; olmn!ch hP,.al>Pr ıre· 
r ı:ıindc tatlı bir his duym·oı du. 

Yaşı kırkı _geçmicı ve daima 
bekar kalmış bir adr."Yldı. Bura
c1a, kePdisine çok ivi b"kan or 
ta y~~!ı bir kadırm evinde Ş 
.. .f'ne--ionh"rİ k;ra ile otııru r<'rdU. 
Be3 ~eT'!P irin<lP. ev r-.h•h•nin va· 
k;t vakit ken~i.,i rlirter<·n .lt•· 
r~tıarından bJ ·ka, hiç b;r kadı· 
nın samimivctınl" l•ul:t:• a":lma· 
mıC!h, Faknt bu sababkı haJ:s~ 
ken<:! sim sc:ırsmıştı. Bu kaı şıkı 
evin b~ ikonundan göriint'n ~~nç 
k<ıdı:ı kimdi? Nic ı k--ndısınc 
"Üfürsemi~tı? . ~ 

Hıılki o g-Un jc;ine f"'lrr' '!.\ i re· 
rı> t ~Yuva bin"'liP'i 1.:ıman ga
ri ·r ta .. :>düf pC'el i ohar'\k aynı 
'·ndmı tf•rar kaı-ısındJ buldu. 
Kadın ço:: ~ , inmir. yüzu:;<; 
az cok boyı:ı. sürnıüc;. f"kat ı.k 
d :fa " .. . . ,,,,r> n . 'ı-ı cüze) 
ı>lmustu. Kadın ona tC'krar g-ü· 
lümsiverek col~ eq"i l n t:rnıvor· 
mı.:s gibi ~irin :..:r tavırla: "Bun· 
iur'" d"di. 
~ulki .,..lpkn!" ... 1 rı~~r,ıralc nc

ıa ·e~ıp .,...,,,, , ,.tti ve yolcu· 
luJr bitinC'ive k:ıdar biribirleriyle 

por 
Erkek mektepleri 

futbol maçları 
lı;taııl.ıul Erkek mektepll'n tutbol 

Lfü HCJ eti Bnşknnlığınd:ın : 
S.J.1&41 Cumartesi ı;ilnU Beşiktaş 

Şeref Stadında yapılacak m:ıç.ıır: 

:3a!:n Komiseri: H. R. Yalım. 
Bogıız!çi • Hayrıyc saat ıs .ı:o da 

Har.em. Eşref Mutlu, Gaınt:ısaıay 

ıst no:.ıl Erkek Lisesi, saat ı4 .45 tc 
HakLm ş. Tezcan, Hrıydaıpıl.f1\l • Ka 
oataş sııo.t 16.15 de hakem Ş. Tezcan 

--o-

Mektepliier Voleybol 
müsabakaları 

Dün Beyoğlu ve EmlnBnU hnlkevl" 
rinde Voıeybol mlısabakalo.nna dc. 
vnnı ea:.mıştlr. 
Bayoğlu halkevinde bırincl rnU~abn 

kayı G1ııatasarny • I§ık takımlar 
_yap:n·~Jnr, Gaıaı.a.sarayJılar 15 - 6 
15 - 7 galip geluılg.crdtr. lklncl mu 
saba a..lı da Bogo:ı:içl Kabataş 

ıtt-.. O, 15-11 yenmıştlr. 

Emı:ıonll bn.lkevtndc de Vcfn llsr.sı 
r k~·r:ı ıısesini 15-6, 15 1'3 \: Uce. 
ıllkU oe Ticaret lısc:ılnl 15 3 15 

,,enınt~Ur. 

Dahili atlama 
müsabakaları 

lst 1utıul Bölı;rsi A tll'tl7.m \jaıılı 

ğrnddn • 
Evvei~ nru, edıld!~ gibi tsranbu 

dnhıll ı.tınmalnr birinciliği oıs 11oıı 
Pazat' çUnU sabahı saat ıo da Heyoğlı. 
Halkcvı salonunda yapılacaktır Proı; 
rnın cş:;ğıda yazılıdır. 

Bln'lci !Uıtegorl: Durarak uzun nt 
ınma, atorara.k uç adım at'nnıa. koşa. 

rıık yl'ksek ntlanırı. 
Üç!l'ırU katagori: Durarak .. zun at 

,8.D'l.l, koşarak yüksek aUımuı 

Dördimcll kategori; Durnr ık u111r 
atıam:ı. kQiarak yUI' <'k atl:ınııt 

1ş•ırfık edecek aUcllcr ti!lal !:ı 3f 
:la B~yoğlu halkevindr hazır bulun 

malıdırlar. 

Kır !tp~usu 

liadıköy llıılke\ lnd••n: 
9 Mart 941 Pazar güııU 40:)0 met 

rdık mtlkıUaUı lor koşusu y pılacıık. 

ttr E"pncıye kadar mııhtcHf h dl)C 
ıer v rlieccktir. fştirAk tmek ıstiren 
er mı.2 kOr günde 8aat 9 30 d.'l 1• l"O\ r. 

re tadında Hazır bulunm:ı arı 

~ 

Altınordululara 

K•ı!lll:UmUzce mUscccel bUtUn tız3 
tarın 9 3 ll4 ı Pazar gUııU :ıat l l de 
Kızıltopraktakl kulllp blnaıımı tcırlf 
ıc.ı i r e olunur. 

H Ul'.,,"\Al\JE: 
ı -- Yeni nızamnnnıenln lmhultl 
2 _ Yeni Heyeti ıdarenin lntihabı 

cok iyı anlat tıklan gıbi, o nkşam 
ır,:in şehrin en yü!r.,ek Jokantr.1~
rındnn birinde yemek yemek u· 
zere biribirlerinc randevu da · 
, ('rdtl<'r. 

• * 1(. 

Akşam üstü, vazif es.in.de.: . 
d'.indüğü zaman, ı- .,lkının ılk ı
si, elbisel0ıini de<F;<;tirır.ek, 
güzel kravatım ta~mak ~-~ ~.;
!arma, en parlak bıryantını stir
ınr'( olı.ıuştu. 

Ev sahibi kadın l)nun bu ha· 
linden akşam yemeğini .cvd~. Y~ 
miyeceğini anlıyor ve bır nuzUn 

.dt•vuyordu. . 
Fakat bu büzuünü seulirı..ı.ıyc 

cnlısacak olsa bile, Hulkinin ba· 
şmda kavak yelleri c~~yordu. Bu 
.!kşam. 0 genç .ve ~ze~. ~nd~
dan başka hiç.bır şeyı duşUnı:_~ı
lecek, anlıyabilecek halde degıl· 

di. h'b' k Hatta giderke~. ev sa. ı. • a· 
dmın yiireğine t>ır ok gıbı s~.P
Ia.nacasmı diişUnmcdcn şu soz· 
lcri sövlemişti: 

Lutfiye hanımcığım! Bu ge· 
ce ben, belki de gdmem. Fakat 
aelecek olursam knpıda kalma
~nm için. kilidi arık bırakmf"".ı 
rica ederim. Diğer kiranıl~rın 
hepsinden daha geç kalmaklıgım 
da mümkündür. 

• *"' 
Karşıki evin kadını ile ye-

meklerini yemişler, içkilerini i~
mişler ve şimdi coşkun coşkun 
konuşuyor, §akalaşı}1orlardı. 

Yemek ve idtİ he~abı. olduk<:a 
büyük bir yeldin tutmuştu. Fa
kat Hulki, daha çok masraf et
mekten çekiruniyL:du. Tanı~ık· 
Ianna da icki J!'m'larlıvor, sıga· 
rncı kız hn ,,.ertilf"e rukulat.a .. 
lıyor; verdiği paranın gcrısuu 
bahşiş olarak bırakıyordu. 

1 
" • rr -; ,. ' ~... HHl 

ı __ i._v_a_e_a_en_ı_o_r __ ı ~ b-'~ 
----------

Fatm E~1cnı;:ıo l\fenmrlıı[;•unda l"'i
kulılMI ı ıyılantar : 

P. T. T. J.Iıh·ezzıi M Ali Bozer ile 
Fntm'\ CUzcl, Dokumacı Mrh'llct Gö 
rcncrcı ile Saadet Çc. il 1 ııpu Sıctı • 
.ıun .. ırzı Al~ddın Aydm ile Ayşe l:'u· 
ıen, S•rnç Ahmet Eraksal ile Aygc. 
_.cçu, Dokumacı Gafur Rizelı ile Hn 
.ize bıı~gut, Aynacı A. Rız:ı Fğtr.11 o 
Je A;roc Çamur O., Marangoz Man. 
.nut iÇilıyUz ıle Emine Kmı.s Anı le 
dn.sa:ı Korlik ile Fatma Korlik, s, y 
ıar !-;atıcı SUleyman Adııln: ile Şu 
ıın .. er, Şo!ör CclAI Kuşkonmaı: llc :sc 
ner, ;\ııker Mustafa Mestan ilE' Muk. 
Jule Küçllk, Askeri doktor lsmaıl Le 
Jal ne Srıbure Klrez, Makinilıt KC'mn 
_.u\·nn ile Hayriye KıraJl.:ır, Malctn.s· 
A. Mcc.dedciln Erten ile Emı.ıe Bur 
.niiz, Ptmııci İsmail ö~kiç :le Naz. 
mıye (•1.sayılr, D.D.Y. Gıır lo~Tf"n D:ı 
vut ht·ş ile Huriye Kurut>ncak, 8ıv •' 
Aristok Da.vıt oğlu ile Satonlk, ogrtıp 

1 Hııı>."l.:l özsaruğul ile Fethiye Aba 
~ı. l(çmilıyoncu Hidayet B'.lge ıle Ay 
sc Kanşı.bln, Arabacı Akif Irtn•ul Ue 
.;;uı.r*e Gelm!ş, :Marangoz Kemal ılc 
.i.ı.ce,. l?ayraktıır. Yugoslav Tebanl: 
fvıııa Yorgevıç ile KnUna. Konya 
•ır1.: lCı Hal im f~lişa ile Sultana Ali§R, 
H"t:..nlj'e W!l..ıııı lbrahlm Akyol ile 1'"\? 
·ide (\?.bek, AraruıorcU tsmall Gt:ksan 
ıc Hav,·a Kı:ı:rltuna, Mutekalt Nikola 
.Makrıdl ile Lamlırlml. Bakkal Abdul 
ah Tamurcan ile Sabrıye Tonıuç. 

"nkunye ile baş yardı 
Galat.ada 26 numarnda oturon 

Ömer Yıldız i:' aynı sPntte otu· 

-an Fazıl, dUn, bir mC'se'erleıı do
'o:,'I kaYgay:ı tutur;muş, Fazıl e!i
:ıc gegirdiği bir t~unya il~ Öme
~i:1 !>a1ı:ıa vurmuştur. 

Ömf'rin kafası yanlmı§, Beyoğ 
lu hnstanesine kaldırılarak Fazıl 
\ a!cal"nm·ştır. 

Elim bir zıya 
:samsun mmts kuı mülkiye lmşrnU 

fcttl'!i Hıl nt Cerid GöztepcdC'ki ko~ 
KUnJ" kalb hıı.stalığınd::ın \'efat elnıl~ 
ve Snhrayıcedlı:! k ıbri.stn.nma dcfno. 
unmu•tıır. 

M"kl{·b Mti?klyeden 315 ta:-Jhindt' 
nefet etmiş olan merhum birçok ec_ 
neler kaymakamlık, mutasarnnık 

memurlyctlcrınde b':ılunduktan sonrn 
Mersin vo.hl!ğme tayin olunmuş ve 
buradnn mülkiye t ftlş heyetine nnk 
edHro Ur. Ge~ idare \M gO?'Ck tet 
tf3 hnctı'ld.ı çok tcmız ve nezih bıı.. 

yatUc ve bUımU ahliıkile bütün tanı. 

vanlımı kendisini sevdirmiş hı.l(lk \'" 
<ıym ti· bir idare mcMuruyc:!.ı. MUI 
<iye te!Uş heyetinde dahi uz.ın mUd 
fet 1\ 1 hlzrr:c-Uert görülmesi hıısc blll' 
oaşmüfoltl§liS'A kadar yllksclmlş ve 
:.eçcn sene Samı.un mıntakasınn tayin 
olunmu~tu. 

Cenab• Hak, seksen ynşmı bulan 
tht! ı.r babasilo kedcrll ailesine eabır 
ve tcstılli ihsan buyursun. 

·ım~ te 
s~s emr 

Geçen sene 20219 metre kanal açılmı;, 3SG k:lo 
I~inin da' ıtılmıştır. 

J.ı:mU, CH:ıı.m,i) - o~cdC'nbcri 
İzmit vf! Kocarli vilayc ti, sıtma. 
!ık bır muhit olarak tanmmu tır. 
Hüküm t, halkın sağlıi'ı.ıı t 'ldit 
t'dC'n bu Cıfetıe, yıllardır devamlı 
vo ı;'stcmli bir şekilde mücad le 
'ıalindedir. S tmayı yok et.mPk için 
ne mtlmkUn~" yapmakta ve feda
dirlıktJ\n osıa çekinm m<>ktrdır. 
Btı!'!Ün Kocaeli havzasm<ln RTtmn 
\olıtur deN'mc>z \.'ardır: fak:ı.t rs
k~m" nl.sbc>t cclilemiyecek kadar 
n· lmıştır. 

Son sen"nin, 1940 ın, sıtma mü· 
•adelC' faaliyetini şöylece> hulasa 
.,.... .... le mlim1·Un1ür: 

Mart 1910 •hn ikincitc.'f'r'n HMO 
?rtıılarmn ka!tnr mu~\'C'ne ve te
-iqvi cvlf'rindcı, köylerde 94432 
'"tarnııc; Jl'll"tV nn p-iHPrPk fo)C'l"İll· 
irn 13513 dalokh ha.,tn bulun -
-nuştur. Bu mü..t~0t zarfında 27064 
1tnn munwne edilmiş. vt> eı;ki sıt
-nalr o1d,.kları anlaşılan 26?7 has
•.-.nm tf'dnylJerinc devam olun -
":lU tur. 

Bu mii-1..t,.t z'\rf'Tlrla srtmnlılrıra 

1613 ki'rı 'kinin 3045 adet kinin am. 
nulü, 5li60 kuvvet hapı. 44022 tnt
lı kinin, 656 kinoplasmin vcrilmi.§
tir. 

Birikinti sularm izalesi için do 
:>714 klo mazot serpilmi§tlr. 

20219 mPtrc uzunluğundan kn • 
nallar açılmış, 22342 metre uzun
luğunda kanal tem1zletilmiş, 1377 
"'!lctre miknbı çukur doldurulmuş, 
35276 metre uzunluğunda ark 
·emizletilerek 90533 metre mu
rabbaı bataklık kurutulmuştur. 
940 senesinde sıtma mücadele mın 
takasını t<'.cıkil eden 350 köyde va
ziyet normal geçmiştir. 

Adnpazan ovasmda 35000 de. 
ı·ar vUsatinde bulunan Kökcrören 
bataklığı kurutulmuş ve 23 köy 
'1alkmm sni(lığJ kurtarılarak kuru· 
tulan toprak köyliıye verllmiııt'r. 

Bundan başka yinP Adapazarındn 
1500 dekar büyükliifündc olan ve 
G köyün havatmı tehdit eden tC'S· 
l>ilıH gölü bataklı:!ı da kurutuln-
nlttır. Ayrıca Jzmittc DPrbr>nt 

nahiyesi yakınında olan 120 O dl'
lcarl k Firavunlar batakltP,ı da ku
..,ıtn1Mak ilzcre h•ılunuvor. 

Vllnyet'n sajrhk durumu nor· 
mnldir. Sari ve salgın hastalıklar 

az olmakta ve vukuu anında da 
-ı Thal aön-'ür-ülmcktedir. 

Sehrimiz10 \'amlac <Yrnı evvel 
cc yazriı~mız 75 vataklı memlekf>t 
l ı<:tonC'si.,in veri ı"•j,..,J" k vcı tnh. 
<;;satı nvrılım~tır İlk foı'Sntta in 'J.-

Jlnllte,1nin f:ıalil eH 
l:ı:nııt ha11«'\i, mcveut halt. , • 

ri ara ınJı:ı f.\'İ çnlıQanlaıdan lır. t ı 
C\ in hC'r su'besindc bı.ı. r ı; ı 
f ; .. ~ örli1Me>1'tedir. 

Mıi?.C' vC' sergi, fçt;mai vcrd· l 

ve kôycüfük ve spor fiUb"1cı ı d l 
h<ı fo.,.h tem~\.iiz et."llc>kteö l l"r. 

içtimai yardım şubrsinirı poı • 
kli ıi"inde l'hrin fakir b •S alan 
muayen<ı cd lmekte ve ilaç' rı ıh 
temin olunm.,ktndır. 

}..fi.\z.- ve f.IC'r<::"İ şubesi son :ıy!nr. 
dn bilhassa mühim· ('nC"rJi gö~~tt't • 
.,.ı, ve bir rok konfc»·rıYJ.slar t rtrrı 
ctmiq. serM'('r af'mıgt-r. 

Snot' ... ,,b~i'rıin faaliyeti de bü
vl ktar. Bu Fubenin rf'i.slir,·:ıde hu· 
hınan acbr ceza m:ı.hkemf" .. i rej i 
Nail Töre mC'mleket gendi?ir i ve
t;.,tı..,,,e'l{ irin <'~hq..,'lkt:ıdır. 

J{övcUHlk FUb~i de :Sık SÜ' k6y 
gE'zil 0 ri terti"l <'derer kövlü va
tnn~<ıqhrln kavmu•mnktn ve o'lla
rn favdıılı 'hizmetler görmek kır. 
didinmektecfü. 

is.anbul beled; ye 
kooperatif n:n 

yağları 
t zmirde neden 
sathrılmadı? 

İzmir, (llu u i) - İstanbul ko
operatifinin piyasamızda Mttırmak 
isted ği mahlüt yağlar meselesı 
ııimd.J daha yeni ve şayanı dikkat 
safhalar geçlrmekteclir. 

Bu kooperatif adına piyasnya 
mahlüt yağlar çıkaran eatıcılar 
sıhhat mUdürlUf;rü vnsıtnsile yap. 
IJ'tlr.rı müracaatta bu yağlrrm 
s·hhate muzır olup olmadığını, arlı 
hate muzir değilse sat·'}ınn mnn.ı 
olunmaması icap ettiğini ileri sUr· 
miıs!crdir. 

Halbuki 1mür belediyesi, Sıh· 
hat Vf'.kilN .ı t.nyin evle 'i "i ev. 
afta olmıyan -.e formülüne uyrrun 

olınıyan bUtün yağlan piyasadan 
kaldırmakta ve satışını menetmek· 
tedir. Esasen hıfzıssıhha kanunu 
bunu fı.mlrdir ve belediyem'z bu 
mtldahle~i pek haklı surette yap 
maktndır. 

Balkonda gör 'inen 

Bekdiyc halen bu yağlar-n satı
mı mene:. l<>mi~tir. Müsadere cdı 

IC'n yeni parti yağlar da mezbaha.
da muhafaza altmn alınmıştır. 1.g. 
tnnbul belediyesinden İzmir bele -
d ~ esinin ı:;orı.luğu suallere cevap 
"::"cimi ec de bu cevap tatminkar 
d 1ildir. Çünkü sorulan en mühim 
noktalıı.rn t'"vnp nhnnmannetır. Bu 

Bir aralık dansedcrlerkcn, ka· 
dın Hulkinin kulağına fısıldadı: 

- Seninle c\'le:::elim. Bir ka
dının bütün istcdıkleriri tatmin 
edebileceğin anlaşılıyor. Bu lm· 
dar zaman bekiı.r kalmışsın. Ya· 
zık değil mi sana? .. Sana, kcdı
nın, bir erk •k hayatında ne de
mek olduğunu C: ~ .:etlıim, haya· 
tın tadını öğretiı : .. ı. 

Hulki eve dönerken. - değil 
yalnız evlı'nmek - hayntm en 
büyük kararlarını vermiyc, en 
taşkın çılgınlıklarım biran için
de yapabilmiye kendinde kuvvet 
ve h~ves duyuyordu. 

* * ~ 
Onu evine bırakın. kendi ka-

pısını açtığı zaman, ev sahibi 
Lutfiye hanımı ha.lfı uyumamış 
buldu. 

Hulki sarhoşluktan yıkılıyor
du, Lütfiye onu ko!undan tuta· 
rak, bir sevgili ıtinasiylc odası· 
na kadar çıkardı. Bir şC'y isteyip 
istemediğini sordu. Hulki ı1c 
istediğini anlatacak halde değil
di. Şarkı söyler gibi bir §eyler 
mırıldanıyor; karşı1d evin kadı· 
nmdan biltiln tafsilatile b:ıhset· 
mh•e çalışıyordu. 

Bu arada o k dmla evlenmiyc 
karar verdiğini siıvlemişti... 

* * ~ 
E~i gün Hulki, ö ·tcye doğ-

ru ancak uyanabildi. Liitfıye ha· 
mmm hazırladığı kahvaltıyı ya· 
rım yamalak yedi ve "Allaha ıs
marladık" derneği bile unutarr.k 
dofu'uca karşıki eve gitti. 

Fakat kendisini karşılıyan hiz. 
metc:i, ha.nım'a görüşülemiyece· 
ğini sövlüyordu. 

- Sebep? 
Yukarıdan hanımın sesi İ§i

tildi: 
- Sebebi meydanda! Ben, ev· 

1 
m •v0 nda su mesrleııi, pamuk yağı 

lı ndamlarln bir kere d.1ha vle- kullanılmış bulunması gibı çok mü. 
necck kadınlardan de<ıtım. hİM" ııen noktalar \'ardır. 

- Ne demek iı:;tiyoı ·Ur.uz? rn·er lnraflan 81hbat vckA.leti 
- Ne dem k istıycc~~ım. ış ts•anbul l:oopcrtifi yağları i iyle 

meydanda. Bu sat-a•t ~ı ktmdı•n t,:ok yak·ı1d'ln. elı~mmivNle nla
buraya karınız g-eldı. Ltur.fuf,u· dnr olmuştur. Tctl,ikat yapılmak 
nuz evin sahi?i sizin ka,.:mzm·<;. t dır 
B~~ seneden beri beraber J _şry·or 
mussunuz da neden saklı~ orsu
nmr.? Hem sızın, zanneUVıın gi· 
bi paranız da yokmtıı~ ... J\IaaF;ı
nın bir kısmım belki ~>ıril<tıre· 
bilmiş, §Öyle böyle bir mcmur
mu~unuz? 

- Peka!f:., y:ı evli olmadı~ımı 
isb.tt edersem, p:ı.ram olmadığı 
halde yine tcııimle evlenr •• c 
misiniz? 

- :vativen: 
-- Ciddi mi sJylü) orsunuz? 
- Bu gibi i !eı -~ şaka etmek 

iidetim değıldir. 
Hulki d~ünerek eve döndü. 

Lutfiye h:ınım orian daha ziva
dc düşünceli ve henüz güzell~ği
nı muhc>fm·a eden yfü,'inü "TCnk 
bir kırmızılık kap:nmış g~'rünü· 
yor. 

Hulki, tY.-ş ::ıenedenberi karşı
sında görmekten. artık b<>111i~ine 
sinmiş olan bu kadmıı mfünkün 
oldu~u l<adar yavaş bir sesle: 

- LOtfiye hanım, dedi. kanı 
ki evde oturan kadına gid:!rek. 
kendisine, benim kanm o duğu· 
nuzu s(lyliyen s;z misiniz? 

- Evet, Hulki bey, beni nffe· 
din! 

Hulki b;rde11b•re dPöiQti. L\ıf
five harJI'lı, dnlaun bilek1erin
den ke .. diı;'ne d.)<7ru fe1·erek: 

- Öyle ise bu~;nden itibaren 
benim kanm olaca1rnın, Llıtfivc 
hanım! Akflama sofrayı iki kiııi 
için hazırln ! .. Yarın mi.ira._:a.t
ları ya.oarız. 

Husrev Hida11et 

Zan ,,,ulda~tta 
Kızılay kongresi 

yapıldı 
7Anr,uldnlt (Hu. usi) - Kwlay 

kurumu m~rkez §ubesi, \.'J)lrk kon
•ı c- ini yapmrstır. Ko:ıgr'Jt., ku
ruın•ın bir yıllılt heaabı w• i.şlon 

ı <f Pn gC'"'İrilmio::tir. 
ld:ıre h r~ sec'mi :renıı ıuniş· 

tir. Yeni hcl et, şu sureti"" kurul 
mu~tt·r: 

Birinci rei!I: Dahiliye mUtche.s. 
ıs· Dr. Bn. Saffet Öktem. 

K" tip: ô 'h- tmPn Bn. S•ıad Cey
lanlı. 

\hznPdar: Avukat Hilmi Yiık
f:C'I, muhasip: Brt•, i Rahmi Güney. 

Mer~;inde umumi meclis 
toplantısı yapıldı 

l\kn.ln, (Hu usi) - Vilô.yeti
"l·z umumi meclisi valimiz Sahip 
Örgenin rh•asetind.:? senelik mu· 

~1:-ıntı ın n sonuncusunu yap
mı§br. 

Ton'a11tıda encümonle:rde tetki
ki iltmal erlil"n son işler müzake
re \'C' kararlara bağlandıktan son
rn daimi C'lcümen aznlıklan seçi· 
mi;C' l!~t"l'm·~. gi .. li reyle \'ap·Jan 
se<'undc Yakup Ersoy, Mustafa 
Rnrnı..shı.n, Emin Alıler ve Salih 
f nan.kurun seçildikleri anlasılmIŞ· 
tır. 

Seçi;ın .netfoesi nnlaqıldrktan son. 
ra v~limız bir hiıab"'dc bulunarak 
toplantıya son verilmistir. 
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Nlbal zafere kadar 
harp edecek 

Yagoslavyada 
tevldlat 

grrıd, 7 ( A. A.) - A a1'.l 

an mdan. 
7..agrep polisi. Splıt'te 8 kışi

den mürekkep bir grupun tevkif 
••c-11' . ...trlmış olduğunu bıldirmckkdır. 
m;.11Punııar Adriyatik sahili boyun_ 
-.-...... kain ecnebi devletlere ait ge
... 111.uuu::re ~ e Yugoslav devlet .. 

ı·m!'8 ..... müessesata stı kast v:ı• ·ak
Jnlf.11U'OJ. ~ bıta, bunların bir depo. 
D ltJRm ı d nıi>ydana ~rkarmıştır. 
a~~ill d poda mtih m miktarda ağır 

nk er ve yangın bombalan 
nmu tur. 

M kuf eşhas Zagrcn hapis-
nde bulunmaktadırlar .• 

hkıkatt.ı.n sonra mahkemeye 
I Etl*l~le-ceklercf' r. 

Maitaya akınlar 
şlddettendl 

( \.A.) - Dün 

Almaayadakl 
yalladllere 

t verilmeye başlanıyor 
JlfıT in, 7 t \ A.) B n Z tun 

VAK l T 
Gazetede çıkan btıtüıı yazı ve 
resimlerin bukuku mnhtu.zduJ 

AISON E TA..IUFE8.I 

Memleket Memleket 
tçinde ctı:ımda 

Aytık Ya 155 K.r 
S ayım t80 423 • 
e ayWı 175 11ıcı • 
1 yılluf 11()() 1600 • 
l'arUedeıı Balkan BlrUg1 t~ 

ayda otuz trunııı dtlşWllr. Posta 
btrllğlııe gtrmlycD yerlere aycıa 
~· tınl§ beşer kuru§ zammedllli. 

Abone kaydını bildiren mektuı: 
vo tcıgnu OcrcUnJ abone param 
arn posta veya banka ue yoll:ı.ma 
Ucretınt idare kcndl Uzertne aııı 
l'ilrklyentn ber posta merkezJncff 

VAKJ1"a aboae yauıu. 
Adres değt~tirme ucrcu 26 KJl 

iL~ VUKETLEIU 
l'lcarct UAı:ılnrınuı sanum • ııa 

tın sondan ttJbareD uıuı uytaıa 
rmda t-0, ıç saytıııarda 60 kuruş 
dördllncO sııytad:ı ı: tktnd v~ 
Uçtıııctıde .ıı: birincide 4; tıaııuı 
yanı kesmece 6 liradu. 

BUytlk; çok dernmıı kllşcıı 
renkti uıuı verenlere ayn ayn ın· 
dlrmelcr yapılır. Kesmı UAnlarm 
EaDttm satın 00 kuru tur. 

rıcart &lalıh·et:tt' c Unuyaa 
Küçiüı IJAnlıu 

Dlr defa 30: Ud de!ası 50, oç 
dota.sJ 65, dört de!nsı 7~ ve oıı 
derlUJJ 150 kuruştur 

Selanik Bankası 
\J,F.J DJo~ HEl t,TJ lTMT~ltYF; 

J~'Tt~L\IN \ ]),\\"ET 

S lliı ıı, Bankası hissedarları, Tica. 
ret K.ı ununun 361 inci maddcsıne , 
sus I!lukavcksi hUkUmlcrlne göre, 

1941 wn 1 Martının 31 inci J>azıırtesl 
günü • at 11 d t tnnbulda Gnl tad 
\o~ od cadtl sind<.', A.ssiktırnzionl 

Gen rnıı Hanındaki İdare rn rkcz ndc 
sur tı adiyed lctımaa daı;ct olunurlar. 

1\lt :Z \KEKAT U~ZS.\:\IESI 

1 - ldnrC' .Meclisi ve Milrakip ra· 
porlnrmın kıı ::ıti, 

2 BılA.nço ve Kl\r ı; e Zarar h sa. 
bının t sdikl 11 Mcclilıi İdarenin ibrası 

3 .M dd U ri hitrun bulan :a.r clısi 
İdare ::ızal rınm y rlerin" yl'nıdcn Cızi 
inli?ı b• 

4 . Mccli ı ldare üznsma, şirketle 
ler yl muam ı cd bılm si l in, Tica. 
ret kanununun 323 Uncu maddesi mu. 
ciblnc , JA1.ım gel n mczunlyetm it.ası 

5 - MOrakıplcrlD intihabı ve 1lc· 
reU" :ırm tayini, 

6 Mccl!J:ıi idar Azaama 'llC'ril 
k h kı huzurun t.eablU. 
Uuı.kal .29 •rurk liralık 125 adet 

( \.) • rUbl h!ss sen dine malik olup. 
tn Heyeti Umumlycyc lşUrlk ctın Y' 
v ya temsil cd !meyi istlycn hissedar. 
lar, h s senetlerini, H yeti umuml· 
~enin çtlmarndaD llakal bir hafta ev· 
\C'l, yan 1941 senesi Martmm 24 Uncu 
giinUnc kadar: 

1ST.A.1'1BUL'da: Şirket MC'rkczinc, 
'\C 15 gün evvel, yani nihayet 1941 
senl'al M:ırtmın 17 inci gUnUne kadar: 

SELA.NlK'l<': Scltlnlk Bankası Şu. 
besin 

Jo'RANSA'dıı.: CREDIT FONCIER 
D'AWERIE ET DE TUNISIE'ye tcv. 
dl etmelidirler 

l\IECLt st lDARE 

BORSA 

1 

- Ankara7-3-941-' 

ÇEKLER 6.14 1 
1 8~rlln 

100 Dolar 18!.%0 
100 Fre. 
100 Liret 
100 hvtçre Frc. 
lOO Florlıı 

ıoo Raylşmark 

100 Helga 
100 Drahmi 

100 l..eva 
ıoo Çek Kronu 
100 P~ta 
100 Zlot1 
100 Peng~ 

100 l.<f'J 
100 Dinar 
100 Ynt 
100 lllV~ Krona 
100 Ruble 

29.98 

0,9975 
1.sw 

1%.9376 

U7ü 
ın.ısn 

sı.&ıtı 

- Esham ve Tahvilat 
},rganl 

l"C\ıtı< Enurum 1 
~n ali Enıınım S 

20.04 

Nnas _ );nurum 6 19.53 

n1'8 Er..ıunım 7 ID.55 

....---------~-----·" ................ . 
Dr. Kemôl Ozaan 

t 'rar yollan hastahk 
İarı mütehaaıııı 

Heyojlu bttklAI Oadde9I Nn <ı-

8w'M Pa--ıuı V•W ObaD)'' 

"""""" ~ ftPl,ı 41Zll:ı 

llsıan~uı Levazım amırilgmden verıle~ L harıcı askeri kıtaatı ııan.arı _ I 
ğrd ) zılı çullar kap lı zarı la k ılt 

2.f 3/941 günü aat l ı d 1spartnd 
1 aktır. Talıpl rin k nunt v Ih ı 

b r • aat e\ v 1 Jromi :>ona ' 

( lıı!>I. l\lıktarı 

adrt 

Blıyuk h yrnn çulu 1000 
KU llk havv n culu. 3000 

..... :r: 

ı ut.ırı 

ı•rn 

7ü00 
Hl. 00 

..!6,t.00 

"" 

h nıinatı 
l.lrtt 

• 2 
Jb2,2~ 

Hl87.2ii 
(2 2a 1558) 

Mtitcahhıt nıı.m \ be :ıbına beh ı kilo unn. t lınıın edik:n fıy tı 2 ., ku 
ruş olan 20 000 kllo yUn çorap fpllğJ açıl uretıl 

muştur. İhalcsl 10/3/041 Pazartesi gUnU t n d Ank rı dn M M. v. Sa 
tın alma komiııyonund.ı ynpılac ktır. l'k t min 
namtsl 255 kunı ı lrnml,yondnn ıılmır. ı t ı ı 
ı; kltt homlssonu g lmcl ri. 

.. .y.. 
BC'h nn tahmın dıl • fi ti ı O kuru 

kapalı ?.arfl.ı ek ııtmcyc konmı; tur. lhal ı 21 3 941 Pazaı1 ı gllnu t 
11,30 da Anknrada M. M. V. &!tın atma kon ı yonundil. ynpılac ktır. llk te· 
mlnatı 1275 lıradır. Ş rtnamcsl ko 11 yond örillUr. Isteklil rfn kanuni ve
Blkalariyt teklif m ktuplarmı ihale atınd n blı saat c\V ı komisyona VC'r. 
melcrl. (2057 - 1748) 

~ . . 
.A gıda yazılı m \ om r.a" rl·k a <'k ıltmdC'n hizala ınd yazılı gun. 

saat' mahnllcrd ki aslterl ın n•ma komisyonl rında yapıacal<tır. 'flıple 
rin belli vakitlerd alt olduğu ko~nı ona i?'t'lnıl'h rl. Şartnam ı ri ı,omlsyon 
annda. görüllıı. 
el~~· Mlktan 1\ıtarı Tem.nah lhıtlo ı;un, 611Clt '" m:ıhallı 

Lim J.ım 

Buğdav nakli. 1000 ton 60 Çorlu 14 3 941 14 

Hayd:ı ı paııad n Tekirdağınn. 
B )?.ı k..ızan 2 O nd t l~.7ııo ımı F. urum 11/3/941 11 
Un. 100 toıı 20.000 JODO Çana le kal 24 3 941 11) 

Sığır el 20 ton Çr zkoy. 10/3 ou 15 
(2061 - 1771) 

'f&rlllJe "aauıurıye11 ' 
ZiRAAT BANKASI 

Kurul~ tarihi: 1888. - Sermayesı: 100.000,000 Turk Li~ı. 
Şube ve Ajans adedi: 265. 

Zirai uı ticari 1ıcr nevi banko muameleleri. 
Para biriktirenlere ı8..800 Ura lkraml)e veriyor. 

•rant Bıuıkasmda ırumbe.rab ve lhba.nm tasarnaı ııe .......... __,rı:ı eıı u 
50 Uram bU!unanJara senede 4 defa ekilecek kur'a Ue aşağıd&kı 

filAna göre ikramiye dağıtıla<'" trr. 

• aded ı.ooo Ural~ ı,ooo tlra 100 ııdoo 50 llrıılık r,,ooo lln• 

ı .. ı;oo .. ı.ooo .. 120 • ıo • •.soo .. 
• • •ao • ı.ooo • IRO tO • 8.%00 • 

tO ., 100 • 4,000 .. 

OlKKA T: Besaplarmdakt paralar b r ıene tçl.nde l50 Uradıu:ı ~ ~ 

~tışmlycnıcre ikramiye çıktığı takdirde % ıo razıa ivle vertlccfktiı 

Kur'alaı aeııede • aeta: ı EyltU J Blrlndkanun, ı Mart " 1 Baztrat 
t&r1hlertn<1e çekilecekt.ll'. 

~ mema ve Tiyatrolar 
$ehir Tiyatrosu 
~pe .... Dram laammda 

Akpm ıo.ao 

Metal eler 

4 * • 
latlkllll OIMWeıD llomedl lmınımda 

Gllndüz 14 te Çocuk Oyunu 
Ak .. m ıo.so cıa: 

Satılık Köşk 

1 

Kiralık Odalar 
Her ctlD cllede çoeuk telD9llle.ı1 

kin bilet werilb 

ratıh Karıırnan cndde"i No. 8 
F.r-' \k koınls~ oncııNCı O mıuı o-

Beyazıt, LAleU, Aksara·ı Ş<-tıremf 

ıı ve Topkaprya otobtı.s temin olun· 
r.uştur. 

Sahibi: ASIM US 
T"1asıldığı yer: VAKiT Manııa.~ı 

Umum ne riv tı · 1 re dt'>n • 
"lef ik Ahmı>t SC'lsengn 

yun. (S5lll) 

ZAYi 

--

~------1941 IKRAMl 

T. ış Bankası 
1941küçük 

ı adet 2000 Liralık 

• . 1000 • 
t • 750 • 

' • 500 .. 
il • 250 .. 

85 . 100 • 
qo .. 50 • 

300 .. 20 • ) asarruf Hesabl~n 

IKRAMtYE PLANI Ke,tdeler: 4 Şubat. 2 
tos. S lkl.ncltc rtn tarl 

1 ................................................ -ı 

Kıymeti Pey kçt'81 
L. K. L. K. 

97 50 7 50 Çar§ıyıltcbirdc hazır elMst>Cller sok 
k!nm tama ı 44 O. 

140 o 10 60 

791 02 5n 50 Koca .Mustnfapa da C nbazlye mnh ı 

cld yeni Abdullsh cicd sokağında ı 2 
oo odalı han nı:ı tam mı 7J94. 

Dev1et Demiryoltart ve Lim 
işletme Umum idaresi 

.Muhammen bcdclı ıoeıoo Ura ol 
t<.1.1941 Salı gılnll s ı., "' kop ı· 

tın alınacaktır. 

Bu i.ı e girme!< ıstly nl nn 75(1 t Y di;> z lll> lır ı rnuv 
11 kanunun tayin ettiği v l.knl ı v tekliflerini aynı gUn 
ıwmisyon rcisHğine vumcl ri ı ıummr 

Şartnam lcr parasız olarak ı' nk 
da Tu ııum v ~v fıığınd n cı ıtrl 

ıstanbul Beled ıv 
ııanıarı 

EncUmrnde yapılacaktır. T ı pi 
941 yılına ait Ticıır t od 
l<:;n<'Um nd bulunma:an 

.. 111111111111111111111111 .. 111111~rT.!~~«~2!1'r-.1n1111111111 .. llll 

VAK 11' matba 
K ilap kısmını 
tanzım edip 

qenid 
açmışl 


