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fa 
izmir - Aydın yolund 
bir-tren öprüsü çökt 

Lok o motifle i_ki yo:cu vagor, u devrildi 
., ingiliz kıtaları "2 ölü, 15 yarah var 

t q~ Bin gaziYolunda Yaralılar Aydın haslaha-
;ı.v ba,ıvck-ili bir~~~ ;1.:,,,rı::.ı:,artim lidc.-ô Maçekla si rene e ll e Sİ ll e k Q l d lf ıl dl 
Ugoslavyada 1 • • d · ı Jzmir, 4 ( A.A.) - Pazartesi la iki yolcu vagonu devrilmiş-

Amiral Darla.11 

1 
n 

Par iste 

') ıtalvanln gır 1 er günü saat 19,20 sıralarında baş tir. 

<-YefkOVİÇ •v ~=s!!a~rnı!!~~r ~i~ı ~~~~ :~ess!af:athaı;:!~ fi 
~Ukomeli ikinci Fransa ve dıger Eritrede ve 1 arasmd• k'.lom~~ uo __ 84~ d•: :::,~~- ~:ra,~~~.!:tirl ~1'. 
"ıldo··num·u· memleketlerle Habeş's t d , bulunan koprunun bır ayagını na göt üriilürken yolda ölmüş_ ' . an al altı oyulmuş ve a.ynı gün köprü tür. 

• • 22,50 de Alsancakdarı. barel:t .. 1 , Diğer yaralılar A.ydm hnsta-S u l h yapacag...,; f İngıhz askerlerinin 'eden 1307 ııumaralt yolcu kata- 1 nesine nakledilmL~lerdir. Yazan: ASIM US 
~ dost l 'ugosla\'yada Z\·ct. 
~likünıctı iktidar me\"kilnc 
~ e.t il lldncl yıl dönümünü id· 
~ Zt Yor. Geçen iki sene zarfın· 
~~\iç kabin 1 büyük A\·
' ' l'anı ka1"5ısmda. millet 
~._.. leıkettn menfaati Uo dün· 

Lava ile 
görüştü ilerleyisi devam ediyor 1 r~. ~~ k~prüde~ .. s~rken k~p • ı Kaza ~ahalline lzmir ve Ay. •• 1 • ,.; runun çokmesı uzerıne makine dından ımdat katarları scvko-

S Oy enıyor Kahire, 4 (A.A.) - İngiliz ve "Tkf!C::lllda. bulurum fwxun lwımuştur. . 
Amiral Parise 
gİbneden evvel 

. "Cl~ lllı11n icapla.nnı tam bir mu. l ~etle t elife muvaffak olan 
~rda k endi hudutla.rı 
~ entnlyetln muhafazasına 
~ ~ ...._~en hükümctlerden biri· 
~ ıı..~ itibarla ciddi takdirlere 

~~ı,ı;ır. 
...... ~ Zrntko\'ir; hükumeti 
('\ ı..~. geldiği 7.am&.n h enüz A\'· 
~ ~i patıamı, dcğUdL Pa
~ \li k facianın ilk alD.m~tlcri 
~ tün dehşeü ile me~ dana 
~ • lla.rp ~arşısmda Yugos· 

~-=~· nazik bir \11Z.iyct1c bu. \ S Tabii olarak Zwtko\ iç 
~ in vazifesi de o dcrcce

t...~'l et peyda ediyordu. 

ra'lltıerlD h A.,O!l. umumi karargahının tebliği: 
u u.,, a Tra:blusta: Garba doğru Heri 

Çapta bir ab i t' yürüyüşümüz devam ediyor. Ş 1 ye ı Kıtalarnnızm ileri unsurları 
Fransada bulunuvor j dün Sireneye girmişlerdir . 
~e\·york, 4 (A..A.) - Nevyorl· Eritredc: İtalyanların Agor-

Taymle gaztcsiııin lspanyadıı. Port dattan ricatleri devam ediyor 
Bouda bulunan muhabiri yn.zıvor: ve krtalarrmız Kerene yaklas. 

.Almanya ile Fransa, İtalya ile maktadır. Barentudan kıta.lan -
Fransa ve İtalya ile diğer memleket· mız cenup istikametinde düş. 
lcr arasında sulh yapılaca •ı yen!dcL mam takip eylemektedir. Esir. 
bahis mevzuu olmaktadır. H->rbln ye. !erin kat'i miktan heniiz tesbit 
nl bir duruma girdiği h r tıır ... ftıı. ita. edilmemiş ise de bu miktar çok 
bul edilmektedir. büyüktür. 

Mesele bu yem durumun askeri msı.· • 
!ılyette ıntdşa! edip 1:tmlyec $tid.ir. Dı .Ha!>eşıstanda: Galla:batın şar 
tiyaaette lht.laMı olan bazı kimseler kında Metemma • Gondnr yo • 
bu durum dcğlşlkllğinln diplomatik ve lu üzerinde ileri yürüyüşümüz 
ya siyasi yollardan idare cdilobllecczi devam etmektedir. 
fikrindedirler. 1 Dukana cephesinde zaptı tf'b 

Tarite Koalisyonlnrm m1Jkadderntl !iğde bildirilen iki hudut kara. 
her zaman en zayıf ortağm mukadde. kolunun ele geçmesi neticesinde 
ratlyle halledilmlııtir. Halen mevcut (Devamı 4 ilnciid.e) il a b c § i ,<J tan <la it.alyau kamyonlan. 

Fıansı z do · 
nanması ıın 

ımparator:uğu 
müdafaaya hazır 
oldu~unu söy:edi 
Dem", 4. (A.A.) - Rte:.:anı Aj r 

ından: 

PariBten bHdirildiğine gorc Amlra ı 
Darlan, c.llln SU!eradan Fernand Bri 
non hazır olduğu halde Fra.nsanın t! 

muml elynscUne mUtealllk meselel 
lıakkmda Lava! ile uzu:ı bir görü:m.:: 
yapmıştır. ~ 1q hidiSeJcrin lnl.i~fı ~ö • 

\' l' ~ta. Yugoslav kral naibi .._ •ıı~~ olduğu h alde dost mlllc
~~eti kcndJ~lnc t erettüp 
" ~ro vazifeleri ifa için h er 
~ ~ Yetleri haizdir. ?lı'U-0kim 
~~eden evvel Hm·at mcselesl· 
'-'~l~tir. Me mleket dahilin
\"lllt. ~bir blrllk v licucla ı;ettr-
1....~ry an sonra orta A\·ruım· 
~ it an harp yangmınm Yugos. 
~ ~ lltlutJarma slm yct etme· 
~ lizrm gelen t edbirle ri el. 

vaziyette bu ortak a§lkAr bir surette ------------------ ------------------- Vl11I, 4 (A.A.) - D.N.B. bildiriyor 
Amiral Darlan bu nk§nm nırıatt>n 

Vl§iye donecck ve gelir gelmez Marc· 
al Pctenlo görüşecektir. 

~1-r Amıwutlııktan \'u ıııı 
~ilci taarruz ettikleri zaman 
~ lrılıharip de\"lctJc müşterek 
~ lıır ~unan Yugosla\'31\nın 
~ ~ıYaset takip edece._. m" 
~SJ;l~yonlu. l!llhıı h ti.1-
~.,,~ tıl ola n, fakat İtalvaıı 
~ bir den oldu~"ll hakkında- u 
~ ~~l<anaat mtmmt buluna n 
~~...-clcrin Manastır ehri. 
~ b-. rdnnan ettiği '\.ıaldt yan
~~ .. dost m emlekete slraye~ 
\.~ ~nk artmıştı. Zve tkoviç 
~ bu buhranlı hiidiseJi de 
~,hı §CJ'nf ' 'c haysiyetini 
~ Ilı etıneıc tmrd ile geç.işti r· 
~ .._,11~\'affa.k oldu. 

ltalyadır. 

Bu memlekette dahili kargaşa.lıkl!).r 
çıkıp çıkmaması ikinci derecede ehem 
mlyeti haizdir. MUhlm o!an şey askt>. 
rI ve babr1 kudretidir. Halbuki bir çok 
memleketlerin deniz mutchruıınslan 

İtalyan donanmamnm c!ddl bir ıııuvaf 
fakiyetsizllğe uğradığı fikrindedir. 

(Devamı ı, iinciidc) 

YUNANLILAR 
Cenubi Arna
vutluğun kilit 
noktası olan 
Trabişi'yi 
aldılar 

ltalyanlar Tepede len
deki iaşe maddelerini \ ~a beraber Jta.ıyan - Yu· 

'\ı.. bıi: henüz sona <'..mtl · değil. 
~l'r taraftan Ronıaııyada yakıyorlar 
~ .\t \ e gün g~tlkı;e mlktan ltaıyan - Yunan harbi Yut!anlıla.r 
~ "fıe.ıi:;:' kuYvetlerinln bundan lchınc yeni bir inkl.§at gösterr.ı!Btir. 
Cı. '-ı ı:l!t nlarda. hcrhan~ bir ha· ' YuruınWar ccnuml Arnavutluğun kilit 
·~~nıiyeceğini tayin e tmek noktası olan Trabişiyi zaptc~lcr
"-"''-')·~z bir şeydir. Onun için dir. Burası bir çok mUblm yolların 
\".."ıı ttıuha dahi samimi ol~~k geçtiği bir geç!t idi. Uu geç!Jln zap 
:: Ilı fa7,asına ~.alısan dıgcr tından sonra YunanWanı bir çok is 

S lqŞa~rnlckl'tleri glhl hfullsell'l· tlkantetler. ve bilbass."'\ Bcral yolu 
~ "tıııl'kını ~terin bir dikka tle t a· açılmı5tır. 
\.~'it 1 ••dır \ e ttiınıliye kadar _ 1'8dyo Gtt7.flteslııdcn -
I~~ b h iikümctiııln giistcrdiği .\ Una, 4 (A.A.) _ Rcsmt Yunan 
~~~Undan sonrası itin mu- sözcfüıO bu ak§amkl beyanatında de· 

~'1111~ b ternınah olabilir. ıniştir ki: 
';tııı~ tr arada. ismini takdirle - 'rcpedelende bUyük yangınlar ' 'ta,.. icap eden bir adam da. \il ~ille. no da llm'&tlarm lide ri müşahede cdllmekUıdlr. 1talya.nlann 
\ı~ ,~r _ f~ek'dlr. Zira dokt-0r burasını bo§altmaya haZırlandıklan 

~ .. a - ve ia§e maddeler!nl yaktıktan onla 
L '-aln gu tos 1989 tarihli iti· §llmakta<!ır. 
:"il~ ·,i'&raJc l'ugosla\'ya cami· 
~'a (' nıemfokctin istikla lini A tina, • (A.A.) - DUn akşam neş 
\"'-ıa f'd4'{-eğini iliin P.tmekle redilen 100 numaralı tebliğ: 
~"-~n ulhuırn bor.mak 1~11. Mahdut keşi! ve topçu faruiyeU ol· 
,''>, ~ lnıtJlerin üınitlP-rinl kır· muştur. 
~Qe ha~Jcett Uo kendi mem- Atına. ' (AA..) - Dlin alqam Ati 
ıı., ~~~~ kadar insanlık na· naya gelen haberlere &"Ö !'l'ı yPnl ileri 

--.ı:ıtı bir Jıb1net yapuu,. hareketlen yapan Yunıınlıınr flmdl 
(Deoo"m ~ üuciiile) 

ltalya ile yen·den ticari 
münasebala · b8şlıyoruz 

Vi§inin siya.st mahfillerinde beyaQ 

olunduğuna göre Amiral DArlanm 
:Mareşal Petene raporunu yaprıkt.nn 

sonra Parlstc ggörUşmQş olduğı.& l:tm· 
sclcre Mareşalin hatb hareketi bak· 
kında m&lUnınt vermek iızerc yakın 
da tekrar Parlse gitmesi mubumeldir. BreSt 

limanına 
305 inci hücum 

!Mal mübadelel 
edeceğiz Eden 

Habeşistanın 

Londm, 4 (A.A.) - Amiral Darlan 
Parisc hııreket etmeden evvel beya 
natta bulunmuştur. Llyon radVt'ISU U 
neşredilen bu beyanatta ami"S.l 'Oar· 
lan, Fransız !Dosunun, F'ran.!ti. 1"arcm 
altında bulunduğunu ve bul~makta 
devam cdeccğinl ve Fransız lrı.';>arator 
luğunu nereden gelirse gelsi:ı blltün 
hUcumlara kar§l mUdafaa eyllyeccğln. 
eöylcmlştir. 

yapıldı 
Geçen ay zarfında 
İngiltere üzerinde 

Z3 Alman tarrares" 
dlşGr1lldl 

ı..ondra, 4 (A .A.) - Brest limanı 
na karşı İngiliz havn kuvvetlerinin 
805 inci hUcumu fena hava şıırtıannıı 
rağmen Pnzarteslyt salıya bağlıyan 

gece yapılmıştır. PHoUar, yalnız he· 
deflerlne varmakla kalmamış, fakat j 
bombalarını atmak için müsait fırsat 
lan beklemek imkAnlıırını bulmuşlar
dır. Hücum, sahil muhnfnzn scniBle· 
rine mensup Jki bomMrdıman tc~k
killü tarafından yapılmı,ıı ve hlicum· 
larm her ikisi de çok muvaffak ol· 
muştur. 

Gerek Almanlar tarafından, gerek 
tnı;-ll!ucr tarafından hava Caaliydinln 
mahdut mahiyette ynpılınaSl, her 
halde kıta üzerinde hUküm suren çok 
fena havadan inbia.s etml§tlr. 

Hüküm.et. Italya iic olan ti
cari ~yetimiz üzerinde yeni 
bir karar almıştır. Bu karara 
göre, İtalya ile yeniden ticari 
münasebetler başhyacakbr. 

Bu münasebetler 2. 13055 nu· 
maralı kararname hükümleri 
dahilinde ve aynen mal müba . 
delesi şeklinde olacaktır. 

Bu kararname, evvelce ıneri· 
yet mcvkiine konmuştu. Karar. 
name ,hükümlerinden biri, Ti
caret Vekaletine bu ticari du . 
rumn ithal edilerek memleket· 
ler hakkında salahiyet verdi. 
ğindcn, Vekalet, ahiren İtalya 
hakkında bu kararı vermiştir. 

İlk olarak biz, İtalyadan 
mal itlıaJine teşebbüs ve ttaı· 
yan hükumetini bu karardan ha 
bcrdar edeceğiz. İtalyan hüku -
metinin muvafakat cevabı gel_ 
dikten sonra faaliyete geçil"'
cektir. 

Llyon radyosu. dUn bundan kşke, 
hük1l.metın gençliği bUyUk mlktard:ı 

" Haile Selasiyenin , bahriyeye yazılmaya te§vik eden biı 
• t 1 k h k l beyannamesini de neşretmişti ... 

müstakbel statüsü 
hakkında beyanatta 

bulundu 
ımpara or u _ u u runu ı..ondm, 4 (A.A.) _ nnn Lyon rnd 

tanıyacagız,, yosu, son zamanlarda Mareşal Petcn 

1.A:mdra, ı, ( A.A.) - Harici -
ye nazırı Eıden bugün avam 
kamarasında Habcşistanın müs. 
takbel statüsü hakkında beya
'tıatta bulunmuştur. 

(Devamı 4 ilncü.de) , - ' 
üçüncü Sultan 1 

Eden dem~ir ki: Mehmed•n 
Kraliyet hükumeti müstakil 

Ha.beş devletinin yeniden orta. su·· nnet du·· g"' ün u·· 
ya çıkmasını hüsnü telakki c· 
decektir. Kraliyet hükfuneti im. Üçüncü Murad zamanında 
parator Haile Selıisiyenin hU· elli iki gün devam eden ve Os-
kümdarlık hukukunu tanımak. manh devletinden başka he. 
tadır. 

1 
men o zamanki medeni fılemi 

imparator, hariçten yardım aJakalandıran bu muhtesem -=================- ve vesayaya ihtiyacı olacağını düğün, hiç bir tnrih kitabında 
1 kraliyet hUkfunetine bildirmiş - görlilmesine imkan ohrıyan 

Bu husustaki emir, gümrük. 
!er başmüdürlüğüne ve takas 
limited'e bildirilmiştir. 

50 bin Kanadalı 
aslrer 

tir. lngiliz hükumeti bu hattı tafsilat ile (Vakıt) sütwJa-
harekeUe mutabık bulun.makta. rında nesrolunacaktrr. 
du. Ve 5u fikirdedir ki, ekono- Eserin ilmi kıymetini tak. 

y · d · ·r k t mik ve siyasi meseleler üzerin. dir etmek ic;in, sadece malum 
enı. en. l?gı ız uvve - de bu tarzda bütün yardımlar kavnaklardan istifad" cdil-
lerıne ıltıhak edecek j ve vesaya sulhun akdinde bey· mekle kalmıyarak, inkdfıp. as. 

~ • nelmilel bir anlaşmaya mevzu keri ve Topkapı miiz"lFrinde 
Otta,o, .,ı <A.A.> h.anadtı. te<:;kil edecektir. şimdive kads'" <.>l sürülm,,miş 

milli müdafaa nazırı, dün yaptığı • 

nndahnm, halen 1ng'lterede bulu- HrJ>('Şistanda hiç bir arazi ih _ ka en;: a~ır•mı2 11 un ugıınu 
nan Kanada ordusuna iltihak için lirası olmadığını bir kere dalın l•:ıtrr '1\n { k1rı gelir. 

Bugün öğleden sonra Londrada öğ· 
renildiğine göre, sahil muhafaza ser· 
vislerlnin yaptığı bu hücumdan bn!i· 
ka, Brcst ve Frnnsanm §lmıı.11 garbi· 
sindeki diğer hedcllcr, Paznrteıııyı 

Salıya bağlıyan gece, İngiliz hı.vn 
kuvvetlerine mensup bombardıman 

tayyareleri tarafından da hUcuma u~ 
rnmı§tır. Bir 1nglllz tayyaresi k Yl1' 

tır. (.Doı•amı } iinciide) 

b~yıınatta, pek yakında 50 bin Ka !ngiliz hükiımeti kendisinin 1 v~ikalardan istifa:el cddil;rek 

ı hareketedeıccğini bildinniştiı-. ı teyit eder. ı 
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Radyo Gaze~esi 
Alman • Fransız 

mtlllasebet eri 
Dünya siyasi vaziyetinin ağır-

ğı Alınan - Fransız münasebet
leri üzerindedir. Bu münasebetle· 
nn bir kere daha on JllAna gc~m~
aine .sebep, Almanyanın ışblrliği 

be.hanesllf' donanmayı ele geçir -
mek iQm Vl§i hükümctini sıkıştır
makta devam ctmes'dir. Almanya 
Fransa lle mütarek l llparken 
,İngiltereyi de ç bucak istila ede -
ceğinl ~otm ltte idi. 

Fakat ağustos ve eylül aylan 
Jcinde yaptlğr tanruzlarla buna 
muvaffak olamadı. Lord Halüaks 
demi::;tir k1: Eğ r Almruıya bu ta· 
arruzlar.t hllzi:rn.n ve temmuzda 
yapml§ olsaydı mu~ affak olurdu. 
Şimdi de AJmanyn İngiltereyi mağ 
l{lp etmek ı in Fransı:z donanma
sını istemektedir. Lavn.1, donanma
nın verilmesine taraftardır, Fran
sa Alman iı birliğinin scmbolildUr. 
Lava.Un dahil olmndığı bir htikfı -
met Almanya ile işbirli~ yapması 

phelldir. Almanl'aya itimat ver
mek :için Laı;alin Vfsl bükü.metine 

mma.sı lA.zımdir. Lava! ile Dar -
Parl.sto konu5muşlardır. Al • 

man matbuatı, bu müzakere hak -
landa Fra.nsnrun umumi siyaseti 

e alakadar her mesele glSrilşül -
dU demekle :iktifa e(lfyorlar. Hal· 
buk.i müzakere mevzu.ununun 
La.valin hUkümeto alınması ve d<>
nanmanm mukadderatı oldu~ mu 
hakkaktır. Diğer taraftan Alman 
gazeteleri Pariste kunılan Faşist 
parti De birlik olduklarmı neşriyat
larlle anlatıruıktadırlAr. Lavalln 
Darlaıı ile birlikte Vlştye gittiği 
haıberl de toeyyUt etmeml;ıtlr. Ma.. 
repl Peten mllll birlik kurulsun 
diye Lava lile anlnşmağa taraftar 
olmuştu. Belki Lavali aynı dUşiln-
e ile kabineye de alablllr fakat 
donanmayı Almanya;"a vermesi 
liiphelldir. Mare§al Peten HiUere 
red cevabı verince vaziyet ne ola
cak? Bazı taJı.minlere göre Alman-

Romanyada 
Ly na iştirak edenler-

den 36 kişi hapae 
mahkUm oldu 

BükJ'ct, 4 (A.A.) - Askert mahke
me isyana iştırılk etml§ olan 44 ld§l· 
llill ma.ha.1<t!mesinl bltirm1f ve wnlar
daıı S6 Eim Uç aydan bet seııeye 

kad r hapııe ve 22000 leyden 100 lıiıı 
leye tl.:ır para cezasına mabkQm et· 
mışt r 

Sek..:. IJ§i beract ctmi§tir. 

ESKl LONDJtA SEFlBl 
VATAil."DAŞUKTAN ÇIKAKILIYOK 

llW<l'l'f. 4 (AA.) - Stefanl Ajan· 
llDldan: Dün toplanmıı olan namlar 
ırıeclllılnln lçttmaı sonunda neşredll· 

bUf olan bir tebUğde aon aylar sar
t.ında hl.tmete alınmıış veya tutlyeye 
u~ olan devlet memurlumm va· 
siyetlerin1n yeniden tetkikine karar 
Yerllmlf olduğu beyan edilmektedir, 
Romanyaıım ~ıııkl Londra elçı.at Tl· 

lla'mn, gayri milll harekeU " Ro
lllıeD devleUnJn menatll hlllf.na ar
Mmlf olduğu fnallyet eebeblyle, Ro
mm t&bllyet1n~n ıskatına 'karar _.. 
llllmJf Ur. 

Bundan ba§ka devletin iktıadl fa· 
.. ,.tuı!n RomenlC§tlrilmesine devam 
Jt mest da karar altına almmqtır. 

Taı aıaa11aın 
bir tekzibi 

Sovyetlerden silah 
almak için bir anlaşma 

yapmıı değiliz! 

1941 senesi Villlget Maarif Tarihten: 

ya Fransayı tamamen işgal edo • 
cektir. Fakat hür Fransız ajan5ı 
buna. ihtimal vermiyor. Çünkü o 
zaman Fransa milstC'mleke ha'rbi
ne b:ışlıyacaktır diyor. 

bütçesi 2,300,000 lira B:r devlet inkıra
zının varaiğı ders 

lngiltereye taarruz 
Almanya doğrudnn doğruya İn

~Utereycı taarruz için haZtrlanmak 
tadır. Alın~nya ya 1nzilterC'ye ve· 
ya lrlanı:la~ a askE:r c;ıknrınnyn to
şcbbils ede~cktir. Şaynnı dikkattir 
ki bu istila tc:ş bbUsU ihtimalinden 
en ziyade bahseden lngilizlerdir. 
Halbuki Almanlar geçen ~ n'Z ln· 
gilterenln işgnllnden bahs~diyor -

, lardı. Bu sene ise ancak harbin 
1941 de biteceğini söylüyorlar. 

l ' o Sulh mu yapı acDı'Z. · 
Almanyanın taarruz teıcbbüs

leri şayllar:na ba.z1 kaynaktan ve· 
rilen haberlorc göre Almanya Fran 
sa ile ve lta.lya da Fransa ve diğer 
memleketlerle sulh ynpacaktır. 1-
talyanm muhasım vaziyette oldu· 
ğu di~r memleketler Yuno.nlstan
la lngillel'e olcluğuna göre ttalya. 
nın İngiltere v~ Yunanistıuıla sulh 
~ apacağnu kabul etmek IAzımdır. 
Ancak bu habrrlcrin heyecanlı ha· 
herler yaymak ıtiyadmda olan kay 
nnklar tarafından vı>rlldiği g6z ö
nünde tutularak ıhtiyııtln kabulU 
IA.ztmdtr. 

Amerikanın yardımı 

lngiltereyc l'apılacak yardmı 
hakkmdaki kanun liyihalarmın 
dün mecliste mliznkerelerine baş· 
Ja.nrrken bir takrl'r verilmiş ve Uı.
yihanm iki gün içinde meclisten 
çıkarılması istenıniı;tir. Bu takrir 
kabul edilmiştir. Knnun llyan mec
lisinden çabuk geçmesi için de te
şebbüslerde bulunulmaktadır. A -
yan meclisi dinlemek Uzere Vilki
yi acele Amcrikaya çağrnn11tır. 

Vi!ii tayyare ile Amerikaya dön 
meden evvel seroe.t lrlandaya git 
miş ve Başvekil Valera ileglSriiş -
müştiir. Almanyanm lrlandaya as
ker çıkarması mevzuu bahBOlan bu 
gUnlerde bu görüşmeye ehemmi -
yet verilmek llzımdır. Çilnkll İr
landa Uzerlnde lngiltereden ziya -
de A.meraka mUemlr olmaktadır. 

• A frika harekatı 

ilk tabıll çajjında 
T anınmrş bir mar- oıup a okataımamı, 
kanin Pudralar•le çocuk kalmıyaca ı 

W Malül çocukların da okutul-

1. ması hususunda ilk tedrısat kr amJerı tal< ıt müfettişleri bir toplantı yapa_ 
rak bazı kararlar alındığını ev. 

e Ü 1.1 ITI i Ş .1 velce yazmıştık. Bu talebelerin 
1 ne şekilde okutulacağııu tesbit 

Zabıta tarafından, son gUnl~rde ya· 
pıllll:ığa başlanan cüretkA.nuıe bir 
sahtekA.rlık hAdfseslnl meydıın'l çıkar· 
mı§, suçluları ~altnlamı§tır. 

lddia olunduğuna göre hCLal1v.1 fÖY 
lcıdır: 

Geçenlerde, §ehrimizde satılan ta 
nınmış hır marka pudra, krem ve dl· 
ger müstahzaratul kalltcatnln t.oz:ıl 

duğu nazarı dikkati celbetmi~ ve bu 
hususta, bir ihb.ır vaki olmu3tur. 

Filhakilm yapıllln tetkikler netice 
sinde utılan bu markalı krem pudns 
\'CSalr nıUstahz.:ı.ralmm t.akllrt edUnıı, 
olduğu anlaşılmışur. Bunun ıızerlnt 

zabıta tabklkaU derlnleşUrml't ve ni 
hayct suçluları yaknlamı§tı.r. G!llata 
da kurdul<ları g1211 bir ımaıP•bnn!!de 
çalışan Ahmet Suyolcu He Sn""ıa.tny 

dan mürekkep olan §ebeke, rlün au~ 
UstUnde yaknla.nmı,tır. 

trnalAtl!anede bir eok tUb, krenı 

pudra kutusu ve tanınmıı n.:ı.rkanuı 

ııa.tıte eUkctlerl de bulunmu,t.ır, 

Kahveciler birliği umu
mi toplantısı yapıldı 

lstanbul lthnlA.t ve ihrncat blr!ikhı· 
ri umumt bcyet.1 toplantılnn yaoılma· 
ğa tıa&ılamı§tır. tık olllrak evvelki gtın 
kahve ve çay 1t.1ıa.lll.t birlltl umumi 
hcyeU yapmış, bir senelik meıı:ıI ra· 
ponı okunmug ve yeni idare hPyetı 
aeçilml§tir. Yeni idare heyeti, ıra kim· 
ıselerden mürekkeptir: Hllaey\n luet 
Akoeman, Hasan Umur, HQsamettın 
Gözler, laman Hakkı Tecime1", Ahmet 
Nurt Kahveci, Manol Stranglloa, mil· 
raklplıfe de Anadolu İnkişaf §lrketı 
seçilmiştir. 

Bıından bqka bugün çuval w ka· 
navlçe birliği, 21 lnde de dericiler b~· 
yeU umumlyeel topl&ııacaktır. 

işi etrafında İstanbul maarif 
müdürlüğü tetkikler"ne başla
mıştır. 

Vilayet bütçesinde her yıl 
ilk tahsil çağında bulunan ço
cukların okutulması için mü· 
him tahsisat ayrılmaktadı:-. 

Bu tahsisatın bir kısmı, bina 
in§asma, okUI ders alctlerıniıı 
tamamlanmasına, bir kısmı da, 
öğretmen ıhtiyacmın giderilme_ 
sine sarfolunacaktır. 

Normal sıhhatte olup da bu_ 
gün ilk tahsilini hemen hemen 
yapmıyan çocuk kalmamıştır. 

İstanbul vilayeti bu hususta 
bir çok teşe"'bUslere girişmiş 
ve ana babaları olmıyan stığ
lam bünyelı çocuklar için ayda 
5 - 13 lira arasında pansiyon· 
lu okullar tesis etmiştir. 

Ayda bu geliri veremiyecek 
derecede fakir olanlar da vila. 
yet biitçesinden ayrılan ücretle 
okul masrafları ödenerek ken • 
dilerine ilk tahsil yapma imkfuı 
ları temin edilmiştir. 
Ayrıca İstanbul tarafında 

bulunan çoculdan kurtarma yur 
du da Yeşilköye nakledilerek 
teşkillt ve kadrosu genişletil
mi§tir. 

Mali vaziyetleri müsait olan 
aileler normal çocuklarını bu
raya yatırmalan için pansiyon 
kısmı da ilave edilmiştir. 

Son verilen karar üzerine de 
ilk taıısll çağında olan ve srhhi 
mazeretleri dolayısiyle bu okul 
lara alınamryan bazı çocukla. 
nn ilk tahsil yapmaları imkan_ 
lan temin edilmesi yQlunda ye
ni bir adını atılmıştır. 

Bunların sağır, dilsiz, kör, 
kemik ve sair hastalıklarla ma· 
ifil olan çocuklar da bu nevi 

Beyoğru tarafln
dakı haınamlar 
Sabaha kadar açık 
kalması isteniyor 

Hamamcılar cemiyeti yıllık 
kongresini dUn yapmıştır. Kon· 
gredc Beyoğlundaki hamamcı .. 
lar, hamamlarındaki kırkçe~mo 
suyunun kesildiğini, şehir su_ 
yunun metre mikabını ise, ts .. 
tanbuldaki hamamcılar 7,5 ku · 
ruştan alırken kendilerine 15 ku 
ruştan verildiğini bu tenzilatın 
Beyoğlundaki hama.rrılara da teş 
mihni ve bu semtte!cf hamamla. 
rın sabaha kadar açık tutulma .. 
sı icın teşebbüslere geçilmesini 
temenni etmişlerdir. 

Et motorları şartnameye 
uygun çıkmadı 

Et nakli için belediye tara. 
fmdan üç tane deniz nakliye 
m.otörü yaptırılmıştı. 

Yapılan tetkikat neticesinde 
bu motörlerin şartnameye uy
gun olmadıl?'I anlaşılmıştır. 

Müteahhide müracaat edil· 
miş, müteahhit motörlerin bo_ 
zulduğu takdirde tamir edile_ 
ccğini bildirmiştir. Vaziyet tet
kik edilmektedir. 

Bir komiserin ceza11 
indirildi 

Kapalıçarşı karakolunda Servet a· 
dmda bir komlsor, çarıı lçindP dUk· 
lcAncı Ahmetten 2,5 lira rUşv"t ahra'k 
ruhsatsız ln§Sat yapmaBuıa mUsandc 
etmiş, aı,l!ye yedinci ceza m3hlcemo· 
since • sene mUddetle haplıı Cl'zaınna 
mahkC\m edllml~tL 

Emevi devletinin mkıraJl• X 
ders ve bir hakikati ~htıya)ılel'• 
yor. Son Emevi lıalüesı b rt. 
vanm ailesı efradından . ilt 
bu dersi tarihe şu sözleri 
mal etmiştir: • _.t I' 

' Bütün vazifemiz hük~.o· 
çin çalı§mnk için, biz ~j,4. 
Jarımızı zevk ve sa.fa ıle ~ 
yorduk. Biçare halka yUkl. tıJ 
mız vergıler, onları Umitsi.J -4 
hale getirdi ve bizden k~ 
mak içın duaya başladılat·~ 
Toprağımız ekilmiyor, .., 

nemiz dllzelmiyordu. ldaft dl! 
şmda olanlar. kendi menf~ 
rinı umumun menfaatine ı 
ediyorlardı. Halktan habe~ 
Jer yapıyorlardı. Mentaatl

1
d#. 

ise, en ziyade muhtaç o edl°fd 
muz zamanlarda bızl terk il 
laı dı. Fakat saltanaumızJJJ _. 
kutuıı;t badi olan en mUblıtl ~ 
bep, memleketin ne suretle :A 
re edildiğıne ve etra.fı~ 
ne gibi hadisatın vukua ~ 
te olduihınu görüp anlaJll 
mızdaııdır.,, ~ 

Bu ders, tarihin her 'rJI 
nında tekerrür etmiştir \ft tit' 
zs.man da tekerrür edecek ~ 

Emevi inkırazının ihth'3 J.$ 
ği hakikate gelince. bull~rt' 
meşhur bir Arab tarihi r' 
anlatıyor: ti'.. 

"Emevilerle Abb8.!liler ı -
smda vukua gelen munar:; ti 
kadar vahşetkA.rane olu. ~ 
sun, alemi Arabm fikri ı.n ttf• 
fma hadim bir c:ok avanııl tA' 
lit etmiş ve bir hayli :!ıııt 
birin zuhuruna sebep o 
tur... . il'' 

BilyUk Avrupa harbtnııı~ 
şeriyete yeni bir tekfımill.~ 
si kazandıracağnı söylı .v~~ 
buna benzer tarihi h~dı' 
istinad etmektedirler belk~ 

N~~ 
Fakat bu karar temyiz mahkıımt'sl :-: • • :============~ 

tarafından bozulduğu için Servetin llır-~ 

muhakemeııı dün yeniden yapılmış J e· ı··ıu u·· ·ııe 1 

paranın m.ktarı az görU!dUğtlndcn Ct'· 1 r u n c 
zasr 8 aya indirilmiştir. 

tnglllsler pr1d Afrlbda dört 
cephede taarrm ediyorlar, Hare
klt Mhu1 Avrupa senlılliindedir. 
Erltrenln beşte biri işgal olunmuş.. 
tur. ltalyaıilartn ~I blunaıı A• 
gorta ft Barentoda bir fırka kuv
vetleri vardı. Geri çekilen bu kuv
vetler şiddetle takip olunmaktadır. 
EritredSi İtalyan mukavemetinin 
çabuk krrılması ve harekAtm seri 
bir şekilde inkişaf ettlği anlaşıl -
maktadır. 

Dün araba vapurunun 
makinesi bozuldu cocuklar için bütçede yeni bir Kasapların zam isteği 

fazlalık vücuda getirmemek 

bir yağcı 
thtiki.rdan Adliy~1' 

verildiler 

Yunanlıların bir 
muvallakiyeti daha 
İtalyan - Yunan harbi Yunan

lılar lehine yen ibir lnkieaf göster
miştir. Yunanlılar cenubi Arnavut
luğun kilit nokt:aeı olan Trabi§iyi 
zaptetmişlerdir. Burası bir çok mü 
him yolların geçtiği bir geçit idi. 
Bu geçidin zaptından sonra Yunan 
lılara bir çok istikametler ve bil -
hassa Berat yolu aç11ımftir. Bun
dan· sonra barektlerlnde yeni in
k.i§aflar beklenebilir. 

Şirketi BaYriyenin 28 numa
ralı araba vapuru dün akşam, 
üzeri köprilden yükUıiU 4ldık
tan sonra UskUdara doğru yola 
çıkml§, ancak Kızkulesi açıkla._ 
rma geldiği sırada, makinesin • 
de bir arıza zuhur ederek ma
kine dwınuştur. 

Böylece hareketten kalan va· 
pur, suların cereyanı ile Saray_ 
burnu üzerine doğru düşmeğe 
ibaslamış, kaptan düdüğUnU öt. 
turerek etraftan imdat isteme -
ğe başlamıştır. 

Bu sırada köprüye doğru gel
mekte olan Şirketi Hayriyenin 
70 numaralı vapurunun kaptanı 
vaziyeti görerek hemen yolunu 
değiştirmiş ve son süre.tiyle a. 
raba vapurunun yanma. yakla_ 
§arak yedeğine almış. 'O skUdar 
iskelesine getirmiştir. 

Vapura, başka her hangi blr 
hasar vukua gelmemiştir. 

şartiyle mevcut oktillardan ba • 
zılarmm bunlara taMis edile. 
rek ilk tahsillerini yapabilme
leri imkanlarının teminidir. 

Vaziyet kesbi katiyet ettik
ten sonra okullar tesis edilecek, 
ve buralarda bu çocukların an. 
layabilecekleri pedagoji ve ted_ 
ris usulleri çevresi dahilinde 
ilk tahsil verilecektir. 

Bu seneki vilayet maarif büt 
çesl 2.300.000 liradır. 

Bir amele ayağından 
yaralandı 

KQçükpazarda bir sabun tabr!knsı· 
nın fıçılarını, arabadan indiren amele 
All ile Ahmedln elinden dlifen fıçılar, 
bu sırada oradan geçen tmıallln aya· 
ğma isabet ederek, kendisini :ı.ğır ıııu· 

rette yaralamı§tır. 
Yaralı lıımaU butahaneye kaldırt 

ml§tır. 

- Sen her şeyi biliyorsun Gök p----------.... ------------, 
~cb:a:a:::~~cy= SBLÇU&L&B SARAYINDA N 
Beni çocukluğumdanberl terbiye A k K 1 • 
etilin. Bana bir çok ıeyler öğret- n ara a es 1 n e 
tin. Bir gUn emelime nail olursam. 
bu da senin aayeode olacak. 

- Allahm inayetlle sultanını. 
Hem beklediğimiz gilnlc:r yaklaşı· 
yor. 

- Bugün ve saati sen bilecok
sin Gök Baba. 

- Hiç merak etme .. Yalnız sen 
•bir şey biline. Ben de bir ~ey bil· 
mlycceğim. BI r gUn Gök Baba se
ni çağıracak .. Geleceksin değil mi? • 

- Mutlaka Gök Baba.. 
Gök Bnba Giyasettinden ayrıl

dığı vakit şöyle dil.6UnUyordu: 
Alaeddin Keykubat büyük adam· 

dır. O hiç bir hllkilmdarm yapama
d·ğı şeyler !yaptı. Eğer yerinde 
bir başkası bulunsaydı, Selçuki 
payitahtr çoktan mahvolmuştu. A· 
lıieddin. Suriyeyi de fethetmek is
tiyor. Ama harpsiz .• Küçüle oğlunu 
bunun için veliaht yaptı. Ah ne ya. 
man adamdır o.. Fakat benim gi 
bi bir dfişmanı olma.sııydı, belki da
h:ı çok ynsıyacaktı. 

Olyru:t>ttln dn Gök Babadan ny 
nlmca ııöylf.' düşündli: 

- Ona nc:> çok ş )' söyl~mcğe 
baz:rlanırustım. Hıç birini söyle -
ycmC'dim. F kat o hı:>p!lini biliyor. 
Hep ni " rıacr.k . · 

na: A 5 \ r~ \ "L.ıASlN'IN 
SONC 

Gök Baba iŞi çok iyı idare edi
yorğu. S·1< sık U: kııbadtn önüne 
ç kryor. Ona gflne bit şeyler !3y-
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cvlenmeğe giderken. aöylediğl söz
leri bir daha tekrar etmiyordu. 
ÇünkU işler değişmjş, yeni safha· 
!ara girmiiti. 

Gök baba, Mahperi sultanı da 
ziyaret etmiyordu. Fakat sık sık 
saraya girmenin başka türlü çare
lerini buluyordu. Bir gün Giyaset
tinigizlice davet etti. Kubadiye sa
rayında ne Aliıeddin, ne do Melike 
Adiliye vardr. İki Aşık, Antalya kı
yılarında zevk ve sa.fa sürtıyorlar· 
dt. 

Giyasettin merak ve heyecanla 
saraya geldi. Onu ilk karşıhyan 
Gök Baba oldu, Milst.ıı.kbcl blikUm
dar tebdili kıyafetle gelml.şti. 

Gök Baba: 
- Aferin Giyasetlin, dedi. Bu

nu ço kiyi yaptın .. 
Giyasettin. kendisine yapılan hi· 

tapt.nn adeta UzUlmllştU. Fena bir 
h:ıber verileeekmi5 gibi hüzünle ih
tiyarın yllzılne baktı. 

- ~11.'r yolunda sultanım.. de 
dı. Hiç mcr:ık etme .. 

- Benı buraya niçin çağırdın?. 
MUhlm bir i.s mi var?. 

- Zevk mi?. 
- Hem en güzel blr cariye ile .. 
- Ne diyorsun Gök Baba?. 
- Bu cariye, Alaeddinin Kcy-

kubadm gözdesi .. Melike Adiliye. 
den gizli, ona perestiş ediyor. 

- Babamın cariyesi ile ben .. 
- Ama o bir cariye .. Fazla bir 

sey olanuyacak .. Baban ise onunla 
çok nadiren konuşmağn fırsat bu· 
Juyor. Halbuki cariye Kafkas Uskc
sinden.. Sevilmek, sevmek ve ya
şamak istiyor. Görsen, gözlerinde 
nşk perilerinin uçuştuğunu hisse
dersin .. Kalbinin darabaninı bis5c
dersln.. Bıl.;.<mı döner, gözlerin ka· 
ranr ... 

- Ama, çok tehlikeli bir L, Gök 
Baba .. Biz böyle za.manla'rda zevk 
ve snfayı m1 düşUnmeliylz?. 

- Gök baba gUlUrnsodi. Giya
scttinin omuzlarının sıvazladı : 

- Hani sen bütün işleri bana 
bırakmıştın. Her ee;i ben yapa· 
cnktmı .• 

- Evet ama .. 
- Yok Ciyasettln ... yok sulta-

Et fiyatlnrun tesbiti için ka
sap~ar cemiyeti katipliğinden 
rap0r istenmişti. 

Cemiyet raporu hemen hazır
layarak komisyona verecek, ve 
komisyon perşembe günkU içti_ 
matnda kasapların emsal cetvel 
!erinde yapılmasını istedikleri 
zam teklifini tetkik edecektir. 

İngilizler 40 bin balye 
t iftik a lacaklar 

Bir mUddcttenberi İngiliz alıcıları 

ile tıIUkçller arasında cerey<tn eden 
müzakereler netleelenml§tlr. nk ola· 
rnk İngilizler, şehrimizden 40 t>ln bal· 
ye tiftik satın alacaklardır. Anlaşma 
imzaıanmııtır. Fiyatlar, kll<l başma 
tnglllzler tarafından tekllt et\llen fi· 
yat lle tiftik tacirlerinin lleriye ııür

dtlğQ !lyatıarm va.aaUsidir. 

- Ya Gök Baba.. Sen ki diln· 
yada gözüm yoktur diyordun Para
da pulda gözün yoktu. Niçin bana 
bu kadar hizmet ettin. Evet Giya· 
settin, bir gün bunu soracaksın 

bana.. Fakat. cevabını ya alabile
ceksin, yahut da alamıyacaksm .. 
Belki bunu hiç öğrenemiyeceksin. 
Belki hepsini öğreneceksin. Şimdi 
itiraz etme .. lnan, ki benim iste
diklerim, senin ümitlerin, senin 
istediklerindir .. 

Giyasettln, zaman zaman Gök 
Baba.ya: 

- Böyle olmaz.. Bu işi şöyle 
yapmalıyız.. demek istiyor, fakat 
muvaffak olanuyordu. Onunla ko
nuşurken içi başkalqıyor, hisleri 
dcği._'1.!yor, nutku tutuluyordu. 

- Çok doğru söylüyorsun Gök 
Baba .. Yalnız anlıyanıadım da .. 

- Neyi anlıyamadın ? .. 
- Teklüin mahiyetini.. 
- Şimdilik anlama .. Hem niçin 

anlamıyorsun.. Ben diyorum, ki 
gönlllnU eğlendir .. Biraz 11cv ve 

sevil.. Buna. ihtiyacrn var. Bu eğ
lencenin faydası ne olacak diye 
dilşilnme. Onu ben dilşüneGcğim. 
Ama bir faydası olacağını kabul 
el. 

- Peki Gök Bab::ı .. 
- Haydi, şimdi saraya gide -

lim.. Orada senin için hıızırlnnmLs 
silslü elbiseler var .. Onlan giy ... 

Dün de, iki ihtikar b!d~ 
adliyeye intikal etmiş ve ;,
nunları asliye ikinci ceza 
kemesine verilmiştir. ..A 

Bunlardan birisi, Zind~ 
caddesiııde 68 numara.da P1 '1' 
yağcılığı ile meşgul olan 
nan tebeasmdatı NikoladJteİ. ~ 

Nikola bır kaç gün eV'V'~ 
diye kadar kilosunu 45 kU1_'idıft 
sattığı transformatör fN-'11 
son günlerde pa.hahlaştıi.~ 
ri silrerek kilosunu 55 ~ 
tan Etibank İstanbul bil 
satmış, yakalanmıştı~.--~ ' 

Dığcri de. Yenipoe~J 
numarada tUtüncü!Uk 1"'"1' 
Kevurk Tabakoğlndur. : ~ " 
fiyat murakabe komJsyo --~ 
rafından ~ fiyatı ~-.ı~ "> 
olarak tesbit edilmiş ~ 
yassı pilleri 32,5 kunışa 
tır. ~ 

Her iki ihtikar suçl ~ 
muhakemeleri bu sabah ~ 
ikinci ceza mahkemesinde 
lecektir. 

o • J 
Gaz temizleme ek•PJ 

çoğaltılacak 

Sıhhat müdürlUğU gaz ~ 
temizleme ve sıhhi yardJJll 
leri teşkil etmiştir. ,..M rl_ 

Ekiplerin techizatı ~~ 
birine 111 lira masrafa ill. ~ 
görülmektedir. 8 kişilik$ '11' 
yetin tcchizat masrafı l .~ ~~ 
tutmakta.dır. 'il' 

Bu ekiplerin ço2altıl~ 1ı.; 
tetkiklere devam edilme!\~ -oq 

İnhisarlar U111tJI!' 
Müdürlüğüniifl 
nazaı-ı dikkatin" .,ti 

Göynüt;clü bir okuyucunıtd ~ 
~·or: ~ti 

Göynükte inbl88l'lar i 
müracaat ettim. Münhal ot,,. f 
vu.ifede istlhdamunı Ist<'dfıll~ 
şm otuzb t n fazladır diye~ 
dılar H lbukı b nd n sontfl t' . dt 
§ nda O ıı:ıan Ç'f'n el iıımi1l t' 

• lüyardu. Fa.kat Melike Adiliye ile 

- Çok mühim değil.. Oralarda 
ca.!lm sıkılmıştır. Sarayda §l}yle bir 
kaç gün z&vk Rlmıent istedim... 

nım.. Bana itiraz etme. Bak §U 

yüzümün buruşuklukl:ı.rma .. Bak 
aıı .JC saçlanma_ Bir glln bana 
eoracalmm ki: 

Sarayda Giyasettin elbise>lerini 
giyerken, Gök Baba da, gUzel ca· 
riyenin bulunduğu daireye nasıJ 
yanlışlrlıla girip bir daha ~ıya· 
cağını, onunla nasıl eğlcneMb'ini, 
ona neler söyllyeceğinl talim etti 
Sonunda: ( .Deuonu t1M) 

tnha edildi vı> kE'!lfl <ıi h tctı 
tlfcdedır. Bu n ıl oluvor• 
yeti alfıkndar makamın nB-1 
ka.tinc korum. 



.,;~f!hir Haberlerf· 'Kısa haberler: 
• Hükılmetimlzle Finlfmdt;a ara· 

Küçükpazarda karakol civaunda :'.~·~~:~,::~::.:.!::::~:: 
1 
ıuıoz vesair diğer lptldal m~ddeler 

bir ihtiyar ağır y~ralı bulundu i ~~~~~;::;~=~'.:;:::·::.:: 
1 

!erinin tertihleri için bazı kamrlar al 

Bir kulag~ ı kesılnuş ellerı parçalanmış ~~!ab~·
1

~~"~:~.~~:~1::a ~~::~sat::~~ ~:. 
' lııye nıUdtırlcrı bırer derece terfi ett!· 

adamın hu .. vı"yetı" tesbı·ı edılemedı ıllecekleıdtr. • Mekteplerdeki aakerhı< der11ler. 
muallimlerinin hattada 4 saatten taz 

la ders ''erebUmelerlne dair hukü.net· 
çe hazırlanan b!r kanun lllyi'ıaaı 

Martta BUyUk Millet Meclisine- tevdı 

Ktiçtikpauırda, dUn sabaha karşı 

devriye gezen polısl r, kara\)! clvn 
rında, kanlar içinde yerde ınııv"n 6') 

yaşlarında kadar btr1slnı yarıı.lı ola 
rak bulmu lar ve hemen Cer"ah;ıaşrı 
hastahanesine kaldırmışlardır 

lhtiyaı yaralmm tizerınd hüvty .. 
tini belli edecejt her hangi bir ve.,llrn 
bulunamamış, baygın bır h<ıf,iı '>ldıı 

ğu lç:n de idafesl alınamnmı.t•r 
Yaralının bir kula{lının yal'ısı kPsiı 

mış. ayağı yaralanmış, ellel'"I O'll'C:R 

tanını§ ve \•iıcudilnUn de mutıtellf ye.-

lerınden birçok yaralar aJmı:Jtır. 

ihtiyarın üzerinde para da cıkma 

mış olduğundan kendisinin. '»rL-4; t:t 
raımdıın parasına tamann 'm:nk.la 
\ urulduğu veya her hang: uı, ııeheple 
.)-olu kesilerek yaralandığı un.ınıaktıı 
tahkikata ehemmiyetle de\''lm ohm 
maktadır. 

Adliye dolttoru Nuri H~'"'r cltın 

hmıtıı.hnneye giderek yaralı 'lıt'yar• 

muayene etmiş, ancak bir hııy!I uf.· 
raşnıasına rağmen ağzındım h'C:- bir 
ıA.f al:ıınamıştır. 

Sabıkalı TekgözŞükrü 
Ba9buıtlu Ahmedin para
lartnı nasıl dolundtıdı? 

edilecektir. 
• Ege mıntakaamd& tUtUn 11atışları 

32 milyon liraya yUkselmlştır. Allls 
tahıılhn elinde birkaç mllyonhli< tütUn 
kalmıştır. 

• Ticaret Vekılleli, muhtelit ıtlıalftt 

macıdelerinln piyaaadalti satı,ıa.rındıı 

ı:.pckUIAsyona manl olmak Uzcre yeni 
den tedbırler alacaktır. Vekalet bu 
hususta tetkiklerde bulunmaktadıı. 

• Ticaret VekAletl tek tıp ekmek 
hakkında bir kararname projeııı ha 
zırlamıştır. Bu kararname tatbik 
mevkime konduktan sonra değirmen 
ıcr teabit edilen evsafta tın füpıtmeğt
mecbur tutulacaklardır. 

• Sular idareainln teşkilltı ,.e mP· 
murlarmın tlıbl olacağı p.rtioln lhtl 
va eden yeni bir t&limatname nazır 
lanmıştır. Talimatname müzakere e· 
dilmek tızere umumi mcclie P-vkedil 

B.:1}burdlu rençbcr Ahmet a - ı yolda: mlştır. 
dında birisi, ış bulmak maksa- ı "- Ama, doktor 5'!nde fazla • Bir Amerikan nrmaaı belediyeye 
diyle sehrimize g"elmiş. Eının. para görünce. fazla vizite ücreti milracaatte bulunarak Amerlkadan 12 
önünde birisi aşina bir tavırla alır. ver paralarını bir zarfa ko- / bin metre su hortumu getirtebtıc~gı· 
yanına· sokularak, hemşerisi ol _ yalım... nı blldirml§Ur. Teklif kabul viUmtıı 
duğunu, annesinın, babasının Diyerek. 30 lirasını almış · , ve encUmenden karar almml§tır. 
ne yaptığını sormuş, memleket- zarfa koyarak kendisine \•er. • Beleölye He evkaf arasını•a bıızı 
ten haber istemıştir. mif::tir. Böylece tam Tophaneye vakıflar hakkmda lhtıılf çıkmııtır. 

Bir hayli sudan ho!'ı beşten geldikleri sırada. yabancı Ah. Bu vakıtıann sayıst 40 kadar1n-. Va 
sonra. Ahmet, ) abancıya !!'! bul r mede on kuruş ve~rek karşı- kıflar tetkik edilmektedir. 

mak maksadiyle geldiğim anlat- dan rapor ıçın bır pul al. • 4 tonluk İlgin motoru, evv~lkı ge 
mış, yabancı: j mas~nı söylemiş . Ahmet ~i~ip ce Sirkeci önlerinde bir pmarıdırayll 

-" Ben sann bir paşanın ya. geldıkt~n sonra ıse ken<lısını baştan blndlrmiftir. :Motorun .>Odo.ıı 
nında iş bulurum demiş ve bir bıraktıgı ~·erd_e bulamamıştır. laması kırıldığından Halice alınmış 
kaç dakika ortadan kaybolduk. Bunun uzerıne odasına gele. ve motor bq'laD kara etml9tir 
tan sonra gelmiş ve paşanın ~e.k para ~mı ~çan . Ahm~t, • Bulgaristan yollyle memlek,.tımi 
yemek içmek evden olmak tıar- ıçınde 3~ ~ıra yenne bır yıgın ze yemden kanaviçe, makine ak.ııamt 
tiyle 35 liraya kendisini uşak- ga~te kagıtları bulmuş, hemen ayakkabı çlvt ve malsemeııi, orak, 
lığa alacağını, ancak hiç bir 1 polıse başvurmuştur. ve tırpan. çivit, tlr8f bıçatı. pamuk· 
hastalığı olmadığına daır bir Yapılan tahkikat sonunda lu, şerit, şapka, mobil Yatı geımı,ur. 
rapor istediğini sövlemiştir. dolandırıcının Tekgöz Şükrü a. •Nevzat Acar iamlnde biri.si, dUn, 

Ahmet, bir doktora ~idip mua dında sabıkalı bir r.arfçı oldu- s,so da Kadıköytınden kalkan vapur 
yene olmasını istemis, y. bancı ğu :ı;ılaşılmış. yakalanmıştır. ile köprüye doğru gelirken ktzkuleai 

lstw.nbul Milli f'aııavi Birliijinin yıllık hcııeti ımııımiyc toplantı.sı 
dii ı öğleden sonra 11npılmıştır. Toplantıda bir senelik mesai 
raporu 01..wıarak twtt·iJJ rdilnıiş tir. 
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ac.:ıklarmda denize dilşmU!I, kurtarıl· 

mqtır. 

• Ha bPr aldJtımıaa göre tefırimia 

deki 83 kolcu içerlalnde kanunt y&'" 

hadlerini doldurmU§ olanlar tekaüde 
ııevlrodllecekUr. Ankaradan gelen mü· 
felti§lerden mürekkep bir heyet bu 
kolculan imtihana tAbl tutmaktRdır. 

Ay bqmda bqlayan lmtihaıım bir ay 
devam etıneal muhtemeldir. 

Ada pazarlı F atmanın 
cesedi morga kaldırtldı 

Birkaç gün evvel. Adapaza
rında vücudunun muhtelif yer
lerinden yanmış olarak Haseki 
hastanesine getirilen Fatma a.. 
dmda bir kadm dün ölmilştilr. 
Fatmayı muayene eden adliye 

doi toru cesedin morga kaldınt. 
masına lüzum göstermiştir. 

HAYKIRAN KURUKAFA - Geliyorum Maks, dedi. 
Geliyorum. 

Lorn, piposunun soğuyan 
küllerini temizliyerek kızın ar • 
kasından bakakaldı. 

Bu, hakikaten f'Srarengiz bir 
hadise idi. 

Lom çiftliğe döndüğü zaman 
kendisi icin gelmiş bir mektup 
buldu. 

Mektup şifreli idi. Manasını 
anladığı zaman hayret ve heye. 
canı daha zivade arttı. 

Oda.:rna girmiş, kapısını içe. 
rıden kilitlemişti. Sir Harker
den gelen mektubu tekrar tek
rar okuyordu. Sir Harkerin ver 
diffei talimat şu idi: 
"- Bulunduğun yerde, kcn _ 

disine, Fenton Silveyn adı ve. 
ren birisi var. Onu gözden ka
çırma ... Bu adamın bir şeyler 
rapmak istediği anlaşılıyor. Ne 
\ apmak istediğini öğrenmek is
terim Derhal bildir! 

Lorn mektubun muhtevivatı 
nı t amen kavradıktan sonra. 
zarfı ve ka~ıdı yaktı. Sonra ıs. 
tık çalarak banyo dairesine gir. 
di. 

v 
Cen Milbörn. Lorn ile konuş

tuktan sonra tekrar otomobile 
dönmüştü. Bir şey konuşmuyor, 
sadece düşünüyordu. 

Acaba, Lorn ile konu.ştukları
nı şoför işitmiş miydi ? Eğer i. 
şitmişse, herhalde Silveyne söy. 
liyece.kti. Ve sonra ... Cessi 1 ı 
dan sonrasını düşünmekten 

Çok heyecaniı büyük zabıta, casusluk ve korku romam 
lı.r:11ilizceder. Çeviren: H. MUN/i -

korkuyordu ... 
Fakat şurası da muhakkaktı 

kı. Fenton Silveynin yanında 
} a~mak artık bir işkence hali
ni almıştl. O esrarengiz şato i -
<;ersinde. onunla yapayalnız bu. 
lunmaktan usanmıştı. O kadar, 
ki Valdez gibi bayağıların baya. 
ğısı bir adamla beraber, Lon
dradaki Lotus barında geçirdiği 
bir tek gece bile, her şeye rağ
men kendisi için bir zev1• teş. 
kil etmişti. Valdez, bir rin :;on 
ra, şatoya tekrar gelecek hiç 
şiıphesiz, yine eski sımaşıkhkla. 
nna başlıyacaktı. 

Gerçi Cesei, yalnız o ~eceye 
mahsus olmak üzere Valdez ile 
beraber gezmekten 7.evk almış 
gibi göıiimntıştü. Fakat haki
katte, bu adamdan bütün mev
cudiyeti ile nefret ediyordu. 

Ah, ona bir tokat atmağa 
et:saret edebilseydi! .. Yalnız bir 
tokat! .. 

Cessi buna imkan 2'Öremiyor 
du. Çünkü giriştiği işi, kendisi 
için bir vazife edinmiş ve buse. 
heple yalnız gülümsemek, yal. 
nız hoş görünmek yolunu tut
muştu. 

Fakat bu karannda da, daha 
ne kadar devam edebileceğini 

bilmiyordu. Sabrı ve mukave
meti tükeniyordu. 

Bununla beraber, devam et. 
mek mecburiyetindeydi. Seneler 
ce evvel, kendisine verdiği sö. 
zU, ettiği yemini muhakkak tut 
malıydı. Eğer bu sözü yerine 
getirmiyecek olursa, kendisini 
asla affedemiyecekti. Setiz se
ne evvel bir gece, ölen babası -
nın yanında yemin etmişti. Ba. 
basını öldüren adamın katilini, 
muhakkak surette meydana çı • 
karacak ve dünya yiizilnde re -
zil edip cezalandıracaktı. 

Tam sekiz sene evvel... Ve 
.şimdi hiç yenilmez zannettiği 
müşkülatı önliyerek muvaffa; 
kıyeti bu dereceye kadar getir. 
mişti. Bırakmak olur muydu? 

Bu işi yalnız başına da yapa. 
bilirdi. Zaten yalnız bqma yap 
ması li.zmıdı. Hariçten bir mü
dahale, yardım istemiyordu. 
Lonıa şatoya gelmemesi için 
ya.ptığı ihtarın sebebi de buy
du. Çünkü Lotus barında otur. 
duklan gece, Valdez keııdlaine, 
Lornu işaret ederek onun "İn. 
gili.z entellicens servis,, i tefkl
lltma mensup olduğunu aöyle
mie ve kendisiyle temu etme. 
meaini Umbihlemifti. 

S- V.UDT 5 ~.\T 1Nl 

Girip dlfladlkçe: 

Sinerna haraçları/ 
Dun, matbaada bizun ~azı mUdurü, onünıe el kadar bır kii t 

parçası sürdü. ı::utiın yaprakları açılsa, "Va.kıt" m ancak bir • ,_ 
hüesi kadar bir şey ola.bılen bir el ilanı. 

Üstıindc gösteril~cek filmin adı ve içinde de bır kaç s:.lı 
mevzu hulasası var. Rengi kötü, kağıdı kötü, mürekkebi, hu!, .ı. 
her şeyi kötü bir ılan. 

Karşıdan bakınca, kendi kendiıııze: 
- Eh! diyorsunuz, kağıt kıtlığı bu!.. BU tün baskı iı:leı. 'l 

ateş pahasına çıktığı bir zamanda sinema ilanları ''kuşe" :re b ı 

lacılk değıl a ! .. 
Fakat yaklaşıp da, altındakı en ince puntolarla dizilmiş tkı ku 

çük satın okuyunca, aklınız basınıza geliyor. ÇUnkü bu iki millimi
ni ve mikroskobik harfli satırda, gll7..etcnin mesul mUdürnUn adı ve 
fiyatı yazılıdır. 

Hep biliriz,'ki bn kağıt parçalan bazı smema.larda zorla sıırii
len cerımelerdendir. Size bir damla ışık tutarlar ve sonra ~ rrıniı"' 
otunır oturmaz hemen bu ı18.nı dayayıp on kunışunuzu alırlar. 

Memlekette on kuru5a satılan gerçekten güzel, faydalı m<' -
muular görüyoruz. Bunların meydana gelmesi için en a'2t'~ kırk t llı 
kıı:;i çalır-:ıyor, zekıi., bılgi harcı)'Or ve a1mterl döküyor. Renkli k ı· 
paklar, iyi cins mUrekepler kullanıhvor. Şöhretli iırwUara yazı hak· 
kı veriliyor. Klişe masrafları ödeniyor. 

Bütün bunları da en nihayet "on kunışa'' Mtıyorlar. Ht>m 
madrnbnz \'C müvezzi payı çıktıktan sonra ... 

Bazı sinemalarda dağıtılan mecmua karikatürlPıindP lmn'~ •n 
hiç biti yok. Şu halde ilstündeki fi)·nt nt"yin kanıılığı, hangi cm. -
ğin, kimin hakkıdır? 

Eğer, orada .;.-tlıı;an kadınlara m~ vrrilmivorsj\ bize nı:> '? Yer 
göst<'rmck, karanlıida giren müştl'rilt-rin biribirlerine çarpmam '""' 
rmı temin etmek, znten bu gıöi müesseselerin vaziflcrinden r ı. 

lır. Yok bu, sadece keyfe kalmış bil' bahşiş meseıc~i isr, o 'ı · 18 

''mürüvvete endaze voktur!" diyen meşhur a.ta sözünü çii•nr "p 
fiyat tayin ediş neye? .. Bu harekette sayguınl·ğa ~ze' en b'r al 
sPzilmez mi? Sinemacılar, sayelerinde yM&dtkları halka bot c'u ol
dukları hürmeti ne vakit göstcrecPJdrr'r. 

HAKKI St~HA OEZGtN 

1 GONDEN GONE 1 

Şu Yüksekkaldırım 
Btz.tM şehrimiz spor Mesel~ şu Karaköyü Beyoğ. 

gehridir. Sebebi de, luna bağlayan ve biricik tüne. 
yürUnecek yollarının bir hayli limizin başlıca rakibi megbur 
arızalı olmasıdır. Hele yüksek "Yilksekkaldımn., m kaldırım· 
kaldınmlan!.. .Manialı yarışla. !arını düzeltmek yok mu? 

Emin olunuz. bu tfUniri 
rm yapılabileceği sa.halarm yapmak, şimdiye kadar kim-
alisı<i,Jr sanırım. Ve biz, bu 
} üksek kaldırımlar, hatti. ba.- senin aklından geçmedi. Hal. 
zan düpedüz farzedilen bir so- buki sabah akşam o kestirme 
kağm arnavut kaldırımı üze. sırtı tırmanıp inen akm akm 
rinde atlaya sıçraya yUıiiıneğe . ahalinin sayısına bir bakmıl: 
çalışırken, baeaklarımrza mU. .ı tUnel yolcusun~ aşar ... Para. 
him miktarda akrobatik spol' ; mız vıı:rsa. btraz da yolların 
melekesi temin ediyoruz diye- .• -,_:bu ı:ıevıyl~. m~ olalım. 
b·ı· · . Hımmetumcdl 

ı ırım. Ttlkl'tıJoibôl 

1 Bununla dabe~:;u w~ ~ Demişler. Anladnnsa arab o-
anm~ ur.e gını tayım demeyin! fn.sanlarır 
etrnelıdır. O sebeple. bozuk himmetiyle dağlan bile izale 
k~ı-~an asfalta veya etmek kabildir. Bırakın ki tiz 
düzgünce w~ır paket .~aldırmıı. bu kadarmı da istemiyoruz. 
na geç~~· ben., ayakl8:1°1- HiKMET MtJNIR 
mıza bır zıyafet ~ek,, dıye 
tavsif ederim. Ancak, muradı
mız şudur ki, bazı yüksek kal
dırmılara da, yeni bir hususi. 
yet vermek lilzımdır. O yokuş. 
ları ortadan kalrl:np topra
ğiyle meseli Çukurbostaru dol- 5.2.1941 
duralım demiyorum. q kadar 8.os AJll
sivri akıllılık ~östererek na. s.18 nam 

11.M AJM9 
19.U~ 

?.ara gelmekten korkarım. Fa. pal"(&lar 
kat en ziyade işlek olan yük- U6 Yemek 
sek kaldırımlan, daha kolay · 1%.11 :ıı 

programı 

20.16 RadJ'o 
pu&eel 

zbUFudH,.et 
mücadele edilebilir bir şekle 
sokmaktan herhalde fayda gö
receğiz. 

Cessi, bu Fent.on Silveyn de. 
nen canavarla evveli, kendisi 
hesaplaşmak istiyordu. Sonra 
da kanun müdahale edebilir ve 
istediğini yapardı. 

Silveyn şimdi ona soruyor-
du: 

Davetimi kabul etti mi? 
Bu suali eorarken, hiyanetle 

dolu gözleri parıl parıl yanıyor 
du. 

Yavaş bir sesle cevap verdi: 
Dediklerinizi kendisine 

söylecHm. Fakat gelip gelmiye -
ceğine dair, bir vaadde bulun. 
madı. Bununla beraber, kendi • 
sinin (Sarı çiftlik) te oturdu
ğunu size bildirmemi rica etti. 
Belki de, resmen davet edilme
ği istiyor. 

- Pekala... icap ederse res. 
men de davet edebiliriz. 

Silveynin katibi mevkiinde 
bulunan Cessi da.ha fazla bir 
şey söylemedi. 

Şatoya dönüyorlardı . 
Cessi, aynı zamanda Lornu 

da düşünmekten kendisini ala _ 
mıyon:lu. Herhalde şu dakika. 
da, onun da kendisini düşündü
ğünden emindi. Fakat acaba ne 
dUştınUyordu? Bu canavar he. 
rifin hUJdimete karşı hazırladı. 
ğı bir takım ihanet ve gantaj 
plinlarmda kendisinin de par
mağı olduğuna mı hükmediyor
du? 

Cemi evvela, böyle bir fara • 
ziyeye ehemmiyet vermemek 
istedi. Bumınla beraber. duy. 
duğu heyecan, yanaklarmı kı-
zartmıştı. (lJetJt.mM ,,,.,. ) 

. 
prlular :21.10 KOllDf .. 

JUOA,Jana 21.U 'l'lbtl9e ..... 
JS.06 Ttlrllült-r pılalan 
ıs.ıo OrkNtra 21.M RIJUet'-
18.0S OU'8nd .............. 
18.IOK~ 
18.45 goeak .. ti ıı.at Ajaa9 
19.15 Çoeaklaı' I· 21.460... 

ola rmıalkl mlldfl. 

1 

Yirmı yıl evvelkı Vıkıı I 
~.~nı 

Kaybolan havyarlar 
TUtnn gilmrUA'fuıde 39 numaraılt 

ticarethane namına Novl"ffl•kt'dm 
(Döket) vapwiyle gelen 311 fıçı im-
mızı havyamı gelmeei tle kavtıol._. 
bir olmuıtur. 

!atanbul zabtt&ll bu entettaıan me-
sele llzerinde geni§ bir tahkikata bar 
lamJ§lır. 

1 

i: arıamba Perfembe - 5 Şubat 6 Şubat > 
:ıı.: 
c , - - :8 ····-· ...... Kumt:91 Kaııa: ti 

Vald&ler V ..... ICsa8I Vaut .... 
Gllaetla s.• 1.19 ,., Lal 
dotutu 
ö~ la.ti ut 1.1.18 .... 
bdadJ ıe.ıs e.u ıe.ıı ... 
Akpm 18.IO ıı.eo ILll 11.11 
Yat. -· 1.11 !O.M ı.a 
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Bir albn fiyatı din de 21,40 ... 

kil. 



1 - V AKIT ,; Şt:n \1: lif-il 

Vilki 
ingiliz krah 
tarafından 

kabul ed ldı 
V ilki lngiliz hallnn:n 

istihsal kudretine 
hayranlığını söyledi 

A~rika harbi 

l 
(Bej Ulfl/ı I ıncıde) 

f&ipıtane ölil. yaralı w esir o
hırak yilz kadar zayfot ''crdıı- j 
dik. Bizim zayıatımız ise lıe. 

1 men hemen hiçtir. Bu nııntn.lrn. 
' da diğer bir karakol daha zap-

tedilmi§tir. 
ltalyan Somalisindc genış 

devri~-e faaliyetleri devam edi
yor. 

Nairobi, 4 ( A.A.) - Resmi 
tebliğ: 

nen devriye kolla.rmıız cep • 

Afı ikada ki 
lngiliz hat1a 
kuvvetleıi 

İtalyan muvasala 
yollarına taarruz
larda buf undutar 

r."'~zor·s~at!ı G:çlG 
pa ta ıltlbakı 

kanonu 
Macar med • .-;inc!e 

u.tifakla kabul ediJdi 
Bw:lapcştc, 4 ( A.A .) - Ha • 

..,. s: 

h . b""t"" takal da Kllhırc, 1 (A.A.) - İngiliz bava enın u un mm arın , 
Loocıra.. ıa (A.A...) _ \ilk! dlln 1 mühim tcrakkiler kaydetmişler. ~uv:"ctıorı umumi karargAhınm teb 

.Wverpuı ve Maııçcstcrln ha.sa a u.gr. 1 dir. Sil§.hlan ve techizatlariyle 1 ği. tn 
1 

rl bU 
yan ınalıaleJerml gezdikten sonra ga. birlikte ltalyanlardan bir çok Ingtllz bomba v~ nv yynr,. e 

1 zetecilcre Deyanatta bulun 'lk bu. esir aldık Bizim zaymtunız çok tUn cophclerdc d ~mnnm muvnEa a 

Macar mebusan ı 10clisi, Mn
urı&tanın üçlU pakta iltihakı 
hakkmdakı k~n layihasıyıe 
ebedi Macar • Yugoslav dost· 
tuk paktını ittifakla kabul et. 
miştir. Bu ba:bda :hiç bir müza
kere olmamıştır. 

Siyasi Macar mahafilinde tas 
rih edildiıfuıe göre, parlamento
nun gösterdiği bu • ittüak. kn_ 
ranrıı, hükumetin harici siyase. 
tıni bütün partilerın tamn.m.iylc 
tasvib ettiğinin bir czahiirü ola 
rak telakki etmek lfızımdır:. 

gün kraı ve IU'atlı;eyı görece~ Uml 1 hafiftir. Bazı yerlerde ileri dev yollnrma knt'§ı taarruzıannn d"vam 
dinue olduğunu bUdlraılştir. riye kollarımız diişman topla- etml§lerdlr. bo ba ta 

1 
rt lz 

·· k"l etre kadar ıce · Trabltısta m yya.ro c m 
VUkJyı Ltverpuı halkı gibi Mançe5 rl~ YllZ. 1 ~ I • l d-: dUn geel' Blngaü'de Hırka. tayyare 

ter halkı cıa hara.retle kartıla"tU9tu 1 rı erınc gırer ~er ~rrn.ş erk~· meyd nmo. bir akın yaparak ~rdc 
K&n~t«'rln tıasara Uğnyan nalıa1Je. Topraklarf. tJ u . ~vn)~ .~ • dağınık bir h:.lde bulunan .:ll\§man 
lerinin gezJJ.mesı bir saat iiUrmQ~Ur lkanmla.rIZ dfii~ 1!na e:tUnc old~k a tayyareleri üzerine bombalar c1.tınış· 
Her yerc:k: ve her ııe.fertnde Vilkinln 1 l rta 1 •• tşm • I d" • lardır. Birçok binalarda btiy\\k ya.rı 

1 
arını g-os crmış er ır. 

otomobilı durunca ve yavaşm\'lllc-o F 1. ti . i . bil ""k b" gmlar çıkmıot.ır. 

Bresl limanı 
bombalandı bey~ bir tı&lk kUUest ot.>mrıbUi aa ıve. erım zın vu. ır 

aa.rarak elini sıkmadan kend .nnı !:!•. kısmı katıyen yolsuz ı:raz•de ve Berce'de ııımend.ifı'r lst.nsyonu şld· 
..... -.•n"-ya bu kıtava mahsus ~etin whava JcUe bombardıman cdllmış ve yollar (Bn_q tarafı 1 mcidc) raıunamıoıar ve ona: """'- ~ l dti to ı bir kil -.: 

ve cotn"afya şart arına ragmen 1.Wırln.1e ~nnm mo r u •·" Londra -ı (A.A.J - Gcı:en ay zar &iduı ... ıı uarbelere oaııJ tabammW eu. ,.. • ı tu 
cerevan etmektedir. ye kolu tahrip 0 unmu§ r. ~da yani ı SonkA.nundan sı SonkA. ğlmlzi ıınıaunız ... cemışlerdlr. Ö 

Kahire, 4 ( A.A.) - ğrenil- DUn bUtUn gQn avcıianmız mitral nuna kadar İngiltere veya adalarına 
Vilkt, gazetecllere demlşUr ki: diğine göre. Ba.rentu p:ı.zar gti· y6Z atc§lerlyle d~ b.u"palamış yakın yerlerde yapılan harcMtta tek 
Amerika dahili harbınde ,Imallile. nü saf ak sökcrk"n zantedilm: ~- !ardır. Slonta ne Tecn~ arasında blr lnglliz av tayyaresi ka,iıJ:l<illme 

rın cenup ıımanlarını abluka etmes tir. Agordat ve BaTentı.ınun iş. -Buraao Barccnin 16 kilometre il& ml§Ur. 
Mançester mmtaka.Bında se!alt>t ve ı~ gali ile ftatyıı,,~·n·rn Eritredeki dar §arkmdadır- yol boyunca ~ekil Aynı devrede dil§D14D lnırUwe Uze 
ıılzllk tıaşgöatermeswe scbeb olmuşsa ilk mlidafaa "'ntlan yarılmış mekte olan dUşmaı:ı nsker kıt.nlannn rinde veya lnglliz adalarına ya.kın 
da endüstri bakımından zarar vuku bulunmaktadır. ayn ayn attı t rruz yapılmı§tır ı yerlerde 23 tayyare zayi etn•ı.~tir. 
una ve amele sııutuun aetalete marw. I l . D t erci nlml~Ur· B1B AUL\N TA Yl' ARESt 
kalmasına raıı.-men Man-ater Amerl. Barentuda talyan garnızonu- ~manıı agır Z&J.)-a v , . •· 1L O l~ .. 

t>·~ .. - nun mevcudu 7000 kişi kadar t(eza yirmi. otuz kadar da araba tah· a..'IG TEltE ZEU u .. 
kanın hürriyet c1avaama yardım et. ' . Lonılr-. 4 (AA.) - Hava V" da!ılll 

ti vardı. İngilizler şehri üç taraf- , rlp edilm!§Ur. 
~u· ha her e den evvel bir t.ltlb tan sarmışlardı. Fakat İtalyan. Bu aon iki gün içinde cenubi Afrl emniyet nezareUerinin bu &kp.111 neo 

sal tı&r~r ae!ı ~v~te cıt1 Uren §8) l larm karanlıktan istifade ede. ka tayyare kuvveUeri hiç btr kayrp re~u~ba~~:~ tek baııma uçan 
ıatırab verteı oıaugunda şUp~e olma. rek kaçmağa muvaffak olmuş - venMkaizln du,,marun alb tayyare· bir bomba tayyaresi r.ıark sablJinde 
mııkl• beraber ou awıt&kada tahrip !ardır. sinl dU,,UrmU§lerdlr. bir ~ıır. bombalar atmıntır. Fvlerde 
edilen kuıım degil tako.t kalan kısımla Dağlardaki keçi yollarından 2 şubatta avcılarımız İtalyan so· ve belediye hlzmetlerınde bazı haaar· 
tlde edilen Letihaa!Att.ır. lııtlhsalAt ya. kaçan İtalyanlar şimdi gehrin ıualis1nd<ı Kl:mıayunun ıoo kilometre tar olmu,, ve bir yangın da balllamı§ 
pılablld.iğl takdlrdedir ld hllrriyet pa 64 kilometre ~enubu. şarld~in· kadar §lmal garbiBindc AtmAdu'da l lse de çabucak sl:lndUrUlmUşUlr. tn· 
yidar olabllecektir. deki şose Uzerındc rıcat halın - yerde bulunan C8pron1 Uplnde bir 1 Ea.D~ zayiat azdır. Bu tayysro avcı· 

dedirler. dllJman bomba tayyaresi.ol mitralyöz 1 ıanmız tarafmdan Sudolk satım ı:ıçık LancaaNre kontlu#Undaki btı btıyillı 
ı.tUıa&l mmtakalaruım bUrr1yet tçlı 

7&Pılaıı dünya mUcadeluinln 'IODUDd' 
göreceft eok !J]er vardır. 

~. f (A..A.) - Lılverpulve 

Kaııgeaterdo cönı,to.ıu yüzle~ kişi. 

de.ıı bahaeden Vllkı gazetecilere dem~ 
Ur kJ: 
Sonııata geldil\m walln ı:evabm 

buldum. ı.nrııtz ınıııeuıwı manevtya 
tı ı:nUkeı:ıımç,Idlr. Dava k&r11awda ln 
glllz adatarmdakt mfiletın btr~tt g1bı 

bir blrllg'ln cıtlnyada bl'blr mtııet tara 
tmd&n temin edllmlyocetmt qnnedl 

yorum. lnglllz oıilleUnln biaatvatmı 

6frenmt olm&kla mUtebeyyic.m. 

fU11 emnJyeUm ıom bOk1\met A. 
mertkaya avdet tarihimi lf1& etmemeli 
lftlmJ ıwndea rlaa eW. 

VıJld oUyWl bir tayyare tı.hrlkum 
da bir aaatten fazla kalmlf. tuUinlal 

ıv '" lplslerlıe ıörilfDı~UlP. 

Loadn, ' (.LA.) - Vandel Vllld, 
da Valera lle JÖrllpıü l1MN DU.JÜD 
tayyare tle Dubline gitwl.§tir. 

Dublln, <1 (A.A.l - Vllki buı;Uıı ağ
~ sonra Dublinden hareket etm1,
t1r. 

Vilkl gazetecilerle yaptıfı mlllA· 
ta. ~ Valera ile görU~Nlnde Ame· 
rUta Btrlt§lk devletlerlnln harbe gir
meıd takdiritıde serbest lrlanda dev
letinin vaziyeti meselestne temas edil 
meml§ olduğunu söylım1ttir. Dö Va· 
Jera örll,ıne aıma8lllda entenı .. yo· 
aaı YUJyeUn gözden g-eç!rUdıtfnl Dl· 
w etnıl§ ve takat tatall&t vermekten 
tçUnap etmı,ttr. 

Vilki. burada tamamiyle h~ fbr 
mtaua bulu.od~ ve V&Adtl VUki· 
ken bagka hiç bir kimseyi temsil et· 
mecll'1Df ele tebarüz etllrml§Ur 

Londra, 4 (A.ı\.) - Vllk1 Manda· 
dan tayyara ile dönmU§ ve bu al(şam 

kral tarafından kabul edilınl,tlr. 

Yunan harbi 
(BtJ§ t'1T<ı/ı 1 incide) 

cenubt Arnavutluğun anahten sayı· 
J&rı Tre~lnl da~ sllsiteahıe Mkim 
bulunmaktadırla.r. 

A&laa, ' (A.A.) - Umumi emnl· ,.t neareU tarafmdan dUn alqam 
r.e.,'lfedllen resınt tebll.ğ: 

Dll§mıı.n tayyan:lerl garbi Polopo-

Ha~lstandaki askeıi vaziyet ateııue tı.hrlp etm~terdlr. Dlln de ce· ı ıaruıda dcnlzc dtişllr1llmU,,tür. 
hakkında alınan haberlere göre nubl Afrika bomba tayyareler! Ki&· Memleketin diğer kıaımlarmda bu· 
İtalyanlar huduttan 130 kilo. mayunun on kilometre kadar §imal gUn ~m pek az taııllyeU oımu§ 
metre i~eride ve Goniar istika - gartııslııde Golven tayyare meydanı· j tur. Kent n.zerinde bir kaç ııom~ a· 
metinde firara devam etmekte· na taarruz ederek bir çok yangın t.ıımışsa da ha11ar nz oımuı ve ağır 
dirler. İngil~ kıtaları ve Ha. bombası atml§lar ve sonra da tayya· yaralanan dn biç olm:ımıııtır. 
beş vatanperverleri ricat halin. re meyd&ııını mitralyöz te,,<ıfne tut Öğleden sonr.. n·ııar. k~dller. hiç 
deki İtalyan krtalanru takip et mU§lardır. Bunun neticesl olarak S. zaylal vermelınizln, dU,manm bom· 
mektedir. 89 tipinde Uç ve Coproni tip;nde bir bardmıan ve avcı uplnd fki tayyarc-

Şarkt İtalyan Afn1casmda dU,man bomba tayyare.sile Cr. 42 U· sini Taym!B nebr1 uı:ınsabı dıp1a ve 
düşman <>00 kilometre genişli • pinde de bir dll§man avcı tayyaresi bir av tayyaresini de 11ıcnt sahili ._. 
ğinde bir ~e üzerinde ricat tahrip edllml§Ur. çıklannda cıtl§Urm~lerdlr. 
etmektedir. 

İtalyan Somalisinde İngiliz 
devriye kollan düşman topra
imda gittikçe daha derinlere 
nüfuz ctmeğe muvaffak olmak. 
ta.dır. 

Kahirt, ~ (A.A.J - B~ 
öfrenildiğine göre. lngilizler, 
oimdiye kadar Eritredc 10 bin 
mil murabbaı arazi iggal e~. 
!erdir. 

ttALYAN DBLIGI 

Rom&, 4 (A.A.) - Itaıyan ordula· 
rı umumi kararrlhının 242 nuıwwau 
tebllgl: 

Yunan cephesinde topı;ulann ve 
devrl;yeler1n fena ba.va yUzUndcn ara· 
d& ıırada inkıta& ufrayan laaUyetıe· 
rl görUlmU§ttır. 

Şimall Atrikada her iki tara! tay 
ya.relerinin tevk&Utdo taaliyeUerl mu 
§ahede edilmiştir. 

Şarki Alr!kada fimal cetıhe.siılde 

kıtaa.tımız, Agordat ve Bare..ıı•unun 
prkmd& yeni bir hat lfgaı etmifler
dlr. Bu hat Uzerlnde mUselllh tankla 
rm ve lııgUlalerle Hlntıırerden mOrek· 
kep bir mUfrezenlD bir taarruzu t&r
dedllmlştlr. Bunlar yanın gark yap 
mata mecbur olmu§la.r ve ealılı& ve 
eairlcr bırakmJ§lardır. Cenup cephe· 
sinde Doubat'lardan mürekkep mut· 
~1erlml%, dll§ma.n kıtaatına hücum 
ederek bu kıtaatı rtcate mecbur •tmi§ 
ve ag-ır zayiata uğratmı§tır. 

Tayyarelerlmmln yapılan muha
rebelerde büyU.k yard:mı gö. UJm~ 
tür. DU3D111.D, Eritrenln bazı nokta· 
lan ile Mogadl8cio Uzerine akınlar 
yapmzetır. Bazı hasarat ve yerli 
halle arasında telefat vukua gel • 
mittir. Bir lng!liz tayyaresi, dUş
mUıtUr. 1ki tayyare.mb:, üslerine 
avdet ctmeml§Ur. 

Tunada bir aet yıkıldı 

Ordumuzun J!lrlh'fo<!ıe mı.r.at'fakfyet· 

1i ileri yUrUyUşüne müzaheret eden 
tayyarelerlmlz dDomana kar§ı w. 1 
ruzıarma devam etml§lerdlr. Bu bıue· 
JcAt e.mumda Cant 33. tıplndt' bir 
cttl§man tayyareai tahrip olunmuştur. 
Gura tan•are :meydanma tayyareleri
m1% tarafından yapılan bir akm notı· 
cestnde bu tayyare meydanı ;ok ağır 
haaarlaro utramıotır. Bin&la.ra ve ya· 
km yollara bir ı;ıok labeUer ka)'d!i 
dllml§tir. 

BütUn bu hareketlerden yalım bir 
tek tayy&remlz dönmemlıtir. 

Mareşal Voraşilofa 
L~nın nişanı verildi 

Moakova, 4 ( A. A.) - Tas 
ajansı bildiriyor: 

ital yanın sulh 
teşebbusu 

(B"f ttrr(};/ı 1 ine~) 
ltaıyan remıl tebllll•rine 1-ııuco. 

bunlar da lta.ıyanm Afrikada ltar:ı.da 
marus kaldlgt muvat!aklyetafzllkler1 
guılemem11lerciir. 

Bu oaruar aıtmd& tqtat partıalnde 
mtıh\m bir mevki i§gal eden ve lceııdl 
alııe "b0y1lk çapta bir f&b.alyet., den!· 
len blr zatın l"ranaada bulunduğu ha
berine ehemmiyet vermek yerinde 
olur. Bu haber bahei geçen 11ah'liy11tın 
Madrlte Portekl.ze ve garpte daha. u.. 
zak bir mahalle gideblleceğinl '" nrı. 
ve etmektedir. 

Herhalde bir tesadüf eseri olacak 

bu vesile ile Ammika bUyllk elçi 

Uği müsteşarı B.Mlll'phy'nin bl::r kaç 
hafta ewel !}imalt Afrikadakl Ame

rika kon.qolosluklarını teftiş etmek 

üzere Vichy'den aynldığı hatırla.. 

tılmaktadır. Daha sonra, B. Mur. 

phy'nin iktisadi meseleler hakkm· 
da bir rapor ha.zrrlamııkt.a olduğu 

ve Lizbo:ıa gitmek ihtimalinin m&v· 
cut bulunduğu bildirilmiştir. 

Sovyetler Birlifi yüksek Sov. 
yet meclisinin riyaset divanı, 
bolşevik partisinin ve Sovyet 
devletinin kuruluşunda ve kızı. 
lordunun islalu ve kuvvetlen. 
dirilmesi sa.ha.lannda geçen mü
him hizmetlerinden dolayı, ma. 
reşal Kliment Efrcmoviç Voro. 
şilof'un 60 ıncı yıldönUmU mU. 
nasebetiyle kendisine Lenin ni- ı 
şarunm tevclhlni ve kıztlordu Bulgaristanın Belgrad 
genel kurmay akademisine Vo,. elçisi öldü 
l"O§ilof akademiai isminin veril. Belgra,d, 4 ( A-A.) _ Bulgar 
mesın1 kararlaştırmıştır. Sov. elçisi Stoilofun cenazesi bul?iln 
yetler Birliği halk komiserleri öf.leden sonrn Bulgar elçili~n
konseyi de Frounze harp akade· den istasrona. ı:ötüıillmUş ve 
misiyle kızılordunun mekanik 1 orada kısa bir ayin yapılmış. 

t- ur·k kademisinin tır. ~naze husu~ trenle Sofya-
ve mo orc u a . . . ' ya gonderilecektir. 
Cerjinski topçu akademısınm ve 

ıtez' de bı:- ııahlle bomba atmı§larsa ds Budapcşte, .+ ( A. A.) - Ste. 
Khrouşçev sanayi enstitUsUnde Beyaz peyaf r llya. 
çalıgan 50 talebeıııine Voroşilof 
namına izafeten tahsisat veril. tına zam 7apıld1 hasar vukua gelmeml§tlr. Zaylııt yok· fani ajansından: 

t.ur. Tuna nehrinin sulan, Uvacı 

Amerikadan deıuir getır·t~ek uz 
ldhallt bfrlllılerllie s O b!o dılll 

akredltli va1U,,.I 
Atnerikadan demir ı:e çivi ı;elir 

m k içln maden 1.§1 ltııaat b'rUkkrl· 
r." .}'mllden 810 btn dolarbk üredlt!f 
&ÇılJillftn'. Bu miktarın 615 b:n rı 

rı İstanbul, ~ h1n dolan L«ı lzru1r 

Amiral Darlan 
(Ba§ tarafı 1. incide) 

taraftiıdan tesis edilen '(>artı ı.le bir-
kaç gUn evvel Pa.rtste kurula.u "Milli 
halk toplantım , !ırk.ası araemda hi 

::~ebet .bulunmadıgını UAo ct· ı 

Urntr.tz GAZETFı.ERt .... N 
•EŞRıYA'.D 

Londra.. 4 CA.t\..) - :MUstaıill Fran 
al7. aj..ınsı ~b'lğ ediyor: 

Amiral Darlarun Jumaı gıı.7 t" ndP 
.nt ~ar eden ve Fransız donu:n•cnsının 
1''.ransız hllk imlycU aıtmda Ka' ııca~ı. 
na dair bulunnn tıcy-ıınatı lngllız ~l\ZC.. 
telerl tarafından Pcten bülcıl.nPtinln 

Hltlerin ağır taıcpıerıne mııl<av .. nıct 
edeceğine bir al~mct teU'ıkkl "lı1!•rrıek· 

tedlr. Amiral Darıan. mecmu uc:urıı. 

ği takdirde, FraL.Sız fil05!ınun harp e_ 

deccğinl de UA.ve etmişUr 
Gazeteler. lttllı&z ettıği azimlrllr llat 

tı bal"(lketten dolayı mareşaı Pett'nı 

takdir etmekte fakat düşmanııı F°"an 

sayı dahilen bozarak ııı ba,O"ıı. ı..avaı 

ile bUtUn Alınan taleplerini .nu :ıne 

kabul wecek dığer bazı ldnuo&e""i ırc 

Urmek i in azamı derecede ı:-a vreı 

ısar:etmektc olduğunu da kayd•vtenıelı 
tedlrler. 

Taymls in diplomatik mut-.abfrC.ne 
göre Parise Flanden )erine ıUnlrıı.ı 

Darlanm gönderilmiş olmUl başlıca 

müzakere mev:ı.uunun Frantuı. flJnau 
ıle Akdeı:izdekl Umanlann tJtl'Jl\SSa 
Tulon ve Zizerte deniz lliılen:ıiıı lton. 
tro!U meselesinden ibaret olduğ".ına bir 

delildir. 
Taymis gazetesi bqmakü8$4nd 

mare,şal Petenden sitaylfle rıah'Jl'de. 

rck mare§llllıı kabul edilmez na .. ekct· 
ıcr ve lktihamı lmkAnsız gibi gn'"'..tı:en 
mil§killler karvısınaa boyun •ğmı-rue. 
ğe kati surette karar vermı,, blr a11am 
olduğunu iabat eyledlğhıl yumakta. 
<11r,. Taymlse göre bir huhran t'uhuı 

ettiğine ve Alman lsteklertnb kabul 
edilmea\ için Vl§t üzerinde btıylj.b. hlr 
tazyik yapıldığına delAlet edl"ll bir 
ı;ok emarel<J" vıı.rdır. Alman tıı1t>TJler1 

hakında bUtabt ancak tahmlr..1erde bu 

Lond:ra, 4 ( A.A.) :-_.JJ 

villedcn alman bir te~;ı., 
re, Belçika .müste~A1~ 
zırı Vleesclıouver. DU 

gosu kıt.alarmın Afrik• 
sine hareket etmiş ol 
bildirmiştir. I._ 

Pek yakında Belçi~' J'ııil 
taları lngiliz kuvvetıeı"" 
nmda harbederektir· 

-0----

Bulgar ziraat ıı 
i tifa etti 

fi: 
Sofya, 4 (A.A.) - p.JJ. 
Bulgar ziraat nasıtl 

lria.nof istıfa etmişti~· _A 
Başvekil B. Filof bUP'rı 

lamcntoda bu istif arıJI 
edildiğini ve ziraat ti 
bizzat kendisinin derub "' 
diğini bildirmiştir. _.,, ~ ' 

• Ba~ianofun ıstif..,. 
battan evveldir. ~ 

-o--- . 
iş Bankası kuıll 

keşidesi 

Ankara, 4 (A.A.) 4" -

ye 1ş Bankasının en al f( 
SJ bulunan kumbara'lr!J 
barasız küçük tasar ~ 
ları ıçın tertip eyıeıne 1~ ğu ıkramiye t;>lanmın 
bırinr ke§idesi bııgil11 

umumi merkeziııdo ~ 
noter B. Veh UlusUJlUtı 
ile yapılmıştır. ~ı 
K~idedc kazanan tlJ' 

simlerini, hesap n ~~ 
ve bulundukları mertte' 
diriyoruz: 

1000 liralık ikrami~'eıı 
da 6978 hesap n.umatı ıunulabllir. 

B. LRvalin mllhim bir mevldc fa İsa.bet etmıştir. 
getirllmet:ı1 ııure§Sl Petehı §8.hsan 750 liralık •kra.mi}·ett!J 
kUçUk dil§üreoektir. ÇUnldl mare- da 54856 hesap nuına 
pl, La.val'i, maldm ve kifi sebep- tafa Zihniye. 
ıer dolayıAile bizzat :iı bqmdan u- 500 liralık ikramiye~ 
zaklaşt·mu~tı. da 33623 hesap nuına 

Lavalin gahsiyeti, Hltler için Aysele isabet etmiş ..;e ı 
körUkorllnc itaatin timaalinden lira.Irk ikramiveleri 
başak bir çey değildir. 13592 hesap nl'ımaral1 J\ 

Bizerte gelince. İtalyanlara yar- Bursada 6091 hesap 
dmı etmek i.ııtiyon .Almanlar na.za- Zehra kazanmıştır. . _1,t. 
rmda bu limanın haiz olduğu ehem Yüzer lira kazaııaw 
mlyet kolayca a.nlqılır. nep Mene.menci 2021. 

Bir istili .ltar§umıda Fransız şl- Yenischir, Mehmet .t\~ 
malt Afrlkaamm nasıl bir aluıUIA.· mir, Şaziye 62355 İS~ 
mel göstereceği meçhul bulunmak- sım 14156 Beyoğlu, 
la bora.ber buradaki Fransız ve a· Samsun. -
rap elaJerlyeUerinin İngilizlerin ' Bunlardan ba§ka 
müstebit ve aç gözlU faal.stıere kar · mahallerde 21 kü(1iık lir' 
şı kazandığ'ı zaferlerden son dere- hP..sabı sahibi 50 şer 

1 ce memnun olduklarına hiç §ilph~ kilçük tasarruf bes~b 
yoktur. Bu sebeple velev ki men- de 20 şer lira ikr~ 
n bir tarzda olsun, bunlarm ltal· mıslardır. 
yan hezimetin1 tahfif edecek her,. ~ 
hangi bir hare.kete i§tirıı.kten nef. ı 
retle kaç·nacaklan muhakkak gi. 
bidir Bununla beraber general ~ 
Vey~andm nutkundan, mareşal Ankara ~dyosu dün ~ 
Pcten müzaheret içine halkı bir- sut ele-ktrik kablosund ~ 
liğe davet manasından başka bir dan dolayı iki buçuk ~ 
ma.nP. ~ıkarmak dofru dee. lclir. l' ırlyat yapamamıştır. 

Mezkfır gazete, B. Lavalin Ku- geçe neşriyat.ma tcıaat 
isling'den farla olmadığnu kay - tır. 
dettikten sonra niyetlerinde g6s - ============::-:ı 
tero•ği dilrilstıükten ve gayelerin
deki ııa.batkarlığmdan dolayı ma • 
reşal Peteni tekrar takdirle yldet
mek suretlle makalcalne nihayet 
vermektedir. 

Dyli Telegraf ga.zetMinin Lfzbon 
mubahlrinin diplomatik bir me>m
baa at!en blldil"diğine göre. Plindo 
HlUerden daha bUyi11• kozlar bu
lunıuı Polen Fransantr. h nil.ı ış. 
gnl edilmemiı.ı bulunan kısımlannı 
istiladan kurtarm~ bulunmaktadır. 
Öğrenllcli,~ne göre rna?"C3al Pe -

Atına, .a (A.A.) - Yunan kıta.lan yakınında bir bendi yıkmı" ve 
t'eped•lenln prkında 1ldd11Ul bir top· sular çok geniş araziyi istila et_ 
gu taallyQU göıtermekte<Urltt. Yunan mi§tir. Budapeştenin cenubunda 
War ırnsura'dan B~ı·a giden yol O· kain Adony'da vaziyet, bilhassa 
zerindeld vadiye h!klm bulunmakta· vahimdir. ÇünkU sular araziyi 
dırlar. tamamlyle istila etmiştir. Halk, 

~esine karar vermiştir. 

ton, i galin umumlle§tirilmosl tak re malik bulunan g~rı ~ 
dirinde Fransız fil08u ile müstem- gandm Alman talepl~rl bit 
lekelerin tngilterenin yanı bqın - ' gittikçe dDha müsta~ 
da tekrar harbe gireceğini HJUere ı nlmakta olduğunu y tJef 
bildirmiştir. Es:ı..cıen lngiliz kuV\'U ~ 

Peynir fiyatlan Uzermde uıun bır Alma.u not.asında Bi~e.rte limanı dnn etmek suretile f W)bit 
zama.ııdanbert devam eden fiya~ kny· n'.'11 Almıuıla'l.ıl terkcdllmesi ile Al- metinde oldukça mülJııl ~ 
ma ınesole.sl dün nihayet peynllıeiler man lutalarmm Mer&lya veya Tu- nıynn hllr Fransı;ı ıcu 

A'1na, ~ (A.A.) - Matbuat neaare· sandal ve motörlerle kaçıp kur
u ltalyanıar.n dün un.nırn!yct itibari tulma~a uğraşmaktadır. Fen 
le ınukabll hUcum te;ebbUsüıı~ bu· kıtaatıt'dan bir tabur, halktn 
lunaı&dıklarını blldlrmektedir. 'ı{alıuı ımdadma koşmuştur. 

KIIBuranm arkasma dllşen bir tepeyi Budapeştenin dahra kıranları 
zapt. içtıı ltalyanl:ır tam 12 dcl"a. hıı su altında kalmıştır. Varoşlar. 
nkete ı•çmiolerciir. Yıı••nlılar dllş bUvUk bir tehlikeye maruzdur. 
mam pOıkQrtmefe ınuvattak olmU§· j Yirmi scncdenbcri böyle bir 
tar w 11111' -.ytat ..,rdirnıl§lerdlr. vuivel tahnddils etmis deiildi. 

İoveç iharcatı 
Almanyaya 
hasrediliyor 1 

lehlne netıcelenınlftlr. • }ona geçmelerine milsaado olun - bu hareketi vatanpe~I 
l:<'iyat murakabe komisyonu d!ln ması talep edilmekte olduğu gibl lnrm kuvvei manevi~el,.. 

yapuğı toplantıda beyaz peynir satı· bu kıtalarla harp malzelcminin bir filim olmuştuı BııillSf 
§1 flyatmı toptan 45 kuruı ve peroıu1n Fransız gemileri Ue aı.zorte nakle- ı nm mağlQbiyc-tlni ka.bll 

Stokholm. 4 , (A.A.) - Stetanı a. <le 65 kuruş olarnk t<'sbit ctml§Ur. dilmesi talep edilmekte Jdl. No . beraber i'ran!!ız unpa.r\tt 
Jansmdan: Isveç ihracatmm vQzde yet Peynlrdler son zamıuılara kAdar tada son ihtal" mahiyetinde hususi yenilmerruş ol ığ-ınu 
mlştı:ıtn bundan böyle Almanva}'B ya istihsal ınmtakalarmdan peynirin ki· bir hilkiln1 de bulunmakta idi. Fil- iddi E'tm" lerdir. Deyli j 
pılmuma karar verllrMst vt>nf bir l~u 35 kurui& al:rken §imdi 40.45 bakika Almanlar, talepleri redde- tM!l de Mareşal pet ıı. 
takım meseıeıcrtn ortaya çıkmasın• kuruoa aldıklarını aHyleml§lerdlr. Bu dildiği takdime Fransaya üç gün V~-g<ındm ve amlnıJ J')ıt 
sebebiyet vermlıtır Bu m .. seı .. ı .. rı nwı tızerlne murakabe komlsYonu bu mUhletlni bir ulUmatom g5ndere· :r:('rtc'in Hitierin eline 
lıalletnıek lçl.D yakmda mWı•m tür j ıddiayı doğru bulmuıı ve peynlrcllerin J ceklerini i.18.ve ediyorlardı. Eğer bu mani olmak i in E:'ll h 
Jıeyet Berline gtdecekUr. ısteğt bu ııuretıe yerine geımı,ur. ultimatom da kabul edilmiyecek o- yapaeaklarmt yazmak~ 



ICOt& YU/UFJ 
AMERiKADA 

Yazan: ıskender F. Sertelli 

'~ belli olmaz. Cakı se
~k iİbi a~.rrr'i sevenler daha 

...... ~ görfuıUyor. 
8erı de ~ Doğru görliyorsun ! S Yle. seziyorum. Bu fı
~ OJıa da Mıster Parker çevir. 
~dıfın gerek. Biletlerin gışede 
, ~ a bakılırsa .. 
~t b·' hakkıdır. Böyle bir 
:::"l<1.i ır daha eline g~mez. 
)İt S·O~un avucunun içinde. 
tlbj 1r~ıı:ı sırtımızdan istediği 
, n:nabilir. 

~İtli a kalırsa, en çok bileti 
' ~· 8~tın almıştır. 

ıının he b ., ~' ş·· sama ..• 
e etn~Phesiz kendi hesabına. 
~k. n kazanacağım tahmin 

~~ ::na ~timndı vardır sanı
~"" Ca try'ı Yenen bir pehli-
4- böyıkı .. elbette yenecek .. O 
, ~ duşüniir. değil mı? 
~ allı a ıtiınad ve güveni var 
~eııu~· Pek de böyle dlişün. 
"'lrıda r .. CünkU onun da ka. 

...._ ~ hır şüphe yer etmiştir. 
~ l(usıı bir şüphe?. 
h.~~ nde_ . meselesi. Yani 
~ı b~ ı~ıra?.larnu biraz da, 
b' Ovu rnaga başladL 
t::.. b\U\ ~a kUnde istemiyor
~~~ _ıa! g\lreşten önce ilan et
di~·ıc ırndır. Madem ki ilan 
ııa.~·.ı{ kGUreş serbesttir, de. 
""tktaer es bildiği oyunu oy_ 
'- S Serbesttir. 

~'ltıt ~a §Üphe yok. Ancak, 
L • başı r Şey geldi. Eğer gU • 
"C'I') he ''Y'!c~ğı sırada (hakem· 
~!ı dr bı_r~ıktc: {Künde yok. 
""'ili ~Ye ılan ederlerse .. O za. 

A~!aPacalcsm ? 

66-
mı, kendisine ka1"31 bir kai_ 
rıat, bir kuvvet değil midir? 

Bilhassa cüssclcr bUyiıdükçe, 
vücut ağırlaştıkça Yusufun bu 
oyununu tatbik etmekten' daha 
güç bir numara tasavvur edi!p· 
biiir miydi ? 

Yusuf yerinde '>turanuyor. 
du. 

Bir aralık kalktı: 
- Şu gençlere bir kUçUk 

(künde) oyunu öğretmek it
terim, dedi. 

Delikanlılardan birinin belin. 
den yakalayıp havaya kaldırdı. 
lki liç kere elinin üstilnde ç:evir 
di. Onu birder..bire nasıl kal. 
drrdrğmı, nasıl çevirdiğini gös. 
terdikten sonra, yavaşça yere 
bıraktı: 

- lşte, şimdi, bir yere vur
mak şekli kaldı. Delikanlıya kı. 
yamadığım için, onu yavaşça y .! 
re bırakıyorum. Attığım zaman 
da zaten yere böyle düşecekti. 
Dikkat ediniz ... 

Dedi. Genç güreşdlerin par • 
ma~ı ağzında. kalmıştı. 

Mister Tomas delikanlılara 
bu oyunun mı:.hiycti hakkında 
izahat verdi. Ve Yusufa te&"k -
kür etti. 

Delikanlılar oyunlnrmı bitir. 
dikten sonra, sıra Yusufn gel · 
mişti. 

Tomas: 
- Sizin, maça bir gtin kaldı. 
Dedi. Ve Cakın son oyunlan. 

ru Yusuf a birer birer göster
meğe başladı. 

Tercüman: 
- Dikkat et Yusuf pehlivan, 

dedi. Bu oyunlardan biri benim 
hiç de hoşuma gitmedi. 

Yusuf bu oyunun farkına var 
mu~tı. 

s p o r - - - -
Genel direktör~ük 

koşusu 
l stanbul bölge.si atletizm a

janlıij mdan: 
Genel dircktörlUk koşusu, 

9.2.19·11 tarihine müsadif pa
zar günü sabahı • v .. : ~
çüncü ve birinci kategorilere 
mahsus olmak il?.el'e yapılacak· 
tır. 

Genel direktörlük koşusu 
parkuru Şişli tramvay depos·ı 
önündeki asvalttan ba.şhyarak 
likör fabrikası, Balmumucu er. 
kek muallim mektebi önünden 
geçerek Maslak yolu ile depar 
yerine avdet. 

Üçüncü gategoriyc mensup 
atletler, bu mesnfeyi aynen ko. 
şacaklardır. Birinci ka~ri 
atletler de likör fabrikasından 
itibaren Balmumucu ile Zi~irli 
kuyu arasnıdaki adayı iki tur 
yaptıktan sonra depar yerine 
avdet edeceklerdir. 

İştirak edecek klüp ve atlet -
!erin müsabaka günü saat 0,30 
da haz?r bulunmaları rica olu· 
nur. 

l\lilsabakaya en fa1.la atletle 
iştirak eden klUbc genel dırek. 
törltik kuoası ve ayrıca kazanan 
takıma bayrak ve b·rincidcn 
üçüncüye kadar madalya verile. 
ccktir. 

Hakem arkad3şların trun sa
at 9.30 da teşrifleri rica olunur. 

Hakemler: Adil Girav, Hik
met Barlan, Ekrem Rüştü Ak • 
ömer, Cemil Uzuno<{lu, Abbas 
S:ıka.rya, Firüzan Tekil, Tevfik 
Böke, Fethi Din,ner, Süleyman 
Tekil, Hüsamettin Güreli, Zeki 
Gökışık. Z-eki Yumuk, Re<'ep O. 
p,an, Polo, Şakir, t. Bakır, Y. 
Başaran, Saknlak, Yasumidis, 
Musa Kfızım Uzunoğlu. 

Greş klübi'rıde serbe$t 
müsabalcafo.r yapı~ocak 

Beden tcrbiyrsi 1 stanbul böl 
gcsi giireş ajanlığmdan: 

~U~ sen de. Bunu mu 
~ \ .. 0rsun? Ben zaten has
k!' &ıı tirde ile yenecek değ'ilim 
;;t~a b~fe~ de Amerikalılara 
~ b.i 'l'ürk oyunu gösterc
l'~ aı_n~afih bu da bir 
"tiatıi '1u:ı talı ışidir. Belli olmaz. 
1'ı-'it ~ u demek isterim ki, be. 
~ ·· let acı~ sıkarlarsa ıuksm. 
'e ~~dikleri gibi çenber içi-

)d rı r. Evvel Allah hiç bir 
lıa-.~kinmem. ' 
-~,. an gazeteyi elin.den 

"e~ 

Tomas bizim (Penaltı) mıza 
yakın bir oyun arasında, İngiliz 
mu§tası gibi, karnına kuvvetli 
dırsek vurararak hafmım ser. 
semletmeğe çalışıyordu. 

1 - 9.2-1941 pa?.ar gl.LllÜ 
Fatihte 1stanbul güreş kulübü 
salonunda tecrtil::cli ve tecrübe. 

kul - ~ siz güre§çiler arasırda (serbest 
1 dalma ve sarma) namı altında 

iL~ müsabakaları yapılacak· 
tır. 

Bu oyunu en çok ( Cak > 
lanı yordu. 

Egursizler bittikten sonra. 
menejer sordu; 

- Cakıtt O} unlarını öğrendi • 
niz mi? 'U ~- ne başladı. 

~ da Un da .karm acıkmıştı. 
,, llcl le 'Venıek ısmarladı. 
v.,. ~ r. 

~.: ~~·ıı 'N'elsonu daha fazla 
• "'t ;\ inıkanı olmadığı için. 
\' lbıc tıç'U.kta otelin yemek 

ıı.r :ti\ çıktılar. 
~ li. 0 gtin fazla yemek ye-

t ı- ~ Ustu saat altıda me. 
\ı ~kı~s•<'r "romun atölyesine 

aıı. rdı. 
' ·~:r 'l' Cq • oma rıca etmiş: 

Yusuf başını sallayarak gül
dü: 

- Öğrenmiyecek ne var? 
Rartladıltca, karnına dirsek vu. 
racaksın ! 'Buna oyun mu d2r
ler? 

Tomas: 
(Devamı uar) 

"'l':ııkı ın kendine mahsus o 
v d y • GClzleri kıpkınnızı idi. JI:ıreka-

llt~r a usufa göster! tı sakin olmakla boraber mlhaniki "ııı,.:· Yusuf bu oyunları 
~t g~ iüı:uM ~c..ı1w,.mekle idi. Dilşüncclı görllnUyordu: 

p tro - Anne gilmUşi isknl'pinlcrimı , h a rıun ısrarı ilze- ver! 
() atırını kırmamak i. 

a\( - Senin f!U modnsı seçmiıı el-
~ ıtı,. f;am tercümanla be - bise~i giymene aklım ermiyor. Ne 

. llP1erin evine IYjtJ .. ~ı::ti. 
ı - '"t kadar tanzime uğrnşdımsa da ~ine 

~ 1 ~ U~ altıya gclrtH'.nişti. en a..;af.'ı üç senelik modası p.ı>çmili 
~r k atolye inde staj gö. bir elbise olduğu ilk bak·şta anin

~ ~ ~, aç pchlh·an Yardı. Bun ısılıyor .• Bu kadar gUzel suare el· 
ll!ı,ıı Socul:lardı. Bılhassa blselorin var, neden onları giymi· 
llclıı~ C' h:ın ımmn'vJnıı.ı«.mu yorsun? 
~ ~1 • Riiııdı•n tıonra, ,\;n(' _ j -:- Yaba.n güllerini d~ ver! 

r.•ırc,,.,e J.rırşı göster:lc-rı Çiç~klcı·ı saçlarına ~iştf~tk~n 
t\\c l<'mavül _ eskİPİr1e annesı parmakla.nnın. tıtrod~ğjnın 

- C'Olt 'iı.rtmrstı. Her farkına vardı. Tilyle.n Urperdı. Kı-
1-l zmın omuzlarını okşaynrıık: 

.... ~rr,, l! bı .... , uf "b" "'ı ,..( .. . i'us gı ı - Yavrum, Jale, soyunup yat-
~ ()!' v <ı.cı.ıf!ım. san daha iyi edersin ... Gitmekten 
~ 'lı~ rnenejerlere koşup vazgeç! 
~ l'du. - İmkA.nı yok, anne imkanı 

~ •l'~ Pehlivan atölyenin bır yok muhakkak gitme.m laz-m. 
... ~ otuıınUfjtu.. Mister - Hant artık balolıı'tdnn hoşlan. 

it h!l~I rle oyna§ıyor, on. madığmı s3y1Uyordun? Ne zamnn 
~ 1 f!"·'.'i Ur. rehüvanlaı ın oyun dımb"ri hiç dansetmiyorsun .. 

'\t ırı c.(>rt; ô"du. - Fakat bu akşıım baı;kll .. 
ı "· • liarrv'i nasıl ven· Glvdiği beyaz elbise kendisine 
~ )ı :r ~ genÇ heves'karlann bol geliyordu. Diğer bir demet gü
, tı~rı ı de: lü de beline iliştirdi. _Elbls~nfn vtı

~ ~ lı ll'.ı.ı~ıı:ı, Harryıı.in yere cudunıı tam ~elmeslru temın etti .. 
!): ı~1 .g1b1, yere vur.ırak yen Araba köşkUn ıt_nnısında beklı-
~ıırJoruz. ı yordu. Solgun yüzünde o ak§am 

:rı u. bcınck ki, Yusufun belirmiş olan garip tebessllınle n-
ll herkl'Sin h rT·t rabaya yerleşil. Adanm deniz ke-

. oşuna ..,ı • narında.ki en gUı:el oteline geldiği 
1 bav .. 1-Iarry gı:lı bir pchli . vakit gözleri parladı. Her tara.f ba 

... ya kaldırdıktan son· donanma gecesindeki gemi gibi pı-
rı:n 1 ~· nl pınl yanıyordu. Herkes ne3eli 

t· al: sur ~ıyle sırtı· idi Bilyük" salonda ,.,.lan eazbadın 
rnıek J , b" . . ,... 

roıay :r ı~ kıvrak nağmeleri hep o geceki gi· 
t...r' lf ,. .. bi idL Herşey o geceki gibi idi. San· 
"\Q ~~ ı . sırt.ustu ~ere ki hiç bir şey değişmemi' ti. Derin 

!' t1Ub n .• ~ır gazetec1 - d~rin içlnl çekti. Bu sırada bir kı:.ç 
tutan alagalı da olsa - ark:ıdnş· kendisini tanıdı: 

tlı~~lla.tıaınış: . - Jnle, aen burada ha? Aferin .• 
~ ~ h devrıtdı 8andrm !,, Çok iyi ettin de geldin. Birnz eğ
~ ~le an-t;t ve heyecanı. lcnmcn, awnman ~znn ... 

-..:= ~e ıfade ctmi§ti. I Fakat hepsi de kendisini hay-
-~ lçin. kaıacli hu- retle ~. OIUID. o p.rip tebee-

2 - Tartı saat 11 de, müsaba
kalar iPe 13 dedir. 

3 - fki kilo tolerans vardır. 
4 - Hakemler: Sedat Şahin, 

Ahmet, Refik. Vefik, Re-şat. 
Kamil \"e Hayimdir. Bu :uilsa • 
bakalarda aynı zamanda hakem 
namzetleri de staj görmüş ola • 
caklardrr. 

5 - Müsabakalar esnasında 

sUmilnün manasını anlamaya çalı· 
şıyordu: 

- Seni hiç bir zaman bu kadar 
güzel gÖrm"miştlk? Jale eskisin· 
d"n de gfizelsiD. bu gece .. 

Evet, aynanın kamısmda uzun 
uzun hazırlanmıştı. Ne zamnnda.n
beri kullanmadığı ruju dudaklnrı
nn sürmüı;, krem, sürme ve niha
yet en çok sevdiği kokulan ııtirün· 
milştU. Fakat gUzellğinJn asıl sc· 
bebl her halde garip bir ış·Jc gibi 
gözlc>rinl parlatan ve yUzünil can
landıran heyecan olacaktı. 

- Seninle danscdebilir miyim. 
Jale? 

Eski bir mektep ,.e dans nrkn
d~ı kendJsini dansa davet ediyor
du. Saatine baktı. Sonra: 

- Tabii! 
Dedi. Dansetti. Etrafına bakı

yor, tc>bessUm ediyor fa.kat yine 
hiı; bir şey görmüyor gibiydi. Scy· 
fi ise, F•kretle dansetti. Onlara 
söz verdiği için t.anıınadığı bir er
keği remze etm"k mecburiyetinde 
kaldı. Nihayet Uçilnrü defa.cunda 
heyecan içiDde kısık bfr sesle §U 

cevabı verdi: 
- Affedersin!z ... fakat bahçede 

bir randevum var! 

Salondan çıktı. Ternsrn merdi
venlerini indi. Fakat hafif tenvir 
edilmiş b.'.ı.hçenin gölgelikleri ara
smda cesareti kırıldı. Kalbi eid· 
detle ça:rpma.ğn b:ıı;ıladı. He.Cif bir 
korku benliğini kaplamıştı. Jfrr şey 
o geceki gibi idf. Her şey ... Sözt1oil 
tutmuştu. Deniz kC'nnrmdaki du
var, mehta.bm dalg~o.r arasında 
parrldayışmr her ~eyi hatırlıyordu. 

- Unutma sak·n!. demişti. Ne 
olursa olsun, başıma ne gelirse 
gelsin sözümü tutac:ı.ğım ! Üç sene 
sonra, otuz ağustos gecesi seni yi
ne burada bekliyeceğlm .•• Kollnn
mm ara.sına alacnG'll'11. Ben sözUmU 
tutacağıma em.inim. Fa.kat sen ge
lecek mis.in'? 

Sivas!a köylüye el tezg8hları 
tevziine başrandı 

Sıva" tr:_.ıbl} - Köy!UmU7.Ctı ken 
dl giyim eşyalarını bizzat dokumclk 
suretiyle bu mWılm ihtiyacın khl''Jl° 
lnnması ve aynı :.:<lllllill\.la :n uııta hsll 
bir hale girmelerini temin lçtn lk~ısat 
Veka.tetınce alman tedbirler meyanın· 
da vllAyetimiZe gönderilen el dolcuma 
tezgtıhlan ile bunlara ait Y'lrduncı 

maızemelerin bir kısmı hemen kbylli· 
müze tevzi edilmeye ba§lanlUI§ oulun· 
maktadır. 

Aynca lktısat VekAlctl tara.fmdan 
bir el dokumacı UBtrun da 7c!uiıuize 
gonderilıni§ ve ilk ııı olarak S•vıuıı 10 
kilometre mesafede buJunan Pir.~l:ıfü 

köyünde bir kurs açılması iÇiD '<'abe· 

cıen nınızementn se\•kine ba!lll\lln ı'tır. 
Valimiz Akif İyidoğanın t"''ISlt.ıtyıe 

Pazar giinü Ticaret odası 08.jltAtJbl 
Vefik GWdağ ile kursu ldan -..1ecek 
usta bu köye giderek kurırun açıla· 

b11mesl için elverişli binayı tcslı!t et· 
tikten sonra şclırtm.lze dönm'lsl"rdlr. 

Pirkinlk köy!Uleri Cumhnr•vt>t hO· 
kQmct.uıln köylerine kadar ~"11en bu 
ıeyızli eserini hararet ve mem!lt•:ı!yet 
ne ltar§ılamışlıırdır. Ve bllyUltlnim1• 

ze karşı sarsılmaz bağlıhk!armı bir 
kere daha temin etmlıılcrdir. 

l'w'lürakabe 
komisyonundJ:t 

mln maksadı ile ziraat mtMllrfl B:ıh· 
Uyar Aydmoğlu, mallyc varJt1At ınll· 

dUrfi Recai Balkin ve tlcaNt ?druı1 

ba§kAtlbl Ve!ik GWda.ğdan mOtc§ek· 
kil b1r komisyonun teşkil odt!mestne 
karar vcr!lmiıı ve bu komite ayuca 
Caıı.llyetc goç~tlr. 

Petrol geliyor 
Şehrimiz piyasasına son gtl'l!erdo 

bol miktarda petrol gelmeye baııla· 

mışlır. 

Kaput bezi geldi 
Halkrnuzuı mühim lhtiyn~larmdnn 

bulunan kaput bezi bu ba.fta u;lnde 
şehrimize t>ol mikt:ırd.A. gelm!ş vt> bu 
sureUc piyasa ihtiyacı kar§Jlannu~r. 

Manisa umumi 
mecııs, toplandı 
i\lanlsı&. s (Hususi) - Vilayet u· 

.munıl meclisi dUn saat 14 t.e vı.u Faik 
Türelin riyasetinde toplwımıı ve me· 
saislno ba§lamıştır. 

Gizll rey Jle ikinci rcJs ve kAtlp· 
Jcr seçlldL Tasnif neticesinde ikinci 
reisliğe Sa!Ahattin Asıın Ayraı "<..il:lr-

Vlltıyc~ fiyat mUrn1'.abe k'>'Uısyonu dcıı., UtJpllklere Hıfz.iye Ünal. Tur· 
Vnl!miz Akif !y1doğanm ba1kan•·g-ın· gutlu, ve Fahrıyo Altşıt (Eşme) 612• 

da yaptığı son 'bir toplantıda şehri· çlldller. 

mlzdek!. un flyatlıı.nnm tesbl~ ve n&.nı BUtıhnra encümen int!habnıa ge· 
için fabrikacılar nezdinde llzom ge çilmiş ve 5eçlnıler yapıldıktan sonra 
ıen tetkikatın yııpılaralt netır_,.nln bir vali t.arafındmı villı.yet 1.şleri tlvırinde 
raporla komlsyonıı. bildlrllmesu:.I te· dcl"gelcrl tenvir etmlflcrdir. 

(ka.f akol, burgu) milsabaknsı / AtalUrkün mB.nevt huzurlarında cı~ 
galiplerine de madalyaları tev - dakika ihtiramda bulunulmu, ve nut· 
zi edilecektir. ku mUt.oııkip Ferit Akşit t.arafmdan 

Mektepliler Futbol 
ve Voleybol 
müsabakaları 

\•il.Ayet lzab.n'.lmeıı1 olrunmuş ve ilk 
celseye son verilmi§tlr. 

İkinci celse iklnc1 reis &ıltı.lıattln 

Ayralm riyasetinde toplanm!§tır. 

Reis lzahname hakkmd:ı bir mUta· 
tstanbuJ mektepleri futbol ve lea olmadığı sorulmu§ ve vıı.llnin ha· 

\"oleybol ilk hevett bar;.~.anhğınılan: ur bulunduğu halde huzıınınd~ konu· 
Bu Un Seref stadında 8 ılacak ıuımaaı teklif edildikten sonra d!limi 

maçl:r: "" y p 1 encUmenl.n de mUtaleanamesı okun· 

Saba komiseri. Z. Koplu. muştur. 
Ticaret L. _ Işık L. saat 14, ı Fuat Saat.çı (~mirci) lzahn me 

hakom B. Uluöz, Muallim mekt:e- Ue enctlnum mUtaıeanamcııintn teksir 
hl - Sanat okulu saat 15,15 hakem edllmeslnl teklif etnti' ve bu teklU 
B. tnuöz. aynen kabul edilmiştir. 

Bugün EminönU ha.lkevlerl salo- Umumi meclis toplnntı günlerini 
nunda yapılnca.k maçlar. ı Salı ve Cuma olarak knrnrl~tırmııı-

Saha komiseri: s. Korur. Lır. Milll Şe!ımiz 1nönU ,.e bilyliklerl· 
Işık lisesi _ !nönil lisesi, saat ml7.e tA.zim telgrıı!ları alkışlar ara· 

14, hakem S. Açıl:öney, Kız öğ'ret· sında kabul cdılillkten sonra toplantı 
m"n - Çamlıca lisesi, saat 14,30, nihayet tulmuştur. 
hakem S. Ac;ıltöney. 1\1. E)1\ııllloğlu 

Kavuşan sevgililer 
Bir kadın acaba bu kadar sada- Derin sessizlik içinde denizle 

kat gBstclir mi! Öteki erkeklere toprnğın sanki nefes aldıklarını his 
mukavemet edebilir mi? Bilhas:;n sediyordu. Tam deniz kenarındııki 
senin gibi herkesin etrnfında bir sedclin Ô!lilne vard ğı zaman saçla
pervanc gibi dolaştığı bir kız! Sc>n- n bir gül fidanmm dalına tnkıldı. 
den bunu istemcğe cesaret edc>mi- Tüyleri Urperdi. 
yorum. l<'e,,kalbeşer bir şey olur Adnanın ebc<liyettcn gelecek o
bu ! Belki o gece sen burada baı::ka lan mesajı ne ~kilde tecelli edCI· 
bir erkekle bulunacak her şeyi cokti? Ken:lisi ne Umlt etmişti? 
unutm•1ş olacaksın; :-nhut da b~ Nefesini tutaraf etrafı dlnlcımı>ğo 
nim bu gecc:>kl çocukluğuma güle- bn'.}lndı. I\orkusu gittikçe arttığm-
ceksln? d.ın halinden ut:ınıyordu. 

- Ha~,r. o gece hem de burn- Tam bu mrac1a, çr.kıl ~lnrm-n 
da olacağım ve sözii.mc sadık ka- ilsttindc bir aya.it s"si. sert hir a
larak randevuna gE'leceğim ... Snç· ynk sesi işitti. Jale duvarın tlstliu· 
lannı okşn.mıı; ,.e: den a§fl.ğı atl:ıdı: 

Bö - Oo.. Hnyn-... Hayır, lmkiını 
- yle deme Jal" ... Bolkl bu- yok! 

gün sözlerinde samimisiD ! I'akat Si.vah bir gölge bellrml§tl. An. 
bir kadının kalbi o kndnr zayıftır eak lıjtilir bir ses: 

ki... - Bnyan ! .. dt>dl. Bu bir erkek 
Arrılnıadaı:ı evvel yol kenann- SO!"iydi. ,Jn.Je, hemen hemen bıçkı· 

daki güllerden bir tane koparmış, rnn bir Sl'Sle: 

'~ - Vı\KIT 5 ŞUBAT lMl 

Edirnede 
Arıcıhk kursu 

açılacak 
Edlnıl!, (luı .. ı:ıııi) - Her ~e Uk 

b..ı.hnrd.ı Eclirncde açılan anCJIJI( KJr 
B'.ı ve konı;rcru bu t: ne d • • '.san 
nwıda açılacaktır. Haz:rlıkı.ar:ı flm 
den b:ıı,ılıi.ılmt§tır. 

Evı.clk! yıllıırda 80. rn ki§ ylP a ı 

lan ltur&lar g çen sene 83 tl.l}:e c; "' 
mış v.:ı buna kız ,.e erkc..k rnuıuını 

mektebi ı:;on anıı! talebeleri de •ıtır/11< 

etmişti. Bu kurslarm ~t· maK mcto 
du lJada.nblAd fcnnl sandıl<lımrur 

Trakya yalnız bwılan en ilerı ve kl'n· 
di lkllın şartlarına uygun bu.muştur. 
Bu kovanlar vuat1 SO-..O l<ilo bal 

verınektedlr. 

J940 senesi ancılar için ver!mlJ btr 
yıl olduğu için binlerce kara kovan 
ogu.llanna ayrıınıı,tır. Sah1pl"rl bun· 
lan b<ıyaz fenni kovanı.ara geçırtmek· 
t.eaırler. 

Trakyada bu aene bal 40-80 kurut 
anuımdadır. Balmu.mu 18e 120-160 
kuruş arasında satılmakta.dır. AJV& 
çiçek ve muhit yapmak ve yeu,tın:nek 
en birine! !§lerdendlr. 

DEM.1nC..1LlK KUB81J 
Oçüıı~!.ı denurcilik ve .marııDgosla1r 

kursunun tekrar PehllvanköyUnde a
tJlma.ııı kararlagtınlml§t.u. 

Haber aJdığnna göre ~vre ~ 
rlnden aynlmı§ olan k'5y gocııldan 

Mart t.aemda doğru iş batJU& gktr 
cekler ve çalı§mağa başlıyacakl&rdır, 
Bunlann kadro ve malzemeleri Mu• 
rlf VekAleU tarafu..dan t.emln ed1lmlr 
tir. Bu kurslara devam eden köy go

cukla rmm yalnız geçinme maaraflan 
kendilerine aiıttr. Bundan nveUd 
devlerde yeti§en köy çocııklan dald· 
dıklarz köylerde köylUnUn lhUyaçıan
na göre bu san'aUan mUkemmelen 
ynpmak~dırlar. 

Diger taraftan Trakya k6yle~:le 
çok tutuııı.n kız, biçki, dlltlı yurdu, 
Muradlı ve Çerkea köyünden llOl1l"a 

cimdJ oe uzunkbprllntın Kurdbey kö
yünde açılmak Uzerecllr. Maarı.f VekA· 
!eti buraya tahsis ettiği para ve mu· 
alllml de göndermiştir. 

İzmit hattında 
Adliye durağının 

istasyona çevrilmesi 
İstendi 

hmlt., (llwıusi) - Geyve \le 00-
(:nnçay ıstasyonlan arasmda bulunan 
Adllyc köyünde bir durak vardır. 

l'osta kat.arlan bu durkata yalnız bir 
dakika Kalarak geçmektedir. Adllye 
köyü durağından tam 20 köyün t..al· 
kı treno binmekte, takat bu ~ir dakl· 
kalık tcva'kku!tan hıılk JAyıklyle WU· 
Cade edc:nemektedlr. 
Dlğer taraftan Adliye k'5y ve dlCW 

20 köy halkı meycavılrkla ve mraatlıe 
~tlgal ettiklerinden mah.IUl1ariD1 ı. 
vaıntn ile nakledemiyor ve bu yQsdeD 
d:Umtı zarara uğrayarak mQoldUAt 
içinde kalıyorlar. 

Bu civar köylüler Ad.Uye ctuntama 
lstuyona ka.lbt ıı-ın MUnakalAt Vekt.• 
leUne mtıraca.atta bulunmutl&rdD'. 

İhracatı çok fazla olan Ad:119 dıl
rağuım istasyona çevrl1meıd mllstall
slll pek memnun ve mn.teftt edfocek
tlr. Kuvvetle ümit ecllllyor ki, Veka
let, bu haklı isteği is'at edecektir. 

Şarkışlalılann 
askerlerimize 

hediyeleri 
Şarkı~la, (Husuıd) - Hudut 1Mı1'a· 

rmıJa asker l<nrdeşleriml3e gerek D&· 

h.lyc ve gcrekı!o kl:ly ve merk~ yQa 
çorap, vesalr toplama l§lerl hararetle 
cll'v ın etm ktcdır. llk parti 480 olft 
) ün çornp ve eldiven topl.a.nml§br. 

h::ı.fifçe koklamış, sonra cebine at- _ Kı"rn.cti"i•? di~e sordu. 
t .. .. ,, ımnı;;s TCUBtYESt rnrş ı. - sız beni tanıroaz...-reız, bayan, 

Bir sene sonra Adnan. bir dfl· kendimi tanıtmam da bir mnna ifa- ~rt.'!IBLLEI'"LEB1 
n iz k""'""Ina kurban g"ıderck \'nzi Beden Torb:"c..1 mllkelletl'-•atlnt" ta-........, - da etmez ... Çilnkü }ine )rine eize ., "' 
fe b:ışında ölmll.,tü. Jnlenin ıztıl'11- hiç bir Ş"V anl:ı!.mamış olacnğ m ! b. ı;c:v;ı 1'(' h r P. zar klllp bqkanlr 
bı bilyük olmu5tu. Bil tün hassas Fnknt bıışı.ınn gelen çok gnrip bir ğ" nru rl:, a dı 1d t'llimlerlno ve laf 
ve hayalperest kızlar gibi kaybet- tuhaf bir şeydir •• Sizi burada bJ- sp rl:mr a dev:ın et.rnclttedlrler. 

tığı nşk·n Umlt.qlzlllderl nrnsmn lacağmıı, size l.it.ap edcbilAccğirni l oöç. ı.JNJ..~m~ YARDIM 
kendisini kapıp koyverml!jtı. Tam hnt,rımdıı.n bile grç'"İ.mf'mlştim. Ntı!ll.ınc h~ tnh:ın 11 vlltıyetlmm 
iki sene bütün eğlencelerden, hnt. Kız nncak işitilir bir ees.Je: vcnlden ~eı~n "-v.n.enlere tevzi edil· ta normal hayattan elini ayağını' B nJ b J ., .,.. ... 

- '"' rrakımz .. Yalnız kal· mr!< uzrrc 46 don, ve 51 gömlei'M lr çekerek yaşaıDiş, hep bir hayal a.k . . o• 
uğrunda u.vkusuz geceler geçjr- m 1"ttYorum ! dedi. koln mUdUr!Ugtıne vermlştlr. 

- Neden ynlnız kn.lmıık istiyor 
miş, Aclnnnlıı bernber geçirdikleri aunuz? Bunu :.ize dz:ns tek!ü•ndc' 
son geceyi unutmamıştı. bulundııfum znm!ln E-Orn:nk ist,._ Viliı.ye~ umumi mec:liai 

Ve tam iki sene, randevu yerin- -'"tim "-1 d d ı f I 
de muhakkak bir fevkalfıdelik ola. •"""i • l'C en bu kadar n grn \""' top antı an 
cağına kani olarak beklemişti. bu filcmden uzak görünilyorııu· AnltRrn, ı (A.A.) - Çanlan. Koe· 
Şlmdi korkuyor, yürümekte gUç- nuz? Salona girer girmez içimde ya. Antatyıı, Tf'klrda~. GUmOııbane. 

ı .. k bir kaynımıa hıssettim ... Bütün ha- Esk,.•chir, B:ıhkeslr, ~"on, st-u ç~kiyordu. ""' "' --... 
Arkada.,ıan: "Unutur!" demiş- yatnnca ~~ be~.cmiş M gibi geldi Ordu, Antep, ,.ll~yet umumi mecllale-

lerdi. Adnnn: "Unutacaksın veya b~3:··· Sızı sevdı~_ımi ~~yleme~ bir 1 ri toplanmı lır. 
bugUnkU halime güleceksin!" de- dC'lılık olur. def,rıl mı· Belki bu Umumi mecUs!er top1antıl&nM tıq-

. t• F-'- imdi d M il haUer bir çok defalar başınıza g<.'l- larkrn bUyUl:lcr1mlz:ı ~arşı saygı " mış ı. u.ı..at 0 ş • ora n. Söz • miştir' Her balodan sonra bu ne-
ne sadık ve aynı şiddetle severek vi d"İlc<> fakat samimi bir ll5.nı I b:ıf!Iılık euyrrulannı j:-har ctmi3ler " 
rnndeyusuna g•d.Iyordu Fakat no- k dinl dil t . dö j bunu mUlenklp blr s.!!le fçlnde hafa• · . . aş c : en sonra E1vınıze n-
den korkuyordu? Kendisıni o ka- rılln l;.ıler Uzcr.ndc \ crılen 1za1ı&ıa a-
dar ç<>k &evmiş olıuı Adnandan mı?, I (Devamı 6 ıncıda) tııa koabeylem.lşlerdlr. 



Konferanslar 
....... llalkevla*R: 

- U.Ml Pe119mbe gtınU aaat * Bvbnlzbı Tepebqmdald Mer-
.... "D'd& Avukat Bttaeytn Sadet
.Ani ıa,atmdan '"nlrk K•ıslld Ta· 

llMYSUunda mtıhlm bir konfe 
\W'llecektir. 

- Berkeıl plebllir. 

••• 
Reaim Sergisi 

~-- llaaetl im: 
taratmdaD haftada Od gtbı 

ltJllmmn! 
eUle Jmm. lıı:obmu tatta. 
enblre Jale NllriMl.. Wn 

b1r 610nün hayaUle aectr-
81mdi canlı ye tath bir .. 
e afkWı ~ 

lnnneatedld. bir ..,.. ıw-
o, af)an mevcudiyetini unut
~ Üiirddandı: 

Beni yalnıs bırakma! dedi. 
aevdJi1m alpnlnnı Jray-

J lstanbuı Levazım Amirliğınden verilen harıcl asker. kıtaatı ilAn.arı J 
A .. tıda yazılı mevadm ı>uarltkla ekailtmelerl hizalannda yazılı gUı:ı, saat ve mahallerdeki a•kert atm al· 

ma komleyonlarında yapılacaktır. Taliplerin beJll vakıUerde alt oldufu komisyonlarmda görülür. 
CIN8l Mlktan Tntan Temlaatıı ihale stm. ... t \ e MaballL 

Ton Lin Lira 
Yulaf 
Plrinç 

100 664 ~ 17/2 941 ]fi İzmit. 

Kemıe teker. 
Toz ıeker. 
Toz pker. 
Bulgur. 
Bulgur. 

:ıo 

2 
8 

10 

25 
30 

BORSA 

21,000 

860 
3200 
4000 
6500 
7!500 

- Ankara 4-2-941 -
•-- ÇEKLER --

1 8terlla 
JIO Dolar 
181~ 

111 Liret 
181~Ftt. 

100 Florin 
100 Raylfmark 
100 llelp 

ıs.zı 

ısı.ıo 

iM Dn11m1 
111...,.. 

1.99115 

111 Çek Kronu 1• Peoeıla 
181 ... 
JIO.._ 
100 Ley 
111 .,..... 
lllY• 
iti lneo g.,,... 
lOlllallle 

ı.en,, 

lt.1113 

1.115 
Sl.1113 
11.116 

AJtm fl.44' 

Esham ye TabYillt -

Sinema ve Tiyatrolar 

• 

$ehir Tiyatroaı 
........... .,.,.... 1mmmcı. ............... : 

Emilia Galotti 

) 
) 

31!50 

609 
600 
975 

1125 

10 .. 

10 .. 
10 .. 

" .. .. .. 

.. 10,30 

" 
ll .. 14 

.. 115,30 

.. 16 

• 

Erzurum. 

Edırne Eski llüşrtiyet Dairesi. 
.. .. .. .. .. • .. .. 

(1887 819) 

• • 
Beher kilosuna tahmin edilen tiati 6,5 kuruş olan 2000 ton yulaf pazar· 

lıkla catın alınacaktır. !halesi 14 2 !fU Cuma gılnU saat 14 ıJe Ankamc\a Lv. 
Amirliği satın alma komisyonunda yapllacaktır. 100 tondan aptı olmamak 
üzere ayn ayn bayilerden almabillr. 2000 tonun kaU temlnatı 15.~00 Ura 
100 tonun kati teminatı 975 Uradır. Yulaflar döküm halinde Ankara ve ckrar 
lııta.ııyoıılarda vagonlarda teslim alınacaktrr. IstekllJerln belll vakltu komlıı· 
~una gelmeleri. (1883 R12l 

• .y, .y. 

Aptıda yazılı mevadın ekalttmeat hlzalarmda yazılı 11&&Uerde 21/2/941 
Cuma gtlntı Edlrnede eakl mtl§lrlyet binaıımda ukerl satın alma kom!ayo· 
nunda yapdacaktır. Şartnameleri komiııyonda görWUr. Kapalı zarf için ta· 
tiplerin ihale saatinden bir saat evveline kadar kanuni veııikalarlle tekW 
mektuplannı komiayona vermeleri. 

<JlNSI. Mllrtan Tutarı Teminatı llıılıle .. ıı ve ııekJı. 
KUo Lira Lira Kr. 

Koyun eti. 6:5,000 97!50 732 25 11 Kapalı sarf 
lnek autu. 22,!500 3150 472 150 14 Açık ekllltme 

U.817) (706) 

• •• 
Ket1f bedell 112,07-i lira olan ve mllteablılt nam ve beabma açık eJ<atıt 

me 11., elektrik aantralı telıl8&tı lnf&IJ1 6/2/341 Pertembe sQDQ .aat 1 '1 de 
Çorluda aııker1 aatm alma komiayonunda yapılacaktır. Kept ve prtnameaı 
komlıyoııdan almır. Taliplerin kanuni vesaik ve teınlnaUartıe belli vak\'tt> 
komleyona gelmeleri; (1808 - 461) 

• • • 
Beher çiftine tahmin edilen tlatı 780 kuruş olan 160,000 : 180,000 çift 

kundura kapalı arfla elullt:meye konmU§tur. lhaleal 12/2/9'1 Çarp.>r.ba 
gUnU ııaat 11 de Ankarada K. )(.. V. Satın alma komiayoDuoda yapılacak .n. 
Temlnatı 1515,870 liradır. Evl&f ve f&l"tnameııl 50 liraya komlayondan almrr 
Taliplerin beW uatten btr uat evveline kadar kanlml '"8lkalarile tekUl 
mektuplarmı .lr.om1aJıon& vermeleri. (182G - 563 ı 

• • • 
Beher kllowna tahmin edilen fiyatı 6 kurut 25 ııantlm olan 3.000 ton 

arpa pazarlıkla atm almacaktır. Ytızer tondan qaj'l olmamak Uare ayn 
ayn taliplere de ibale edllebWr. DökUm balinde Ankara ve clvar tııtuyon. 
tarda tul1m almır. Hepmtnln kat'l teminatı 21.2!50 Ura, 100 ton lçln 93" lira_ 
dır. EYııaf ve ,utDameal 960 kurup. komlayondan almır. Taliplerin her a1ln 
Ankara Lv. Amil'JJll atm alına koml8yonuna gelmelerl. (18Tp> (771) 

••• 
Bahkealrde 88t1Qcede ;yol !Dpatı kapalı zartla eluıUtme,e konmuttur . 

••• 
.._.. O' ıııra ....... ,.. 

82 • I& .. (Jemll oı-
A ............ 

lhalMI 13/2/Ml Pe1'19mbe &'bil aaat 16 da Balıkeairde aıılreı\ ııatm alrıı.a 
kcmlayonunda 1Çllacaktır. Keılf bedeli 22,307 Ura, ilk temmatı 1674 Ur.ı· 

'I dııl'. Keflt ve f&l'taameal .Ankara ve htanbul Lv. Amirlikleri ve komisyonda 
g6rQltır. Tallplerin kanuni vealkalarlle teklif mektuplarmı 1bale ııaaUn.~ 

Kiralık Odalar ................ . , ., , .... ......... ... .. 
Beyoila Hallı Sinemaaı 
..... Od -- ftlm ~= 
1 - ......... (ftrlrıee ... , ,_ ... ...... 

'tılr ...ı enet IDomlıl,.a vermeleri. (1827 - M5) 

• • • 
Bebe!' çiftim tabmbı edilen fiyatı 1580 kunl§ olan B. tipi ıao.ooo ettt 

lamd\u'a paarldda eluılltJnl7e komauetur. lhale.ı 7 • 2 _ Hl cuma gtınu 
l&at ıo.a-. d& .... ret. 11.11.V, atm alma ~ ,.,........_ 
ıc.n temtnatr 87;820 liradır. Evsaf ve prtnameııi 3770 kurup. komi.iyon. 
dan alımr. 'hllplerlD kandnt vealkalarlyle belit vakitte komlayona rel· 
mefllri. (18'11) <(770) 

* * * 760 ton odun almaeaktır. Kapalı zartla ekailtmeat 20/2/Ml aaıı ~no • Onunla bJ1 eene evime
••• Belli yalmz blraJamz, h&-bq bqa bıralmm.... l•ı _______ __ 
Ya... demek aebep ba idi! Dr. Kemal Ouan ,. 

uat 1",80 da Urfada ukerl atm alma komisyonunda yapılacaktır. Tutan 
24,700 Ura, ilk temlDatı 18&2 lira 50 kwııftur. Taliplerin kanuni Ye8lk&la
rl,te telrllf mektuplanm ihale aatındfın bir ııaat t>vvel komlayona verme. 

titreten n korlmtan bu ol-

demek ! A.n1ıyonmı. Canlı ı.-1-- ilan L--talık 
le mtlcadele etmeirten oot unu- J'O .... • 

9Dl'dur, ba. .. J'akat elli bara- lan müteba .. ... 
iaüamAm. Sbtn için kcftuko-

He:ntl& bir gocubunuz ! Hem ...,.... WlklM o....... "°' ""' 
.... çok lablt. .. ÖlUmlln ha- ............ il.sa OUQan 

llapll ne burada bqbqa bı- &putlnıert 1'111.ı tıw 

Iİllll1a1D lbd. .. Balan ellerinla baz 111_!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!! 
l'evkalbeler bir acı daydulu· ı: 

l>elll! 
r98'1callııeeer''. Bu kelimeyi b8I 
)idil dalla ku11enm1'tJ. Meçhul 

lmm omuzlarma bir pelerin 
: Bir deniz auba.yı pelerini 
~ Adnanm pelerini gibl •• 

kadar benliğine htllanetndt 
Jrıorlmnç 6Ulm sanki g6slerln-

alJlnm'tU... Sanki yeniden ~ 
41oiuyordu. 
Sizi kuvvetli bir 8lk ve bü· 

bir plkatle teda'9l edip saa
ulqtlrablleceğimi 1BDDetmi· 

a11BUD1111! ın..n yqamüta 
edene bir hayale ihanet et

..VUD8~. Fakat yqamak ic;in de 
ek tUmıdır ... 
kadar yakından konQIUyordU 

irs onan nef..mt yuıtjın. 
dtyO'rdu. 

Rica ederim.. Beni yabuz 

' 
ç subay kalktı: Um.idi kınl-
B zgin blr tavırla yanmda

fidanmdan bir gW kopar· 
·.~.rıı'fte kokladı ve cebine koy-

ZAYi 
•·r'Tmaaa S-'a& mekt.elllnckta ta 

...... aldıtan .....-ınwnem1 -
J1 ettim. Ymlalnl ~ e.ld· 

..... bWmlD 7*tm'· 
en ............... n1 nanıanh 
...... otla AluıMıt. 

(34821) 

O*ödar ı.. Memurlapndaa : 

9M/M8 
Urgllp kazuı c;arıı•ı boyu <ıakağın· 

da 20 No.lı hanede lken bt.len ikamet 
glhı meçhul <>ean Sayyit Hasan kızı 
Şer.le ve Seyyit Huan otlu Ha.'l&D 
ve Seyyit Huan oğlu Oamlıı w Meb· 
met evl&dlan UmmllgW.IUm, Emine, 
<>eman, Ahmet ve Halime ve Kamm 
oğlu Hacı Ahmet ve Seyyit Mehmet 
otlu Ibrahlm Beylerbeyinde Çambca 
caddeainde 33 No.lı evde oturan Stıt 
çi1 Ahmede murat harlc; olmllk Uze 
re 120 lira borçlarmdan dolavı Bey 
lerbeyl eek1 lakele ve yeni ~amlıca 
caddealnde eakt 18 ve 20 ve Y"nl 18 
ve 20 No.lı bir tarafı Kumtazm Hel 
vacs arası ve bir tarafı Mualh bahÇf!· 
•l ve blr tarafı Kaııap Koçonun ttı 

ttlnctl arauı ve bir tarafı umumi yol 
ile mahdut anadaki Seyyit Huan 

lerl. Şartnam981 kom.18)'0Dda görll]Ur. (18U 1596) 

• • • 
Gölterilecek Jerlere teallm prtne 330 tdb •ıtn' eti kapalı urfla ekıdlt· 

meye konmUftul'. TahmtD bedeli 122,!500 llra, ilk teminatı 78715 liradır hıa· 

leld 15/2/9"1 gilDtl aaat 11 de LUleburgazda aııker1 utm alma komisyonunda 
yapılacaktır. Taliplerin kanuni vellkalarile tekl!t mektuplarmı ~e aaUn· 
den bir saat enel komlayona vermeleri. (18159 ... 668) . . "' 

KUteabblt nam ve beB&bına 77 ton pirinç açık ekailtme ile almacak•ır. 
Muhammen bedeli 27.720 liradır. nk teminatı 2079 liradır. lhaleııl 12/21941 
Çarşamba gtınU aat 16 da yapılacaktır. Şartname.! her gtın lııtanbul, l\n 
kara Lv. Amlrlilderl Mtm alma komiayonunda ve Kayaerl ukert atm #l· 
ma komisyonunda gl5rUleblllr. tııteklllerln belli glln ve ııaatte kanuni veatt!k 
ve temlnatlarlle Kayaerl aııkerl ııatm alma koml."Yonuna mQracaatlan. 

'1821 - M9l 

• • • 
30.000 geylm nal tekrar pazarlığa konulmuştur. Pazarlıtı 7/2/941 C•ı't'a 

günü tıaat 14 tedil'. Muhammen bedeli 26830 liradır. Kati teminat 4028 lira 
dtr. Taliplerin kanuni vt>ııalk ve temlnatlanyle Çorlu aakcrt satm alma !.o 
misyonuna gelmelen. (1789) {424) 

Beyoğ·ıu Vakiflar Dite.kl.itrlüğü ılanlan 
l'luluunmen Kıymet.I 

Lira 

3096 Ayatpaş& maballcııinin esk' Bcşlrağa, yeni ~ml'ktar 

sokağında eski 1 yeni 5 sayılı ahşap ev. 
748 GaJatada Yenicaml mahalleBlnde Kul'fUnlu ban l'Jt katt.tf 

22 11&yılı oda. 
1500 Eııki Bedrettln, yeni Evhya çelebi maballalnde Bedret· 

tın sokağında vakl Vakıf bina mahalli. 
Yukarda yazılı gayr!menkuUer peşin para ile satılmak üzere ?4 2/94J 

tarthlndt>n itibaren bir ay mUddeUe pazarlığa bırakılmıştır. 
tsteklllerln Akarat ve lılablaıAt kalemine mtıracaaUan. ( !108) 

W'~ ...... ............................................ .. 

~~==.ı::~~u~:~ Maarif Vekilli.gv inin 
Halime ve Kuım otlu Hacı Ahmet 

Seyyit Mehmet otlu tbrablm '" Şe· k f 

. 
Adnan ••• Adnan .•• diye b&-

feıyW işiten, genç dedlal 
döndll. iki kol boJnana 

' Bd dudak dudaldanm bal-

~ yeniden hayata dot
ft Y8Pmala 'blıllunllb. 

Nı*ledıa: ....... 

rife lllMeierbıe haciz vazedllerek L ıs e b i, inci, ; in c i s ı n ı 
18/1/Ml tarihinde yapılan takdiri 

:;et=: =:..ıs:.:ue::: f ransızca kitapları çıkmıştır 
tarafından M7/15 Ura kıymet takdir 

edllmil oJdulundul • IÜll urflDda V A K 1 T takdiri kJ7met zabit varakamP tet· 
k1k ve di)'fJCeklerl Yan& IJl5ytemek U· 

: =. U:.:de~~! Kitabevinde Satllmaktarf ır 
do9ya.lma maracut etmelıerl ıasumu i l 
teblll yerine lcalm olmak ~.f'tt Din '•••-•••••••••••••••••-~ 
olmlur. (Nal). l 

OBIPIN 
Bitin atnıara, 
llatalıll 11 ... a. 
ı•c•an•• arp n 
lllç ......... ~·· 

llanem 
•laellldalllr. 

GRiPiN 
Nezle, aoguk aıcmııtı. grip ra11&•11Sllkbr.naa bq, Clif, mat•ı. 
tı.zmıa. bap w adale aj'nlarmda IUJıı:uJDUDtta g11nde 3 adet a1JDll' 
Utıerlnden aknımm ve ber yerde pullu kutulan ıararıar iste~ 

Unıversıte Rektörlüğünd 
Ceza. Hukuku, Kedell1 Hukuk. Dnletler Umumi Hukuku, 

Huawd Hukuku, Umumi l'eı.te ve .lfaDtık, TOrk Edebiyatı ~ 
Fllolojial, Umuml lktıaat ve lktmat Teoı18l, ~ ve M.allye 
lktı8&t ve lktıaadt Doktrinler Tarihi. Anatomi, HayaU ve Tıbbi 
çentlikJerl açıkbr. NamzeUerlD 15 Nlııan cumarten gtınU yabllDCI 
hanı ve 15 Nisanda eua lmtlban yapılacaktır. DoçeııWk lmUbaD 
bUkmtınce tezlerin 5 Nl8&nda ver11m1t o1muı l&zımdır. latekllle,. 
raporu, 5 fototraf, nutua teskerul ve l1ml bUTl19tlDI göeterea 
(ft§ler TedrlB ltlerl kaleınlnden llltenecektlr). 27 Kart 1941 tarl 
Rektörlüğe muracaauan. (788l 

inhisarlar umu 
mOdOrlOQOnden: 

Ol'NSt Miktarı lla......._. 11. " 1,6 Temi. r.1uı11t1De tfJldt 
Lira Kr. Lira Kr. 

Bot varil 150 adet 2190. llt7. 50 Açık eutıtme 

Dlf tırçuı 4079 adet eıı. • •· 8T A.çık eblltme 
Nl§&ata kola 16600 Ka". Pazarlık 

Yer!I malı 

Jc. ..,_._,..,=tmş ıllıl 1RP111.JUUrcSa ciDa w 
muhtelif ~ ~da.#ullell amllerle atm almacaktır 

2 - Bot varil ve elif flrçaı • •bam-. lıedell9rl. lllUYalıkat 
elralltme f8kU ve A&tterl bla1anDda ~. 

8 - B:kalltme 17 /2/Ml Puarı.ı gQnO blaJanada yazılı 
batqta Levunn ve moı.yaat pbeldndeld f1JJa lrom1Qoa11Dda 

4 - Şartnameler eösU POfJD pbedea puuız alınablleeetl ,-. 
neler de görUlebilir. 

5 - hteklllel'ln eJudltme ıçm taJID o1unp stın ve .. uerdll 
gQvenme paralarile blrUkte mak6r komt.yoaa mtıracaaUerl. 

istanbul Garsonlar Cemıyetınd 
23 11941 perşembe gUnU yapılan umumt heyet toplan 

seriyet hasıl olmadığından tekrar toplantmm 11. Şubat. 9• 1 
nil 11&&t 15 den 17 ye kadar belediye civarında 
desinde 10 No. lu eenaf cemiyetleri binasında yapılacaktır. 
te kayıtlı azaıım ceınlyet hüviyet cilzdanlarile beraber o ıtlll 
atte cemiyet merkezinde buır bulıınmalan ilin olunur. 

RUZNAME: 1 - Cemiyetin 1940 yılma aid muamellt f8 
lannm tetkik ve idare heyetinin ibruı, 2 - idare beyetiDJJl 
lerini ikmal eden nısıf uaaı yerine yeniden intihap icraaı. 

Adalar Sulh M ahkemennden : 

Hasan Fehmi Bayramoğlu ile huinenln pyian mutasarflf 
duldan Büyilkada balıkçıl caddesinde 68 kapı numaralı ~ 
şüyu auretile satılma.ema karar verilmiş olduğundan ac;Ik 
konmuştur. 

Arsa. kapı 58, pafta 20, panel 9 numaralıdır. 4X7,20 
28,80 metre murabbaındadır. Kıymeti muhammeneei U5 

Tellilıye, ihale pulu, ve yirmi senelik taviz bedeli mutt 
tir. Vergi ve belediye rUeumu bedeli ihaleden tenzil olunur.. 
yedeye iştirak edenler yüme ydi buçuğu rıiabetinde pey 
meleri veya milli bir bankanm teminat mektupbunu tbral e 
muktezidir. 

Birinci artırma 27 /2/941 tarihine mUıııadif pazartesi 
on dörtten on altıya kadar mahkeme koridonmda ıcra ol 
Kıymeti muhammlnenin % 75 m buluna mu.teriye ihale 

Birinci artmrıada kıymeti mubammtnenin C'.(, 75 n1 bu 
çok arttıranm taahbildil baki kalmak fbıere on gUn daha usa 
ci artırma 10/3/941 tarihine milaadlf pazartesi gilnil aynı 
ra ve en çok artırana ihaleyi Jratiyesl yapılacaktır. 

ipotek sahibi alacakldala diğer allJradarlann ve ~ 
sahiplerinin gayrimenkul ilzerindeki baldanm hususile falr 
rafa dair olan iddialarını evrakı mOabitelerile birlikte illn 
nihayet on ~ giln zarfında bildirmeleri llzmıdır . .Ab1 ta.11~-;:: 
lan tapu sicilile sabit olmıyanlar 1atq ~delinin payla••'lllJllOllll" 
riç kalırlar. Daha fazla maltmat almak üıtiyenleriıı Uln 
itibaren yrimi, giln zarfmda herkeain &arebllmell için ~_____. 
lacak artırma .-rtnamfl811e 940/ 101 numaralı dcı8yacla ~~~ 
~rebileceklerf llln olunur. (2599) 

Kirallk kat ve 
AnDnt Ulddesinin en muteber ,.;nde lftkllldt, .. 

havadar~ aydmlık bir ut~· AJlll ~amca 
'ltlalar da vardır. 

Valrlt r"..A7f"tf";1 Tdarf"han .... h"W" mft""211t 

Sahibi: ASIM UB 
u.a . ... .,iti iclllıt...., 


