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Hezimetlerin 
Italyada tesirleri 
"Üç günlük bayram tatilinde 

h§.diselerdc mühim bir değişiklik 
olmadı. 

Yunanhlar 
Klisurayı 

zaptettiler 
Atinada ve diğer 
şehirlerde bayram 

yapılıyor 

Yunan tebliği « Ord ı:mu
zun ileri hareketi öniinde 

Clurulmaz bir tarzda 
Clevam ed;yor» diyor 

Bardia zaferinden sonra Afri
kada ilerleyen ingil\z ordusu Tob
ruk'da İtalyanlan yeniden sıkış
tırmış bulunuyor. Bu ileri hare
ketin Derne ve belki Bingaziye 
kadar gidcrC'k durması muhte
meldir. Bardia hezimetinde varı
nın en az üçte birini, ınaneviya·· 
tının da yüzde yüzünü kay1'et
m.iş olan itaJyan orrlusumm Bin
gaziye kadar ciddi bir mukave
met göstermerlen yok olması mu-
kadder gı'bidir. Ondan sonra, Atina ıo (A.A.l - Kllsura'nm zap

tedlldlği bugiln resmen tebliğ edil· 
Trablusgarba kadar uzanan be~ m!.şUr. 
yüz kilometrelik bir çöl geliyor ki Atinada ve Yuna..'llstanın saır şe-

hlrlerlnde ~anlar çalınmış halk so
hıınu ne garptan şnrka, ne de kaklam dökfilmfiştür. Atlnada Yunan 
şarktan garba doğru geçmek, bu- Karlı ve Başvekil general Mctaksas 
yük bir ordu ic.in kolay İ!} dcğ'ildir. umumt karargfi.hın büyük knpısında-

ki basamaklara kadar inmişler ve 
İtnlyanlnrın - dcnlzclcn istifade halk tarafmd:ın hararetle alkışlan-
edcmedikçe - Tunus hududun- mışlardır. 
(fan, bu çölden kııvvct göndererek Atina ıo CA.A.l - Atına ajansı bU
taarruza geçmeleri imk5nsız ol- diriyor: Gazeteler fevkalade nüshalar 

çıkararak aşa~dakl resmi tebll~i neş-
dtığu için, İngmzler az hir kuv- retmlşlerdlr: 
\'etle müdafaada kale.caklar, Af- Çok kuvvetll bir tarzda tahkim 

· , edilmiş Kllsura mıntakasında bir kaç 
rıka ve Mısır meselesi lm sureti~ gündenberl kahraman ordumuzun 
~iındilik halledilmis olacaktır. yapmaktn olduğu çetin muharebeler 
Buradaki ingiliz ordusu da, ilk- reni Yunan muzarterlyetııe netfcelen
b . mlştlr Kıtaatımız Klisuraya girmiştir. 

aharda zuhur etmcsı muhtemel Kıtaatımızın Uerl hareket hamleleri 
herhangi yeni bir hareketi karşı- önünde durulmaz bir tarzda devam 
lamak icin Yakın Şarka gelebile- etmektedir. • 
cektir. İtalyanlardan 200 esır 

Bu mimasebetıe Romada neş- ve 20 top alındi · 
l'e1ilen teblif, üzerinde biraz dur- Atına 10 , A.A) _ Atına ajansı bll-
rnak lftzımdır. diriyor: Yunan Başkumandanlığının 

75 numaralı tebll~t: 

BU SABAHKi 
TELGRAFLAR 

Tobruk'ta 
topçu düellosu 

başladı 

Yunanhlar 
Klisurada 
600 esir 

aldllar 

İngilizler: Tobruk'u çelik 
bir çember içine aldılar 

4 top, tanklar 
havan topları 
iğtinam edildi 

ltalyanlar birincikanun 
zarfında zayiatlarlnı 
9,000 gösteriyorlar 

Yunanlılar tarafından zaptedilen !(lisurayı ve son <'ephe vaziyetini 
gösterir harita 

Atina 11 CA.A.) - CB.B.C.) Kll
sura. kas:ıbası muvaffak.ıyetıı ha
"rekt\t neticesinde zaptedllmiştir. Halk 
kasa.bayı terketmlş ve kasaba yakıl
mış bir halde bulunmuştur. Tobruk limanı '"Reisicümhui Ellmlze 20 s1 zabit olmak üzere 600 
e:slr, bir bayrak, 4 top, tanklar, havan 
toplan, mühim miktarda. otomatlk 
ellô.hlar ve bir sürll gımalm geçmiştir. durmadan 

dövülüyor 
Burasının gelecek hafta 

düşmesi bekleniyor 

Trakya seylap minta· 
kasını ve askeri garnİ· 
zonlarıni teftiş etti 

Harp meydanında tayyarelerimiz 
düşmanı bombalayıp mitralyöz ntcşl
ne tutmuşlar ve muvaffakıyetli hare
kAtta bulunmuşlardır. Bütün tayya
relerlmlz sallmen üslerine dönmüşler-
dlr. 

İstanbul 9 (A.A..) - Ret~\. Londra ıı CA.A.) - B.B.C.: Kl1su-
cümhurumuz ve Millt Şefimiz, rayı terkeden İtnlyruılar, 85 kilometre 

ı,.. t k: şimalde olan Berat şehrine rlcat edl-
Trakyada sey ap mm a asını yorlar. Son günlerde havaların bir-
ve askeri gamizonlanru tef· denblre düzelmesi Yun:ı.n muvatf:ı.kı
tişten sonra bugün lstanbula yetine yardım etmiştir. 
avdet buyurmuşlardır. İtalyanların zayts.tı ağırdır. Yunan-

I,ondra 11 (A.A.) - B.B.C.: Tobruk 
6tratındnkl harekAt hakkında yenl 
bir haber gelmemiştir. Gelen bir Ud 
habere göre Bardlayı znptetmlş olan 
büyük Brlta.nya kuvvetleri, şlmdi Tob. 
:ı:ukun etnrfını çelik blr çember içine 
nlmıığn. bnşlnmışlardır. Mahsur Itnl
ynn lmvvetıert ile İngilizler arasında 
top ateşi tentı edilmektedir. 

Sovyet - Alman 
anlaşmaları 

Dün Beri inde bir takım 
anlaşmalar imza edildi 

Londra 11 (A.A.) - B.B.C.: Dün 
Berllnde Sovyet Rusya lle Almanya 
arasında bir takım anlaşmalar imza 
edllm~tir. İmzalanan anlaşmalar, 
dostluk muahedesinin temdldlne, hu
clud anlaşmıısına. ve ticaret nnlnşma
:;ının 1942 senesine kad:ır uzaLılması
na dairdir. Ticaret anlaşmnsı muci
bince Almanya, Sovyet Rusyadan da
ha ta.zla miktarda petrol ve iptidai 
maddeler alabilecektir. 

Mesina limanı 
bornbalandı 

Doklar ve havuz
larda yangınlar 

çıkarıldı 
Bardln hezimetinin ağırlığım 

itr::lyan efkarından glzle-yemiyen 

nazırlar meclisi «İngiliz cnıperi
yalizminln kuvvetlerine karşı 
kahramanca harbeden,1 orduyu 
takdirle selamlıyor. Her hi.iku
mctin, felaket anında hile ordu-

Bugün cereyan eden mahalll mu
harabelcr csnnsında. silngil. hücumu 
11e mühim mevziler ıreaı ettik. 200 e 
yakın esir aldık ve külliyetl! harp 
mıılzemesı l~lnam cttlk. I~inam 
edilen harp malzemesi arasında. 81 

lngilizler Topruk'un 
garbinde Gazala' )1a 
girdiler ve H abe§ 

hududunda Buna'yı da 
İfgal ettiler 

L J lılar arka arkaya sert akınlarla etraf-, _____________ _,_ takl tepe!erl zaptettlkten sonra son 
L1>ııdra 11 (A.A.) - B B.C.: İngllb 

hava. kuvvetleri, Navoll ve Palermo li
manlarına yaptıkları muvaffakıyeW 
okınlardan başka Sicilya ad:ı.sında 
Mesina limanına da. hucum etmlşlcr
idr. Limandaki gemilere, doklara, nh
tımlarn, petrol depolarına tonlarca 
oombalar atılmıştır. Kruvazörlerin 
bulunduğu Jlmnnm cenup kısmına 
tombalar düşmilş ise de c;ıkanlan sunl 
sis dumanları yüzUnd n ika edilen 
hnsarat görülememiştir. Doklard:ı. ve 
kuru havuzlarda yangınlar çıkarılmış
tır. 

• 
YU takdir etmesi çok f.abii bir bis-
Sin ve ihtiyacın neticesidir. Ba
husus İtalya.da bu harp dolayısi
lc ordu ile faşist partisi arnsında 
Zıddiyet husule gelmiş, parti or
d1.Jyu, ordu partiyi bu badireden 
lnPsuı tutmaya uğr3şmıştır. Hü
kfımetın, Arnavutluk ve Afrika 
hezimcilcrinden sonra dahi ordu
yu takdire mecbur kalması, ikili
Ci arttırmamak için da.hili bir po
litika manevrasıdır. Fakat, bura
da mühim nokta, İtalyanın rol
leri altüst ederek, İngiltereyi em
periynlist, İtalyayı mazlum ızös
teıınesidir. Sanki İııgHtere ve Yu
nanistan italyaya taarru:t. etmiş
ler, İtalya da kendisini 11kalıra
ınancaıı müdafaaya mecbur kal
mış ... Halbuki durup dururken 
Yunanistanı isg-al etmek, :Mısırı 

mlllmetrelik 20 havan topu vardır. Kahire 10 (A.A.) _ Bildirildi-
Avustralyanın Yunan ğine göre, Tobruk mıntakasında ln-

askerlerine kısJık gjUz hazırlıklarına devam edilmek· 
h d" • · le beraber bazı İngiliz müfrezeleri 

e ıyesı T obrukun garbinde hareket etmek-
Sydney 10 (A.A.) - Avustralya. Ha- t d" ler Zırhlı kıtalar Deme - Bin· 

rlclye Nazın B. Stewnrt, Arnavutluk- e 1.r · . 1 d d . mek 
tn h beden Yunnn kıtal arına. kı.şhk gazı sahıl yo un a evrıye gez .• 
glyc::k tedariki lçln 30,000 İngiliz 11- tedirler. İngilizler Tobrukun 65 kı· 
ralık bir iane ııstes\ açılmış olduğunu lometre garbindc bulunan Gazalaya 
bildirmiş ve Avustralyalıların Arna- varmı~lardır. 
rutıukta. hnrbedenlerl teşvik eyUye- Kahire 1 O (A.A.) - Bildirildiği-
ceklerint söylemiştir. ne göre, lngiliz müfrezeler Haheşis-

Ilntırlardadır ki, Avustm}Ya.. Yu- tan hududunda Buna mevkiini i~gal 
nanlılara. buğday ve un gondermek . 1 eli 

70 000 I. ınz etmış er r. 
üzere bundan evvel de • ng ( D 2 • hif d ) 
liralık lnne toplamıştı. evamı ncı ıa e e 

İzmirde ve bazı 
kazalarında şiddetli 

zelzeleler oldu 
~~~;:~~~n İtt:~~:~:~ g~:~~~:~e~~ Oeg .. irmendere nahiyesinde 9 ev kısmen 
bir müdafaa harbinin değil, Ak-

~;.~ı~ı!ı"1~:~i~~~~~~!i~. kuımak hul- yıkıldı, Nüfusça zayiat yoktur 
Tebliğin ikinci fıkrası daha. İzmir ıo (Tel('fonla) - Dün 

mühimdir. Nazırlar meclisi «Za- gece saat 21,15 te vilAyetlmizin 
fere kadar mücadeleye devam her tarafında fasılalı bir şekilde 
11.ıminl teyidıı ediyor. Nazırlar şiddetli zelzeleler olmuştur. Zel· 
meclisinin harbe deva~ kar~rıı:u zele, garptan şarka doğru sarsın
\rermesi ve ilan etmesı, aksı bır tı halinde vuku bulmak1a beraber 

e:ereyana cevap vermeye ~üzum dipten ve gürültü ile karıpk da 
görmesi demektir. Bu da, Italya- hissedilmiştir. İzmirde 21,15 te 
rla sulh temayüllerinin kmvetıen- hissedilen ilk zelzele 10 saniye ka
diğini gösterir. dar sürmüştür. Gazino, kahYe, 

ltalyanların 
Libyada vazi
yeti iJ.midsizdir 

Avustralya Harbiye 
Nazırı B. Spenderin 

beyana ti 

Amerikanın 
demokrasilere 

yardırnı 

Hükilmet projeyi 
kongreye verdi 

Bu proje ile B. Roosevelte 
çok geniş salahiyetler 

verilmektedir 

Washington 10 CA.A.> - Demokrn.
sllere yardım hakkındaki kanun pro
jesi bugün hfikftmet ta.rafından kon
greye tevdi edilmiştir. 

Bu proje, Birleşik Amerika devlet
leri reisine pek mühlm hususlarda 
tam selfıhlyet vermektedir. Bu proje-
ye göre: 

ı - Birleşik Amerika. devletleri rei
si Amerika. tezgfıhlannda. ve fabrlka
lannda müdafanlarmı, Amerikanın 
müdafaası için haya.ti bir ehemmiyet! 
haiz addedeceği her hükümet ve 
memleket hesabına hnrb levazımı 
imal ettlrmeğe selfıhiyettar olacaktır. 

2 - Her nevi harb levazımını böy
lf' bir hük.ümete cıatmağa, mübadele 
esası üzerine terketmeğe, ödünç ola
rak vermeğe yabud klralamaRa selfl
hiyetll olacaktır. 

S - Kezalik harb levazımı verme
den evvel tecrübe ve tamir ettirerek 
kullanılacak mükemmel bir hale ge
tınneğe de mezundur. 

4 - Bu levazımın verileceği her 
yabancı hüıdimete bunlara. a1d bil
tün malfunatı vermeğe selihiyetll 
olacaktır. 

(Devamı 2 nci sahifede) 

Süleymaniyenin halılar'i 
Nihayet, italyan tebliği '.ıpro:e- lokanta ve daha bir çok yerler 

ter ve faşist İtalyanın derın. k~t- bu saatte a~ık bulunduğundan Kalküta ıı (A.A.) - Avustralya. Bir mektup aldılu 
leJ · · · a.z etı ile f Harbiye Nazın B. Bpender Avustra.1- «Ecnebi misafirlerimle birlikte .~rının, hadiselerın a.ro . . mtişteriler telaşla sokaklara ır- yaya. hareket etmeden evvel Kalküta- Süleymaniye camiini aıemıeie git· 
mutenasip 1'ir hareket tarz~ ıttı- lamışlar, evlerde yat:mlann bile ca ga.zetecllere beyanatta bulunarak tim. Bunlar naimarile alikadar kim· 
haz .edeceklerine emin oldugunu» knğ'a cıktığı görülmüş- demiştli kl: . selenli. Zemin t.qlannm ne cins ol-
bildıriyor. s. imdi'"'C karlar sadece U_Y. anı~ so in~ emalarda 21 se- Son muharebeler üzerine Italya. şı- duğµnu merak ediyorlardL Halılan 

J t B lhassa s mali Afrikada bllh:ı.ssa. Trablusgarb 
tıfaşistn oldug~unu bildii)imiz İtal· ur. ı . ..1 .. d .. ltsız· blr vaziyete düşmüş- ucundan kaldınp baktık. Keşke 

"b • ·p rahat rahat fılnu ço un e um · bakın dık' Belki ikin. • Mahm d 
Yanın başına takılan hu ı•prole- ans~na gm .. t ·ııer arasınd::ı. tür. İşlerin gidişine bakılırsa ıtalynn asay · • ~· ~ 
tern yani 1 icıciıı tabirincie hem 

1 
seyıe dalı:ı.n muş er b" donanması Trablusgarptaki ıtalyan :::amanından ben temızlenmemış: 

. ., "th'~ panik olmuş salonun u- kuvvetlerine yardım etmek 1c;in Akde- Mt:.azalla.'ı iki parmak toz! Halbuki 
Yen~lik, hem tezat göze çarpıyor.\ ır:u ı;? hücnm eden halk nlze çıkmak teşebbüsünde bulunmıya- ertesi gijn bayramdı. M\Ulümanların 
Faşıst rejimi malümdnr ki işçi tun kapılarına caktır. Akdeniz, evvelkinden daha az binlercesi burada secde edecekti. 
komünist hıı.,rekcti aleyhine doğ- rek kısa blr zaman zarfında so- bir .İtalyan denlzldlr. Hakikat şudur Böyle fevkalade giinlerin başlangı-

hücumu şüngü ile yapmışlardır. 
Cephenin şlınallnde de tnallyct art

makta ve bu hazırlığın mühim blr 
muharebe şeklini almnsı beklenmek
tedir. 

Arnavut askerlerinin 
İsyanı 

Londra 11 {A.A.> - B B.C.: İt.alynn
lar tarafından zorla nskerc nlınan Ar
nıı vutlann isyanı hakkındaki yenı ha
berler gelmiştir. Bu isyan neticesinde 
:ı.ralannda muharebeler olmuş, hem 
İtalyanlar hem de Arnavutlar zııylatıı 
uğramışlardır. 

İtalyanların bir ayhk 
zayiatı 9,000 

Londra 11 (A.A.l - B.B.C.: İtalyan
ların birinci kô.nun ayı zarfında Ar
navutlukta uğradıklan zayiat miktarı 
Romada resmen neşredilmiştir. Ölen, 
yaralanan ve kaybolan Itnlyan asker
leri miktarı 9.000 kadar gösterilmek
tedir. 

Avust2"a.lya hava filQnu 
Mclbourııe 10 (A.A.> - Avustralya 

Başvekili B. Menzles. ort.il şark' a ça
lışmak üzere A'rnstralya haıb kabine
sinin Inglltereyc butiln murett bat.ile 
yeni bir harb tnyyıı.r l filo u h diye 
edeceğini bildirmiş ve d"mlı1Ur ki: 
clmparatorlu~un tayyareci Y"t.lştlr

mek hususundaki umumi plJ.nının 
kaydettiği büyuk terakl:ll r sayesin
dedir ki boy!e blr kar ı ı verme le 
mümkün olabilmlşLlr.• 

ııııııııııııııııııııııııııııııııııımıııııcııaıııı,sııııı~aaıııııııııııııııcııı• 

- , ~ f 1 stır kl Ingiltere bu denl.zi kontrol etmek- al ilk 1 k uıuştur. Bir cereyanı öldiıımek ırnga ır amı,. . ·~ 'bl 1 h •· ıınrkın :ınahtarı- cında olsun. h ı ı e enıe • laf Yl• 
1 . . k t t k"p eden dıger ıe naena ey or,,a. ...... , kamak d" b" Ad t .. eli Çın vücut bulmuş bir idare şek· Il sarsın ıyı a 1 

._ m elinde bulundurmaktadır. ıye lr a e teeuua ebn 
- Pardon baylar, yol verln de komşumun bayramını 

yayımı 

k\ıtlull• 

(De.• ama 4 üncü sahifede) 

zelzeleler kısa fasılalarla ve hafı... ...................... ~ ................. değil mi? ••• En - nezafetü min el • 
Mccmc>cldin Sadak '1lmuştur. Şehrimizde bazı bina· husule gelmiştir. Insanc:a zayiat iman!... O medeniyet eserine bu 

ıarm duvarlannda çatlaklıklar yoktur. (Devamı 4 üncü sahifede) medeniyebh piallk yaklfmıyorl• 

- Get işine hemşel'inıl ..• Bekçi misin, postacı !lllSm, 
.... ? 

musun ..•• 
çöpçil 
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[,. J Geceki •• an Sabahki aberler ve a 

General 
AntonescoYa 

suikasd şayiası 
Macar gazeteleri 

Romanyada kargaıalık 
çıktığından bahsediyor 

Fransa Amerikanın 
tekrar harbe tayyare imalatı 
girecek mi? 400 bin iıçi çaliıacak ve 

B R itin. ..h. b" 300 milyon İngiliz liralık 
• ooseve mu ım ır 1 k .. b" A .k tayyare yapı aca 
mesajı, ır merı an 
gazetesinin makalesi 

Gayri muharip 
müttefik 

Daily Mail Amerika 
için böyle diyor 

Siamhlar 
Hindiçiniye 
girmişler 

Siam başkumandanlıği 
ileri hareketinin ıüratle 

devam ettiğini bildiriyor 
Londra 1 O '(AA.) - LonClra 

NeTYork 1 O (A.A.) - Ameri~ gazeteleri B. Rooseveltln İngiltereye 
kada tayyare ıa::ayinin geniflemesi- yardım vaidi ile megul oluyor. 

A ) D N B V-.ington 1 O (A.A.) - Yılbaşı · • O ı M ı d ,_. Am "-Bükreı 1 O ( A. . - . . · ne geçen ıene baılanmı~hr ve bu- ai y ai iyor JU: « erı&anm l 
ajansı bildiriyor: İyi mal\ımat alan münasebetile B. Rooıeveltin mare- nun için 20 milyon İngiliz liraaı aar- muazzam bir ekseriyeti Amerikanın Şangbay 1 O (A.A.) - timada 
Bühe~ mahfilleri general Antones- ~al Pctaino göndemıif olduğu meaa- fedilmiştir. Bu ıene tayyare manayi- lat.ihH.l kabiliyetinin azamt hadde layık bitaraf membalardan gelen 
co'ya bir auiknsd yapıldığı hakkında jın metni Hariciye Nezareti tarafın- ine SO milyon lnıiliz lirası daha çıkarılman talebinin terviç edilme· haberlere göre, Siam kıtaatı tayya-

dlln ne•redı'lmi<>tı'r M···1· •udur· relerin müzaheretı'le Fransız Hindı'-yabancı memleketlerde yayılan şa· " .,.. • ....... " • ıarfedilecek ve bu ıuretlo tayyare si.Do taraftardır. Amerika bugilnden 
yialar hakkında hiçbir maliimatları cKalbim, çalııtığı ıu günlerde Fra.n- fabriltalarının imal kabiliyeti iki mis· itibaren uyuşukluğu atarak yeni '3ir çinisinde 3o kilometre içeriye gir-
olmadığını bildirmektedirler. sa ile beraberdir. Fransız milletinin line çıkanlmıt olacaktır. programla harp, ticaret ıemileri, mişlerdir. Kıtaat Angkor istikame-

Budap ... te l O (A.A.) _ Macar yakında, hürriyet, müsavat vo kar· tank) 1 1 • ı· tinde ilerlemektedir. 
_,,. 1 Şimdi bu aanayido 150,000 i.,..i ar, tayyMe er, top ar ıma ıne 

oazeteleri Romnnyada kargn~alık- deşlik. içinde tekrar sulhun nimet e- ,... b'atlamak üzeredir. Bu programın Bangkong 1 O (A.A.) - Siam 
• · d · t"f d d b"I · d ralışmnktadır. Sene sonuna le.adar b kwnandanlı- t bl·~ · lardnn bahsederek bunun general rın en ıs 1 a e e e 1 mesıne ua " randımanı, bütün Avrupa devletle- aş gının en son e ıgı-

d. i..,.i miktarının 400,000 e "1kacag~ı "'re Sı"am k t 1 K b d Antonesco ile Demir muhafızların e ıyorum. > "" .,... rinin bir araya toplanan randuna- ne go ' 1 8 an am oc a-
B j t l fl - d ·ı · t" tahmin edilmektedir. Üç ay eyvel h"l' d s- ti ·1 1 kt d' ) bir kısmı arasındaki husumetten ile- u mesa e gra a gon en mıı ı. nından fnzladır. Birletik Amerika 1 ın e ura e 1 er eme e ır e:. 

Ameriknnın yeni Fransa büyük el- 60,000 işçi çalışmakta idi. Geçen Muharebe aon hudut müaademeleri 
ri geldiğini söylüyor. Kabinede ya- l ., sene SS milyon lngiliz lirası kıyme- gayri muharip bir müttefik aıfatilo • k k 
kında deg~i~iklik yapılması muhte- çisi amiral l..eahy'nin hamil 0 dugu bizimle harbe girmio Taziyettedir. mahiyetim pe ço tecavüz etmi§fü. 

" j b k d tinde olan tayyare imalatının 940 K k Jlarınn mu··zah t d 90 meldir. Rumen gazeteleri Transil- mesıı aş ·a ır. Amerika donanmasındaki yeni ara 0 ere e en 
F t k h be aenelindo 155,000,000 İngiliz lira- b" t'" Ka b · · •· vanyanın bir kısmını Macaristana ransa e rar ar teşkilat, Amreikanın her ihtimale tnyyare u un m oc arazm uze· 

aı değerinde ~lacağı tahmin edil- ._ l rine bir sıra akınlar yapmışlardır. 
bırakan hakem kararına şiddetle gİrerıe... mektedı'r. 9 ,, 1 d• un· ala· hn 300 mı·ı~ ııı;a11ı hazır andığına ve ıimdiden d F 1 d 

f " " h d b 1 d Tebliğ e ransız arın mü nfna 
hücum etmektedir. Demir muha ız.- Nevyork 1 O (A.A.) - New • yon lngiliz liiasıru bulacağı zanne- daikrp valziyetin e u unduğuna air hatlarını terkederek dahile çekildik-
ların gazetesi Rumen gençliğinin, York Herald Tribuno gazetesi, dilmektedir. . tatör ere bir ihtar teıkil etmek- leri ilave edilmektedir. Hududdı:m 
kaybedilen araziyi tehar elde ede- Fransanın tekrar harbe girmesi ve tedir.> 50 kilometre kadar dahilde bulunan 
ceğl ümidini izhar etmiştir. fı bu takdirde Amerikadan harp leva- Sisfona en ağır hava hücumlanndnn 

Rumen - Macar ihtila zunı alması ihtimalini tedkik ederek Amerikanın demok- Büyük hava biri yapılmıştır. 
Bükref 1 o (A.A.) - D.N.B. nan diyor Jci: Siamlılar tardedilmişler 

hususi muhabiri bildiriyor: HabeT B. Rooseveltin harp malzemesi rası· ıere yardımı k 1 alındığına göre, Rumen - Macar vermek planı sok lastiklidir. Vichy- a 1 n an Vichy : O (A.A.) - Havas ajan-
fhtilafları, sene ortalarında toplana· deki elçilik müatepn B. Murphy, sının dün Hanoi' den aldığı bir td-
cak olan bir konferansta tedkik edi- şimalt Afrikada aeneral Weygand (Baştarafı 1 inci sahifede) grafa göre, bir Siam müfrezesi Poi-
lecektir. Her iki taraf bir komisyon i]e yapacağı konuşmadan sonra bi- 1 - Bu gibl levazımın ihracına İngiliz hava kuvvetleri ret'nin ıimali şarkiainde Ampil'de 
nsıtasile temsil olunacaktır. ze teevik eclici bir rapor ıönderir- mlnl olabilecek b\ltthı ll:anunl ve 1da- bir çok yerleri Hindiçini hudut muhafızları tarafın-

Rumen komisyonuna B. Valer ıe Fransarun Akdeniz müstemleke- rl kayıtla.n ret ettlrme~e mezun ola- b b d ·ı dan hezimete uğratılmıştır. Siamlılar 
ı 1 d dun h b caktır. om ar ıman eth er yedi tüfek bırakarak kaçmışlardır. 

Pop"un riyaset etmesi Te muavin i- erini e yar etmeğe azır u- 41 _ Projenin 3 Dncil maddesini 1 
1 d 1 Fransız tayyareleri. Siam tayyare e-

ğine de lejyoner baeın ıefi B. Ran· un aiumu:r: memleket er aruına mevzuubahis eden lyan meclisi reisi 
d uh ıd K '- ~-L b L 1__ 1 L Londra 10 (A.A.> - Haber alındı~- rinin Sisofon ve Dongene'yi bom-
anın tayini m teme ir. omis- ıı;;a~ izim için .. o...,. o acaıı;br. lle müme~ler mecl.lal tef.si, tamir na göre, İngiliz bomba tayyareleri 

Yon bu. ı· basın i"leri olmak üzete Amiral Leahy'nin baıhca vaıife- ettırUecek harb levazımının mutlaka bardunanlarına karfılık olmak üze-.,, dün gece garbt Almanyadakl hedefle- A K b b ı 
yedi ıubeyi ihtiva edecektir. ai Fransayı teslim olalıdanberi ida1'e Amerika.da imal edllmlş bulunmasının re taarruzlarda balunmuşlardır. re ranga ve emma!nnı om a a-

BüJaet 1 O (A.A.) - Reuter eden devlet adamlarından demok:- ~ olmadıtını tasrih etml.tlerdlr. Bu Londra 10 (A.A.) _ Londrada se- mışlardır. 
ajansının hususi muhabiri bildiriyor: rat aleminin neler bekliyebileceğini madde hükmüne göre, meseli). İnglltz- lAhiyettar blr menb:ıdan öıtrenlldi- Sisofona 1 S bomba düşmÜf ve 

W lerin Renowe kruvazörü Brooldln dok- tıne gare İngiliz bombardıman tay- c:lört lcişi yaralanmıştır. 
Yabancı memleketlerde çık.an ha- 1 at&§hnnak olacakhr. General ey- Iannda tamir edilebilecektir. Bunun yarelerlnln dün gece yapLıklatı baş- Hindiçinide örfi idare 
bet"ler hilafına olarak Romanyada lgand müstemlekelerde ayrı bulunu- fçhı Amerika devlet rel.ainln, bu tamir lıca hücum Ruhr'da Gelsenldrhen'de 
k.anşıkWtlar olduğuna dair Bükreı· yor ve lngiliılcrin ltalyanlara indir- Jşhı1 Amerikanın mllll müdi.faası ile petrol teslsatlle sair muhtelif hedef- Singapur 1 O (A.A.) - Singapu
te hiçbir malumat yoktur. Hükumet diii her darbe general Weygandın ali.kadar addetmesi katı geleeelrllr. lere tevcih edilmiştir. Brest'de dokla- ra gelen haberlere göre, FraMız 
merkezinde tam bir sükunet mevcut vaziyetini kuvvetlendiriyor. Diğer• Diğer taraftan proje bu gibi hnrb ra, Rotterdam'dl\ da. petrol depolanna Hindiçinisinin 24 eyaletinde örfi 
olup dahili hiçbir ihtilaf eseri görül- taraftan mareşal Petain de ge.nera· lbeyt~.ıı.mkının tadmlritz lçlnha ~~=l.ikarunin. hücum edllm.1stlr. idare ilan edilmi~tir. Siamın Singa· 

k ed• s·· l b" ih •1A f lin -c___ 0-Jr. • ı '-t-_)• u un ara, en 'Ve va ....... er ın f_ 1 1 V tt•V• b" t b meme t ır. oy e ır tı a var nunı:ı:wıu ... vıye ey eıneıı;; eaır. kullnnılmaııını da müsaade etmekte- pur ... onao oa ugu neşre ı~ı ır e -
ldiyse bile halkın kulağına gelecek Öyleye benziyor ki, Vkhy hükU- dlr. Bunun 1çln de bu lcv:ı:>.ımın aıd T ru ı·ımanı dur- }iğde bildirildiğine göıe. Siam hü· 
derecede büyümemiştir. meti her an .lstiklUli artan bir hnttı c.lduğu memleketin müdafaasını, kumeti. Siam' da bulunan bütün 

Londra 1 O (A.A.) - Romanşa hareket takip etmektedir ve eğer Amerikanın milli müdafaası için ha- Fransrilan, elçilik ve konsolosluk 
elçiliği Roman.va ile yabancı mem- kendisine fırsat verilecek olursa l-"llti blr ehemmiyet a.rzeylemesl kl- madan do••vu••ı•u•yor memurlarile diğer bazı kimseler 
&eketler arasında telefon muhabere- mare§&l Pctain hükumeti. tasfiye fı:yet edecektir. müsteıına olmak üzere, ellerinde bu-

ainin keıilmesinin Lş ve kardan ileri edilen bir heyet gibi değil henüz tnuı•ıterey0ı yardım \Battarafı 1 inci sahifede) lunan ıiliıh ve cephaneyi polrsc tcs-
ıeldiğinl bildiriyor. büyük. askeri kaynakları bulunan {i lim etmeğe ve yalnız Bangkok ve 

KansıkJık •ayİası bir milletin mümessili olarak hare- Lorl'dra 1 O (A.A.) Reuter Donburi' de oturmağa davet eyle-
'X k d k · ajansının askeri muharriri general m·ı .. tı'r, 

k -. ed"}" et e ece tır. .. 
te zıp ı ıyor Amiral l...eahy'yi çok parlak h:r Amerikada yapılan Sir Hubert Gough diyor ki: Tobıuk Bu karar. sulhu koruma1'. ve Siam· 

Bülu~ l O (A.A.) - (Reuter) : vazife be1'.liyor. Amiral. Vichy' de limanı durmadan dövülmektedir. da a~ayjşi muhafaza etmek için alın-
Almanlann kontıolu alhnda çıkan gazetecilere yaptığı ilk beyanatta ankette hali< yardım Kara kuvvetlerimiz. timdi<len 'bu mıştır. 
cBukarester T ageblatt> gazetesinin Amerika harp endüstrisinin dem ol::- lehinde bulundu şehrin garbine dö~üklerinden T oh- ----
Berlinden aldığı bir telgrafta denili- rat memlek.etler için sarf ettiği gay- ruk muhasara edilmiş sayılabilir. B [ • f 
yor ki: retleri :stihfaf etmemelerini Fransız- _Nevyork 11 CA.A.) -Gallup enstitü- İtalyan kıtaatının Sidi - Barrani U gaTlS anın 
Romanyanın Almanyaya geri ka- lara aöylemi~ı:.:. su Amerikan entn mnumtyesbıden ile Bardia' da gösterdikleri mukave- • • 

lan borçlarının ödenmesi zamanı Bu ıö.der günün sözleridir. B:.ı ~~~~~anketecevapverllmeslniis- metle_ ölçülmek lazım gelirse, T~~- VQZlyeft 
aıtılt gelmiJtir. Ahnanya. Fransa Te sözlerin icap eden tesiri yapıp yap· Amerika lçfn daha mühim olan ruk bır haftaya kadar sukut edebilır. 
Ainerikaya yapılmış olan ~rtlardan madığını amiral yakında görecektir. harp harici kalmak mıdır? Yoksa B:.ıgazinin de ayni akibete uğrama!;ı 
dah~ iyi tartlara hak ~azanm~şhr. Mühim bir görüıme harp tehlikesini göze alarak harbı ka- için aradan birçok haftalar geçme· 
Bugun Almanya kuvvetli ol~~- Vic•y l O (A.A.) -Amerika bü- zmıması için İngU\ereye yardım tl- eine lüz:.ım kalmama!ı muhtemeldir. 
dan bu meseleler daha fazla ıurun- ··1t l . • . l L h l meJı: midir? Mussolininin Afrika impaıatorluğun
ce.mede kalamaz. yu .e :;ıs~ .•mıra ~a. y, marep Gelen cevaplar fU .suretle tasni! da ha· len tehlı"Leye ~-ruz ''en· yal-

Bulgar Başvekili ve 4 
Nazır bugün nutuk 

söyliyecek 

Bardia hezimeti 
imha edi1en bir gruptan 
ba~ka 94 bin İtalyan harp 

harici bırakıldı 
Londra 1 O (A.A.) - Times ga· 

:ı:etesinin askeri muhabiri Mısır ve 
Trablusgarp hnrbi başladığındanbe
ri esir edilen lıalyanların miktarına 
bakarak Trablu.sgarpte bulunan 
ltalJ an luvvelterinin üçte ikiye in
diği net~esini çıkarmaktndır. 

Daily T elegraph gazetesi de baş 
makalesinde Bardia bczimetinın 
ltalyan1ar üzerinde yaptığı aksüli· 
mclden bahsederek, Trnblusgarplc 
altı farka ile motörlü bir grupon im· 
ha edildiğini ve 94,000 ltalyanın da 
harp harici bırakıldığını yazarak: 
cKülliyetii top ve haıp malzemesi 
iğtinam edilmiştir. Bu va.z.İyet k:arşı· 
ıında faşist idarenin temelinden sar-
11ldığı muh~kakttr> demektedir. 

Adreslerin tam ve vi.zih 
yazılması lazımdır 

Anbra 10 <Te.lelonlal - B. T. T. 
cımum müdürü. blr çok ~ara. 
aebcbiyet n.rdlifndm tıı.m ve yazlh 
bulw1mıyan Rdnslrrl muhtevi tebllt 
l'VraJı:ının posta me:rkezlerlnce gönde
ren makamlara iade edllmest P.ızım 
geldl~!ni alakadarlara blldfrmJ.'11r. 

Petaın e ıtimadnaml'smı. ve B. Roo- cd!lm~tir: ıı; ··- " 
aeveltin huıust bir mektubunu tcv- Cenup vllayetlerlnden alınan ce- nız bu mıntaka değildir. S.lya 10 (A.A.) - Rtu\er blldirl-
di etmiştir. Mütarekenin ihdas ettiği vapların yüzde "il .sı netice ne olursa Amerikan gazeteleri Habeşistan :.•or: Bulgar kabinesinde pek yakında 

. d r il t d t ki olsUD İng'.lıtereye yardım lehindedir. uz"' erı'ne K•Mya tarafından yapılaca'- değişlkllkler yapılacağı hakkındaki vazıyet o ayısı e mu a nu u ar ~ .. ra-ı .. 1.,. tek:ılp edllmekUdlr. Haber 
t t . d "l · t" Yakın garp vlldyetıerlnden alınan et- bir !--=•:... ıs· ti'lı:.··~daa baL-·dı·yorlar. ~ :r ........ ea ı e ı memış ır. uguu. -- u.a~ alm".-a go- re, Ba."vekll l'ilof, mll-

1 O (AA ) V vaplann yüade 16 sı da ayni ttlrllde · Af 'k ~... ~ 
Cenevre . . - ichı· Inginereye yardım lehindedir. Böyle bir hareket lngiliz ve n a ıete memleketin dahlll vaziyetini bil-

den bildirildiğine göre, Amerika Yeni İngiltere ye ~tlantik vDii.yetie· kuvvetlerine yardan edecek Habeş dlrmek üzere önüıntizdekl pazar gü
büyük elçisi amiral Leahy dün öğ- rlnden alınan cevapların yüzde ~ fı çeteleıinin müdahalesae kolayla,- nü Ruscuk'La blr ııutuk aöyllyecektlr. 
leden eonra mareşal Pctainle yarım Ingiltereye yardım lehindedir. Şart, mış bulunacaktır. Habeşistanın şima- Aynı günde ooşka dört nazır da nu-
aaay süren bir görüşme yapmıştır. merkez ve garp ~ilfıl'etlerindcn alınan I• garbieinde bir yerde Habeı,ler luklar sö:;UyecckUr. 

Londra 1 o (AA.) - Vichy' den cevaplann yüzde 55 ı İngi]tereye yar- ltalyan garnizonuna kovduktan Kral Ba$vekili kabul etti 
dnn Jehfndedir. h - .. > D N B • Krnl öğrenildiğine göre, Amerikanın sonr·. bu kıtaların ricat altını da Sofya 10 (Ao. - · · ·• 

Fransadzıki büyük elçisi amiral İ d • dd r tehdit etıneğe başlamışlardır. Boris, dün, Başvekil B. Filoru kabul 
Leahy Fıaıwz gazetecilerine yaptı- spanya a ~I et 1 İtalyanların vazı·yetı" et.ınlşUr. 

t "' kJ Sefya 10 (A.AJ - D. N. B: DahUl-
ğı beyanatta, ngiltereye her vasıta 1 SOgU ar mÜs_kü} ye Nazırı B. Gıı.brovsld, hastahane, 
ile yardım~ katiyen karar vermi' Madrid 1 O (A.A.) - İspanya- sanatocyom ve d1"er \ıbbt müessese-
olan Amerıkanm Uzak Şark da da-

1 
nın muhtelif merkezlerinde soiuklar Londra 1 O (AA.) - Reuter ıer inşası için 350 milyon leva sarte-

hil olmak. üzere dünya harbinin in- ve kar devam etmektedir. Ccırdu ve ajansının Trablwgarpteki İngiliz or- clllecetlni blldirmlştlr. Bunun hnk
kişaflanna kar11 kayıtsız davranamı· Jaen" de soğuklardan insan :zayiatı dusu nezdinde bulunan hususi mu- kında l>lr layiha hazırlanmaktadır. 

v b'ld' · t" lm h b" · L'ld' · S"d' o__ • Beş senelik bir p!An dahilinde bü-
yacagını ı ırmış ır. o c~tur. a ın oı. ırıyor: ı ı - oc.nanı ve t\ın. memlekette sıhhi vaziyet! dilzelt-

Hakimİyetİ Milliye B. Rooseveltin Londra- Bardia'da aldıkları derslerden eon· mu ü:ıere hu gilı1 müuseseltr vücu-
ra halyan kumnndanlığmın Bardia- • de geUrilecelrUr. Bu suretle ceman 

(Ulus) gazetesinin daki hususi miimessilinin da olduğu gibi Tobruk'da bulunan 'on bin yatak ihtiva edecek hastane-
20 nci yıl dönümü temasJan İtalyan kuvvetlerinin çevrilmesine ler kurulacaktır. Yataklann W binl 

Ankara 10 (A.A.) - Hikimlyetl Loncfra 10 (A.A) _Dün lıura- müsaade edeceğini ahi almaz. Bu· veremlllere ald ~acaktır. 
Mllllye gazdtslnln Anknrada kurııln- ya gden B. Rooseve?tin İngiltere nunla beraber. mare~al Grazianinin Balkanlarda vaziyet 
tıımun 20 incJ yıldünümil münnsebeti- LU$US& mümessili B. HopkUt,, bu sa- icap eden tedbirleri almakta şaşır· Londn 10 (A.A.) - R.euLer ajansı-
le bugün Ulus gazetesi tarafından • 1 dl ı tik h bl ı bildiri Aııadolu klübündc bir toplantı yapıl- L~h erkenden otelden çıkarak resmı dığı anla~ılmaktadır. ngiliz ileri ha- nın P oma mu a r yor: 

• ..+ B ··k Mili t 21'-'arctl d b 1 t ~Au"rn••- reketinin azı·n1karane durumu ve Balknn devlet merkezJerlnln 'bazıla-ır."i.ır. u toplantıda Büyu e I . J er e u unmuş ur. ıvı ~ _. ___ , h ~ı bi Alman h 
1 ·ık · · · A 'k b"' -k r ·· • Afr'k · 1· d-1-· bü' .. it l rmWLU '"""en a ..... er r a-:Meclisi relsl B. Abdülhalik Rendn ve ııı. -~- zıyarctıru men a uyu e - suratı ı a şıma ın ~ı tun a • rekA\ırun pek yakında beltlenebilcce-

R:tşvekll Dr. Refik Saydam He bütün ı;ıfıgıne yapmıştır. Bugün Ba~vek.il yan ordusunu:- manevıyahnı boz- ğjnl bildirmektedir. Bu hareketlerin 
Vekiller, Mıllet Meclisi ve Cümhuriyet B. Churchill ile Hariciye Nazın B. muşa benziyor. bir gerginlik havuı yaratmak tçln 
Halk Partisi riyaset divanı ve idare Ed • • ·ı A 'k A Al anla 1lb dlldll(.i enı ve ıngı terenin yeni men ·a skeri mahfillerin fikrince Sidi - m r tara!mdan am e e. • 
heyeti lzaları, Parti müıtakll grup L- "'k ı · · L - h kt B'T b h h :re1si.. H!ıkimlyetl Mllllye gazetesinin 11uyu e çısı ord Halifax"ı ziyaret Barranidcn ricat ederken külliyetli r.e şup e yo ur. u un u eyecan 
taşmuharrlrllğlndc bulunmuş olan edecektir. • mah:c. .. e kaybeden Graziani, Tob- rivayetler içinde Ulmada şayan hl~ 

k .
1 

. . 
1 

bır vata :roktur. 
Kfitıüıya mebusu B. Receb Peker, Hava Kurumuna ru un ç.evn mesme manı o amamış- Az çok alakalı devletlerden bir kıs-
.Ankara mebusu B. Falih Rıfkı Aby, tır. Bu suretle Graziani. Tobrukun mının tutnca~ yol hnkkmda bir t:ı.-

Harp tebliğleri 
Kahire 10 (A.A.) - Orta ~ark İngi

ll.3 Jruvvetlert umumt kararglihı tara
fından bugün neşredilen resmi tebliğ
to Tobruk mıntakasmda İngll1z tah-
0-ldatına devam edildiği blldlrllmckte
dlr. 

Alman tebliği 
Berlin ıo CA.A.) - Resmi tebliğ: 

Dün gündüz hava kuvvetlerimiz In
glltere üzerinde şimali İskoçyaya ka
dar keşi! hnreketlerl yıı.pmışlardır. 
9/10 kanunusani gecesi muharebe 
tayyn.relerinden mürekkep kuvvetıı 
Alman hava filoları merkezi ve cenu
bi İngllteredc askeri bakımdan ehem
miyeti hnlz bir ı;ok hedeflere mu
vn.!fakıyetıe hi.ıcum etmişlerdir. E ı 
attdn. Manchester, Londrn Ye Liver
pool bombardıman edilmiştir. 

Dün gece dü man hava kuvvetleri 
bilhassa garbi Almanya şehlrlerın·n 
b:ızılannn. hucum etmMerdlr. Dıısc:e'
dorf'da bir kaç e\ den maada E t
hleeın manastırına ve genç katollk! r 
birliğine ı>id binaya bombalar 1 ~ t 
etmiş ve bu binalar hasarrı uğrnmı -
tır. Askeri hedeflere isabet vaki ol
mamıştır. Sivil halk orasında 20 olJ,. 
bir miktar yaralı \ardır. Ölen ve ya
ralanlan'n çoğu bombardıman e.ma
sında Slğınnklar dı.şmda bulunanlar
dır. 

Gece avcı tayyarelerimiz blr du-;
man tayyaresi dvşürmüşle~dır. He.va 
hücumlarına karıjı kullanılan muda
faa toplanınız dil. bir düşman tnyya
rcsinI düşürmü~tur. 

İtalyan tebliği 
Roma 10 CA.A.) - 217 numn.r .. n 

tebliğ: Yunan cephesinde 11 inci cr
ôu bölgesinde mahalli harekat olmu~
tur. Cephenin s:ılr kıs:ımlannda ku-

şıhklı topçu faaliyeti olmuştur. 
Hava kuvvetlerimiz, yiiruyüş kol-

1.nrile, kamyon kullarını bombardım;.n 
etmişlerdir. Miih!m bır düşman u <-ıi
nü müd::faa eden tayyare d .. fi b:ttar
yalanna isabetler :tnydedılmlşUr. 

Harp gemlleı imiz diışmanın tah:lde 
bulun:ın mevzilerini müessir sure~tc 
l.ıombardıman etmi~tır. 

Bombardıman tayyare tllolnnmız 
garbi Akdcnlzde kuvvetli bir dÜ:pnü.ll 
dcnlz teşekkulüne hücum ctml~ir. 
Düşmanın şid dtli müdafaa at:~ ne 
rağrrien bir .saffıharp gemlsıne 1 1l0 t 
vaki ol.'lıuştur. Tııyyarelerimlzd n ıı- -
si üssüne dönmemi.'.:t r. 

H va filolarınl'.z dti.m:ı.nın den z 'el 
havn üssu ol .. n Maltayı mü~ ar r 
surette bomb~ıman etmlş!ertl.r. 
Yerde bulunan 2 t..'\yynre lle 2 vapUL-a, 
bir tayyare d .. fl b:ıtt'ryasın:ı. iz:ıb~tJ~r 
k:ıydcc1ılml«Ur. Avcı tayynrelerlrn z
dcn brrl ü sfuıe donmemfştlr. 
Topraklarımız üzerine akın yapra:ı

~n. teşebbüs eden iki du~ınan tn.y:,arc
sı düşürülmüştür. 

Trablusgarpta, Tobnık mıntah-n.sın
da topçu faaliyeti olmuş ve dü:µnan 
nıotörlü l'asıtal.!ın imha edUm1stlr. 

Tayyarelerimiz Sollum llmanını 
bombardıman etmiştir. Hücum ~ e 
muharebe tayyareJerlmizden mürek
kep bir H!onnız Tobruk'un cenubun
da Acroneye gitmekte olıın yüz kachr 
düşmnn motorin vasıtasmn. r:ı.sl::lyn
rak 1...":lbetler kaydetmiştir. 
Şarki A!rikada t:ı;yarclerimlz JU-.sı. 

sala mıntaknsında 'e Serlucel c!va
rında düşman knmplarmı ve tankları. 
nı m!tr:ı.lyfüı ate~! altına almıştır. Kıo~-

.salanm ~l şn.rkisfnde dü,,man ta
ratındı:ı n ınotörlü vasıtalara yapıL'Ul 
akınl:ı.r püskürtülmüş, düşmana za
yiat. Terdirllml~tr. 

Bir düşman tnyyaresl Meslnn üze· 
rine ufak yangın bomrolan atmıştır. 
Müteaddid yangın başlangıcı giirtil· 
m~sc de hemen söndürülmüştür. 
Zayiat yoktur. 

Bir dcnlr.Utıımz At.ı;ıntikte !!883 
tonilatoluk Anasta.sla Yunan vapuru
nu batırmıştır. 
Dfğcr bir denizaltımız çetin bir 

muh:ırebeden sonra 7.000 tonll&toluk 
müsellfih Inglliz yapuru Shakespeare
yı batırmışttır. 

Akdenizde dolaşan bfr denizaltımız 
da. kuvvetli bir himaye altında sey
rüsefer eden ve tonllir.to miktarı ta
yini güç 1kl vapur bntırm~tır. 
Torpldo!arımız lld düşman denlzal

t:sı batmnışlardı.r. Bunlardan l'lrl 
İngilizlerin hlanıetinde bulunan Nar· 
Tal ismindeki Frımsız denizaltısıdır. 

İnglllz Bahriye neazretl to.ra!ındnn 
batırıldıtı haber Terilen Ital'yıı.n de
t:J~ltılarmdan :Rcgulu.s, evvelll teb
DQ'lerlmlzln birinde battığı blld.!:rilen 
denlzaltıdır. 

1'e demeli? 

Roma denize doğru 
geni!letilecek 

Roma 1 O (A.A.) - (Stefani): 
IAhey clçl.si B. Yakup Kadri Karaos- teberrüler g;.rbinde, Binga:z.i civarında kalan kım şüpheler lzha.r olwıablllr. Fll.knt 
man ye ga~eie tahrir heyetine iştirak İzmit 1 O (AA.) Şehrimiz inl'lan ve malzeme rr.evcudu ile iktifa Tfırklyenin siyaset! hakkında: hiç blr 1 

etmış olan biitün muharrir ar~daş- h - 'k.ı b - k d L.J 1 ek b ı t dd'"d h ı kt 

Adaletin dili konugma dili
wizden niçin farklı olsun?. Bir 
icra il&nmda: cSahilhane arn

şı, taraf eyni mna bahçe ahır Te . .> 
deniyor. Konuşurken csahilha
nc.~ . ctarafeyni», <maa> deıne
diğimiz gibi yazarken de: cSa
hilhnnc arsası, tarafeyni rna' 
bahçe ahır ... > w • nın ugune a ar r ava kuru- etm mec uriyetinde ita acn.ktır. ere u e mn a yo · ur. 

messlllerl hazır bulunmuşlardır. " .. d d ı dı~ı b 
lıırla Ulus tahrir heyeti, matbuat mü- mun ı yapını• oldu('U teberrüat mik-ıTobnıkta ne kadar İtalyan kuvveti Almanynnm ortalığa knsden bir 

Bu ttlpl:ın\I münascbctile verilen tmı 4. 7 r 6 lirayı bulmuştur. bulunduğu bilinmemektedir. Man· ., l umndan pı~tr ,~,s ger - v~ un.wıdımar-
. . . ·' t i R" 1 O ( \ A ) E ·c.1 k f'h 1 1· 1 h "d d'l . t ~asın a.;aya yapaca6ı yar ı tışar etmıştır. ç:ıy 1.ıyıı. et nde Ulus gazetesi tahrir ıze . ı . . . -.- ~Y~ ere ·e· 

1 
ma ı n ~ ace e ta ~ı e ı ı:m§ o mn· hazırlamakta oldu~u tahmin rdilebl-

Roına ıe.'ırinin denize clcığru geniş
lemesine ait pfilnın tasdikine mütc· 
allik kararname Resmi Gazetede in-

Plana göre. sehrin E~enişletileceği ~ryet.ı tarafından ~ir hııtırn olmak reste fobrıka~ snhıbı Akı! Scdık ı;;:ın ragınen Tobruktakı ltalyan 
1 
lir. İngilterenln dlk!t:ttfnf b~"'U tara!

saha 950 ~rnesine kadar de .. Jet t .. - uzere davetlilere lliiklmlyetl :-Allllye 1 Olgun, Hava kurumuna 600 lira kuvvetlf'riııin Bardia' da bulunanlar- lam çetmek io:ln de bu t"dblre mura-
rafınd .. n istiml:ık edılecektir. gazetesinin ilk numnrasmd:m bircr 1tcberrü e.ilemiştir, !dan fazla oldu~u söylenmektedir. Jca:ıt cdiime .. l muhtenıeltUr. 

---~~--~~-~~~--~~~~--1,l.<.ne lnı t.ır ı 

dememeli, 
c Yalı arsası, iki tarafı bahçeli 

ahır T.::-> 

demeli! \., ___________ J 
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Sahife 3 

Küçük vebüydk ''--~~~~~~~~~~~~--~--~========~--~~-~~-·- ~~fu~~~ier , 
sermayesi olanlara Tramvay lstanbul Karllerimlzln Kundura u .. b.:-:-a~-=~-u:· Rus edibi 

en harlı iş malzemesı· ag .. açlandır· ııacak mektupları liatleri Anton Çehofun bir hikayesini ha.ır-
larun. Bu hikayenin adı «Bahb tu· b ir 

Bu bayramı an' aneye uygun tuşmalrn tır. Mevzuu da !ludur: 
\tekilde geçirmek i.stedim. Yaya kaldırımında Fiat murakabe bürosu Milyonlarının hesabım ·,a~ıran bir 

Hepsini ziyarete imkan hasd ol- Bir Amerikan firmaıi Dikilecek ağaçlarin tuzaklar tedkikler yapıyor banker ile genç, fakir bir hukukçu 
madı ya; fakat şehrin şurasına! bu- b 1 'd muh'afazasmdan alaka- bahse tutuşurlar. Hukukçu: 
rasma dağılmıs akraba ve eski ah· müracaatta U un U - Ben 15 sene küçük bir odada 

ki d Dik 1 } t } k Kundura fiatıeri alabildiğine yük-
baplardan bazılarını yo a un. • dar ar mesu tu U aca Bina. .sahlplerlnln ekseriyetle selmektedir. Bazı kunduracılar ha- kendi kendimi hapsedebilirİ.'ll, def, 
katimi bir şey celbetti: İstasyonsuz• Tramvay, elektrik ve tünel ihtiyacı kendi önlerindeki yaya. kaldırım- riçten deri tedarik edemedlklerinl ba- banker huna şöyle cevap verir: 
luk. lçin elektrik ~~ tramvay um:ı ~~= Vll~yet ta.rafından muhtelif kaza.- Iannı ta.nzlm etmeleri Mettir. his mevzuu yaparak kundura fiatıerı- - Bunun i.-nkan yok ... Eğer siz 

Tren. tramvay İstasyonlarından C:.ürlüğünün butün ı~ar ~ .. J.ara dağıtılan fidanlardan bir kısmı Fakat bu lşl cidden baştan savma c;e yeni bir zam yapmaktan çekinme- ~ :.ı söylediğinizi yapacak o!urıııın.z 
babsetmiyorwn. Bunu, daha ziyade fade etmek üzere musatd görd~~ kuruduğu, bir kısmı da. hayvanlar ve yapanlaı;1 oluyor. Meselli Yüksek- mişlerdlr. Lüks kundura yapmak üze- on beş senenin nihayetinde ben 
micazi manada kullandım. çarelere baş vurduğunu. y~mJ bil" insanlar tarafından tahrib edlldiğl. kaldınmda. ve Kabataşta Çürük- re hariçten deri getirmek her zaman ze iki milyon ruble veririm ... 

Koca semtlerimizi ele alın: Oskü· Bir Amerikalı .fırm:ı, şeb~ etram- için yalnız fidanın dikilmesi değil, sulu a.partımanının arkasındaki kabildir. Yerli deri ile kundura yap- BenimJe bahse girer misiniz? 
dar ve civan, Marmara ve Boğaz zat vasıtaslle Istan~ul ele uhta' oldu aynı zamanda muhafazası da lcab et- yok~ta öyle sedier vardır kl, insazı mak isteyenler de deri bulmakta müş- _ Girerim. 

h t vay ve tünel idaresinin m ~ daJ- tiği geçenlerde bir tamim ile alaka- dalgınlıkla yürürken yarım met- külat çekmiyorlar. Küçük ve büyük kıyıları, atta nefsi stanbulda meş• ğu malzemeyi, bu arada ray, ~n • d 1 blldirllınlştl re yüksekten düşerek bacağınl deri fabrikatörleri tnuamele vergisin- Bunun üzerine hemen ertesi ~n· 
h -= mabedlerimizi.n muhiti ••• Bura- elektrik tell verebUeceğl.n1 bU~ınniş- ar ara · kırabilir. den müşteki idiler. Hükümet, muame- den itibaren bu çılgınca bahsi:ı tat· 
ı d d J ~ f .ı:_· U tir. Ancak, bu Amerikalı fabı·ika lle Belediye, şehrin çorak ve a_ğa.çsız bik il' İk' ·ı k ıl·'-ıar a o aştıgınızı arzeuunz... zun kil l d Taksimde, Mete caddesinde ye- le vergı·sinde fabrikatörlerin istedik- ahr.a geç ar. ı m .. yona arş :.K l muhabere eden zat fabrikanın v_.e olan bütün sahalarını tm .. ar P anın a 
bir seferden sonra nerede mo a ve- ~ l n1 yapılan kaldınmlarda da ikl lerl tadilatı yapmış, bu suretle fabrl- olarak 15 senelik hürriyc~ini ortaya veya mümessili olmadığından mues- kabul edilen esaslara gore a&aç an-
receksiniz ? .•• Midenizi bozmaksızın sese namına elektrik ve tra~vay dırmağa karar vermişti~. Bu mak- üç parmak kalkık A.deta. tuzak ka sahiplerine yeni kolaylık temin koyan genç hukukçu 1870 s:?ne:.i 
biraz bir fey yemeniz, genzinizi tah· umum müdürlüğüne teahhüde gırlşe- satlıı bütün kazalara yemden fidan- gibi bir kaldırım mevcuddur. O edilmiştir. birincikanununun on dördüncü gii 
rip ebneksizin azıcık dinlenmeniz, memlştir. lar dağıtılacaktır. Ancak her ağacın civarda oturduğum halde henüz Bir müddettenberı kundura fiatle- nü saat tam 12 de küçük bi.r kulü 
bele etrafın la~tif tabiat ve mevki üd .. l.'k de tabii ömrü ve yetişme müddeti ma- alışamadım, her geçişimde aya~- rin.1 tedkik eden flat mürakabe büro- b k l D lik ı b. 'ah 

Dlıç. taraftan umum m ur u · · mı çarpıyorum. Geçen gun·· de za- su fiat yükselmesın· e başlıca ... mil eye apatı ar. e . a~.ı ır c.o • d • 'f d · k 6er bir tek- lüm olduıç.undan - hava tesıri vesaır .. _ 
manzarasm an ıstı a e etmeruz a• kendlslne doğrudan doğruya h sebepler ~üstesna olarak _ muhafa- vallı ihtiyar bir kadın alaca ka- olarak mutavassıtıarı, yanı fabrlka- bura.fan 1885 senesı kanunuevvelı 
bil midir? ... Belki Arnavutköyünde, lif yapılmadığı için faBbrik.a~ m~r~: za edilmeyen ağaçlardan alA.kadarlar ranlıkta buraya sürçtü, yuvarlan- lardan deri alıp kunduracılara satan,oin on dördüncü giinü saat 12 d 
1stinyede, Suadiyede, Modada (ba- tap sayamamaktadır. tun~ '\uecek mesul edilecek, bu suretle şehrin bir dı, mutlaka. b1r yeri incinmiştir. tüccarları görmektedir. Kundura fiat- çıkarsa banke:-den tam iki milyc 
zan karikatür halinde, hazan da ber aradaki istmutavulasdsı ~· 1~e 1 şar- kaç sene içinde bir çok boş sahaları- Aynı yolda derin bir arsanın çı- ıerinin yükselmesine fabrikatörler ve ruble alacaktar. 
pek pahalı olarak) bu tarifte bir yeı: malzemenin anb aıı.. t ~ doıç.- nın yeşil bir hale gelmesi mümkün kıntısı yaya kaldırımının ortası- kunduracılar da sebep olarak göste- Kapısı büyiik bi.r dik.kat ve ihti 
bulabilirsiniz .•. Geri kalan cihetler· tlle fabrikanın yapaca6. e ~ olacaktır. na kadar ilerlemiştir. Dikkatsiz rlleblllrse de başlıca D.mll mutavassıt-

1 
üh .. 

1 
b k .. ük k 

1 rudan doğruya tramvay ve elektrik --------- bir adam uçurum gibi bir derin- lardır. ma~ a ~ ur ene~ u uç u u 
de bq vuracağınız sığınak yok gi- idaresine yapmasını telgra!la Amerl- !iğin içine yuvarlanabilir. Bu gi- Her kunduracının elinde dalma bir benın bar penceresı var. 
bidir. Ekseriya tilkiyi ininden laşkır· kan firmasına bildirmiştir. KÜÇÜK HABERLER bl anzaları bina. ve arsa sahiple- senelik ihtiyacı karşılıyacak deri, yl- Hukukçuya bu pencereden istedi 
tacak derecede bol dumanlı bir kah- rine duz·· el"'-melidlr. ne bir senelik ihtiyacı ka-ılıyacak ği kitaptan. istediği yemekleri, ist alır Bu firma, mühim bir fabrikayı tem- ~...... •-y 

veye girmek mecburiyetinde k • ü * Asmalımescidde oturan L~zar is- Enver K. kundura bulunduğuna göre bir kun- diği içkileri veriyorlar. Mukave! 
sıruz. Bir takım poturlu işsizler otur- sil ettiğinden ümid edildiği glbl m - minde biri Beyoğlund:ı Mezarlık so- L J dura mağazasında iki senelik stok mucibince milyoner genç mahpusu 
muşlar, Muhaverelerini keserek Y«; said tekli! gelirse idare hemen slpa-. kağından geçerken Hasan adında biri "----··---------- nıal var demektir: .. _ vnın kitap, yemek ve içmek hususun 
ni geleni süzerler. Hele yanında hır rışte bulunacaktır. tarafından tesadüfen itilerek düşmüş, H k Kunduracılar fıatleri yukseltmege dairi b'"tün 

1 
. t• 

uk muhtellf yerlerinden yaralandığından ava urumu- harbin akabinde başlam~lar, keza •• u ~':arını yttıne ge U'. 
de kadın varsa ... Yahut da kokuş polls tarafından tedavi altına aldırı1- fabrikalar ve tüccarlar da derl flat- cc.~~~·. Bunun ıçıo genç ~uku~çu 11 
bir qçı dükkanı ... İşte yüz bin ki· Yangın başlangıcı lerini bu esnada yükseltivermlşlerdir. ted1g1 en pdıa1ı, en nadıde kıtapla 
ıilik nüfusu olan, üstelik tarihi lny• Beşiktaşta Muradiye mahallesinde mıştır. na teberrü Bu hususlar fiat mürakabe bürosunun rm, en nefis yemişlerin, en güz 
me~i de haiz bulunan lı:oca semtle- kunduracı Sabri Bllsen'ln evinde * Edlrnekapıda. bir meyhanede iç- · ehemmiyetle nazarı dikkatini celbet- yemeklerin isimJerini her gün pusla 
rimizin ye.hancı ağarlıyacak menzil mangaldan sıçrayan bir kıvılcım.la. ki içmekte olan İzzetle Hi~ayet biri- miş, tedkik mevzuu olmuştur. lar halinde bankere gönderiyor. B" 

'-!' itf ı birlerile kavga etmişler, izzet eline Esnaf cemı"yetlerı"nı"n K d la kooperatifi kundura huni teş1UJatl... yangın başlangıcı olmuş, a ye ge- geçirdiği su bardağını Hidayetin ba- un uracı r , müddet sonra ar uşaklar tar 
*"'~ !inceye kadar ateş ev halkı tarafın- teberru''lerı" yarım ihtikaru:ı önlemek lçln her kundu- fmdan encereden kendisine uza 

Ötedeoberi herkes söylenip du- dan söndürülmüştür. şına vurarak yarmıştır. ranın lçıne malzemenin maliyet fla-
1 

P 

rur: 
- Avrupada, değil kalabalık 

merkezlerde, hatta köy gibi, dağ 
başı gibi yerlerde, muhtelif aileler, 
yolcuhrm. gezicilerin ihtiyacını kar· 
şılayacak tesisat meydana ıretirmiş
lerdir. Kı:.pılarmın önünde bir oto
ınobil durunca, bayan, güler yüzile 
gelenleri karşılar; satrançlı temiz 
bir sofra örtüsünü manaya yayar. 
Ki!çak bir vazoda iki üç çiçek, Her 
yer tertemiz. Gözü oyalayacak bir 
ev İçi ve ev dışı manzarası. Önünü
ze çıkarılan gıda da ona göre elve
ri.-;Ji. Hem sizi memnun eder; hem 
de bu muhtac aileye geçim teşkil 
eder. 

Tek ekmek 
* Memduh Nazlı isminde birinin ·ı k tini gösteren bir etiket yapıştırılma- ıyor •. 

idaresindeki araba Cibalide Kemal mı yonu geçece sını ileri sürmektedir. Kavaflar buna Delikanlının on beş senelik hay 
Yıldırım isminde bir çocuğa çarparak itiraz ediyorlar. brun bilançosu fudur: Yemek, i 

Anlattığım yokluğu gidertmek, 
ihtiyacı karşılamak için, baş vurul
ması iktiza ec.'en ilk teşebbüs, elin
de birkaç parası olan kıvrak, bece
rüt!i, namuskai' ve çalışmağa muh
kç kadmlarımızı:ı böyle bir İş ha
Yahna atılmalarıdır. Kaç semtle (ve 
kaç Anadoh kasabasında) kaç yüz, 
kaç bin insı:ıın bu sayede kendi ya
ğ-ile kendi kavrulabilir; para yapa• 
bilir. Kend' oturduğu binanın bir 
kuınını böyle bir ticarethane haline 
getirerek. .• 

Bir kadm, kocası ölmüş olsun, 
aslıerde olsun, böylece ne iyi geçi
nebilir. 

• • 
sıstemı 

Y eşilköyde yapılan 
tecrühelerin neticesi 
hükumete bildirildi 

ti. • ------
Başvekil Dr. Refilr. Saydam, Büyük 

Millet Meclisi toplantılarının 10 mar
ta. talikine karar verilmesi üzerine 
söylediği nutukta hükumetin büyük 
şehirler için tek ekmek sistemini tat
bik etmeğe karar verilmek üzere ol
duğunu söylemişti. 

Hükumet bu hususta alakadar şe
hirlerden bu arada şehrimizden de 
malumat almıştır. Yeşllköyde tohum 
ıslah istasyonunda bir müddettenber1 
tek ekmek ctrafınd:ı yapılan tecrübe
lerin neticesi hükumete bildlrllmişUr. 
Bu tecrübede ekmeklik gıda kudretini 
muhafaza etmekle beraber ucuz ol
ması için ne nisbette çavda~ uı;ıu 
karıştırmak icab ettiği tcdkık edıl
mlştir. 

Diğer taraftan şehrimizdeki un fab
rikalarının da istihsal kudretleri ve 
bunların bugünkü vasıfları tesbit edil
miştir. Hükumet tek ekmek sisteminin 
t:ıtbiklne karar verdikten sonra bu 

*.Y..Y. maksadla çalışmak üzere un !abrika-
İkincisi. daha geniş bir sermaye !arının da ne suretle kontrol cdilece-

• • ğj kararlaştırılacaktır. ışı ... 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Garbın bırçok şehirlerinde ikbal- • 

muhtelif yerlerinden yaralanmasına Balıkçıların, kazançlarından yüzde Fiat mürakabe bürosu kunduracı- mek, odasında dol8.$mak, dünyan 
sebep olmuştur. Polis yaralı çocuğu ~irmisini hava kuru!lluna teberrü et- lan kunduracılar cemiyeti ve koope- neresinde çıkana çıksın istediği 

i lt ldır b h k tiklerini yazmıştık. ihracat mevslınl k ız hat l 
tedav a ına a mış, ara acı a - i . d buulnduaumuz için balıkçılar ratifi azalarını çağıraca a a a- tabı getirtip okumak •.• Esnemek v 
kında kanuni tak1bata girişilmiştir. çın e "' cak kunduralara ne şekilde flat ko- b ı 1• . k 

bir hayli para kazanmış, hava kuru- • . r aya •• unna ..• * İstanbul Belediyesi yeni sene muna teberr!iat da o nlsbette artinış- ı·nacağı tesbıt edilecek ır. Bu hiki.yayi iJk kuduğum zama 
Esnaf hastanesine yardım için beş tır. Kanunuevvel ayında hava kuru- kendi kendime, bu genç adam iç' 
bln lira ayırmıştı. B~rleşik esnaf ce- muna balıkçılar hesabına. bln on beş E kı· Sark - Hay budala hay ... demiştim 
miyetlerl relsli~i beş bin lirayı Bele- l. t ılmışt ş· diye kadar ba S il · b 

ıra ya ır ır. tm - , Kendi isteği ' e msan on eş sc 
diyeden almak lçln kanuni muamele- lıkçıların hava kurumuna yaptıklan sı·mendı·ıerlerı· bu müthiş 4kenceye katlanab" 
ye tevessül etmiştir. Beş bin lira teberrüat yekiinu 142,720 llrayı. bul· •

1 
Vel k' b · · d 

bayramertesi Esnaf hastanesinin cm- mu.~tu.r. Balıkçıların teberrüatı devam • mımil ·• 
1
ev b~ 

1 
u &Şm sonun a 

rine ·verilecektir. edecektir yon o sa e •·• 
Esnaf . cemiyetlerinden h:ıva kuru- Bı"n memurun davası Lakin bayram günleri dikkat * Tekirda~ınd:ı yirmi yıldanberi mun:ı yapacakları yardımın mikdarı- tim. Evvelce «İşkence» sandığım 

göri.i1meyen bir balık bolluğu ba.şla- nı teahhüd etmeleri istenmişti. Cemi- son safhasına geldi 1ıenç hukukçunun hayah ne kad 
ı::ııştır. Her gün çapara ile 500 - 600 yetler, tl'.ahhüdlerinl peyderpey hava tatlı ~ t. Meğer o on beı s 
kilo uskumru tutulmaktadır. kurumu Istanbul şubesine bildiriyor- Eski Şark şlmend!Ccrleri 1daresile tam manasile bir cennet hayatı g 

Balıkcılar bir kooperatif 
kuruyorlar 

Balıkağı yapılmak üzere hariçten 
ithal edilen pamuk ipliklerinden lül;:s 
perde yapıldığından balıkçıların müş
kül vaziyette knldıklanm yazmıştık. 
Ealıkçılam l:izım olan iplik, mazot, 
ağ ve her türlü malzemeyi kolaylıkla 
tedarik edebilmek için bir kooperatlf 
teşkiline karar verllmlştlr. Memleke
timizde binlerce balıkçı mcvcuddur. 
Sahillerimlzdeki balıkçıların ihtiyaç
larını yerine getirmek üzere kurulmak 
istenen balıkçılar kooper:ıtiflnin teş
kiline müsaade taleb etmek üzere An
karaya bir heyet gönderilecektir. He
yet, Ankaradaki temaslarını müteakib 
İstanbula dönecek kooperatif nizam
namesinin hazırlanmasına geçllecek
tir. 

lar. Bazı cemiyetler henüz teahhüdat bine yakın memurunu alakadar eden • . 
1 

mikd:ırını tcsbit edemediklerinden tir dava İstanbul ticaret mahkeme- çarmış··· . h b h .. 
34 cemiyetin teberriiat. yekunü tsbit sinde son safhasına gelmiştir. Bun- ~:n. ken~. ~ !'11!' ayr~m gu. 
edilememiştir. Bununla beraber şch- dan dört sene en-el şark şimendifer- lermı ıs.tedıgırn gıbı, ıdeal ~~ şek 
rlmizdeki esnafın hava kurumuna leri hükümete intlkal ettiği zaman de geçırmek kararını verdıgım z 
yapacağı teberrüat. yekünunun beş memurlar şirketten ikl cihetin t.cml- man Anton Cehofun mahpusu 
yüz bin lirayı geçeceği umulmaktadrı. nini istemişlerdi. Bunlardan biri, şir- taldid ebnekten başka bir şey ya 

Topkapı Fukaraperver 
cemiyetinin faaliyeti 

Pazartesi günü, Topkapı i'ıkaraper
ver cemiyetinin müessisi ve Sinop 
saylavı Dr. Galip Hakkı Üstünün ölü
münün dördüncü yıldönümüdür. Bu 
hazin yıldönümü münasebetıle Top
kapı fıkaraperver muhltindekl 300 
aileye birer kilo, yağ, sabun, şeker ve 
bulgur, ikişer kilo fasulye ve patates, 
on beşer kilo kömür ve birer takım 
muhtelit giyecek eşya tevzi ederek 
aziz müesslsinin hatırasını taziz ede
cektir. 

ketin her sene memurlar arasında 
taksim ettiği on bl!l Ura ikramiyenin mıyorum. Bu benim İçin hakiki b 
~ırketçe imtiyaz sonuna kadar teah- saadet oluyor. 
hüd edilmiş olması dolayısUe bu teah- Hem de genç mahpusu tıpalı 
hüdün yerine getırilmesl, diğeri de taklid de edemiyorum. Çünkü o h 
evvelce şirket. zamanında çıkarılan gün kentlisine lazam olacak şeyler' 
ecnebilere ikramiye verildiğinden, bu- pusla::ım yaparken bu yazdığı 1ca
nun diğer mfu;tahdimine de tatbik dm bir milyonere gideeeiini biliy 
edilmesidir. 

Muhakemenin son celsesinde, dava- ve bunun İçin arzulannın dizgini 
cı memurlar şirket imtiyazını hükü- rini İstediği gibi serbes bırakıyor. 
mete devrederken imtiyaz müddetinin Hakikaten gÜo geçtikçe Çehof 
hitamına kadar bütün menfaatlerini kahramnıoıo saadetine gıpta ediy 
gözönüne koyduğunu beyan etmişler, rınn .• , 15 sene dünyadan, Avru!> 
muhakeme de bu hususun tedkik ve dan, Afrikadan. hiçbir havadis, h 
tahkiki tein kalmşıtı. Yarınki muha- b:r ajans telgrafı hiçbir bombard leri parlayıvenn~·; müteşebbisler iş~- bakar. Burada p~k fazla fant:zı 

tiriz: Falanca çeşit yemek yenen hır 1 yoktur amma, basıl ve saklanmaga 
lokanta icad etmişler. Öyle rağbet müsait gıdalarla karın doyar: . Ve Esnaf cemiyetleri yılhk İzmirde tütün satışlarına 
görmüş ki, her sokakta bunlardan ~~tün. ıııe~ir halle kı~a zam~ ıçm~.~ kongrelerini akdediyor hazırlık 

keme celsesinde bu cihet hakkında h b · · ·tm' k ı T 
vuku bulan lstilama gelecek cevaplar nıaı:__ ayı)erı ısbı eme ;d·· k am~ 
okunacaktır. on uq «aca a eve ıı:ı er en o . ı 

büs bulacak mıyım? Trnmv~ya bı 
Bakkallara doğrudan nebilecek miyim?» düşünce>i yok 1 

doğruya şeker veriliyor Kumqlar pahalı imiş, iskarpinler' 
açılmış, Pariste, Londrada, Nev· ogrenlr kı, kışın dahı hava ~ıraz ~ İzmir (Akşam) - Tütün piyasası-
yorkta, _ ,_ şehirlerin ihtiyacına zel olunca falanca tarafa dogru gıdı- Esnaf cemiyetlerinin yıllık kongre- nın 14 ikinci kanunda açılmasına hü-
gör.e - ayrı ayrı tiplerde böyle lirse, uğranacak, azlcık oturulacak lerl ayın on beşinden ı:ıoıua başlıya- kümetçe karar verilmesi, Ege tütün 
stnndard müesseseler vardır. böyle bir yer vardar. , , . . . caktır. Cemiyet reisleri bayramertesl müstahsilleri amsında büyük memnu-

1 
l d b iki mürakıp B. Ferid Hamal'ın riyaseti . · 

Herhalde htanbulun da kendine . ~öyle müeş:;~e er ~ arını, < - nıyetle karşılanmıştır. inhisarlar lda-
RÖl'e müsta!<bel bir «lokanta - ı smı kurarak ışletmege muva_fak altında toplanacak, kongre günlerini rcsile tütün ihracatçıları ve Amerikan 

Pastah• ane - b=·ahan~ - kahveha- olacak bir şirket, yalnız fstanbulun tesbit edecektir. Bazı sebeplerden do- tütün kumpanyaları, mübayaat için 
~ 1 1 T aky layı cemiyetlerin yıllık varidatı bu hazırlıklarını ikmal etmişlerdir. Milli 

ne» tipi olacak. Bu :;tandard müe;ı· değil: ·-~~ado unun :;:. r il an: sene geçen senelerdeki yekünu tuta- tütün müesseselerimizden başka bü-
se::c. benim hayalın.de ParkoteJın oteJcilı~ı~ ve lok,:ıntac gını e~ .e mamıştır. Bu yüzden esnafa. yapılan tün tütün tacirlerine kredi açılması 
son yaptırttığı pastahane kısmını adeta ınbısc halın~e a~cun~ ı~ı- yardım mlkd:ırı kısılmış, Esnaf has- için şehrlıni7ıdek.1 İş, Ziraat ve Emlak 
a:ıdınr f ak .. t manzaralı yerlerde-

1 
ne toplayarak Türluyenm en zengm tanesinin idaresi müşkülleşmiştir. Ce- bankası müdürlüklerine emir gelmlş

dir. sÜle maniyeden Halice, Sultan-! müteşebbisltti arasına ginneğe nam-ı miyetlerin kongrelerinde bu hususlar 1 tir. Yerli tütün tacirlerlmiz, bu kredl-
h · dd Y M r sahilden ı zedliğini lı:oyacaktar. konuşulacak, yeni kararlar alınacak- lerden azami n1sbette istifade edecek-

a ne en arma ay":: • (Va _ Nu} tır. lerdir. 
Bosfora, Çamhcadan dort hır yana 

- ~eninki «Arkadaşıı adında hafta- ı ... Öyle gü~el ki insan ya bir ~oc~ 
~k bır çocuk mecmuası hazırlamış! babası, ya bır çocuk olmak ıstıyor ... 

ay Amca ... 

Bay Amcaya. göı-e 

..... Hele sorulan şu üç sual çocukları 
epey düşündürecek: aKitap mı.~ 

••• 

çifti · 25 liraya çıkm~ş... Size ne Mutavassıtlar şeker fiatlerini yük-
seltmek maksadile bakkallara şeker ~~İn ~ütün İşiniz gönlün:inüz·~~~e:l 
vermediği için inhisar idaresinin mu- gı şeyı yemek. canınızın çektıi{ı ıç 
tavassıtları kaldırarak şekeri doğru- ı yi İçmek, sevdiğiniz meyvalan 
d:ın doğruya satıcılara dağıtmaya ka- istediğinu kitapları getirtmek 
rar verdiğini yazmıştık. sartüstü yabnaktan ibaret! .. 

Arife günü şehr~ bir çok yerinde Bütü:ı b;?nları yaptıktan sonra 
kesme şeker yoktu. inhisar idaresinin 

00 
b senenin nihayetinde i!;i ır.i 

aldığı tedbirler üzerine önümüzdeki eş , . . · d' ece'""İ!lİz y 
pazartesi gününden itibaren bütün yonu cenmıze m ~r ..... · ·· 
bakkallara ve diğer satıcılara doğru- ! yüzünde ?~yle. baluslere luluşaca 
dan doğruya şeker verllmeğe başlana-! hayır sah!bı mil~onerler k_3lmı' m 
caktır. dır acaba? Hı km et F erıdun Es 

... «Oyuncak mı, hangisin! tercih 1 B. A. - Evet, hele kii.~ıd fütlar 
edersini.z? .. -o Fakat beş ya.şındaki ço- dan da haberi val's:ı cevaplan yü 
cuklann bile gazete okudukları bir yüz kitap olabilir bayım! .. 
devirde çocuklar hiç şüphesiz yüzde ı 
99 ckitapt diyeceklerdir. 
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lzmirde ve bazı kaza- Bugün Ü p EK ve s A R A v Sinemalarında larda zelzele oldu 
Üç günlük 
hadiseler 

Londrada c:ı.suslar.. Esrarengiz 
bir cinayet. bu korkunç n öl
dürilcü sırrı yalnız üç kişi b!H
yor .. Bütün Londra polls teşkl
lfltı mitr:ılyqz ve zehirli gazla_ 

T'URK FİLİMCİLİÖİNİN ZAFER TACI 

(&.tarafı 1 inci aahifede) 
Kazalardan gelen 

raporlar 

Gazetemizin çıkmadığı 3 gün zar
fında ajanslarm tebliğ etttğl başlıca 
mühim haberler!. hülbaten neşredi

15 senedenberl memleketimizde yapılan fillmlertn en güzel, en muhteı:eml 

Zelzelenin en çok 1.arara sebe
biyet verdiği yer, İzmire bağlı 
Değirmendel'c nahiyesidir. Gerek 
bu nahiyede. gerekse diğer kaza 
ve nahiyelerde vukua gelen zel
u-Jc tahribatı hakkında gelen ra
porlara göre: 

yoruz: 
İngiliz Baf'fekll1 B. Churchill'e Tür

ldyoden en nefis Türk tütününü muh
tevi bir paket hediye edllmşlUr. B. 
Churchlll'e 8lf harbinden bir kaç se
ne evvel Tilrklyeyl ziyaret cttlğl za
man da böyle bir hediye verllmi!s ve 
B. Churchlll yaprak ti'ıtünden büyük 
sigara içmeğl bırakRrak kücük sigarn 
lçmeğe ba!jlaml§tı. Son hediye üzeri
ne İngiliz Başvekilinin ylne ynprak 
tütünden büyük i!iara lçmeğl bıra

Sokak muharebeleri .. Bütün 
bunları 

Bugün KAHVECİ GÜZELi 
AL KAZAR ReJI: 
Slncmnsında gösterllecek Baş rollerde: 

ERTUGRUL 
HAZIM - BEMZA T ve 

MUHSiN 
MÜNİR NURETTiN 

TALAT - MEZİYET - NEVİN - PERbIAN - SABAHAT - Hı\r>t - AVNİ - KADRİ - KANİ - YAŞAR -
NECİP HAKKI - MUıdTAZ. Zmıtn ve m\lhteşem sahneler - Büyük saz heyeti - Yeni fıLrkılar. 

Zelzele, Değimıendere nalliye
!inde sabaha karşı 5,43 te başla
mış ve saat 18 e kadar devam et
miştir. Burada iniltilerle kanşık 
hafif <:;arsıntılar da vuku bulmuş
tur. İlkokul binasının duvarlnrı, 
lçinde oturulamıyacak derecede 
hamp olmuştur. Hükumet kona
ğının duvarlarında da hafif çat
laklıklar olmuş ve binanın bir 
parC!'.Sl yıkılmıştır. YcrJ koopera
tif binasının duvarlan da ehem-

Mtlzik: 8 A D B T T 1 K KAYRAK 

miyctli surette çatlamıştır. Bir 
hayvan damı ile 9 ev kısmen yı
kılmıştır. 3 ev maili inhidam bir 
§ekil almıştır. 25 evin duvarların
da da çatlaklıklar vardır. 44 evin 
bacası tamamen yıkılmıştır. 

Tra c;ça köyi.inde 10 e\'in baca
!1 devrllntiştir. Yenik0yde 23 evir. 
duvaı lan çatlamış, 1 ahınn du
varı yıkılmıştır. Kaı ar.adağ ko
yünde 1 damla, 1 evin kapısı ve 2 
e~;n bacası yıkılmıştır. Bu köy
de yalnız bir keçi duvar altında 
kalarak ölmüştür. 

Cumaova nahiyesini!l Bulgur
ca koyiınde bütün evlerin duvar
ları çatlamıştır. 30 kadar baca 
ve 2 damın ctuvarlan yıkılmıştır. 
Bu nahiyenin 3 köyünden henüz 
mnlürnat alınamamıştır. Bu ur; 
köyde tahıibatın diğer yerleri:! 
nisbetle daha fazla olduğu tah
min edilmcktc>dir. 

kacatı tahmin ediliyor. * Volkiscber Beobachter gazetesi 
Italyaya Alınan hs,vıı. kuvvetleri gön
derilmesinden bahisle bunun Alman
yanin aynı zamanda Akdenizde müş
terek düşmanı yenmek istediğine bir 
delil olduğunu ~·Iüyor ve .tngllt.cre 
.AI;denlzdcn çıka.nlıp atılmalıdır.• dl
yor. 

* Şlll hiilı:O.metl İngllt.ere lle Nazi
ler tarafından ışgal edilen memleket
lere ald bulunan Şlll llmanlarındald 1 
vapurların müsaderesini mümkün kı
lacak bir mub.velen:une yapmak su
retlle bu harpte mühim bir emsal ya
ratmıştır. Nordovlçer Loyd şlrkeUnin 
5522 tonluk Frankfort ve 6951 tonluk 
Orson vapurunun İngllt.ereye satılma
sı mevzuubahlstlr. CANAVAR ADAM 

* İngiliz kuvvetleri her dakika p E T E R E L O R K K 
Tobruğu daha ziyade .sarıyorlar. Htl
rekAt, askeri mak:ımlnrı tamamlle 
memnun edecek bir taI7.da devam 
ediyor. Bazı haberlere göre Alman 

Mr. M O T O' nun 
yeni ve en 90I\ p.hcserlnde 

görecek ve alkışlıvacaksınız. 

askerlerinin nakllne mahsus 500 Al- 1!•••••1111!11!111••••-. 
man tayyaresi İtalyan J!manlaruın • BUGON 
toplanmıştır. Reuter muharrlrl: bu. Ö 
bir blöttcm ibarettir. Alman tayyare- KADIK Y 
Ierl tayyare meydanlarını bozulmuş Q p E R A 
tulacaklar ve deniz yollle içecek su 
almak lmk~nsızlığı karşl.Slnda Alman 
askerleri susuzluktan blmeğc mah
kum bulunacaklardır.• diyor. 

* Arnavutluktaki muharebelerde 
Italyanlar Yunan hatlarının gerisinde 1 
kayakçı müfrezeler kullanmağa te
şebbüs etmişlerdir. Bunlardan bir kıs-1 
mı im.ha edilmlf, bir kısmı malzeme- 1 

Sinemasında 
Bayram programı olarak mev· 
!!İmin 2 büyük filmi birden: 

1- SEVEN 
KADIN 

lerlnl, telsiz postalarını bırakarak HEDDİ LAMAR -
kaçmışlardır. ROBERT TA YLOR 

Yalnıs 
Seamkr: 12,46 - 2.30 - f,30 - ı,ıo .,. 9 da 

İPEK'te Mı abah a.at 11 de bll fıAve matlnesı vardır. 

BuıiR TAKS//fl atRemasında -
eın.ma anatuun • btlJtt ar.r .... delli _arJ.hkı m ~tlyb n herMfıRlı 
l'~lt WllEuı ı&zıer tamaetaan dekorlaJ ... On Wnlerce llltııan 

B.&Ll•B 

BEYAZ ESiRE 
Senenin en fevkal1d• ve en büyük 

Türkçe sözlü şaheseri , ______________________________________ .,, 
MARMARA' da 

Dünyamn en büyük 
filmi 

B 
A 

' Mahşer L o~vam 

Daima daha iyi 
•u. tl.md1, valila.r trah JOHANN ŞTRAUS'un Hayatını 

Oi.MEYEN VALSLAR 
J'llmtle ıroateren 

ŞARK SiNEMASI 
nın kaidesidir 

._ nım, mefbur VJJana Senfonik Orkestrasının 1ft1r:ık ve PAUL * Amerika Hariciye Nazırı B. Hull I r\ _ AR 
1
• ZQ NA 

Amerika ordusu içlıı yapılmış olan .&.. A 
tayyarelerden bir mikdarının Yuna- ı KAH RAM ANI 
nlstana verildiğini soylemlştir. 

H İGER MARİA AXDERGAST ve ORETL THE.İMEiiiiiiıiRii'linıloiiiyniıiiiaidıiııllllıi 
phane, mtlzlkal bir !llmdlr. • • 

* Yunan torpldolan 6 tklııclkanun NANCY KELL y -
gecesl Otrant kanalını geçerek Av~• CESAR ROMERO L 

Kuşadası kazasında zelzde sa· lonya körfezine gitmişler. Avlonyaya tarafından 
60 kadar bomba attıktan sonra sall- ••• 

Mevslm.ln en fazla m us1kill hadlsesl 

baha kadar fasılalarln ve hafif r.ıcn üslerine donmüşlerdlr. Kalababk Ediyor. 
o;:U'ak devam etmiştir. Hasar *Noel miinasebetlle mareşal Pe- Acı Bir Ölüm ------A----ı• 

kt taln Dakarda esir edilen de Gaulle' 
Y() ur. taraftarı zabit ve kilçllk -ıabttlerln Merhum Ata beyin mahdumu, Na-ı 

SEViL BERBERi .. 
fBAR!UYER de SEVJLE) 

Torbalı kazasında b~er dakika FranSlz ordusuna alınmasına karar mlyc Gök.sun'un zevci, ou~ba hasta- ..,. 
era ile çok şiddetli dört rlefa zcl- ~ermiştir. ı1esi asistanlarından Dr. Şevket Gök- A 

l ı t B d d · * Sofya Sovyet sefareti erkanı ara- .sun'un ve Kastamonu müddeiumumi 
!e e 3 muş ur. ura a a msan- sında mühim değişlkllkler y:.\pılmak- muavini Suha Oöksun'un ve Sema 
ca z·ıyiat yoktur. Yalnız bir kaç tadır. Mlisteşarlığa hariciye komiser- Göksun'un babası ve Ferid Sevlş'ln ... 
tvin duvarlan çatlamıştır. ııgı orta Avrupa dairesi eski müdürü kayınblraderl ve Hayat sigortaları ~ 

B. Aleksandrov tayin edllmlştir. doktoru ve Işık lisesi meclisi idnre l 
Tıre kazasının Suba~ köyünde- * B. Roosevelt'ln şahsi talebi üze- A.zasından yedek yüzbaşı doktor A 

;d jandarma karakol binası orta- rlne İngiltere, işgal altında bulunmı- OSMAN NAMİ GÖKSUN 
sından ve üç köşe5inden çatla- yan Fre.nsadakl çocuklara yiyecek vazifesi başında vefat etmiştir. Ce-

gönderllmesinl kabul etmiştir. r.azesi bugün Tcşviklye karakolu kar-
mış \ e bina oturul:ımıyacak bir * Bnsler Nachrlehten'ln Berlln mu- ~ısında Göksun ap:ırtımanından saat 
h:ıle gclmJs bulunduğ'Und:m erat hablrlne göre Fllof geçen pazar gii- ı 14 te kaldınlerak namazı Teşvlklye 
hn~k· bir binaya nakl~dilmistir. nü Rlbbentropla görüşmüştür. Muha- camllnde kılındıktan sonra aile kab-

blr, Alman hariciye nezaretinin bir, r!stanına clefnedllccektir. 
Dikili ka7.::\smda altışar saniye şey söylememesi müzakerenin menfi Çiçek göndcrllmemesi rica olunur. 

stiı en iki zelzele olmuştur. Çan- netice verdiğini göstertll~nl, Alman

Fevkalı\de izdihamdan dolayı 

Bu cumartesi ve pazar 
1 1 den itibaren 

devamlı matineler 

cı::ırlı nahiyesinde ise zelzele 7 SU· yanın Vlşl lle münasebatının çok ger- Açık Teşekkür 
rJr devam etmiştir. bdemiş ka- gln oldultı.ınu beyan ediyor. Refikam Fahire Feraan ile kızım , Alemdar - Milli 
z~1sında vuku bulan zrlzelmin ıo Hezimetlerin Melek Fersan'ın geçirmiş oldukları I BAYRAMDA 
ranıye sürdüğü tesbit olunmuş- J l d . ~ . tehlikeli b~~alıkl~ A büyijk bir 
tur Gene avni saatte Berrrama ta ya a teSlf .ıefl tefkıtt ve yukıek bD' hazakatle ay· ı İstanbulu: kahkahadan 

• 
1 

• b ' • larca l(eceii sründüzlü tedavi ederek 
KPma paşa, Urla. Bayındır. Sefe- (Baştarafı 1 inci sahıfcde) h ik' ı· d .. 1.. d , _ _..__ bü' kınp g--iren er ısını r. o Ull'I en a\Uu•.nP • ~, 

rH r, Knrr burun ve Foça kaza.
1 
line o cereyanın adını koymak, tün aileyi kenciiaine minnettar bıra- ı 

laııncla b~er saniye de\·am eden her halrte acı blr zaruretten doğa·! k!.n Cebeci hastanesi dahiliye has
~i'i c di zelzeleler olmuş ise de bilir. Bu zaruret, amele kitlesln- talıklar ve tıbbi kimya .mütehassısı' 
h[ r: 'ol un in<:anca zayiat ı:ılma- de İtalyanın kapitalist devletlere 

1 
çok :nuhterem, kıymetlı dokuoı:u

m• ..... Yalnız bir kaç ev:n duvar- k2rşı harbettiöi kaneatini hasıl muz Şa~~r Çobanlıya candan mın- 1 0 net ve şükrnnlanmla kızanın basta-
Iaı ı l afıf suı ttc çatlar.ıştır. Zel- etmek arzusu olabilir. Dt'11lokra- lığını ıeyri müddetince alakadar 
zelrr ·n diğer yerlcı rleki tahriba- siye karşı faşistlik mücadelesi ar- olmak Jiitfunu eıirgemiyen ıayın 1 
tı h kkında raporlar bEklenmek- t,ık yetmemeye başlayan bir pro- 1 do~torların:.u ~.~tör Şevket, ope: 
te1ir Haber almamıyan Cumao· pnganda olacak ki ka[J\talizmc rator Recaı, Sükru Şenozan, Ze~ı 
vr : m 3 köyünden de bugün ma- Jr.arşı proleterlik iddiası ortaya Hakkı ~ınar, Vefik Vauaf, T~sm 

A • • • 1 . . v ve Na<:ı Net' ete sonsuz t~kkurle-
lum, t gelmc>.ı:ıne ıntızar olunmak- atılıyor. Bu yenılıgi Almanyade>. • . b" ib bil' • 

rımı ıunmay ır -.ecı e D'Dn. 
uv:l•r. da sezmiştik. R. Hitler de son Ankara: Refik Şemsettin 

Ayvalıkta zelzele nutuklarında, Nazilik davasını ve Fersan 
A_ v:ılık 10 (A.A.) - Dün gece 

1

1'u harbi kapltali.zmln &.meJe sı- Tepeba,ı Dram ıunnı 
tıuracla dokuzu çeyrek geçe 3 ~a- mfı aleyhine rnücadele~l şekJfndc Gece saat 20,30 da Dllfllllllflfl 

ni) e devam eden bir hareketiarz göstermeye çalışıyordu. Yazan~ ~~o:e~tı 111111111 · 
olmuştur. H:ıs.<ı..r yoktur. Bu icatlar, derin hoşnutsuzluk- İstıklll caddesi komedi I 
Evvelki aksam oldukça Inra alamettir. Faşist İtalya ve k1smı gilndü?. saat H '":::... 1 

]. t Al de çocuk oyunu, ıece 
şiddetli bir zelzele nasyonal - sosya ıs manya, aat 20.30 da 
- k- d d.ld" kendilerini amele sınıfının h!mi- PASA BAZRETLDİ 

ay e 1 1 
d'l11 Si diye göstererek gayrı memnun * Eminönll Baikevtnden: 1 -

İstanbul 10 (A.A.) - Kar! 1 halk k'tl 1 . . n h"''"bin 11/1/941 cumartea a"•amı aat 20 de . .. k" ~ ı e ennı, uzaya ...- -
rasath~nesındcn: Dun u pcrşı::m- fedakbhkl katla ava da- Milli birlik mevzulu bir konferans ve-
be günü akşamı Türkiye yaz AA- V"-t edı'yorlana naB h nm t~suzluk rilecek ve temsn ıubemls (Hissel Şa-

i 
'ka .,

4 
~ 1'. tı oşnu yıa) plyealnl temsil edecektir. 2 -

ati le saat 21 i l 3 _dnkı - s:::ı.-1 İt&lyada çok fazla olsa gerektir. 12/1/941 pazar ıilntı saat 20 de Dr. 
niye ı_;eçe ol.dukra. sıddet.ıı bir zel- I Zira korporasyon temeline daya- İbrahim zatı ötet tarafından <Mek-

J ]; d d ı ı t B ı ı i tep ça~dakl çoc*1ann hıfzıMıhha-
ze e ,_:ay .. e .~ n:1. ş ır. ~ ze te en 11 rum faşist İtalyanın basına ko- sı) mevzulu bir konferans nrllecek ve 
rneı •. c.z ustnnun kandılli rasad- münist vasfını takmak haylı çe- konferansı mnteak:lp temsll ıubemtz 
h~n s:ndcn 305 kilometre mesafe- ti b' . an fedakA.rlığıdır <H!Me1 Şayia> piyesini t.emlll edecek-
1 'd • i . t !' n ır ım · tir. Bu toplantılara gelmek kteyenle-

1 e o ugu t::ıhm n edılmek ec ır Mermeddin Sadak rln davetiyelerini büromuzdan alma-

fr l ~ nda va atılan bomba- İngilterede hasara ı=a=n=rl=c=a =ol=u=nur-==. :::ı::::.-====-==== 
la-ın Alman menşe1i uğrıyan kiliseler Mııır radyoları bu akfam 
olduğu anla§ıldı Lonılra 10 CA.AJ - İngilterede 500 askeri vaziyet hakkında 

nı •lin ıo <AA.} - Irlanda hükQ- tadar protestan kllsesl bava taanuz- Tu··rkre konuıma yapacak 
m • dun 1' 1·~ m aş"'ğıd:ıkl tebliği lanndan harap olmuş veya hasara ~ 
ne · +mşitlr: ı 2 tonk·nun gecesi ntramıştır. Yalnız Londrada. 200 den KaJWe 9 (A.A.) - Kısa Ti orta tu-
Dub ndc R~thdown parkı üzerine ve fazla protestan kllsc.sl bombardıman Iümevcll Mısır n.dJolan, 11, 18 ve 25 

ıkiınu ecesi de yine DubHnde görmüş ve bunlardan 50 sl yıkılmlftır. Ununusanl tarlhlertnde Tllrt1ye aaa-
d ne r.tılan bombaların Londra kllselerlndckl hasar 500,000 tile mat 22 de cephedeki uker1 vazı-

3 AHBAP 
CAVUŞLAR 

SiRKTE 
(Türkçe Sözlü) 

ve 
Şimdiye kadar ıörülmemlş 

HAYDUT AŞKI 
J ean Roger• -

Cesar Romero 
Flllmlerlnl ITdlhamdan 

Görmiyenlır için 
Ba Camarteai •• Paur 

11 den itibaren 
devamlı matineler 

konul mut tur. 

ÇocrJc Eıirgente 
.Kurumu 

en&in eıya piyansıoa 
devam ediyor 

T akaiın meydanı yamada 
F ord acente binuuıda. Her nu· 
mara mutlaka bir ikramiye 
alır. lbamiyelcr kıymetli eva
dan .ibarettir. 

J1eıt ltolde: mTRELLtrA CASTRO 
• 

Pek ya/tında SUMER sinemasında 

BORIS KARLOFF 
En bti}'iık " en mflthlf rolünü oynadığı 

LONDRA KALESi 
Müstesna filmi SUMER sinemasında 

100,000 tıel 16rmüt " BUGÖ'N 100,000 kişi daha görmek tizere 
1hıema71 muhasar.ı. edeceklerdir. 

8aareler itin ,erlertntz1 ev\·elden aldırınız. 
Barin matineler saat 11 de başlar. 

B!u OIQm Tt at.eo dünyasından gelm ilk elçi 
Toq>lllertn cehenneme çevirdiği 

Bomba.lamı taargalar to p:ırdı~ı Okyanosl:ırda 

YÜZEN KALELER 
"CONVOY,, 

CLİ\'W BBOOK - lOIL~ CLEMENTS 
Türkçe Dit\ Btıy11k Harp ve Aşk Fılmi 

Bugün L A L E' de 
!ı&nten: En aon plen Tflrtçe Paramount dünya haberleri. ~ 

BuıQn matineler saat 11 de başlar•••••••-

MELEK 
BRODVAY 

MELODi 1940 

, 

llnemaaı 

Müzik - Dans ve Güzellik filmi 
Bq Rollerde: 

Elanor Powel - F red Astaire 
tılTe olarak: D ION FOK DttNYA BAV ADİSLERI 

leana'Jar: 12.41 - UO - UO - UO n 9 da 
Buare ~ numaralı toltuklar dlden atılacakt.lr. Tel: 40868 

Bugün S&•ABYA sinemasında 
Görtllmes1 tah&n1ll edllebılen en ıtızel Film 

BUYUK AŞK 
Franmaa aözUl eaheserlnl yaratanlar: 

CBARLES BOYER - IRENE DOUNN 
Telftr tekrar görülecek muhteoem bir film 



.. 

• 

Müthit bir rakam Tarihi vesikalar 

Milli müdafaa 1 tal.ran hükumeti, Yunıınistıı-. • 17 5 nın bu proteııtolıırını nazarı IÇln ' itib:-.n alacağı yerde sert bir tavır 
takınmağa başlamıştır. • • ·ıyar dolar' Bunu, Roma Yunan sefiri B. Po-yeDl lllZam m 1 • litisin 1 ağustos tarihile Yunan Hn-

t • hf et- riciye Nezaretine çektiği şu telgraf-c emlyctlmlzde ldiçülderin yaıb ara, büyüklere karşı ırm tan anlıyoruz: 
kar olmaJannı isUyen güzel ananenin en esaslı müessesesi Amerikanin yeni bütçesi Yunan Hariciye Nez:ı.retino 

el öpmelttir. El öpmek büyüklerimize beslediğimiz hürmet hisle- ve B. Rooseveltin mesaji cHaric:ye Nezareti Avrupa işleri 
riniıı bir tezahürü sayılır ve ecdadımızdan bize kalan tek şekli umum müdürü B. Buti, b:lşka i;ılcr 

bilyü:ı;..;in clinl öpüp alna ~ötünnekten ibarettir. Elçller·i·n .. dev· için kendisinden talep ettiğim rnüla-
b' kI V••ın' ..+on (A.A.) - Reisicünı· k t a d H · • N 

le• rclslcrı"nc ttımadnamclerini takdim etmeleri gibi, kuçu er .... 5
' a esn sın a arıCJye nzırının 

1ı ek hur Roosevelt, 8 ikincikanun pCI- bize karşı çok kızgın bulunduğunu 
de her fırsatta, bilhassa bu fırsatlann en mUhimlerl olan Ş er_ şembe günü, bütçe münasebetile ve bur.u hükumetime bildirmek üze-

El öpmek usulünde 

YUNAN 
Beyaz ki a 

--
İtalya Yunanistana 
karşı sert bir tavır 
takınmağa başlıyor 

----<>--

1 

ltalya, Yunanistan~n 
T riyeste konsolosunun 

geri çağırılmasını 
istiyor 

Te Kurban bayramlarmda büyiikleri ziyaret eclerek onlann ellcrlnı kongreye göndetdiği mesajda c942 re bana söylemeğe kendis.ini memur 

1 öpmek surctile hürmetlerini yenilerler. senesi programı:t nı izah etmiş, bu ettiğini, evvelce bnna yapmış oldu- liğatı ekselansınıza bildireceğimi 
Fakat dikkat edilecek olursa son t:amanlarda el öpmek usu· programın milli müdafaa masrafları ğu tebl~atta haber vermiş olduğu !söylemekle beraber, birknç cün 

1. "e Amerikanın mevcudiyetini temin ·· b t · )'kl · d tt•W• "b" } b h l ıu··mllı:ün cid'U bir sarsıntıya maruz kaldıih göriiliir. Kimin e ı ve • munnse e sız ı erın evam e ıgı- sonra ne gı ı ~ey er mevzuu a so -
~ için yapılacak diğer masraflarla 1 7 ni, İtalyanın artık bu halin devamı· duğunu !ormak için tekrar kendisi-

ne şekilde öpülec:ek? Erkeklerde sakallann kesilmesi, kadınlann milyar 500 rnily,on dolara baliğ ol- na tahammül etmek niyetinde bu- ni ziyaret edeceğimden ve vaki ol
genç görünmek arzulan, bir ele şu, yaşlan ne olursa olsun, ha- duğunu söylemi~tir. Bu bütçe 30 lunmadığını tebliğ etti. mıyan bir şeyin nihayet bulması ka-
nımlann parmaklarının ucunu öpmek adeti yaşlı kimseleri~ e~- haziran 942 tarihinde bitecek olan Yen· hadiseler mevcut olup olma- bil olmadığını tekrar Böyliyeceğim-
ni öpüp alna götürmcı.tcn ibaret olan nnanevt el öpme tı~lumu- mali seneye aittir. dığını ve bugünkü tebliğin istinat den emin bulunduğumu iliıve ettim. 
KÜ alt üst etmiş, hürmetini bu yoldan açığa vurmak lstıyenlcrl B. Roosevelt mesajında. chüku- ettiği sebeplerin ne olduğunu ıor· Umumi miidür: 

met demokrasimizin top yekun mü- dum. - Öyle olsun cevabını verdi.> 
rJddi bir şaşlnnlık içinde bırakmıştır. . ·-· . , d dafaasına mahsus bir programla yo- Umumi müdür, böyle bir müna- İmza: Polili.s 

Bugün yinnJ yasında bir genç ziyaretine gıttıgı cllı ~:ışı~ a- la çıkmıştır> dedikten sonra hulasa· kaşaya girişmemiz miinnsız olduğu ftalyanın veııile arayan tahrikatı 
'·l t ı· i ö ı· -rol lir sıkmalı mıdır" tıdsl de tuhnf gehyor. 1 · ı · · cevabını \'erdi. Fakat ben bu tebli-
A za ın e ın pme 1 ( , • y hu ten şun arı soy emı~tır: artık. durmuyordu. Bu hadi,cden üç 
A\nı ynstn bir hanınun elini alnına götürerek mi öpcctk? a z cÖnümüzcleki sene karşımıza ı;ı- ğin sebbebini sormakta ısr,ar el ttiğim- gün sonra İtalya Hariciye Nazırı, 

• " ·· kl · "kt"fa edecek., Yoksa saclece el den İr nebze hoşnutsuz uk a fÜp· Yunan sefirini nezdine davet etti. 
pnrmaklannın ucunu opme e mı l 

1 
· •t · d beş kacak asıl dnva demokrasimizi ha- heler beslendigvin: bildirmekle iktifa 

tl d · ı Hele asri muhı ler e on · l k b" d h'l Kont Ciano' nun, bu yeni tcşebbüs-&kmak kfıfi midir? çii e garıp. rıçten ge ece ır tanrruza ve a 1 • cdcbilecegvimi ve benden ancak bu-
kl k a rılnnca · d b"" .. k kl"kl k ten malcsadı ne olduğunu Roma Yu-

yaanda b"ır kız rocugu-·. elli yaşında erke er arş.ıc;ın ~· • • . en uyuyece ge,·şe ı ere ·arşı nun istendioini söyledi. 
~· l. J t d ··d f k d l k "' nan sefirinin 3 ngw ustos 1940 tari-

.onlar mı l)cnim elimi öpecek, bt'n mi onlann?n dıye esas ı ere • mu a aa etme avası o aca ·tır. Ben de Romada bulunmamdan 
Tehditkar cihan vaziyeti herhangi k d k 1 1 . . hile Hariciye Nezaretine çektiği 

düd anlan geçirebilir. • bir vaziyete knro:ı koyabilecek ve ma sa • çı ai• mcs) e e crfınhhtavlzı- şu telgraftan okuyalım: 
Bu ........ slunlık vt"i7iiııden ,.!:n:Iı ba,h adamların eJlerl, bır kn.· " hine ve muhtc:ıne suite e üm e-

~"'~ . .; .;-,; .. 
1 

k b kılı r deli onu kolaylıkla izale edebilecek ~u- tin izalesine hizmet etmek olup .c- Yunan Hariciye Nezaretine 
dm eli imiş gibi, p~nnaklanmn ucu öpu ere ıra yo ; • rette kara, deniz ve hava kuvvetleri beplerini bilmediğim tebliğatı bil- cHariciye Nazın bugün beni nez. 
kanlılar ihtiyar hanımJann ellerini, bir meJ..:tep çocuğu ile toka· imal etmemizi icap ettirmektedir. dirmekten ibaret olmadığı mukabe- dine çağırarak ıert bir tonda Triyes-

1 b bey lmu ... adamlar küçük Jnzlann tedeki Yunan konsolosunun geri 
lasır gibi s~1lhyor; saç an em az O oı •• •• •• •• •• cFakat yalnız bizim milli mevcu- le~inde bulundum. 

- rl t ı.:ı ) 1 çağırılmasını ve hemen bugün ltal-•JlerinJ öpme~e kalkışıyorlar. Bngiin elle err< um SU7CC opu up diyetimizi müdafaa etmek kafi de- B. Buti lıuı!a cevap olarak na-
~ ~ b 1 Ik LI d l 1 d yayı terketmesi için icabına teves· 
alna götüriiltnlcr nasılsa sakallarını kesmemiş büyük ba :dar a ğildir. Demokrasi denilen ya:ayış zırın evve i te iğin e ta yan e-

.,n tarzımız bugiin t<"hlike nltında bu- niz erkanı harbiyesinin ithamlarını ııül etmekliğimi talep, aksi tnkdirde 
yatalak ninelcrdir. \J~ tarafı? . lunuyor. Demokrasi bir meydan ileri sürmüş olduğunu ve {İmdi de konııolos h..ıkkında icabeden ted· 

No.10 
Tcrcume eden: A. 11iJ,Aı.i 

nazırın istihbaratına göre B. Skar
pa (Triyest.. Yunan konsolosunun 
ismi} İtalya ve ltalvan ordusu huk
kı:ıd•. tahkirami:: bir li :ın kull<lnı
yormuş. B. Ciano, amirane bir 
ton takınmış v-: konso!o umuz h~k
kındn - hiç olmazsa sizın için ın,e3-
kut geçilebilecek - tahkirumiz ta
birler ku!lanmıştır. lth .. mların mev
suk bulunup bu:unmadıgını b·lme-
mekle beraber İtal"a hu'·kA • · • • ,, ume~nın 

nrtı.k. B. ~karpanın cmni)et ve ta -
vıbını hnız olmndı~ı hakl:ında!.i be
ya.~a~ı. hnd?izatında kufi oldu~u , e 
mukul.c:neyı bu zemine intikal e.tir
rnek ıçın hiç bir sebt>:> Jn('\ eud ol
ma~ığı mütalaasında bulundum. 

Nazır, bunu anladı ve tonu de
ği tirerek mesdenir. )'alnız B. Skar
panın çııhsınn inhisar ettiğini "e il~i 
memleket münaqeb:ı.tına k .. t;) en 
t~alluk etmediğini söylemek çoresi
n~ buldu. B: Skarp!lnın ltalya nley
hınde bır lısan kullundığını .. i.ıpheli 
görüyorum. B. Cianoya, kon:olosun 
hareket i. iç_in _cm!r vercmiyeccğimi 
ve keyfıyetı sı:re telgrafln bildırece
ğimi söyledim. 

imzn: Politis 

İtalyarıı . Triycste Yunan konso
losu aleyhindeki bu talebi, e'"a sız 
olmakla beraber, beynelmilel tea
mül mucibince nezdine memur bu
lunda~ hükUmctin itimadı münse
lip olunc:n artık va:ıifcsindc kala
mazdı. Bu sebepten dolayı, Yunan 
Bnşvckil ve Hariciye Nazırı B. Me
taksasın imzasile ayni günde Yu
nan sefirine şu telgraf çekilerek 
kon~olosun geri çağırıldığı bildiril
mişti: 

Romıı Yunan sefaretine 
cB. Skarpayı derhal Atinaya av

det etmf'ğe davet etmenizi tİca 
ederiz.ı Bana öyle geliyor ki el öpmek usulünde bir yeni nizama katı okuma karşısındadır. Biz bu mey- bunların devam etmesi bahis mev- birleri alacağını beyan etti. Zira 

llıtiyaç vardır. Şevket Rado dan okumaya kabahatleri olmadığı zuu olduğunu kaydetti. Ben de de- @•131••1!!11Jm••mıaım••••m•:mımmııl!':illt::iiD:3l!Z::JJ;l'!lı,. 
.. ,:1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 hnlde ıztırap çekenlerin yardımına dirn ki: H A F T A L 1 K p ·• Y A S 
.,_ __ __,,,_T""..._ .. :------------:'.:~~--:::-::--=::-::-:;;~illE ko~ak suretile mukabele ediyo- - Filhakıkn B. nazır, birkaç ; • ~~t~~ ~t~~I ruz.> hah'\ evvel Yunanistanı, yalnız ltal-

,. 
6 

O B d b k f k ya namına değil Almanya namına 
~ ~li-:~ 43 o O O 0 < u kpr~gd~lam an lnşb·~'.1 .a a~ \da harpl~ tehdici etmiş, sebep ola-

- onun ço a ı ve esas ı ır ı avesı , "d h · l · 
olarak, bazı yeni yeni hükumet şe- rak ~a 'ı ~nan to~_pı o ~u rıp en 

ŞI. şeden çıkan servet. kil k b . . . oldugu sabıt olan dort torpıdo muh-·i erini ·a ul etmelerini temın ıçın .b. . a.1 ·ı • b ı ·ı · 
ihracat maddelerimizin vaziyeti 

muhtelif memleketlerle 
b 

·ı 1 rı ını ı n ı oo; ta u unma!ını 1 erı 
taarruza maruz bırakılan azı mı • .. .. .. B" 1 h b ·· b 1 l · • . surmustu ınaena ey ugun u 

•-ıçrede Baar clvannda blr duva- "l""nln 1"1nde de blrkao bin dolar ve et erın, hayatı hır surette muhtaç ti 1 'ı ~ d tt•W• d b h 

ve 
ticari münasebetlerimiz J.:."V .. Y'" ,.. ld ki ··h· · lA b. vo SliZ ugun evam c ıgın en a -

nn d1blnde bir fişe ve içinde beş bin elmaslar bulunuyordu. o u arı, mu ımmat ırsa atına ır • d l b bl·w• . b . . · 
h. ki' d d · b'l k se e: •~n u tc ıgınız enım ıçın -·-----dolarlık lı:l~d para, bir takım elmas- ,:n ... 1 r1 t1mln bıraktığı bir türlü ne ır şe · ın e evam ettıre me b" k'I d 

.... ve pırlant"lar bulunm"..+ur. Der· ~~ e l · · h 11' d ı · ır muaır.ma tes 1 e er. Haftanın bir kısmı tatil 0 ünleri \mcğe imkan yoktur. Maamafih Hol-
uu ... ""l• ..+. B 1 k rnese camın a ı zamanı a ge mış· 1 U • ..d.. b bl'.. . 'h • • 
bal polis haberdar edllm1• ve ata•tır- anlaşılamamıi ... r. un ann ço zaman t• B · · ı ·1A b" mumı mu ur, u te ıuını sarı 'r"ınde geçtigwi irin ticari faaliyet pek. laı·da tütün kumpan ... ·ıısı geçenlerde 

"'i "' ır. unun ıçın yapı an ı a.ve ır . lk'. ·ı )Ak d ı.., .. • • J • : • 
malara başlanmıştır. Yakın bir yerde evvel burad& terkedlldiğl tahmin .1 ]A I t h . hır suretle! evve · ısı ı e a a a ar azdı Fakat tatil günlerinden evvel radyo ampul mukabılınde 56 bın program ı e azım ge en a sısat ve .. . · , 
dlğer bir şişe dnht. btilunmuştur. Bu olunmnktadır. .. d I . , .. kt" k" b 1 g"stermıyerek: normal zamanların fevkinde ..,eni• liralık. tütün almıştı. musaa e er ıs.en-ce ır ı un ar, D · k" h b. · 1 T .. ~ 1 

----------- elimizdeki bütçeye dahil bulunm<ı· -.
1 

.c~ız ke~ h .. n
1
. ı . a

1
.r ıyeskı .• hngyı ız mikyasta ticari hareketler olmu§tu. Haftanın en mühim ihracat mnldk-

A it bollug" u r maktadır. Bütün bu müdafaa gay- gemı erını~ .ô ngı iZ ve a u- Mc....la: Bayramdnn bir gün evvel dele.ri arasınd• taze v_e t~zlu bn 1 

1 n . rctlerinin yekunu bu milletin azami 1 nan bayragını kullnndıklarını ve Yu- muhtelif memleketlere yapılan ihra· 1 da bulunmaktadır. Sıı:ndı>:e kadar 

demır bulunmadııı-. .. dan İspanyollar k b'J' t d . ._ d . 1 ,. nan sularında levazım aldıklarını cat 51 7 bin lira idi Daha evvelki batıl: •hracatı ihrncnt lıstesınde bü-İspanyolların cenubi Amerlkadakl 
Pcru'yu zaptettlklert zaman ellerine 
hes:ı.pm; altın geçirdiklerini tarlh ya
sıyor. Fakat nltınlıı.nn ne miktar ol
du!nı bilinmemekte ldl. Son zaman
lardaki araştırmalar bu altın yatması 
hakkında. bir flk1J: vermiştlt. Yalnız 
bJ>anyol rıergerdes1 Plzarro'nun h1sse
a1ne bugünkfı bizim para lle y\rm1 bir 
lllllyon liralık altın külçe d~müştür. 
Mücevherat başkadır. Bu memlekette 

"'..... a ı ıye erecesıne ~a ar genı~ e.ı- t b" . . .. 1• d b 1 1 • j k• 1 ı· 
atıannın nall&nnl altından :raptır- lecek olan istihsal kudretinin dere- e .. ıt etmıştır, muta aıısın a u un· günkü ihracat yine yarım milyon li-ıyük bi::- mı:'· i ı.utmnzc 1• mcse a ~~-
mı§lar. cesine tabidir.> du. radan fazlaydı. Yekun itibarile haf· çen sene SırkCCJ nhtıml ında her gun 
Altına gark olan maceraperest İs- ilen itira, ettim ve: tanın ihracatı bir buçuk milyonu pek gördüğümüz Yunan, tıılyıın bı:ındı-

pıuıyollar bunu nereye aarfedeceklerl- B. Roosevelt milli müdafaa prog· -- İngilizlerin açık denizde bay- az tecavüz etmektedir. ralı balıkçı gemilerinin nldığı balık 
nl p.şınnı4Jardır. Blr 111~8 §araba 440 ramını~ umumi yckunu.w 88 m~lyar r~~ımı.zı ~uiistimal edip elmedikle- Bu ayın on dördüncü günü, lzmir 1 yckun:.ı Liı milyon 200 bin lirayı 
Ura, 1 kılıca 1700 U1 2200 llrn, cins bir 480 mılyon ~olara bnlıg oldug~~nu rını bı!n:ı!oruz. Şay;.t. yapıy~rlarsa tiitün piyasası açılacaktır. Şimdiye l tecavü-: etmemişti. Çı..inkü balık L.Jl 
ata 110,000 Ura vermt~lerdlr. Bir gece- ,.e bu~un butçede n:~vcut dı~e: bundan hız mca~l. degılız, ~edım. kadar tütün piyasasının aeç olarak 1 olduğu için, pek uc.uzn sntılrnaktay
de kumard& blr milyon altın kaybe- umu!'1ı ~~s:a~~arın . yuzde ~2 ~mı 1 -. On hır İngılız bayr_:ıcını açık açılmasındaki sebepler ~u meseleler I dı. Halbuki bu sene bir çift torik 
denler vardı. teşkıl cıttıgını soylewmış ,·e: cH!ç kı~~ ,denızl:rde, Yun~n. bayr~~ını da Yu- etrafında toplanmaktadır: Evvelce 90 l.uruşa satılmaktadır. En ziync!e 

~e. y~rı~ ne ol.acagını bılemıyecegı nan lımanları ıçınde ıken kulla.nı· !!atın alınan tütünlerin dış memle- ıl ihracat. Romanya, Bul"aristnn ve 

O 1 d U 
ıçın ınkışaf halın de bulun~n bu prog· yorlar. .. kctlere sevkedilmemesi, bazı ecnebi Bulgaris tan ) olu ilt ltnl} nya yupıl-

Ti f li sin n uf usu 500 b J n rıımın kaçn. mnl ol_ac~gını esaslı Ben ?u so7:e. karşı:. . . .. grupları:ll!l bu senenin piyasasında maktadır. 
--~--------~~ 

~~re:te tesbı.t etmek ıktıd~rı~da .. de- .- Bır ln~ılıı gem~~ının yalnı_z hu- ne suret!t. hareket edeceklerine dair ı Kuru meyvn satı lurında fınd•k 
Oürcı&nın merkezi Tifüs - şl.m- rada. oturduğundan T1!ll.s memur ve gıldır.:t dedıkten sonra m~llı mu~a- kumet n:akan.:at. de~ı~. e~ hasıt va- merkezlerinden talimat beklemesi en ziyade !\iacaıistann, lsviçr . e 

dllt1 isminin şekil Tbll1s1 - eehrlnln askerle dolu 1d1' rt.n faa progr_amının uın.umı yekunu ta~claıı ~ıle gormek~ızın ~ uıınn. bay- 'esairedir. Bunlardt>n birinci sebep 1 gönderilmektedir. ls, eç•en i t n lc-n 
IOn nllfusunun 500,000 klştye ballğ ol- Şehrin ~ın(Sdıcak~ bl~~~~~: b=~ olan 28 mılyar 480 mılyon rakamı· ragıle lımanımıw cırmesı knbıl de- üzerinde tevakkuf edelim: Tütünle- mallar pek mütenev ... idir. ln~e k . 
.. lh. ,,_ ln"ılmı..+ır On ifa.de eder. ıç e :ıp tıı.hl'l" . ti · v·ı •· i\11 v k' h""kr:. t k .. u"'" son saymıu.ı. an " ;ı• • duğundıı.n bu ısım verilmlştır. !=aplı- nın 1 ınc geçmış r. gı dır. l ıeger .. 1 u umc mn am· rımızın en büyük müşterilerinden 

1
pek. susam, keten tohumu, f ndık, 

:1r~e!~!r::b~:~el~~~ ~~~ calar 47 sruıtlgrnd hararette kukürd- Bu miktardan 13 milyar 704 mil· ılb~~ı 1 b~~a f coz. yur:'s~~la.r ... ~-~dk~t olan Amerikalılar, tiıtünleri se\ ket· tiftik... l 
-~ b\r •"n"Y1 me..ı..-• halinl alma- lOdllr. Tifll.s tnm bln beş ytiz sene~- ''On doları orduya 11 milyar 587 oy e ır r.razıyenın ı erı suru u- rnek. irin Al:dcniz "'olundan istifade Son günlerde ngiliz ti .. ret birl'"i ,._. ..... " , .. ".... mı ti v edlkll seyyah " ' v .. ·· · b"' l b" · " J llnd:ı.n ller1 gelml.ştlr. Bnşlıc& ııanayll vel tcsls edil ş r. en dl 1 milyon doları bahriyeye bir mliyar gunu zannetmıyorum, oy e ır şeyı edememisl .. rdir de 5 7 bin buh e tiftik ala,. ğını ti ."k 
cay kurutmn tesisatı, ipek mensucat ~ko ~~~ı!ub~~:ı~ ;:~e~:ı: ~ 902 milyon doları Ame~ikan sanayi de mü~~kaşa.ya .. ~.iyetim ~oktur. Çi:nkü ~ ltaly~nın harbe girdıği 1 

tacirlerine bild':ni t:r. Fakat bir 
'•petrol müstnkkatı !nbrlknlnndır. ~~:~ ballnl s~ynhatnamesinde uzun k~dretinin inkişafın'.'.; bir ~liyar 287 B.:n l:~nıım l:ı, butun

1 
hu suıte~eh: gündenberi hiçbir Amerikan v pu· şartla: Bu_ taci.rlcrin A~mar>a \e 

Tifll..s Çarlık r.ı.manında bütiln K:f- uzadıya yazmıştır. mılyon doları da dıger mudafoa va· humle • t~yyarc ~ası~ a:ının hatala ru Akdenizde sefer yapmamıştır. 1 Almanya ı;igalı ::ıltmdakı r:ıe:nlc 
tasyanın merkez11dl. um_u_m_ı_v_aıı __ u_-______ sıtalarının teminine tahsis edilecek- rı~da~ .dogu.y~r. Nası kı, Yunan ge- Yunan - İtalyan harbi yüz.ünden, pcre mal göndermemesi lüzımdır. 

t. mılerının Cırıd karasularında bom- v 1 1··· k. ı· T'f "k · l · d b t 

Çorap müzesi 1 ır. b d . b .. . . ı unan vapur arının ur ıyc ımnn-' ı tı · laeır erı arasın a u şar n rn· 
B. Roosevelt Amerikada hüku- a~ ı:nan: d\.ı ·ı.ınu gosterır .. 1de_dı~: larile Amerika arasında seferler 1 z1 olanlar vardır. Foknt lsveç firmn-

Mll~noda. bir çorap mü~esl açılmış
tır Milzenin müdilrü bir ıtalyan ta
rthçlsl 1mlş. Tnrlh! çor:ı.plar bakkuıda 
oldukça büyük bir eser yazmıştır. Mü-
19, %engin çorap tolleksiyonunu .. ihti
va etmektedir. Müdür, on sene dunya
Jl gezerek bütün memleketlerden ga-

rib çoraplar toplamış, bu suretle çornp 
tollekı;lyonunu meydana getlrınlştlr. 
Müzede mevcud çoraplar arasında 
kurunuvusta devirlerine ald bele ka
dar uzun çoraplar ve tanınmı~ birçok 
kraliçe va p?'flnuslerın çoraplnn da 
vardır 

. d ·ı · b' · J • f mumdı mku ur, .~ayyb~recCı .c~ı mu- yapmas: mümkün olamamı .. tır. 1 lal- !arı, tifıiklere daha yüksek f ı:t 'er-
mebn ya: ımı e yepyenı ır mi.ıc a- aa aa e ere o r:un ır ınd ga- b k" .. .. . d 1 ,. f 1 ı kt d" l H tt k d 1 t 
faa sanayii vücuda gelmekte oldu- . . . .. 1 . . . . . l u ı tutun nevın en o on ve az a me. e ır er. .1 u ) a ın a S\ cç n 
ğunu, daha şimdiden 125 fabdka- zetesının, bılr .ngılızfgedmısının tal- yer i~gal eden havaleli eşyanın de- Türkiyeye gc!ecek olun bir heyetin 

1 GüNüN ANSiKL?PEDiSi 1 
T rablusugarb şehri 

hrlnl bom-ı medrese tekllndedlr. Pencereleri orta 
İnglllzler Trnblusugarp şc avıuıanna açılır; binalar soknğa balt1 

bardıman ettiler. ustemlcke- maz. Yeril mahallelerde sokaklar pek 
Şlmall Afrlta. İtaJyan m 1r biz! G.ardır Bir tatım kemerlerin altından 

ltııln merkezi Glo.n bu şeh • m uır' bava IAyıklle cereyan etmez. 
o.ma.nımızda. 35,000 nüfusluY~tıı Ha,~; ~~~la. beraber ıkllm itibarile oeh-
tının 600 ı ycrll yah~udl, Ma a12 d r'.n havası mutedil ve sağlamdır. 
tcnebt, kusuru müslumandı. 19 en ••• 
ltlbaren İtalyanlar buraya bir çok Trnblusugarp §~hrl pek eskidir. 
mlllettaşlarını taşımışlar, şehirde Berberler zamanındaki isml V:ıye ya
ınuntazam bir rıhtım, A\'TUpalı ma- ı buradan 
hailesi vesnır tesisat vücude getirmiş- hud Vayat imiş. Arap ar 

1 1 k sinara diye bahsederler. 
lerdlr. Blz.lm zamnnımızda da ş e Finikeliler şehri zapt ve imar ettı-
çarşılan, Sü1eymanı Kanunt zamanın- ler. Romalılar dn Oya 1.smlnl koydu-
da yapılmış büyük ve süslü bir C!l· ktlr bü 
ınısı, blr çok mescldlerl, suru, knlesl, lar. Trlpolls tlç şehir deme ; -
renlş bir hUkQmet konağı., feneri, tün o h~vallnln isnıldlr. Araplar bu 
tark tarafında Münş!yye ısımıı por· kellmeyl Trnblus haline getirdiler ve 
tnkal ve limon b:ı.hçelerl ve hurma- b!zza.t şehre de verdiler. 
hklar içinde s:ıytl:resl vardı. Bu şehlr, Müslümanlar hicret.ın 23 üncü se
Arrlknnın lçlcrine do~ru kervan yol- nı-.slndc Amir Bin - ül - As kumanda• 
'annuı knlktır;ı ilk istasyondur. Ilı- cınd:ı Trablusu fethettiler. Şehir on 
l'ucatı sığır vcsalr hr.yvnnat, tuz, mey- altıncı asır başlangıcında Ispanyol
,a. deri, devckuşu tü}'ü ve cenuptan lann ve sonra Malta şövalyelerinin 
ıeten fil dlş~dlr. Trnblu..rtn güzel hasır eline geçti. Süleyman Kanunt nma• 
6~lür. Kuyumculuğa ve !11 dişine nınd:ı da OsmanJılar fethettllcr. 
mut .alllk eu·:ı yapılır. Bundan otuz sene evvel Trnblusu-
Şehlrde ;yerlilerin oturduklnn evler ga.rbl it:ılyıuılar bizden aldılar • 

yan tayyare erı tara ın an bombar- · 1 ·ı k d'I · · d • "f "k k · ·ı k dan nın inıası iı;in kontratlar yapıldığını d d'I . ld _ v nız yo u ı e sev ·e ı mesı ıcnp e er. tı tı · \e pamu pıyasası.e ya ın 
ve diğerlerinin projelerinin hazırlan- ıman e 1 mış 0 u~un.u y~z~ıg~ Bu, mümküı. olamayınca, Ba!ıra yo- tcma•lar yapacağından bahscdi!-
d hakkında, gayrı matıkı hır delıl ılerı l t ·ı A "k t"t•• ·· mektedı'-ığını söyl~mi;ıtir. .. d" u vası a:ı e merı ·aya u un gon· •. 

B. Roosevelt mesajına ıöyle niha- sur u. dermek imkanları aranmıştı. Bunun 
1 

Son günlerde lsvectı:n gelen bir 
yet vermektedir: cEğer ümid etti- Ben de .. kend.'.si~e düşünce~ini }Yi için '<afi derecede \·agona ihtiyaç Türk taciri de, gazetelere verdi_v•i 
ğim bu harbi, iyi komşuluk müna· anlamndıgımı soylıyerek dedım kı: vardı. Maamafih devlet demiryolla- 1 malumatla bunu teyid etm.ektedır. 
sebetlerinin hakim bulunacağı bir - Bir Cirid gazetesinin ne yaz- n Amerikan kumpanyalarına bir İsveçliler bu mallara muknbıl, c!ek
sulh takip ederse, silahlanmak yarı- dığı, Yunan makamatının gemilerin kolaylık olmak Üzere her cün için, 1 trik malzemesi. maden~ er.ya, doku
şmın ortadan kaldırılması o zaman yalnız bombardıman değil, fakat tütün ıevkiyatına 30 vagon tahsis! ma e~yası vereceklerdır. 

·· k"" 1 k B ) b I mitralyöz ate .. foe de tutuldugwu hak- etm·ı .. tı'r. j l\1acari~tnndnn da sınai maddeler mum un o aca hr. öy e ir a em- "' " 
de de iktısadi istikrar teeuüs ede· kı.1daki müşahedesi kar;ısında çÜ· Bu hafta içinde lstanbul ticaret 

1 

alarak yerine yağ!~ tohumla~,. doku-
bilir.> rük bir delil teşkil eder. Bu hal tay- odaSlnın kayıtlarına göre. Almanya· ma ham maddelerı vermek ıçın, yc-

yarelerin alraktan urtuklarını aöı· ya 200 bin liralık tütün ıevkedil- ni bir ticaret anla,ması yapılacnk~ır. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ y • 

terir. miştir. Daha evvel de bu miktardan• Heyet bugünlerde Budapestcde 
Umumt müdür §U nihai müdafaa- fazla tütün sevkedilmişti. Görülüyor 1 müzakerelere başlayacaktır. ltalya 

yı dermeyan etti: ki Almanlar ellerindeki stokları ı~- ı ile ıı.ramızdaki ticari münasebetler 
- Deniz erkanı harbiyesinin bu I tanbu] • Köstence yolu vnsıtasile durmuştur. Yeni bir ticaret n:ılaş

teminatında ısrnr etmesinin ıebebi parti parti Almanyaya sevketmek- ması yapmak için henüz bir h:ızır
nedir~ Bunu Yunanistana kar§ı fena tedirler. Halbuki Tuna yolu üz.erin- lık görülmemi~tir. 
bir _niyet:~ .yaptığını zannetmeniz d~ kış yüzünd.en . ~akliyat . mü§kül 1 Maamafih ltalyan firmalan, ilaç 
kıı.bıl degıldır. bır 1afha.ra gırmıştır. Demıryollan- kimyevi maddeler, bo:>a satmak ir:n 

Ben de: •w· . na gelince,. muhtelif sebeplerden lfinnalarımıza müracaat etmekt('dir. 

k
. -d Bkcn. bdu~~ı· sı:ııRn zandnettik~ı1nı~ ~~layı naklıyat işleri artmıştır. Bu Hii:;cyi.'1 A\•:-i 
a at anı egı ım. oma a n 13 en ıtıbarla Almanların eldeki stoklarını I _ 

muntazaf!l bir surette bana kndar kısa bir zamand.:ı na.kledcmiyeceklc-1 • ,,. • 
aelen. ":e e~krmıhnrbiyenin w ~izim ri anlaşılmaktadır. I Germe-:cı :~~ as-::ırı atıka .. 
aleyhımızde. ıthamlar yapmagı ıstih- Bu ıene lzmir tütün piyasasının en dan hır lahıd bulundu 
daf ~den ~ır. propaga~da yapılıyor. büyük müşterilerinden biri de İngi-' İzmir (Ak mı A d!-u.n O •• 
Hatta ga.rıbı şudur ki, bnna karşı lizle.rdi,·. İngilizler de satın aldıkları cil· r."hlye'ilnd Ô."~ll '·"dO."l b" J. -
yapılan resmi tebliğler, daha evvel tütünleri, kısmen İzmirdeki tü;iin j hld buhmım t ır ~ M r f .. Ve' ·~ 1, 
Roma ıalonlarında dolaşıyor. Bu depolarında muhafaza etmektedir- tahsisatı Aydı 1. \il ' tı bubt c c. n 

• 1 b ··"' W• k .. verilmek ~u:·c'' .. Uh d •1 u.u u 
eayıa arın .mem aını ~grenmegı ço. !er. Bu senek; piya•ada geçen sene- ycrd" "Onr"i v:ı.pm~ l 1 .ır m 
merak edıyorum, dedım ve en nı- nin tütün müşteri! ri olan Fı. n n, m' • 1 ..-. " hr.c! ... 
h~et ter nazır namına yapılan teb- lt-::lya, ~olonya. Çek rejilerini gör-, mur etm~tlr. 
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mayıs sonunda bir sayfıye yerine git- termemekle iktifa ediyordu. Ukin bir 
nıiştım. Lakin, ne yalan söyllyeylm, kaç kl,şl vardı ki, Bobstll ~nlann dost
daha ilk günlerinde bu sayfiyeye gel- juklarını kabul etmişti. Işte bunlar 
dlğl.mc pişman olmuştum. Çunkü pen Nimet ııe gez\p dolaşmağa, onunla ah
yazı tenhalık ve sükünet içinde geçir- baplık etmece muvo.ffnk olan bahti
mek niyetinde idim. Halbuki burası- ynrlardı. 
:nm hemen hemen fjehlrden hiç !ar~ı Bobstll'ln dostluı_tunu kaz:ı.n:ımıyan-

k'u Bir kere gayet kalabalık bır ıar ona gizli gizli diş gıcırdatıyorlardı. 
;~rdl · sonrn komşularımın çoğu fazla 

1 

Fakat ne çare ki bu düşmanlıklıırını 
sü; tuvalet ve eti'~et meraklısı ın- açığa vuramıyorlar, düşmanlıklarını 
~aı{ı:ı.rdı. Ben ise ı;ıcak yaz aylarını Bo!:>stu'in yüzüne karşı göstercmlyor-
h lç bir kayde tabi olmaksızın. de~~e-, Jar~~· .. . 
der. eskl bir paııtalon, eski bir gom- Çunku bir gün Hl! arasında Nlme-
lekie geçirmek ist!yordum. Halbuki tin: 
komşularımın eksc:-lsi gayet şık ln- - Dostlarımı sevgili köpeğlm seçl.
sanlaroı. üstler in e, başlarmn, herşey- yor. Öyle ümld edlyorduı;n ki, ko:am; 
lerine fevkalade dlltkat ediyorlardı. da o seçecek. Ben kendıslntn husnu 
Boyle kimseler arasında ben allahlık l.ntlhabına eminim. Böyle olmasa bile 
kıyafetimle nasıl dolaşabll!rdlm? He- Bobstll'ln ~ocamı, kocamın da onu 
le bulunduğum sayfiyenlıı kadınları çok sevmesıni isteı1m... dediğini he
pek suslü ve zar l.ftller. İki ayaklı b\rer men herkes işltml.ştl. . .... 
çiçek halinde dollşıyorlardı. Bir ye- Lakin Nimetin, Bobstll'l.n gönlunu 
rın kadınları zera!etlerine dikkat fethederek kendisine kadar y:ı.klaşan 
ederi rse erkekleri mümkün olduğu bekô.rlardan hiç birine fazla bir Utıfat 
kadar kendilerine çeki düzen verirler. cösterdiği yo~t~. ~lmsenln on:\ ev-

Bunun için zaman zaman kendi lcnmek tekllCını gostenncğe cesaret 
kendim : «Ah, diyordum, şöyle daha edemediği anlaşılıyordu. 
kıyı bucakta bir köye gidemedim ki... Fakat yazın ortasına doğ-ru sayllye-
Ist"d!ğlm gibi yaşıyayım.b ye genç bir ~dam gelmişti. Adı Ahmet-

Yeni komşularımın arasında bir es- ti. Amerl_kan !llimlerlndekl Tıırzan, 
mer genç kadın vardı . Onu gören bir genl ç,dyakışhıklı takat ipı·~idUat adam, 
ş:ı.ir arkadaşım onun için: uİhtlras fı- ya ~u mcş ur sporoo ro un oynayan 
rmınd:ı. yanıp kararmış!...• demlştl. :ırtı~tıer~. benziyordu. _ 
Parlak kara S!lçları ve in!>anda kemik- Vucudu Yunan hey~ellerinl golgede 
sızmış hissini uyandıran, muntazam hıakııcak derecede guzeldl. Çehresi 
vücudü ne bu genç kadın bütün köy pek sevimli idi. ?· tam mfmaslle erkek 
g - ıçlerlnln dikkatini üzerine çekiyor- guzelllğlnl kendınde toplamış bir in
du Kendisinin zengin oldur.unu söy- s:ındı . Sonra mağrur bir çocuktu, ga
luyorlardı. Evlenmek istedl!';İ de ağız- yet ciddi .. ı~.i. Onun hiç bir kadına 
c:an oğı?.a oldaı;ıyordu. ısını Nimetti. 1 karşı en kuçuk bir sırnaşıklığı, hatta 

Yalnız bu genç k:ıdın:n garlb bir b!rçok erkekler g~.b~. on.~ara kompl!
huyu vardı. Yanında köpcf;I olmadan man bile yaptığı goruım.~ş değlldl. 
ko.tıycn sokağ cıkmazdı. Eu hnyvan da 1 ~unun için Nimı:ttn kopeğlne, Bob
go ulec::: k ş~ydi. B;r sıp:ı k~dar tri idi. st~lc e?emmiyet bıle vc.rmlyo~u. Bir 
Derisi siy:ı.h üzerine beyaz benekli idi. c-Un Nımet ona. rns gelmiş, delıkıınlıya 
Obzleri insnn-ı hn!n hain bakardı. uzun uzun ba~mıştı. Bu sı.r:ı.da yanın
hoıl nmad•tı kimselere karşı orkunç 1 da bulunan kopeği Bobs.ıı Ah~ede 
dı .. !eriııl göst "rlr, hırl:ır, homurdanır- doğru havlamış, sivri dlşle!l~i goste
dı. ~erek hırlamıştı. ~:me~ o .gunil 1Ik de-

Nimetin bu kopeği son derecede Irı. olarak sevgili köpeğınl. ? 

sevdiği her hareketinden an!:ı.şılıyör-ı ' - Sus bakayım ... Ne baCırıy?r.~un ... 
cu. Genç kadınla ahbap olacak kim- alye azarlamış, Ahmedc de gülumsc-
St.!leri ô.deta Nimet değil, köpeği seçi- miştl. 
yordu. Eğer genç bekflrlard~ birin- Fakat delikanlı bu ~ltifnta. ald~.rış 
d"n köpek ho.şlanır, ona havlamaz, b!!e etmemişti. Halbuk~. Ni~etln boy
dl . rlnl gö tcrmezsc o adam Nimetle I~ lltl!atla~ b!!hass~ ~opeğı~l azarla-
hşbe. 'ablllrdi mnsı şlmdıye kadar gorulmüş şey de-

a • .. p. 
0

• • •. ~ildi. Müşterek do.:rt.ln.rı Ahmedle Ni-
Lftkın ne kadar guzel, ne kadar ya- metı blrlbirlerlne takdim etmişlerdi. 

kı~ıklı, ne kadar mezly t11 o~ursa ol- Bu tanışma merasiminde bulunan 
sun bir erkek bu hayv.~nın gaz~ne gl- Bobstil fena halde kızmıştı. Hayvan 
remezse nafıle idi. Dunyada Nimetle Ahmcde dehşetli sinirleniyor, mute-
nhb: P olamazdı. madlyen havlıyordu. 

Nimet arnsıra: Kopek o günü ilk defa güzel baya-
- B .. nl ..,"ven kopcğlmi de sever... nından kafasına b!r tokat yedi. 'Üste

d rdl Bunun iç n koydl.kl gençler, be- llk :Nimet: 
kô.rlar arasmda N meUe ahb=ıp olmak - Sus hınzır ... diye ona bağırdı. 
nrzu unu besleyenler köpeğin hoşuna Hayvan a deta hayretll bakışlarla genç 
ı:; tmek. onun gôzune girmek, kendisi- ! kadını ve sonra da delikanlıyı süzdü. 
le do.,t o~mak iç!n fıdet.a blrlblrlerlle Hayatında ilk defa bu yakışıklı erkek 
r k.:ıb"te gir! mlşrerdl. Artık hayvana yüzünden bayanından dayak yemiş
ş l:Pr lkr, m r tmeler, onu ol~şamağa tl. 
kalkm:ılar, &anki hayvv.n anlıy:ı.cakmış Nimetle Ahmedln dostluklilrı glttlk
gıbi cAman ne sevimU mahluk!D gibi çe llerllyordtı. Ahmed kendisinden 
kompl manlar yumurtalamaiar gırla hoşlanmadığı 1çln artık Nlmet köpe-
g.diyordu. ğt yanında gczdlnnlyordu. 

Fak,.t o.Bob tll ı - ı:opcğin ismi Nihayet onlar cvlendller ve köpeği 
böyle idi - öyle ınsanla kolay kolny 
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sokağa salıverdiler. Birkaç ay evvel 
rıhbap olmuyordu. Birkaç parça şeke- butun köy bekfl.rlannın iltifat ettiği 
re fı!an kanacaklardan değildi. Ken- hayvan bir müddet sonra kirli b1r so
dislnin etrafında fır dönenlerden bir 

1 
kak köpeği olmuştu ... 

kısmına katlyen yıiz vermiyor, bazıla- 1 Hikmet Feridun Es 
ıııııııııııııırııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

Doktor Aranıyor 
Ankara Maden Tetkik ve arama enstitüsünden 

Kastomonu vllayetlnln Küre knzası Sö~ütözü mıntak:ı.sındaki maden 
arar'ia kumpında çalıştırılmak ve 1941 bütçesinde c250• lira ile kadroya alın
mnk ve şimdiden ibatesi temin edilmek şartile yevmiye sekiz lira itibarile 
n~lıı;ı u240o lira üzelrnden hassat.en operatörlükte ihtisası olan 40 - 50 yaş
lnrındıı bir dol:tora ihtiyaç vardı.r. 

Taliplerin .l'.nkara maden tetk!k ve ıı.rama enstitüsü genel dlreklörHi~il-
ne tahriren milracaıı.tları. d3ı c63ı 

B~lediye Sular İdaresinden: 
ı - Idaremlzce kııp::.lı zar!lı eksiltme ııe tahta, lft.ta ve kadron olmak 

üzere 35, 90 metre mikô.p kereste 'Satın alınacaktır. 
2 - Eksiltme 19/ 1/941 'Pazıı.rtesl günü saat 14 de Taksimde Sıraservl

lerdeki Jdare merkezinde yapılacaktır. 
3 -- Eksiltmeye girmek isteyenler idare merkezind'3 Levazım servisine 

milı acaat.ıa şartnameyi alabllirıer. 
4 - Tekil! zarflarının nihayet ekslltme günü saat 13,50 ye kadar yazı 

işlerine verllmesı lazımdır. o saatten sonra getirilecek zarllar kabul 
edllnıez. (159) 

Tefrika No: 39 

Kadı:n.ın Zaferi 
Müellifi: P. de Coulevaln 

- Demek size benim ciddi bir 
hiı beslemek istidadında olmadığı
mı söylediler. 

Dora, başım salladı: 

- cEvetl• işareti yaptı. 
- Öyleyse sizi aldatmışlar ... Zi-

ra ben bir genç kın ciddiyetle sevi
yorum ..• 

- Allah Allah ... 
- Söylediğim hakikatin ta ken· 

İl isidir. 

- Sarışın bir genç kız mı} 
- Hayır, esmer. 
- Cüze) mi bari} 

- Benim gözlerimle bakınca, 
evet. 

- Demek başkaları:ıca çirkin} ... 
Öyle anlaşılıyor} ... 

- Katiyen... Gözleri dünyanın 
en güzel gözleridir... Zekidir, ori
jinaldir, hulasa pek latif şey ... Ha
yatımda kimseyi sevmediğim ka
dar onu se\•iyorıım. Bu, o derece 

Tercüme eden: (Vft - NG) 

divacı düşünüyorum. ismini eöyli
yeyim n-.i} ..• 

Lelo, •e•ini alçalttı: 
- Söyliyeyim mi} 
- Hayır, hayır ... Meraklı deği· 

!im ... 
- Zira bu ismi biliyorsunuz ... 

O kızın siz olduğunu tahmin etti
niz! 

Matmazel Carroll, maskesine ve 
domino kılığına rağmen ifikar bir 
heyecanla ayağa kalktı. 

- Ne delilikl • dedi. 
Lelo da kalktı. Kızın iki elini, 

kuvvetle, avuçlan içinde tutuyordu. 
- Cinnet miL .• Niçin} ..• Evet, 

biliyorum, size böyle bir yerde aıkı
mı anlatmamalıydım!. .. Fakat siz, 
söylediğiniz sözlerle buna beni 
sevkettiniz... Rica ederim, «sevdi
ğine inanıyorum I> deyiniz. 

- Bunun ne faydası var) . . • Ser
bes değilim ... Siz de pekil& farkın· 
dasınız. 

Maskesporu 3 - O, Galatasaray, 
Ankaragücünü de 2 - O 

Ankara -.- iki maç yapmak üze
re şehrimize gelen lstanbulun Gala· 
tasarny klübü birinci karşılaşmasını 
bayramın ikinci perşembe günü An
karanın en genç klüplerinden olnn 
MMkcspor ile 19 Mayıs stadyomun
da yapmıştır. 

Tribünleri dolduran büyük bir 
meraklı kütlesi önünde cereyan 
eden bu karşılaşma çok samimi ol· 
mu~ ve seyirciler tarafından heye· 
canla takip ec'ilmiştir. 

T araftarlannın sürekli alkışları 
arasında sahaya çıkan takımlar şu 
şekilde dizilmişlerdir: 

GALATASARAY: 
O::man • Faruk, Adnan - Mus81 

Enver, Etfak - Salim. Arif, Gün· 

yendi 

rayın en kuvvetli tarafı olan müda· 
duf aası karşısında netice vermemi,. 
ve müsal:aka bu netice değişmeden 
3-3 C..ılatasarayın galebesi ile niha• 
yet bı.Jmu:ıtur. 

Maskesporun mağlubiyeti muhte· 
lif taktik hatalardan ileri gelmiştir, 
Rakiplerinin cüsseli ve iri boylu bu· 
lunduklannı gördükleri halde oyu• 
nu havadaıı oynamaları ve tanınmış 
muhacimlerini marke etmemeleri 
mağlubiyetlerini hazırlayan sebep· 
!erdir. Daha tecrübeli olan Galata• 
saraylılar bu fırsatlardan azami isti· 
fadeyi temin edebilmişler ve galebe
yi haklı olarak kendi lehlerine çe· 
virmişlerdir. 

Galatasaray - Ankara-
düz, Mustafa, Gazanfer. 

MASKESPOR: gücü maçı 
Refet - Necdet, Sabahaddin • Ankara 1 O (Telefonla) - Ca-

Mehmed, Re,ad, İbrahim _ Kenan, latasaraylılar ikinci karşılaşmasını 
Refet, Orhan, Ahmed, Ömer. bu;rün 19 Mayıs stadyomunda An-

Galatasaray takımında son za• 1 karagücü takımı ile yapmıştır. ()yun 
m~nlardf\ vazifeleri dolayısi?e An• 1 Ankaragüçlülerin sürekli akınları ile 
kara takımlarından İstanbula giden başlamı' ve Galatasaraylılar bu 
Arif ve Mustafanın yer aldığı gÖ· 1 akınların çoğunu ancak kornerle 
rülüyordu. 1 durdurabilmi.şlerdir. . Birin~i devre 

Müs:ıbakaya saat 15 de Calatasa· j 0-0 beraberlıkle ~e~ıc~lenmı,, fakat 
rayın sağdan inkişaf eden bir akını GAal~t~sarnyl~!ar ıkı~c~ haftaymda 
ile başlandı. Dakikalar ilerledikçe 1 ha~ımıyet mucadelesını tamamen el: 
her iki tarafça üstünlüğü temin et· lerıne. almı~l~r ~e m~çı 2-0 kendı 
mek için sarfcdilen gayretlerin bo· lehlerıne bıtırmışlerdır. 
şa gittiği ve oyunun müsavi bir şe· F enerhahçe, Şişliyi 
kil~e devam ~ttiği görülü~~rd~. Ne· mağlup etti 
tekım bu şekıldc geçen bırıncı dev· 0 .. F d d F b h 
re golsüz olarak 0-0 beraberlikle A un B enekr slta ınC~l "kener aŞ5l~ 
'h t b ld ve ta ım an o cu ve ış ı 

nı aye u u. ki . 1 . ·ı h A b' .. b k 
İk' · d k l b" "k b' iıp erı ı e ususı ırer musa a ·a 

.. ı 1ncıb ev
1 

rdey
1
e ta ımb~r uyu .~r yapmışlardır. 

surat e r.ş a ı a" ve utün enerJı· H b ki v •• •• d k 
1 · • il avanın ozu ugu yuzun en ço 
erını ku anarak bu sürati nihayetıı b' · · ·· ·· d d . az ır seyırcı onun e cereyan c en 

kadar muhafaza ettılcr. Takımların b k 1 ı d F r B takımı . . . u ·arşı aşrr.a ar a ·ene . 
zaman znman bırbırınc karşı eldo Gölcük klübünü 9.3, Fener A. ta~ 
ettikleri ufak tcfevvuklar da mü- kımı Sişli klübünü 9-4 mağ~up et· 
dc.filerin güzel oyunu karşısında ne• mişfü~ 
tice vermiyordu 1 G ··11 t .. h k . u e a ma musa a ası 

D.:v:enın ortalarına kadar bu şe· A l . . nl v d ı ?/ ı / 941 
k'ld .. b k d h · ı t etızm a1a ıgan tın: -

ı :: geçen musa n a a angı tara· 'h' d 1 O 30 d B v• 

f 1. l v· • k · k .. tarı ın e saat , a eyo~ıu 
ın ga ıp ge eccgını ·estırme mum· lJ lk . d d h'l" ··ıı .. 

k .. l k 1 -ıa e"ın e a ı ı gu c ııtmıı TilU· un o amamış ve oyun ta ım arın b k I l v d · · k 
yaptığı karşılıklı akınlar arasında 'ad ~ kn ani yl a~ı acagınd an ılştı.ra 
h k d h f e ece at et erın ora a at etızm 
eyccanın. sonuna a ar m u. n aza . 1 v • • 1 IA d 
t • t' a1nn ıgına muracaat arı azım ır. 

e mıj ır. 1 M" b k 1 .. k . .. . . . . . . us& a a ar uç ıı.tegorı uzerıne 
25 ınc.ı dakıkndan ıtıbaren Gala· yapılacaktır. Müsabaka başladıkt:m 

tasaraylıların Maskespordan daha ya ılacak müracaatlar nazarı 
fazla enerji sarfottiği görülmü, vo ~br: r . caktır 
bunun neticesi olarak iki müdafiin 1 ı :ı e a ınmı} a __ _ • _ 

arasındar. nefis bir .sıyr.ı.lı!lla topu * Vo!cybol ajanlıi:"lndan: Pek yn
kap~n Arıf _ f~~solu hır şutle takımı• ı kında voleybo' müsabakalarına baıt
nın ılk golunu yapmıştır. larıacağından a!akadar klüplerin bu 

Bu ana kadar şuurlu ve cncrjilç husu• hakkında görüşmek üzere sa· 
bir oyunla Caletasaraya mukabcle· ı Iahiyetli birer murahhaslarını 14/ 
de bulunc.n Maskesporlular bu sa· 1 / 94: tarihin,. müsadif salı günü 
yıdan çok sarsıl~;şlar ve oyunlarını 
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ak~amı saat 16 de bölge merkezine 
bozmc§lardır. Dıger taraftan Gala• göndermeleri rice olunur. 
tasaraylılar galebenin verdiği neşe! 
ile açılmışlar ve hakiki oyunlarını * Eminönü Hnlkevlndcn: Spor şu
çıkararnk üstünlüğü temin etmişler· 1 bemlzln tertip ettiği kros müsabakası 
dir. 12/1/941 pıı.zar günü saat 10 da (Hal-

. l:evi - Gülhane parkı) arn..~ındakl gi-
Teknık bir faikiyet gösteren sarı diş _ geliş (3) kilometrelik bir mesa-

kırmızılılı.r oyunun bundan sonra· re üzerinde yapılacaktır. Hakem ar
sına Maskespor kalesi önünde de· kadaşlıırd:ın (Adil Gll'ay, Ömer Be
van! etmişlerdir. sim, Firuzan TekU, İhsan Belür, Ne-

Arkadaşları arasında bilhassa riman Tekll, Selim, Abbas Sakarya, 

Diye haber gönderdi. Konyalılar 
şehri tesllm etmek lstemedller, işi 
müzakereye döküp vakit kazanmak ve 
vaziyeti Mehmed beye bildirmek lçln 
onu aradılar. Bu arada Çelebi Meh
med, işin farkına vararak hücuma 
geçti ve şehri zaptettı. 
Pad~h Konya sarayına girince, 

yerliler, Karamanzadenln kaçtığını 
haber almışlar: 

- Biz onu sarayda sanıyorduk. Me
ğer o çok korkak bir adammış, hasmı
m görünce kaçmış ... 

Diye söylenmeğe ve aleyhinde atıp 
tutmağa başlamışlardı. Çelebi Meh
med Konyanın ileri gelenler!.nden bir 
c:.oğunu sıkıştırdı ise de. hiç kimse 
Mehmed beyin nerede olduğunu bil
mediği için milsbet blrşey söylJyeml
yordu. ~ 

Celebi Mehmcdln veziri bir çare 
düşündü. Saray muhafızlarından bir 
1'..ııçını kandırıp padişahın maiyetine 
aldı. Bu adamlar, Mehmcd beyi dağa 
götürdükleri için, nerede saklandığını 
bi1Jyorlardı. 
Padi~hın veziri çok kurnazca dav

ranmış ve bu muhafızları iylce kandı
rarak, ceplerini para ile doldurduktan 
sonra meramına ermişti. 
Padişahın vezirine sadakat gösteren 

muhafızlar, çil çil paracıklan görün-
ce: 

- Mehmed beyin sığındığı yeri gös
termeğe hazırız. 

Dediler. Tedbir alındı ... Bir baskın 
yapıl:ırak. Mehmed bey ve avenesi esir 
alınucııktı. 

••• 
Karamanz;ıde esir 

düsünce .. 
Çelebi sultan Me!'lmed çok heyecan

lıydı. O akşam, muhafızların göster
di~! dağ yolu p:ı.d!şahın askerlerile 
sarılmıştı. 

Sultan Mchmed. vezirine: 
- Bu küstah herifi diri olarak ya

kalamağa çalışınız! 
Demişti. Vezir dnğ yolunun başında 

~iper almıştı. Nihayet muhafızlar 
uzaktan görünen çadırı g5sterdller. 
Asker ba~kın yapart>.k, Mehmed beyi, 
<"Ocuklnrını, knrısını. iki carlyesUe yir
miye yakın sadık avenesini kolayca 
esir aldılar. 

Mehmed bey, o dakikaya kadar: 
«- Beni bumda şeytanlar bile bu

:iamaz!• 
Diyor ve çocuklarına ümid ve lti

nıad telkin e1iyordu. Çelebi Mehme
din askerleri dağı sarınca Mehmedln 
cesareti kırılmış ve hiç bir mlidafnn
~a lüzum görmeden teslim olmuştu. 

Gece yarısına doğru da ·dan indller 
ve h en üz uyumam:ş olan Çelebi Meh
medr. Karnm~nz~denln bütün nllc ve 
tevabille yakaland·~ını müjdeledllcr. 

Çelebi Mehıned bu haberi alınca o 
l;ndar sevindi ki, d"rhal yerinden kal
:karak vezlrlnl karş•l:ıdı: 

- Bu muvaffakıyet, senin tedbirin
de elde edildi. Tcbrlke liiyıksın ! dedi. 

Vakit çok geç idi. Padişah esirlerin 
hapsedllmelerlnl emretti. Ve o geceyi 
huzur ve sUkiın içinde geçirdi. 

Mehmed hey ve avenesini bir yere 
kapayarak, sabaha kadar etrafı mu
hafızlarla çevrlll olarak muhafaza 
edildi. 

Ertesi sabah, Çelebi Mehmed, en 
lıüyük ve insafsız bir düşmanı olan 
Karamanzadeye ne ceza. vereceğini 
düşünüyordu. 
Konyalılar hemen umumiyetle şu 

hükmü vermişlerdi: 
•- Padişah, Karamanzadeyl astı

racak! ... • 

Bu sırada, Karamanzade, p:ıdlştlha, 
zindandan şöyle blr haber göndermi~
tl: 

şeytana uydu?ll. Bir hata işledim. 
Bundan sonra. size sadık bir kul gibi 
memleketlmde sessizce oturacağım. 

Dedi. Yemin ederek ağlama~a baş
ladı. 

Bu sırada Karamanzadenln çocuk
ları da huzura gelerek ağlaşıp merha
met dllenmeğe başlayınca, Çelebi 
Mehmed: 

«- Bre nankorl dedi - benim sana 
iylllklerlm az mıdır? Neden bu ftslllği 
yaparsın? Babamın mezarına karşı 
yaptığın hareket affedilir mi? Ben, 
senin babanın henüz ctl çürü..'llemlş 
cesedini parçalayıp köpeklerin ağzına 
ııttırsaydım, beni affeder miydin ?o 

Çelebi sultan Mehmed bu sozlerl 
söylerken, Konyanın ileri gelenlerin
den blrço~u da divanda hazır bulunu
yordu. Bunlar, Knramanzadenln Bur
sada bu çirkin hareketi irtikap ettiği
ni bllmlyordu. Duyunca herkes ürper
di. Fakat, Karamanzade tekrar padi
şahın ayaklannıı kapanıırak: 

- Ölünceye kad:ı.r size sadık kala
cağıma Allııh şahld olsun. Çocukları
mıı merhamet ediniz... Bent onlara 
bağışlayınız 1 

Dlye yalvıı.rdı. 
Mehmed bey yalvar.rken, arkadan 

gelen iki küçilk çocuğu da padişahın 
eteklerine sarılınca, Çelebi Mehmedın 
merhamet damarı kabarmıştı. 

- Seni affediyorum ... Allah bilmem 
ki affeder mi? ... 

Diyerek kendisin! ve alles!nl serbe.s 
bırnktı. 

Çelebi Mehmedln maksadı onu aya
~ına düşürmekti. Kendi tc·:abll yanın
da bunu gordükten sonra : •Konyayı 
da sana iade edlyorum.ıı dedi. Ordusu
nu hazırlattı. 

Mehmcd bey, h:ı.yıı.tını bağışlamış 
olan padişahın huzurund'.ln çıl:ar çık
maz ihtiyar anııesln.n Kony.ı civarın-
daki ç!fllğlne gltml!)t!. " 

Çelebi sultan Mchmed Konyndan 
cönünceye kadar, Kcıramanzad~ an
nesinin yanında kald!. • 

••• 
Bir güvercin kanı 

Karnmanzadc, Çelebi sultan Meh
med tarafından affed!llnce, annesinin 
çlfllğine gider gitmez: 

- Padişaha sad•k k:ılmağ:ı. yemin 
eltim ... Kellemi kurtardım, ano.cığıml 

Diyerek, koynundan bir kuçiık gu
vercln ç:kardı ( ı) ve bu guverc.ni ke. 
cip kanını akıttı: 

- Işte, bu kanla b2nber, b\.ıtun ye
mlnlcrim sakit oldu, anacıgını l Os
nıanoğullarına k rşı b" l dlğlm hu
sumet, eskisi gibi, bakldlr. Bu hu u
mct kanıma işlemiştir. Onu, canım 

çıkmadan unutanı m 
Dedi. Knramanoğlu, kabile inin e k1 

bir inanışına gore, goğ .. ür.e l:oyduğu 
bir güvercin üzerine yemin edip o gü
vercinin kanını akıt.tığı tnkdı de, ye
minin ve verdiği sözün h "kmu ve gü
ııahı lmlmazdı. 

Zaten, Mehm din ana:sı, o~lu . .ı.n 
göl;sünden blr g ıv.:ırcin çık.ı.dığıııı 
goruııce: 

- S en padişahı nldntmı sın, M"h
med l Ayağına kadar gelmtş ve s. ıa 
iılkenl tekrar bağışlamış olan bır nd:ı
mıı. karşı neden bu derece du~man 
o!uyorsun? o s.:min eline dtiş;:,cydi, sen 
onu affeder miydin? 

Diye sordu. Karamımzade: 
- Hayır. Affetme7dim ... Hattfı etle

rini lokma lokma doğratır, babasının 
cesedi gibi, onu da kopekler!n ağzına 
atardım. (ı\rkası vafj 

1 Cemil, Fethi Dinçer, Şeklp Okçuo~lu, 
yaptığı goller e teferrüd eden Anka· Şakalak, Yasomi, Çerasi Başaran, Ha-
ranın esle.! oyuncularından Arif kar- luk san, Recep Ogan, Atımıs, Metin, 
fi takımın bocalamasından istifadeyi İlham) ın saat 9,30 da Halkevl spor 
çok iyi bilmiş ve 26 ile 33 üncü da· salonunda bulunmaları rica olunur. 
kikalarda iki sayı daha temin ede· 

(1) «Karamanoğlu, huzuru hüma
yuna çıkarıldıkfa ahlu!zlkenllğinden 

ve yaptığı zulumlerden do1ayı it.aıı ve 
tevbihe duç:ır olunca, cürmünü itiraf 
ederek: cı\man şevketlim, ltulunıızu 
af buyurun!» diye ya:vamıı.ş ve l:t)y
nuna bir güvercin saklayarak ve kim

«Şevketıim! Ayağınıza yüz sürmek scye S"Üstcrnıedcn elini göt.üne basa
istiyorum. Bir dakika huzuru şahane- rak: oBu can, bu tende iken sadakat 
r.ize geimeme müsaade ediniz. On:lan ve ubudiycUen ayrılmam:o gibi ,mi
sonra CC'Zama razıyım.• nasız bir imanla abdı peymanıııı tec-

rek takımını 3-0 galip vaziyete ge· * Eminönü Halkevinden: 1211/941 
çirmiştir. pazar günü saat (15> de Evimiz or-

Vezirin muhalefetine rağmen, padl- did etmiş ve affedilmişti. l'akat., ya. 
şah, Karamanzadeye müsaade etti... kayı kurtarır kurtarmaz koynund:ık1 
Muhafızlar kendisini hm:ura çıkardı- güvercini öldürüp: <Bizim ı\ll Osman 
lar. ile rnuhasanıanuz mezara kadar sure-kestrası mutad olan aylık konserini 

Maskesporluların son bir enerji 1 Cağaloğlunclaki salonumuzda vereeek-
ile arada sırada yapmak istedikleri, tlr. Arzu edenler davetiyelerini Ev 
akınlar şahsi olduğundan Calatasa• bürosundan alabilirler. 

Karamanzade, Çelebi sultan Meh-, ecktir!) demlştlr.11 (818) 
medi görıince, yere eğilerek: «Osmanlı tarihi - Abdürralım:ın 

- Beni affet, şevketlim! Nasılsa Şeref., 

zük bana deıhşet verici bir şey gö
rünüyor. İztırap çekiyorum... Ah 
size verene onu iade etseniz ne 
mesud olacağım ..• 

- Verdiğim sözden dönmek 
mi}. .. Kabil değil... Yok yok, kabil 
değil. .. Bay Ascott böyle bir haka
reti hak etmiı delildir... Hayatını 
mahvederim. Dünyada yegane sev
diği benim 1 ••• 

Kon:, ceearetle: 
- Peki amma siz onu sevmiyor

sunuz .•• Şayet kalbinizin derinliğin
deki hisleri tahlil ederseniz bay 
Ascot'la evlenemiyeceğinizi kendi
niz do anlarsınız. 

Dora, ıiddetle ellerini çekip kur
tardı. 

Lelo·nun arkadaşlarından biri, 
locayı boı sanarak buraya iki ka
dınla birlikte dalıvermiıti. Bu hare
ket neticesinde sandalyalar biribiri
ne vurdu ve devrildi. Bu karğaşa
lıktz.n istifade ederek de Dora sıvı· 
ııp gitti. 

••• 
Matmazel Carroll, üç raddelerin· 

dı= otele döndüğü vakit kapıcı ken· 
disina o gece gelen bir telgrafı 

sarardı. yeceğini söylemişti. Acaba genç kı-
Kağıda süratle göz gezdirip: zın da kendisini sevdiğini mi 
- Jac1c, perşembeye geliyor. - di- zannedi)ordu>... Yüzünü bir pem-

yebilcü. beli!: kapladı. 
Bay'\n Ronald. kaılannı çatıp: Kendi kendine itiraz etmek, alay 
- Pek acele etmiı değil. etmek tecrübelerine girişi!. Fakat 
Dorll, bir karar vermiı gibi azimli bu dahili isyanı mesud bir tebessüm-

bir hareketle telgrafı küçük küçük le nihayet buldu. 
parçalar halinde yuttı. Hayır, hayır... İnkar edemiye-

- Daha doğrusunu söylemeli: cek. 
Geç kaldı. 

XVll 

Sant' Anna' nın sözleri evvel& Do
r;.'yı korkutmuı zihnini allak bul
lak etmiıti. Fakat yalnız kalıp da 
düşünmeğe baılayınca, kalbinde 
büyük bir ne~nin doğup taıtığını 
hissetti. Bir gurur. Bir latif sarhoı· 
luk. 

Eve'; bu erkek onu seviyordu. Du
daklarile, halile, samimiyetile, hu
lasa bütün mC'Vcudiyetile bunu söy
lemişti. O derece seviyordu ki, 

Lelo, yanında bulunduğu zaman 
zarfında vaktin geçişini ve mazinin 
h5.tıralannı unutuyordu. Yalnız aşk 
İnsanda böyle bir tehassüı yarata
bilir. Peki, Jack kendisinde niçin 
böyle hisler uyandıramamış} De
mek ki kabahat onun... Onun ka
bahati 

Nihayet işte zavallı çocuk aley
hinde bir itham istinadgahı bulabil
mişti. Doğru: O iyiydi, müstakim
di, sadıktı. Fakat bütün diğer deli
kanlılara benziyordu. Gözlerinde 
bir alev yoktu. Öyle bir alev ki, in
sanın içini yaksın, kalbini çarptır-

onunla evlenmek istemişti. sın. 

O ... Dora ... Bu büyük asilzade- Nişanlısını kafi derece biliyor-
nin kansı .• , du. tanımıştı, öğrenmişti. Jack ne 

Fitti:- dimağını öyle karmakanıık zaman yanından ayrılsa, kalbi fe-
etti ki, bapnı yere eğdi. rahlardı, rahat nefes alırdı. Hatbu-

hafifliyor gibiydi. Jack'la ise uzu· 
yor, ağırlaşıyordu. 

Bu erkek onu asla mesud ede
mezdi. Bunu §İmdi. böyle bir mu
kayeseden ıonra farkediyordu. Öy
leyse bu mÜnMeheti kcsm::k vazi· 
fesiydi. Vazifesi! 

Bu fik'ri dimağına yerleştirmeğe 
çalıştı. Yapacağı çirkin hareketi an
cak böylelikle örtecekti. 

Şüphesiz herkes onu kabahatli 
görecekti. Bu hareketi yapmasında
ki sebebi kimse anlıyamıyacaktı. 
Nişanı bozmak için nasıl hareket 
edecektn 

Bu suali kendi kendine sorarken 
yüzüğünü parmağında döndürüyor• 
du. 

Birden bire gözü, yüzükteki pem
be pırlantaya ilişti. Bu, nadir bir 
taştı. Dimağında bin bir hatıra 
uyandı. Kalbi sızladı. 

Yüksek sesle: 
- Zavallı Jackl - dedi. 
Sonra, gözleri ıulanarakı 
- Ölseydim ... 
Şüphesiz bu temennide samimi· 

yetin zerresi yoktu. Fakat Ameri· 
kalı kız, böylelikle vicdanının ser• 
zenişlerine biraz olsun cevap vermiı 
oluyordu. 
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11 Kanunusani 1941 

Tasfiye Halinde 

Kozlu Kömür işleri 
Türk Anonim Şirkelindenı 

Şirketimiz 1 / 1/94 1 tarihinden itibaren tufİTe haline cinnit n 
tasfiye merkezi olarak: {İstanbulda Galatada Pertemb• pazarında 
İo handak: dairei mahsusa) tesbit olunmll§ ve taafiye memurları da 
fevkalade umumi heyetçe tasrih vo ticaret aiciline ıe.cil elunan aal&.
hiyetlerile faaliyete geçmiflerdir. 

3867 sayılı kanunun Şirketimiz ocaklan hakkında tla tatbiki 
üzerine, Şirketimiz memur ve müstahdemleri. Zonauldakta (Mah
dut mesuliyetli Ereğli kömürleri işlctme.i) .. d.nolunmutlardJT. 

Yukarıda yazılı tarihten itibaren Şirketiraiae ait muamelit Ye 

tasarrufatta, aalahiyetli tasf\yc memmlanna ait ba airMilerl. allka.
lılara tevdi ve tevzi olunmuştur. 

Binaeıır.h:yh, Bundan böyle Şirketimiz namına münbMaran "8 
siıkülerdeki salahiyetler dairesinde Te gösterilen imzalarla mu....
le ve tasarruflarda bulunulmaıı icap edeceii illn oluaur. 

T aıfiye Halinde 

Kozlu Kömür işleri 
Türk Anonim Şirketinden: 

- Şirketimiz, usulü dairesinde tescil T• . .ilin olu!1muı ~ulu
nan 25/12 940 tarihli fC'Vkalfı.de hey' eti umumıyc. karanle katı mu-
amele, fesih ve tasfiyeye karar vermio bulunmaktadır. .. 

2 - Bu itibarla Şirketimizden alacaklı bulunan h~kikt ve ~~kmi 
h · b ·1· ·· ·· ·u· defa n-"nden itibaren bır eene ıçmde, 

eş asın, ış u ı anın uçunc -....... . A ş · 
ta~f· h ·ı d b J an (Kozlu Kömür madenlerı T. .) nın, 

ıye aı n e u un L H ) dak. d · · 
İstanbuldF Galatada Perıcmbe pazarında (11 an 1 aıreı 
mahsusadn bulunan Tasfiye merkezine müracaatla. alacaklarını t~-
1 1 1 · k · h ide bı"r guna mesuliyet kabul olunmıyacagı ep ey eme en, a sı n 
ilan olunur. 

Tornacı, 
tezgahı 

Frezeci, Pulanyacı, Zımpara 
işcisi ve Ruvelver tezgahı 

tornacısı alınacak 
Askeri Fabrikalar umum miidürlüfünden: 
Ankarada istihdam edılmet üzere yutuda yuılı anatk.lrlar alınact.k

tır Askerliğini yapmış olmak oarttır. Taliplerin 'Ull1lDl mtidtlrlQe mlra-
cnatıan. (12454) 

Sığır eti ilanı 

AKŞAM Sahife 7 

Askerli kişleri 
Beşiktaş askerlik lfllbeslnden: 
1 - Be.cılktaş kazası nüfuslannda 

yeril kayıtlı 337 doğumlu mükellenc
rln ilk yoklamalartle 312 UA. 335 do
ğUID.lu ruhsatlı ve 1hUyat en.tın he'.r: 
sene olduğu gibl senelik ihtiyat yok
lanıaJa.n yapılacutır. 

t - Yoklama 13/1/941 puarteal 
liinÜJlden 1tib:ı.ren ~ub"" merks!nctt: 
yapıla.calr.tır. 312 11& 335 dotumlU ruh
•tlı ,.. ihtiyat eratın pazarteal., ça.r
şa.mb& n clUila günleri n henüz u
kerlLk çatına glrmi§ 337 doA'lJmlularm 
ı.ı.e alı ve pertembe ııünleri ab&hle
yin aa.t 9 dan 12 1e kadaı devam 
e4eeektir· 

3 - Yoklamaya ıelenler ne.fus cüc-
danı m aded 1'811k& rototn.fı, mu
addak ikamd!lh ves\ka.sı ve sanat
tlr okn}ann aanatıarını ıOıstertr ma
liye Te ticaret odasından aldıkları 
remı! vesaik ııe lhtıy:ıt eratta asker
lik veslkalannı da beraber getirecek-
lerdir. 

4 - İstanbul haricinde (Taşrada) 
bulunan mezkur yoklamalara tAbi 
eratın bulundukları m:lhallln As. şu
telerlne miıraca:ı.t ederek 1lk ve lhtl
:,.-at yokl:ı.malarını yaptırmaları \"ey:ı 
bir mektupla şubeye bildirmeleri lft
zımdır. 

s - Yoklamaya zamanında gelme
yenler ve bunlan gondermiycrck is
tihdam edenler hnkkında ask rllk 
mükcllefiy t kanununun (18, 83 ve 
94 cü) maddeı rl tatb k cdUecef;ı nan 
ç,lunur 

••• 
tlskifflar a.skerUk şubcı;lnden: 

----------------------------.' ....... 111 .. 1:11 ................ llill: .... !IEallillm:ı!lll!Em!iml .. llllii!iS~ 
IANKARA RADYosul' 
11 ikinci Unun cumartesi öğle, akşam 

13,30 Program, 13,33 Türkçe p.rkı-ı 
Jar (Pl.l, 13,50 Haberler, 14,05 PlAk
Ja.rla şarkılar, 14,20 Rlyascticümhur 
bandosu, 15, Filim ~rltııarı CPJ.), 15,30 
Ankara devlet kotl.9ervatuanndan 
na,ltlen n9f11Yat, 18,03 Caz orkestrası, 
18,40 Halk tllrlrüler!nan örMkler, 
19 KonUflD& (Gilnlln me.eleled), 111,15 
Şarkılar, 111.30 Habeder, 19,48 Fasıl 

Jaeyetı, 20,15 Radyo ~tesl, 2i,41> se
fllml.ş tartılar, 21,B :Ko"'iiüama, 21,30 
Salon or~raSl, 22,30 Aans ve borsa 
baberlerl, 22,50 Ca7baa4 (PJ.) 

JULiA REYES 
Bütün perİ.§tiık&rlarile tanı
yanlannın yeni Repertua

nnda dinlemek üzere 

TAKSIM 
Belediye Gazinosu 

Küçük Solonuna 

BULMACAMIZ 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Soldan 'sata ve yukAndan aşatı: 

1 - Durumlar. 
2 - Kibarca - Tersi asmaktan emir. 
3 - Es - Avrupanm bir esalet un-

vanı. 

4 - Düğmenin lllğe geçmesi. 
5 - Do~ olmıyan iş. 

Tasfiye Halinde 

Maden Kömürü i leri 
Tüdı: Anonim Şirketinden: 

Şirltetimiz 1/1 /941 tarihinden itibaren tasfi) e hal" ııirmiş ve 
taafiye merkezi olarak: <lstanbulda Galatada Perıcrn~nee d 
ı ~ d k" d · • b ) _L • I pazarın a 
ı nan a ı aueı ma SWNI teııoıt o unmu11 v~ tasfiye m 1 d 

f !L lAd • h ' h emur arı a evK;a a e umumı eyetç.e tasn ve ticaret ııfoiline te.cil l ı· 
L!... l ·ı f al' · I d' o unan aa a· ıuyft en e a ıycte geçmııı er ır. 

.. .3867. say~lı .kanunun Şirke~miz ocaldan haldundo do. tatbiki 
u:ı:enne, Şırketımız memur ve muatahdemleri, Zon5:uldakta (M h
<lut mesuliyetli Ereğli kömürleri ioletmcai) ne devı-olunmuşla d a 

Yukarıda yazılı tarihten itibaren Şirketimize ait muame~a:r. 
tuanufatta, salahiyetli tasfiye memurlanna ait imza sirküleri aliıkv~ 
lılara tevdi \"e tevzi olunmuıtur. ' a 

Binaenaleyh, Bundan böyle Şirketimiz namına münhaaıran hu 
sirkülerdeki salahiyetler dairesinde ve gösterilen imzalarla muame
le ·n tasarruflarda bulunulması icap ""deccği ilan olunur. 

Tasfiye Halinde 

Maden Kömürü işleri 
rark Anonim Şirketinden: 

1 - Şirketimiz, usulii dairesinde tescil ve ilön olunmu§ bulu
nan 25/12/940 tarihli fC'\•kalade hey' eti umumiye karnrile kati mu
amele, fesih ve tasfiyeye karaT vcrmİ!I bulunmaktadır. 

2 - Bu itibarla Şirketimizden alacaklı bulunan hakıki ve hül.n i 
eşhuın, işbu ilanın üçüncü defa neşrinden itibaren bir sene içinde 
tufiye halinde bulunan (Maden Kömi.irü i~leri T. A. Ş.) nin' 
lıtanbulda Galatada Perıembe pazarında <111 Han) daki dairei 
mahsusada bulunan Tasfiye merkezine müracaatla. alac ldannı ta
lep eylemeleri, aksi :halde bir g6na mesuliye~ kabul olunmıyacağı 
illn olunUT. 

Tttrkiye Cilmhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türle lirası. Şube ve 

ajans adedi: 265 
Zirai ve ticari ber nnl banka muameleleri. 

Para biri•tirenJere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

-
1 - 312 - 332 doğumlu ihtiyat ve 

ıuh.aat.11 sakat erlerin n.sr.ğıdakl gün
lerde ıtıtıyat yoklamalarına başlana
caktır. 2 - Yoklamalara gelmek bizzat 
mecburldlr. Yoklama gunündc bulu
n:ımıyacak derece hasta olanlar dok
tor raporu, ikamet adresi vaziyetin! 
t'saslı surette tevsik ettirmek suretlle 
yakınlarından bl.rlle niıfus cüzdanını 
göndermek tartlle yolclıımalarını yap
tırabllirler. 3 - İstanbul bölgesi hari
clr.de olanlar teahhütlü mektupla 
!kinci maddede yazılı isteklere gore 
nıalümatın şubeye blldlrilmcsl. 4 -
Tht,tvat yoklamasına muayyen müd
det içinde gelmeyenlerden kanun mu
cibince beş Ura para cezası alınır. 5 -
Bu Uli.n davet mahiyetindedir. 6 -
Yoklamalar her gun öğleye kadar 
yapılır. (Cumartesi hariç) öğleden 

1 - Muhtelif mahallere teslim edilmek tizeN 2'1 ton ve n ton aıtır •ti sonra müracaatlar kabul edilmez. 7 -
14/;/ 941 salı gunü sa.at 15 de Taşkışlada tt\men atmalma komlsyou•da Aşağıda cetvelde yazılı doğumluların 

kendilerine tahsis edilen günlerde 

6 - Genl~Uk - Benzer arkadt,f -
Kay et. 

7 - Sanat mektebi. 
Pauı.rlıkla ayrı .ayn satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık neticesi tekarrür edecek fiyat tlserlnden " 15 temlnat 
alınacaktır. (154> 

Toptar aİpar~ler 
İcin müracaat yeri: 

92 Senedenberi bütün dünyaca 
tanınmış 

ELECTiON 
kronometreleri metin, hassas 1 
ve garantilidir. Yeni uril mo
delleri: Bahçekapı Cç Kardeş
ler, .Kuakiy Köprü Cad. Pan
clrts. Beyoflu Foto Süreyya 
bq:uıa Burhan Rubl mağazalann
da •tdlr. t'IJailar maktudur. 

K Y•i .- 1331 inci lzmir H.R. ori Sokak No. 3 

--TiMOFUJ 
(Abdest bo:ıuuı) dedijimiz barsak km1lanmn denaıdır. 

eaculdan yİfenlerde huıl olar. 
Bunlar :ı•'1r etile yapıtını, pasbrmll •• _._ ki b' çok tebli-
Uzunluldan dört metreden on metreye kadar - . '!' . 
keli hastalıklara yol acar. TIMOfUJ ita ....._ ~~~ :;ası
dll'. s.labat Vekiletinin müsaadelİnİ baizclir. H• ~· umar 
reçete il~ sablw. 

Bronşitlere KATRAN HAKKI EKREM 
T asHye Halinde 

Kireçlik Kömür Madenleri 
Türk Anonim Şirketinden: 

Şirketimiz 1/1 /941 tarihinden itibaren tasfiye haline cirmi~ ve 
taafiye merkezi olarak: (Jstanbulda Cdatada Per.ıembe pazarında 
l h daki dairei mahsusa) teşbit olunmuş vct tasfıye memurları da 
ş an · · "ilin t ·ı 1 aali fevkalade umumi heyetçe tanih ve tıcaret sıc e escı o unan -

hiyet'erile faaliyete geçmişlerdir. . 
3867 sayılı kanunun Şirketimiz ocakla~ı hakkında da tatbikı 

·· · ş· k t·ırn·ız memur ve müıtahdemleıı. Zonculdakta (Mab-
uzerıne ır e . 1 ı d 
d ' l" tl• Ere:7li kömürleri ~letmesı) ne devro unmut ar ır. 

ut meau ıye: ı • ş· k . · 't l"t •• 
Yuk d Yazılı tarihten · ibaren ır ctımıze aı muame a 

arı a . . • ı_··ı · ı·'--
t f l .. h.yetli taafiye memurlarına aıt unza 11r11Lu eu, a a11La-
aaarru atta, aa a ı 

lılara tevd: ve tevzi olunmuıtur. . .. e· l h Bundan böyle Şirketimız namına munha.sıran ba 
s· ı_-lınade~~ ey 'ı·h·yetler dairesinde ve gösterilen imzalarla muame-
ıra.u er ea.ı •• a ı f'd -· ·ı· lunur 

le ve tasarruflarda bulunulması icap ecegı ı an o • 

Tasfiye Halinde 

Kireçlik Kömür Madenleri 
Türk Anonim Şirketindenı 

1 Ş. k · · tu·· dairesinde tescil ve ilan olunmu§ bulu-
- ır etımız. usu ' . . k il k • 

nan 2 7 / ı 2/940 tarihli fevkalade hey eti umumıye arar e ali mu-
arnele, fesih ve tasfiyeye karar vermİ§ bulunmaktadır: .. 

2 - Bu itibarla Şirketimizden alacaklı ?~lunan h~kikt n ~~kml 
eshnsın · b ·ı· ·· ·· ·· defa n-rinden ıtıharen hır •ene ıçınde, • , ış u ı anın uçuncu -,,. . T A Ş ) . 
tasfiye halinde bulunan (Kireçlik Kömür madenler: • '. . ~m •• 
lstanbulda Galatada Perşembe pazannda Ot Han) dakı daıreı 
rnahsusada bulunan Tasfiye merkezine müracaatla, alacaklaJını ~
ı.~? eylemeleri aksi halde bir guna mesuliyet kabul olunmıyacagı 
1 i.ln olunur. 

gelm811 mecburidir. 
13 - 31 ikincikiı.nun 312. 313, 314, 315; 

1 - 29 şub:ıt 316, 317. 318, 319; 1 - 31 
mart 320, 321, 322, 323; 1 - 30 nisan 
324, 325, 326; 1 - 31 mayıs 327, 328, 
329; 1 - 30 haziran 330. 331. 332. 

Meohur Romen 

Çigan or kesb asını 
Her Akşam: Zengin bir 

Repertuarla 

TAKSiM 

-- Dr. IHSAN SAMI 

Gonokok aşısı 
9elaotukluğu ve lhtllAtlanna karşı 
ı><>t tealrli ve taze aşıdır. Dlvanyolt• 

Snltanahmed türbesi No. l 13 

/ stanbul Levazım 
arnirliği satın alma 
komisyonu ilanları 

Beherlne 2 5 kuruş tahmln edlleı:ı. 
140,000 adet memeıı, ~nrelll toka alı
nacaktır. Pazarlıkla ekslıtmesl 13/1/ 
941 pazartesi günü saat 14 de Topha
nede Lv. fi.mirliği satın alma llomlayo
nwıda yapılacaktır. İlk teminatı 262 
lira 50 kuruştur. Numunesi komisyon
da görülür. Isteklllerln bclU vakitte 
komisyona gelmeleri. (765 - 12570) 

••• 
Beherlne 50 lira tahmin edilen 20 

adet Helyatrop Aletinin pazarlıkla 
ek.slltmesı 13/1/ 941 pazartesi günü sa
at 14 de Tophanede Lv. Amlrlltl .satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. Ka
ti teminatı 150 liradır. Nümunesl ko
misyonda gönilür. İsteklllerln belll va
kitte komis)•ona gelmclrl (766-12571) 

••• 
Beherlne 275 kuruş tahmin edilen 

30,000 adet kromlu tüylü koyun derisi 
alınacakur. Pazarlıkla elllllltnıesi 
14/1/1141 salı günü saat 14 de Topha
nede tsı. Lv. AmirlllU satınalma ko
misyonunda yapılacaktır. İlk teminatı 
5375 Uradır. Nümunesı koaı.l17011da 
görülür. İsteklilerin belli saatte ko-
misyona gelmeleri. '16'1 - 18 

••• 
Beherlne 125 kW'Uf &ahmtn edilen 

2000 adet mamftl baş clbinllği alına
caktır. Pazarlıkla elı:slltmeal 13/l/'41 
pazartesi günü aaaı 14,30 da Topha
nede Lv. Amlrllll atınalma kom.slyo
nunda. yapılacaktır. İlk teminatı 187 
lira 50 kuruştur. Nümunesl komstyon
da görülür. Taliplerin belll vakitte 
komisyona gelmeleri. '169 - 18 

Meşhur Orkestrasile beraber 
Her Ak.fam 

TAKSİM 
Belediye Gazinosu 

Küçük Solonunda 

8 - Başına ıK• gelirse bitişik nde 
oturan kızdır. 

9 - Ağzını bir karış aç - Bir kadın 
!smi. 

10 - Tersi bir mahalden diğer blr 
mahalle naklet - Tersi. yadedlllnlz. 

G~en bulmuamızın halli 

Soldan sata çe yukandan aşalı: 

1 - Bardla. Ez:ı. 2 - A~artmak, 
:; - Rahateylcr, 4 - Dram. Lı, La, 
5 - Itt. Çile. 6 - Amellyntlı T -
Ayılar, An, 8 - Ekl, ı:t. Avı, 9 - FJ, 
Lavez, 10 - Akranıma. l 

Satılık Dizel motörleri 
'Oç tanesi 55 beygirlllı:, bir taD89l 
70 beygirlilı: lı:ara ft deniz na
talannda kullanılır miıkemmel 
bir halde dört aded (Jılerud• -
Benz> marta DIZEL mo&öriert 
satılıktır. Her gün Tel: Jmlı. 

Hakkı Özaka mlracad. 

Prof. Dr. 

Kemal Cenap 
Doğu Paln.s 2. Lamartln Cad. 1 

Taksim. Telefon: 43963 

Türk yülraek mlnıarlar birliği - İa
tanbul ıubesl yıllık t:oaeresinl YÇllU§, 

bWlue& Türk )'fıklet mimarlar eda
lıl.rı kanunu proJeat berinde u,e
canlı münatap ve mo.tereden IOll-

.ra *'8 ı.,etlnl ~r: Reis: Ke
mal A'bmed Aru, U. Utlp İsmet Ba-
ra~u. muhasip; Netet Altata.y, Aza
lar: Behçet Önsal, Necmi Ate~. Bun
dan IOJlI'a Gözel S&u&lar btrlilt 1D1-
marl 111besl kongresi yapılmış ve ay
m idare heyetinin 1ııa a.lldla de 
temsil etmesine karar verilml§tlr. 

1stanbul &atiye ftdnel tieam J1Slı-
•.eme i='•: 
İatanbul suıtanhamammda Havuz-

ZJraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en 
az ICfllr-.:.~\bulunanlara. senede 4 defa çekilecek kur'a He aş:ığıdaltl ptanci 
~öre tkramlye dağıtılacaktır: 
'adet 1,000 liralık 4,000 lira 108 adet 50 liralık 5.000 lira 
' • 500 • %,000 • 128 • 40 • 4.890 • 
' • %50 • 1,000 • 169 • 20 • 3,200 • 

40 • 100 • f,000 • 
DİKKAT: Hesnpl:ı.nndakl paralu bir sene 1ç1nde 50 llrndnn aşağı 

dfı.,m!yer.lere ikramiye çıktığı takdJrde ~ 20 fazmslle verfJecekUr. 
Kur'lar senede f defa 1 e,14', 1 bEıincikanun, ı mart ve 

1 baztnm tarihlednde çeldJecektir. 

Bali &asliyede • ..._.. 

Şark lttılrkez Ecza 
Türk Anonim ıirketi 
Tasfiye n lujımdan: 

26/9/940 tarlıli bisaedaran umu
mi heyeti kararma ~vfikan ikinci 
kısırr tevziat olarak beher hisse .e
nedi bedeline mahsuben iki buçuk 

Taksim Belediye 
Gazinosunda 

Gösterilmekte olan zengin 

Varyete Proıramı 
Büyük bir muvaff akiyct 

kazanmaktadır. 

lira tediye edileceiinda hiseeda- •••• 
ranın hisse ıene&lerini himilca Wmmöiiid Demirtmpı 
2/ 1 /941 tarilıi.nden itibaren her 
pazartesi ve peqembe aün]eri aaat H•lı·ı Sezer 
l .f den 1 7 y~ kadar lstanbulda Sir-
kecide Horasancıyan hanında 5 
awnarada. Tuliye memurluğuna 
müracaat etmeleri ilan olunur. 

ıtarvoıa fabrikasındaki 
se·ı~yi ziyaret ediniz. 

T asf .ye Halinde 

Kilimli Kömür madenleri 
Türk Anonim ~e!indıas: 

Şirk.etimiz 1/1 /9.f I tarihinden itibaren tasfiye haline arirmi§ ve 
tufiye merkezi olarak: (lstanbulda Ga!atada Pertembc pazarında 
it handaki dairei mahsusa) tesbit olunmuı ve tasfiye memurları da 
feykaJMJe umumi hey.etçe tasrih ve ticaTet 8iciNıe tescil olunan sala
ldı'etlerile faaliyete ıec;mitlerdir. 

J867 Ayılı kanunun Şirketimiz ocaklari llakkuada da tatbiki 
iivıMe, ŞirJretjmjz memur ve müstahdemleri, Zonguldakta (Mah
tlut mıesuli7edi Ereili kamiirleri itletmeai) ne devrolunmuşlardır. 

Yukarıcla yazdı taıiıtea itibaıea Şidetjeire IÜt muamelat '\"e 
ta.nafatla. •lihiyetli ıaııfiye me_.lal'INI ait imza sirküleri, alah
lılan. ıe.di ye tevzi olunmU1tlar· 

Binaenakyb, Bundaa Lö,-1e Şirketimiz namıııa münhasıran bu 
ıirkülerdeki salahiyetler daircainM Te gösterilen imzalarla muame-
1• .,.. tesarruflarda bulunulması icap edeceği ilan olunur. 

Tasfiye Halinde 

lu Hanında 11 ııuma.nda mukim tüc- K } 1 k 
cardan Mustafa Fahri tarafından i im i ömür Madenleri 
lınzalı tJ23 llra 31 kurut ve 30/11/939 
vadeli blr kıta emre muharrer senet llirk Anonim Sirkc:inden: 
Bursada müflis S:ılt.ıı:u:m Moskona ta- 1 - Şirketimiz, usulü dairesinde tescil ve ilan o\unmuı bulu-
rafından zayi edilmiş oldµğundan bil- nan 24/12/ 940 tarihli fevkalade hey' eti umumiye kararile kati mu· 
lıasu müflis Salamon Moskona lflı\s amele, fesan ve tasfiyeye karar vennif bulunmakt dır. 

l 
ldaresf. vekili avukat Hilmi Rıza Gö-
ner tarafından mahkemeye müraca- 2 - Bu itibarla Şirketimizden alacaklı bulunan hakiki ve hükmi 

~Uln, işbu ilanın ij,.t__.Ü defa Dl"<ITinden İtibaren bir sene wnde, 
l 3tla sözfı ge~en senedln iptali talip ~-··- ..,... .y-· 

edilmekle nıahkeruece lı:ey!iyctin (45) tasfiye halin<lebulunan (Kilimli Kömür maden.er: T. A. Ş.) nin, 
\gün müddetle llAnmn ve iş bu senet lwtanbu\da Galatada Perıembe paz:arın<la (i, lfon) daki dairei 
1 ıl:in müddeti içinde mahkemeye lb- rmdMosada bufıın:ın Taafiye merkezine müracaatla, alac:aklannı ta-

raz .edllındiği takdirde !ptallne kar:ır. lep eylemeleri, aksi halde bir gfına mesuliyet k bul olunmıyaea-ı 
\ crllece!;i ticaret kanununun 638 incit ••• ·1an.· .. 

0.l.un•u•rll ............................... 111 ......... . 
maddesi muclbmcc 113.n olunur. {3893)} 



Sahife 8 

SU AKARKEN KOPONO DOLDUR 

Neden bukadar ucuz? 
Sorgularına cevabımız 

Oııv,..atiL bi~ surette hazırlanan ÇAPAMARKA çorbalık komprime
!er:. :n temin ettiği kolaylığı, kazandırdığı vakti, ayni zamanda nefaseti 
ve Kcılori kudretini muhterem vatanda§lara tanıtmak maksadile kanız 

satılıdığı içindir. 
Büyiik bakkaliye mağazalarında bulunw. 

BUR LA 
BiRADERLER 

"' j -S-T A N B U L • A ~ K A R A • İ Z M İ R 

--- r- --- ---- - --- - --.---~ 

Cenubi Amerika Hava Postalan 
Her Pertembe, RIO DE JANEIRO için Roma· 

dun hareket eder ve bütün Şimali ve Cenubi 
Amerika için CONDOR ve PAN • AMERICAN 
AIR\VAYS ıenislerile BREZİLYA'da irtibab 
vardır. 

Lince Aerere Transconitinentali İtaliane S.A. Rome 

AHŞAM 11 KAnunu~anl 1941 

HASSAS 
VOKSEK 
VERiML • 

1 

GAYET 
ZARiF VE 
SAGLAIVI 

AR$iMiOiS MOESSESESI T. A. Ş. İSTiKLAL CAD. N° 30/34 

Harp Akademisi Satın Alma komisyonundan: ı 
Mecmuuna tahmin edilen bedel c253ı lira c259 kuruş olan 47 kalem 

köhne eşyanın açık arttırma ile satışı 14/ 2, kAnun/ 941 salı günü saat 14 de 
Akademi satınalma komisyonunda y r.pılacaktır. Eşyalar her gün akademi 

debboyunda görülebUir. Arttırma müzayedesine 1.ştırak edeceklerin mi.ıza
yededen evvel Beşiktaş mal müdürlüğüne yatırılmış 19 lira 50 kuruşluk te-
minat makbuzlle mezkur günde komisyonumuza müracaatları. (113) 

Yeni Çıkan Plaklar 

Küçük Meli.hat 

270407 No. 

Keman, Ut, Kanun, Klarnet 

RUHUMDAKİ HİCRAN 
DİLERiM KARA SEVDA YA 

Kemal Gilrses 
Keman, Kanun, Cümbüş, Klarnet 

270408 N O NASIL OLDU BİLPt'·.EM - Neva Rast Gazel 
• YlllARCA DEMEK - Neva Hicaz Gazel 

Azize Tözem 
Cura ile 

270409 No. AGLAMA ANNEM - Safranbolu Varyantı 
BURÇAK TARLASI - Safranbolu Varyantı 

Sadi Yaver Ataman 
Cura ve Zil 

270410 NO KASIK OYUNU HAVASI 
• SAFRANBOLU ZEYBEK HAV ASI 

Bu akşam 
C. H. P. Taksim Semt Ocağı tarafından 

MAKSiM 
Alaturka Salonunda • 

ve 20 arkadaşı 
' HAVA YDA BİR GECE 35 kişilik BÜYÜK REVO 

ve Varyete numaralan 

KOMiKLER EGLENIYOR 

ÜnbP.da 
MARVIM~ 
\sso SENESiNDE İSV İÇREOc KURU~AN. MARVIM 

frl)~lt·W~ FABRİKA Si 90 SENEOENBER.I TEKAMUL ED REK 
NİHAYET 1941 MQD.ELI ANTI MANYETiK • 
MARVIN S.AA\TINI VARATTI. 

Osu N ŞAKAR $Ki MlJEss~sEsıNDE ISsENEG~RAN. m VE - Ti VE 6 AY TAK51TLE SATILIR. 
T e!l. 41 578 /Z 
Goloto Bankolar cod 41-59 B~uıl Unıversıha~ l8 K~d ~ 1 Helecad 33 

~~~,.. ... .,,. ....... 
Oa culp renlı . .. bepli ae 

1 Parhıa ıoa rnod111 . K11t11.' 
eııe ortHındıld ıtelilıte•' 
göreblliraioiı. • 

Evnlce mümkün ·oıdup 

2 tauvvur edilemiyen dabı 
bıfir daha İ•ee bir pudra, 
(havalaodırılmıt) : dır~ 

Yeni H nefiı kolıu adeta .3 Frnaının Midi haului•:ı 
delıl ~ çiçekleri lıoldımıı 
biNinl bul1c:41k1ınıı.L 

4 llütii:---fÜ_- ";bit d~rar . . i 
çllnkl.~" Krema _köpiiıll" 
ile kantlınlNıttır~ 
tt•.. ~ 

Cuıel .. riolmat •: 

5 rliıs~" ,., .. ~ du;'veyı teri•••= 
du kıttiye• •İİt•·. 

1 lir olm.aa.L 

Ö Biıyük ıaodel~ . .........,. ., ..... 
JW.. J• culp lnıh~ 

..~~~WMW#~~.1'$$$R//l/HH~ 

Satın almaz1J3nevvet 
HAKll(l .. RENGINI 
--JGOREBILIR.Slfİ 

ıtiiiUıiiie ort11111lıkt~tlllı 111 • •ik1111 
t 

fMSA~SIZ GÜZELLİKTE BiR İEN 
Türkiye Cümhuriyet Merkez bankası İstanbul 
ıuhesi müdürlüğünden: Davullu, Zurnalı, Şarkılı, Rakıslı ve Kahkahalı Komedi. Güzel 

Müzik ve Kahkaha membaı. 
Ba :1a ın bu .son gece eğlen tiainden istifade ediniz. 

DUHULİYE YOK1\1R. 

Bay Nall adına yazılı dn sınıfından blrlllc 4807, 4808 ve 4809 No. lJ 
1lo adet bankamız h1ase senedi kaybedllmlf olduğundan artık hükmü kal
mamıftll'. Sahibbıe bafka No. 1ı ;veni aenet verileceği bildJrlllr. (13f 
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