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Çocuklarını Sevenlere! ... 
Y i yılın en güzel hediyesi 

Dr. Cemal Zekl'nin 
Çocuk hnstalıklJln saflık, konuna bil

gisi kitabıdır. Bu kıy:metu eser her 
kitapçıda bulunur değeri (100) kuruş. 

Yenl yıl, harbin so:rıu yaklaş.

ğına alamet olabilecek yeni hiç 
ir hddise kaydetmed.:n giriyor. 
ı1lasılıyor ki fena mevsimin bl

ltalyanların 
ank hücumu 
püskürtüldü 
Bir tank 8 top 
Yuna.nlılann 
eline düştü 

lngiliz filosu 
Adriyatikte 

Top ve kamyon nakle
den dört İtalyan iaşe 

vapurunu batırdı 
tamamen durduramadığı tah

ibat usulleri, havalar iyileştik
e daha fazla artacak, her iki ta

raf, yeniden hazırlığı, çoğalttığı 

vasıtaları sahneye atarak harbi, 
misli göıiilmemiş bir şiddet dere
cesine götürecektir. 1941, eğer 

bir sulh senesi olmazsa. insanlık 
tarihinin en karanlık ııtırap yılı 

t>lacaktır. Zira, muayyen menfa
atler için çarpışan, ve bu mah
:iut gayeler elde edilince kılıcı 

kınına sokmaları f cap eden ordu
ar karşısında değil, birbirinden 
tızak, birbirini ele geçiremiyen, 
Slüm dirim mücadelesine giriş
his iki milletin, ellerinde tek va-

Belgrad 1 (AA.) - Belgrad 
gazetelerinden çıkan haberlere 
göre İngil:.:: harp gemileri bu sa
bah Adiryatikte dört iaşe va. 
purunu batınnışlardır. Bu va
purlnrın ağır toplar ve kamyon
lar nakletmekte olduğu söylen
ml'ktedir. ingiliz gemilerinin hü
cumu Arnavutlukta ve Yugos-

Atiruı ı - (Radyo) Bu sabah do- lav hududu hizasında vukubul-
it.,.,,..J~~A!t;;cil kuzda.: 66 numaralı resmi Yunan teb- muştur. Batan vapurların mü-

lığl: Muvaffakıyetlınlzle neU~elenen rettebah salimen karaya çıkmış-
1 mahalli harekat esnasında d~ıı:an- Iardır. 

Londrada tamamen harap olan Gildhall (Şehremaneti dan esirler ve 8 top dahil olmnk uze- l. J 
ro birçok harp malzemesi aldık. Düş- ı ~ denilen Londramn merkezinden bir göriinüş manın tanklarla yaptığı bir hücumu . 

========~~====================ıtardettlk ve bir~ ~ptettf!'· İki Yugosl.avyada 
Arnavutlukta Londraya düşman tnyynresı dilşüruımüştür. 

~ olan sonsuz yakıp yıkma ka
.1 önünde bulunuyoruz. Bir 

\raf. öbür tarafın varhk temeli 
an zorlu tahakküm kudretini 
k etmeye, beri taraf ötekinin 

Y ılbası piyangosu libyadaki lf alyan 
yunan ileri cekildi atlf an yangm 
harekatı · bombaları üslerine akınlar 

ihi m evcudiyetini ortadan kal
100 bin lirayı Yunan sahillerinde iki 

G ·ıdh il İta]yan tayyaresi maya calışıyor. 

Bu tarzda gayeler ancak iki 
aftan birinin imhasile müm-

Bir Italyan kayakçı 
müfrezesi esir alındı 

5 9 7 3 9 uı a sarayı düşürüldü 
nasıl yandı ? Numara kazandı 

1ür. Bunun içindir ki 1941. Ayrıca yeniden faz.la Kazanan diğer numa-
:i, :fı r in en şiddetli ı::afha- ralar dördüncü sahife~ 
a Şahit olacağı kadar, iktisa- /tal yan esir düştü ve 

Başvekil yanan yerleri 
ziyaret etti 

ıkıntılarıil büyu"" !!ünü rrö- ""h. kd d harp mizdedir. 
• . b mu ım mı ar a Londrı. 31 (A.A.) - Reuter: 

ktir. malzemesi iğtinam edildi Ba~ :ekil B. Churchill, evvelki gece 
ki yıl cıkarken yeni seneye Bardı.ada City'ye yangın bombalan ile yapı-
• r ettiği en mühim hadise, Atina 31 (AA.) _ Dün ak,.am lan hücumdan sonra ancak karar-

• 1 11· "' l tl 1 R J " mış duvarları kalan Londra beledi-' f!·r> B r ec:: !! . ı.1P\' C" Pr e • r.e .. r1.:dilcu 65 numaralı t ... blig". Cep O p U il 
.... yesınh meşhuı Guildna s rayım 

U' l.\ Roo .. eveıtin radyoda henin muhtelif noktalarında mesut ziyaret etmiştir. Londra halkı, B. ..., ·1: tur. Bu nutuk, bir şekilde neticelenen mahalli ha- d d • Churchill'i görür görmez derhnl 
~ik :Ve>nf cümhuriyeU- rekat olmuştur. Binden ziyade e:ıir ev a m e 1 yor alkışlRm : l ba§lamış ve birçok 
'l hlll"P k "i vaziyetini aldık. Bunlar arasında kurmayı ıle Lond:·alı Başvekili bu teftiş gezisin-

. arş\d hf b.' ve subayları ile birlikte bütün bir J dı takip eylemiştir. 1erı da ve a, c ~r tabur , . .:lır. Dört top, birçok oto- ngiliz mü/rezeleri ç ı d k · f · f d 
k atı ar üzerin e i ıt aıye e ra ı, 

?he Yer bvara dere- matik silah, havan topları ve meb- Sudan ve Kenya cephele- 53 tam faaliyet halinde bulunan en-

Kahire ı (A.A.) .r- B.B.C.: Orta şark 
İngiliz hava kuvvetlerinin resmi t~b
liğldir: 29/30 blrlncl kanun gecesi, In
glllz bombardıman tayyareleri, Gazale 
ve Tobrukta düşman tnyynre inme 
meydanlarını bombardıman eylemiş
lerdir. Gnznlede yangınlar çıkmış, 
bütün bombalnr hedeflerine lsnbet et-
ml§tl.r. • 
Tobnıkta Itnlyan hava dafl batar

yalan şiddetli bir nteş açmışlardır. 
Fakat bombardıman tnyyarelerlmiz, 
'\:ızlfcLrlnl H etmiş \•e her.sı ~limen 
üslerine dönmüşlerdir. 

Bardla ve Tobnık Uzerlnde muvaf
fakıyeUi keşif uçuşlnn yapıl~ıştlr. 
Yun:ı.nlstnnda devriye gezen b!r Ingi
liz nvcı tnyyaresl Prevze rnıntakasın
da büyük bir düşman deniz tayyaresi 
düşürmüştür. Savolıı. tipinde dlğer blr 
düşman tayyaresi Akknm'da düşürül-

i,, lk oJara' cdivor. zul malzeme iğtinam ettik. Tinde yeniden faaliyet kazı temizleme ve yıkma ekipi de 
"u un esas~talan şun- Bir düşman kayakçı müfrezesi bir 1 halkın Başvekile ynphğı alkışlarn 8. Edenı·n Yunan 
dır hareket teşebbüsünde bulunmuşsa gö~terdiler candan iştirak etmiştir. 
l _, .1Jıı . ıtbe irmiye- da mütead~it esir ve techizatını bı- CuildhPJI, Londra §ehrinin bilhas- •

11 
f • ı 

a..._ ern; k g .. d, rakarak dagıtılmıştır. Kahire 31 (A.A.) -Yakın Şark ııa iftihar ettiği tarihi bir bina idi. mı e ıne mesajı 

müştür .. _______ _ 

ttfr~"llerJkJlS er gon er- İ J kı 1 İngiliz umumi kararglihının tebliği: Bina, kuvvı.tli bir rüzgarın yakınlar-
Jıfıl i!ll!tememiştlr. ta yan a n arı Trablusgarpte Bardia mmtaknsında, da yanmakta bulunan bir kiliseden J,ondra l (A.A.) - B. B. C.: Harlci-

- Amp.n lba tavassut Atina 31 (A.A.) -- Emniyeti topçu ateşimizle mütemadiyen iz'aç getirdiği kıvılcımlarla tutu§tDUIJ ve ye Nazın B. Eden Yunan milletine şu 
h ll ·• u · f taraf d n dün edı"len İtalyan garnizonu hadiselerin ateş günüllülerin gayretlerine rağ- mesajı göndermlştır: «Vazifeme ba§-

11"" .oazı er dunyayı mumıye nezare 
1 

• V m 
8 

•• ti ı t İtfa·y 
1
• .. e Jarkcn bcnl en ""k sevindiren ""Y, 1k1 k d"I t hl inki .. afını mütevekkilane beklemek- men sura e yayı mış ır. ı e " Y" ,.... ~mek em ?lden vazgeç- a şa~ neşre ı en e ıg ı . .. tedı."r. başlr.d!ğı zaman, yangın çok geni~- mU!eUmlzln müttefik bulunduğu ve 

· h Duşman hava kuvvetlen bugun hnynttruı dahn ziyade kıymet verdlk-~Çe sulht Sedilemez. memleket dahilinde aşağıdaki akın- Sudan ve Kenya cephelerinde, lemiş bulunuyordu. Ierl nyni prensipler uğuruna harp et-
,,,... l3öyle billb, tarihte mis- lan yapmışlardır: devriyelerimiz yeniden faaliyet gös- Cuildhall, bugün büyük bir ha- tikler! düşüncesi olmuştur .• 

• • • 
ıaşe vazıyetı 

müsküllesti 
' ' 

Hükumet şiddetli 
tedbirler alıyor 

1 htikar yapanlar tevkil 
ediliyor, ekmek vesika 

ile tevzi edilecek 

Bclgrad l (A.A.) - Bu sene mahsu
lünün nltı milyon kental açığı vardır. 
Fazln miktarda ihracat ve b:ızı mad
deler üzerinde lhtikfır yapılmıısı 
memleketin dahili sukünunu 1hll41 
edebilecek müşkül bir vazıyet doğur
muştur. B:ı.zı muzır unsurlar bu vazi
yeti istismar ederek bütün Yugoslav-

ad .. r.um, vı r tertib • mı1>l r il'. 

Hukümet gasp ve ıhtıklira karşı şid
detli tedbirler almaya karar veımlşt:r. 

İhtikAr yar~n fınnCJlann tc>\ıtifl bu 
tcdblrın başında gelmektedir. D.ğer 
taraftan b:ı.zı gıda maddeleri baklan
da vesilen usulü tatbik cdlleccktir. Ek
mek ı.·csikalannın 15 klınunusanlden 
itibaren merlyete gireceği ve ndam 
bnşına günde 500 gram ekmek verile
ceği ve vesika. usulunün ynkında. şe
kere, tuza ve yağcı dn teşmil edileceği 
söylenmektedir. Bazı mmtakalıırda 
petrol satışı esııscn ı.-esikııya tabi bu· 
lunmaktadır. 

B. llooseveltin 
yardım projesi 

·· n)..._ 1 d rnbe manzarası arzetmekıedir. Bir- B. Eden Yunan mllletlne en hara-1111 • ""-am bir sl 1 S 1 k · h termiş er ir. ,,~mcnuş ~ • - c ani tt.. zayıat ve asar =..::.:.:.:.------ çok başvekilin, .dünyaca tanınmı§ retli muvaffakıyet temennllerlnde bu-~a için eke vazifesi azdır. H •tıer bı. r biıçok d.:vlet adamlarının ve diğ ıunnrak mesajını bıtırmlştır. Yaşingi-On l CA.A) . - B. Rooseveltı.n 

Kongrenin pazartesi 
içtimaında projeden 
bahsetmesi muhtemel 

l t 

. Şube ve 2 - Prevezede zayiat yoktıı. Ev- 1 birçııic meşhu:. zevatın nutuk söyle- • • hususi klitibi B, Early bugUnkü gnzc-4~Uhve et\t nizam de- ler :.asara uğramıştır. miş olduklan büyük ziyafet salonu- Bır Macar gazetesı tecller toplantısında beynnatta. bulu- . 
!rl ' tel) beyanname nun ta·e_;ıı. çökmü~tür. Salondan Budapeşte l {A.A.) - D.N.B. Dahi- rıarak önümüzdeki paznrtesl günü ak-veriyor. ~ beşeri. akküm et- 3 - Yanyada zayiat azdır. Hı.ııar gökyüt"'n ~n }(ut.ektedir. Tavanı tu- llye nezareti, memle~etin menfaatle- tcdllecek kongre 1çUmaında B. R~o 
eln ku~e hodbinliğin ehemmiyetsizdir. .1..1 • car. ~i r;; • .,~er kırılmıştır. Meşhur rin1 tehdit eden mahıyette W!11:...rnılvı:~ Inguteı;eye kira ile hnrp nıaJ~ j~r bir u~ı~lt, zulüm, 4 - Kozan kırlarında zayiat ve ne~reıti adamlar g.'11.,J..cllennİnba;nı lk.I neşrettiği için oklu haçlann organı mcsi verllfa\.~~ h.-ı ı,;:.ır'~llJl.'JA 
t vndir h k T f!) .; • • olaıı M.i6:"~bag gazetesini onbeş gün projeden bahsetmesinin muli, 

esaret asar yo tur. m~ndaı. t ::.ınmıyacak hır hale gel- müddetle kapatmıştır. bulunduğunu ımylemlştlr. 5+..,MJtef~te bu gu··nah- -~= l rr.ış v ı yahut duvarlardan ve ta· 1111111111111111111uı111111111uınıuıunınıunuuunuıununnuıu 
o.ut>t h Harp vaziyetini an ata- d k t ı ı kı ı l akn l<I arp ac;;mı~tır. vnn ar. opan sıva ve aş ar a - rı • 

· rak Alman ordusunu mıttır. 
E .11rorl:·n emnl~eu ve A K ş A M methüsena etti Evvelk. gece Londrada City üze-t' bu"la1 neticcsıl\e bağ- _ rine hücum, orta büyüklükte bir 

!Nuncln layı!lır kı ingil- Yeni yılı karilerin~ . dü§ma · tayyare grupu tarafından 
Adlh .. dım etnıelivı"z, Berlin 31 (A.A.) - D. N. B. ajansı yapılmı§. fakat atılan yangın bom-
liU' l \' • tebrik ile mesud ·bir blldirlyor: Yılbaşı dolaf~~r~tm~!i~~ balarının adedi bakımından bu hü-
enin tc'l an e fahri- aşa~ıdakl 1be!,!,nnal~tleeyr n cum, hücumların belki ele en şid-

t l·n uyız. sene temenni eder. Nasyona OWJ .., • d ı·. . k.l · · Al 
1 ha 

1 
e Ta lhi inkl.şnflarla dolu bir yıl nl- et ısır.ı teş ı etmıştır. man ar, 

HiC bi töfiln tehdi- h re ermiştir. Hadiselerin emsalslz hücum?arını nisbeten mnhdut bir 
izi fngil e • ynrdlthttan m~~iyetıeri beşeriyetin müstnkbel in- sahaya teksif etmi~ler ve açık suret-
'çlre....,e". 

1 
en bol bulundug~u yer Amerika- ldşnfı hususundaki inkıltlpki\r nmtan~- (Devamı 7 nci sahifede) 

w .. lan ancak müstakbel nesillerce " . 
_ Ef. son \y\ haberlere dır. mnmen anlaştla.bUecektlr. Bugunkü ....................................... , 

• Mih er, ı i kt;.<.>ıaınıya~ İş deniz ve hava vasıtalanna h!l.dlselere seyirci olan blzler, ynlnız .. :1. k - a '* I er s 
. . ' . . . . u tesir altında bulunuyoruz. Rabba· 

t;r. bınınce, Amenka gıbı bır mcmle- ~i kudret ferdlerin azmine dalma ta- -------------
h n~ bl er·~ ~eısı- ket de tezgah ve fabrika vazif csi koodüm etmektedir. cenabı hak, Ya_!- Futbol . 

ıer a !:i ttıı. ~ rr·· 1 k b . h ıma,a namzed olanları kor 
huru t-Riı u. b iT...:ıı·z bormey a ul edınce, bu yardı- nız ma voikt't etmemekte ve aynl S •. ,.,. ve futbol 

t\ • -sı . . yapmakla • a ponunuzun, sur ..... ıet ada. e11ka artana ma. dayanan bır devletın sırtını zamanda kendi intlhabgerdesl olan- gibi bqlıca iki kısmı; futbolün de 
·ıtere 1 ~/ha kU\"ıf li •ir yere getirmek imkansızdır. İşte, ları bazen keneli arzuıan:ğ bll~~~f Galatasaray ve f enerbabçe gibi iki r 
~ k ~öy ~oi. Amerl b~ Amerika Relsicümhuru, terazi- rlcinde kaln~;:~~;:nkt:d;-:. esaslı klübü var. . '<' 

tu " çı ı ·ır tarafa ~h kinin bir gözüne bu müthiş ağırlı- ta~n~kim~~tisaden ezllmiş ve ma- Galatasaray, B~iktaşa 5-0 ycnil-
rPte o. , \'e bunu a ığı atb. nev~atı kırılmış oınn Alınnn mllleti di. . 
'(llŞ bul bilr·ı . ~t\n . senelerce süren bu inhidam devresin- Fener. Beykozun oyuncusu eksik ı,yor. A 

11 be.~" \~, Amerıkanın yardımından bas- tıen sonrn nnsyonal sosynllzmln çev- bir takımmn 2-1 yenildi. ı 
~ş de , kanşma! a K ... ka_ bu nutkun manevi tesiri de resi içinde btrıeşml§ olarak: duny~y:ı Bu neticeler fayet Be iktaşla Bey
de )'Okt lanta~Ü)'ük Olacaktır. Almanya, bu- ikinci defa ge~:~~~un'ts~~~~ı~!r~İ kozun tekamül ebneleri bebile ise 
Ftı~tlt, tere .:ıarbı, t.i,Ş, RUı altında büsbütün ezilecek, su~:;itnd:~ır sa'ye d~ynnarak temin me~u~ ?.~~: F~~t ya ~. ~-

~
0\atı ç ıos~efu rti \'lrsa"!tliz efk nnın cesareti ve ilmi- etmek Içln dlCer milletlerin ve dlğer neva ·1 uzuu inhıtatmı gosten-
ôe~ditıı.iZ ve ~a ~\: tu bi~ kat daha artacaktır. hüktlmetıerin vlcdanlanna müracaat yorıa? 

1 ~l~ b eylemiştir. Fakat daha nasyonal sos- Zaten modem spordan anlııdığı-
ü'. ~::ı e ~~ ta'br lt , iliz milıctine bundan değer- ynllzm iktidar mevkllne geçmeden mıi _ maal~ef _ evveli futbol, 

;na1'B· Vt tet ~atn~ann d \~~\.'llbaşı hediyesi olamazdı. evvel, 1033 senesinde blle A1mnnyanın ahın futboL.. Onu da ı-nzctıne-
mytı thU}trdl • r:f u. ~ Necmedclin Sadak (Devamı 7 nci ..ıüfcıde) .-.. ... 
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1 Dü.n Ge eki e a 

Istanbul yeni seneyi 
neşe ile karşıladı 

Sulh icin • 
müdahale 

B. Rooseveltin mulialifi 
bunu istiyor 

Erlerı~ • 
1 teşekkür' -

Dün gece bütün oteller, barlar 
lokantalar dopdolu idi 

:Va,ingtoo 31. (A.A.) - B. Roo
ıevclt'in harici siyasetinin en mü
hinı muhaliflerinden birisi olan &yan 
a%aSllldan B. Wheler, dün gece rad
yo ile neşredilen bir nutkunda, rei
sin evvelki günkü nutkuna cevap 
venni~. Amerika Birle§İk devletleri
nin Almanya tarafından istila edile
ceği fikrinin hayal mahsulü olduğu 
iddintıında bulunmu§, Amerikanın 
harp deliliğine, sürüklenmesinden 
evvel Avrupada derhal bir sulh ya· 
pılmasım talep etmiıı ve Amerika 
BirlC§ik devletlerinin harbe giden 
yolda yavaıı yavaş yürümekte de
ğil, fakat ko~makta olduğunu söyle
miııtir. 

<Natan sınırlan, 
nıenuıuniyetle 

Hediyeleri sizi au" 
sevinçle kullanıyont7. ~ 

Milli piyangonun çekilişi, bertarafta iftar 
topu bekler gibi sabırsızlıkla beklendi 

Üniversite hukul. fıı.kültesı tal• 
besi aralarında verdikleri ç 
tapl~tılan hasılatı ve Yine ara. 
nncıa. toplııdıklan p:ı.ra ile hudt.:
lanmız.ı bekleyen kahram, 'l ru: 
k"rlerJmizr kışlık hediye nlrj, 
dermlşlerdl. Yun eldiven, fanllı 
çoraptnn ibaret olan bu hediye!( 
orduda subaylarımıza ve erlerim 
ze da~ıtıımıştır. 

-----· 
istantuı dün gece, neşe içinde yeni 

seneye girdi. 19tO yılının son cünü, 
daha akşam olmadan şehirde, bilhas
sa Bcyoğlunda hergün görülmlyen bir 
faaliyet, bir hareket tarkedilly!'rdu. 
Manav dukkAnlan, pnstacılnr, çorek
ctler, şekerciler, Beyoğlunun büyük 
bakkalları tıklım tıklım dolu idi. 
İçinde herşcy bulunan bfiyuk b:ıkkal
lann yemiş satışı yapan şubelerine 
- müşteri pek faıla olduğu için -
)eni yardımcı memurlar konulmuştu. 
Bunlar mfitemndiyen buyuk kese ka
Cıdlı.ınn içine iri iri portakalları, mıın
dallnnlan, armuUarı dolduruyorlardı. 
Bu srne yeganr ucuzca mryva olduğu 
için mandalinaya rn~bet fazla idi. Bu
n~ mukabil ateş pahasına olan elma
nın yunma yaklaşabilecek kahraman
lar azdı. 

Pastacılarla çorekçUerdt'ki faaliyet 
de pek fazla idi. Büyük büyük çörek
ler, hususi sur<'tte ısmarlama yaptırıl
mış p:ıstalılr paket ediliyordu. 

Yeni yıl şerefine hemen hemen bü
tiın buyuk otellerde, gazinolarda, bar
larda sabaha kadar devam eden eğ
lenceler tertip edllm~ti. Gecenin er
ken saatlerinden itibaren buraları dol
mağa başlnm.ıştı. Bllhassn Yılbaşı pi
yango unun saat 23 Uc 24 arnsında 
çekileceği Tnksim gazinosu tevkalil.de 
kalabnlıktı. Herkes hem t'ğlenmek, 
hem de tallhlnln mujdeslnl beklemek 
üzere buraya koşmuştu. Manmafih 
diğer eğlence yerleri de ondan pek 
aşağı kıılmıyorlıırdı. Buyük otellerde 
hemen hemen birbirlerine blUştirlle
cek derecede yıuıyana konulan masa
lar tnmamUe dolmuştu. Buralarda ye
nillyor, lçlllyor, ca.zband sesleri ara
sında bol bol atılan kahkahalarla ye
ni sene kutlanıyordu. 

Son dakikada telaşa 
diişenler 

Dün akşam üezrl son dakikada. akıl
lan b~lnrına gelerek: aEyvah piyan-

Tren seferleri 

Beş vilayet arasında 
her gün bir servis temin 

edildi 

Ankara 3 1 (A.A.) - Haber al
dığımıza göre, şimdiye kadar Mer· 
sin - Adana - lskenderun • F evzipa
ıa - ls!ahiye arasında işliycn 520/ 
521 numaralı ve bunların devamı 
olan trenler 3/1 /94 1 tarihinden iti· 
haren Maraş ve Antep ·vilayetlerinin 
jstasyonları olan Eloğlu ve Narlıya 
kadar uzayacaktır. Bu suretle beş 
vilayetimiz arasında her gün bir ser
vis tesis ve temin edilmi~tir. Bu 
benlerin T oprakkale ile lskenderun 
arasındııki sefer müddetinin daha 
'liyad,. b altılmasına ait tedbirler de 
lınmağa ba;ılanmıştır. 

ıyram c'ı • .,.uısilc Ankara - lstan· 
arasında artacak olan yolcu ih-

ya::ı ı knrşılamak ve halkın istira
hatini temin etmek için 2/ 1 /941 
tarihinden itibaren on gün müddet· 
le Ankarııdan sabahleyin 9 da bir 
giinC: ·z t·cni tahrik edilecektir 

Kenarları tırtılsız bir 
kuruşluklar tedavülden 

kaldırılıyor 
Ankara 31 (Telefonla) - Kafi 

miktarda kenarlan tırtıllı bir kuruş· 
luk b:.sıldığından 31 marttan itiba
ren tırtılsız kenarları düz bir kuruş· 
luldarın tedvııülden kaldırılmasına 

"'1" verilmiştir. 

h·h. 
tatbikine 
zırlanmı•tır. 

,,. lisansları 
' fonla) - Ya

•·ıecelc mah
•&bi tu· 

'"lin 

li .sn 1 ruıın 1ıc 
hakkınrla hüküml~ri ıh 
dir. 

lzmirde kömiir 
ml'! tekirleri 

İzr.ıir 31 ( /\ ı\ ) !:1 polarında 
J.;ın kilo ı on bın lo ara ında 

kömu·ü bulundu u h lde 11 t-

irnt n den h ki ı ihtı1 ~ 
11 

• rılmi 1 rdır. 

go bileti almadım ... Var mı blr bllet?.o 
dlyc sağa sola başvuran tellişlılam da 
rasgellniyordu. Bunlardan bir çoğu 
bUct bulnmamışlnr: 

- Eyvahlar olsun ... Herıtesin heye
canla bekledikleri Yılb~ı piyango
sundan mahrum kaldık ... 

Diye üzülmüşlerdir. 
Bfiyük otellerin, birahanelerin, ga

zinoların, barların tıklım tıklım dolu 
olmasına mukabll bir çokları da yeni 
yılı evlerinde geçirmişlerdir. 1941 yılı
na evlerinde cHQş geldin!. diyenlerin 
kendilerine mahsus eğlenceleri vardı. 
Bunlar iki yılın anısında köprü vazi
fesini gören bu gecenin şerefine bol 
bol ve ciizcl yemişler almışlardı. Aile 
hnlkı sıcak odalarda ve ekseriya rndyo 
başlarında toplanmışlardı. 

İftar topu gibi 
Bir çok evlerde - iftar topu gibi -

Yılbaşı piyangosunun çekllecer:ı saat 
sabırsızlık içinde bekleniyordu. Rad
yonun üzerine dlkllen göıJer nrnsıra 
santıere çevriliyor: 

- On bire çeyrek var ..• 
- On bire on var._ 
- Beş dakika knldı ... 
Gibi sabırsızlık ifade eden cümleler 

işitiliyordu. Nihayet saat on birde An
kara radyosu miıtad neşriyatını kesti. 
Bundan sonra piyango numaralan 
verilecekti. Herkesi büyük bir heyecan 
aldı. Radyosu olan bazı eğlence yer
lerinde bile cazband durdurulmuştu. 
Bunun yerine radyolar açılmıştı. Ma
saları dolduran kadınlı, erkekli halk 
baştanbaşa kulak kesilmişti. 

BlleUcr veyahut blieUerln numara
larını gösteren kCığıdlar elde, kulaklar 
radyoda, kalb heyecanda bekleniyor
du. 

Dün gece bir çokları pek geç vakte 
kadar eğlendiler. Bu sabah ilk tram
vaylarda saçlarının üstünde konfeti 
llğıdları bulunan ve oturduğu yerde 
hafifçe şekerleme kestiren kimselere 
rnsgeliniyordu. 

Arnavutlukta ltalyanlann ricat ederken tahrip ettikleri bir köprii 

ita/yanların 

hiddeti 
Sinyor Gayda Ameriıca
ya: «Sabrın da haddi 

vardır diyor 

Almanyanın 
• • 

vazıyetı 

Bir İsviçre gazetesine 
göre nazarlar yeniden 

cenubu şarki Avrupaya 
çevrilmiş Londra 81 CA.A.> - Afi: Dün gece 

yapılan İtalyan radyo neşriyatının bir 
cümlesi, Roosevelt tarafından söyle- Bal 31 (A.A.) (Reutcr) : 
nen nutkun mihvercller ilzcrlnde yap- Bnsler Nachrichten gazetesinin Ber· 
tığı tesiri tamamne göstemıefe kfı!I- lin muhabiri, Alman basınının. in
dir. İt.nlynn radyosu Roosevelt tarafın- giltereye yardımı fnz.lalaştmnaması 
dan takip edilen siyasetin Amerikayı için B. Roosevclt'e karşı yapmakta 
harbe sürüklediğini ve rdslcümhurun olduğu ihtar neşriyatına nihayet 
Avrupayıı. karşı harpcuyanc emeller d·w· • b·ıd· k d. M h b. 
beslediğini gösterdiğini iddia etmiştir. ver ıgını. 1 ı~e te ır.> u a ır, 

Mihver zlmamdarlannın kanaat-ine ayrıca dıyor kı: 
göre Amer:lkndıı. bulunan Avrupalılara cHülen. Berlin.i~ ~iy~~i Ama~fi!~e
ald müstemlekelerin cenubt Amerika rinde endışe verıcı hır sukut' hukum 
cümhurlyetlerlnin eline geçmesi arzu- sürmektedir. Diplomatik mahfiller, 
ya zayandır. Onlar, ay~ znmandn Kn- dikkat nazarlarını, yeniden cenubu 
nada ile Terre-Neuve ün İngiltere lle şarki AvrupMına bilhassa Bulgaris
olan münasebetlerine nihayet verme- • . b '1 nmaktadır Al-
lerlni Avustralya ile Yeni Zelandanın tana çevırmış u u • 

Sulli §artlari 
Vqington 31 (A.A.) -B. Roo

scveltin son musahabcııine cevap 
veren ayandan B. Wheeler cadil 
bir sulh yapmak jçin ameli esasla::-> 
olarak aşağıdaki şartlan ileri sür• 
müştür: 

1 - Almanyanın eski hudutları
na dönmesi, 

2 - Polonya ve Çekoslovakya
da muhtariyet idaresi tesisi, 

3 - Müstakil Fransa, bir Hol
landa, bir Norveç, bir Belçika ve 
bir Danimarkanın ihyası, 

4 - Als"\S Lorenin Fransaya İn· 
desi, 

5 - Her memlekette bulunan ır
ki ve dini ekalliyetlerin himayesi, 

6 - Süveyş kanalının beynel
milleştirilmesi, 

7 - Hiçbir zarar ve ziyan ve taz· 
minnt talep edilmemesi, 

8 - Alman müstemlekelerinin ya K~nadnnın veyahud da Amerika- man hariciyesi, Berlin ve Sofy~ ar~
nın himayesine girmesini istemekte- aındaki mühim diplomatik faalıyetın iadesi. 
dlrler. Mihvercllerin kanaatine göre devam etmekte olduğunu telmih ey- İtalyanın münferit ıulli 
bu suretle Amerika lle Avrupa arasın- lemektedir.> yapacag"' ı hakkindaki 
da her türlil lhtıınr sebebi ortadan _ 
kalkmış olacaktır. Fransız sefirinin çayı §ayİalar 

Glomale .d'İtnlla. gazetesinde Gayda, Yeni Fransız se!iri B. Jules Henı-y Atina 3 ı (A.A.) - Atina mat-
Rooseveltl Ingutere llc blrllkte mihver dün akşam İstanbul gazetelerlnhı sa- buatı. İtalyanın münferit sulh yapa
devletlerlne ve Japonya.ya llfınıhnrb bip, başmuharrir ve imza sahibi bazı ca w hakkında dolaşan şayialara 
eden bir adam olarnk göst~rmekte ve muharrirlerlnl sefarethaneye ald bi- . gı 
şöyle demektedir: cıMihvcr devletleri naya. davet etmiştir. Sefnretln mlsa- ınanm~ma~t~dı~. . . 
şimdiye kadar milsamahak:Ar davran- tlrlerl samimi bir hava. lçlndr hasbü- Katımerını d~yor kı. . 
~ışlardır. Fnkat mihver tarafından hal etmlşler, çok sevimli olan sefirin ltalyanın İngılterc: ve "Y!"'nanı~t.a?-
gosterUen sabnn da bir haddi vardır.11 söhbetlnden lezzet nıarak hOJ vakit la aulh müzakcrclerıne gırıımesı ıçın 

Berlin siyasi geçirmişlerdir. ilk esaslı şart olarak Arnavutluğu 
hf "il • • f"kr" . ----- . tahliye etmesi ve Akdenizde tcmi-en l, mebuslar ma 1 erının 1 1 İngiltc-eye teslim edılen . IA d 

B 1. 31 (A A } _ y A nat vcrmcsı azım ır. 
er ın . . an resmı t 1 d h ·ı . .d 

bir kaynaktan bildiriliyor: Berlin ayyare er . Kin.onya ~azetcsi a a 1 erı gı C• 

siyasi mahfille:-inin fikrine göre, B. Ncvyork 31 (A.A.) - ~altı?1~- rek dıyor lü: 
Namzedlerin isimleri 

dün ilan edildi 
Roosevcltin cOcak ha!:ı musahabe- re Sun gazetesi yazıyor: Ögrenıl~ı- Fa§i.st rejimin ortadan büsbütün 
si> nde söyledikleri, chş siyaset et· ğine göre, Amerikan trnn.satlantık kalkması ve ltalyan dıı siyasetinin 
rafı~da şimdiye kadar ileri sürdüğü hava hattı hesabına Vaşıngtonda aıik&r bir surette ve tam olarak dc-
mütalaalardan pek farklı değildir. Seatıle' da i~.ı~. cdil~~kte .. 0 1Aan .66 ğişmiş bulunma~ı ancak sul~u t.emin 

Ankara 3 I (AA.) - C. H. P. Yalnız şu kadar denebilir ki, bu n\l- tayyareden uçu fngılız hukum.e!ı~e edebilir. Yun~nıstan~n Y:~ı ~ı~ t~
Cencl Başkanlığı Vekaletinden teb- tuktn bariz hatalar ve siyasi bita· sablmıştır. Bu tayyarelerden bırının cavüzc karşı lakırdı ıle degıl fıılı bır 
liğ edilmiştir: raflık noksanlığı bu sefer izam edil- inşası bitmiş gibidir. şekilde teminat istemek hakkıdır. 

Boş olan Afyon mebusluğuna mi;ıtir. Bitarııflığa riayet etmiyerek 
umumi mürakabe heyeti azaııından B. Rooseveltin yaptığı hııkaretler 
Siyasal Bilgiler okulu iktısad profc- burada bir nevi risabiyet tezahürleri 
sörü Şevket Raıid Hatipoğlu, An· olarak telakki edilmektedir. Bu asa
talya mebusluğuna Sümerbank sa- biyete sebep de fngilterenin içinde 
bık umum müdürü ~urullah Esad bulundui:u ümidsiz vaziyetten mesul 
Sümer, Bolu mebusluguna Maliye ld w A ·kanın gittikre anln-
vck~l . akid . l . ..d.. .. o ugunu mcrı " 

11 etı n ı~ en umum mu uru makta bulunmasıdır. 

Seylap 
Sular çekiliyor, normal 

tren seferleri başladı 
Celal Said Siren, Çankırı mebuslu- B Rooseveltin nutkunun dayan· 
ğuna Samsun valisi Avni Doğan, dı~ • hatal noktalar nrasındıı umu- İzmir 31 (Telefonla) - Seyl~p-
Oiyarbakır .mebusluğun~ Cerr~hp~- m~et itib~rile §U ciheti nazarı te.n ovaları kaplayan sular çekilme· 
şa hastanetıı emrazı aklıye ve asabı· d.kkati çekmektedir: c·· ğe ve Gediz nehri de saatte alb, ye-

Fr_ansada 
yiyecek kıtlığı 
Yeni gıda maddeleri 

bulmak için bir komis
yon kuruldu 

Hukuk fakültesi, bu hedıl l 
üzerine komutan ''C erlerlmizd 
teşekkür mektupları alıcı tır. B 
hassa erlerimizden el yazılar: 
gelen mektuplar, çok a:ıU ve sar 
mi ifadeleri ınuhte\ ld.r. 

Erlerimiz bu m<'ktuplar.r 
gondcrilen hediyelere h:ırarE: 
surette teşekkür etttkten sonr 
üniversltell gençlere : •Derslerin 
çalışınız, btz burada vatan sınır: 
tını büyük bir meınnuntyet 
azimle bekliyoruz. Bundan müs 
rlh olunuz, gönderdiğiniz hedi' 
lerl, sizi anarak sevinçle tuııaı 
yonızn mealinde cevap vt'rnıekt 
dlrler. 

941 senesinir 
hadiseleri _ 
---

"k . f Bir Aınerı a gazetesıl1 
göre harp meydanlarırıd 

değil Amerika 
fabrikalarında olaca.1' 

Nevyork 31 (A.A.) - ~00İ 
vcltin son nutku Amerikad• 

d b . t • . • ...11Şf mahmuz ar csı CSırını yap" 
Amerika, şiınd 1941 ıerı~iJIC 
memleket Reisicümhurun tcrı1r.~ J 

si veçhile, dcmokrnsıler ht'll / 
o lAt • do ııl çalı•an ve ıma u t şım ıyeo 

görulmemi"' der cedc art 11k 
bir fabrika hal.ne c~tirrn 
bir kuvvet ve azim ile "alı 

Y k . ... ~a 
1cw - or - ınes 

. b'. ük b (:'il memleketın 'Y İr ckserıy 
Reisicümhur Roose~ ehin nutku 
çıkan başlıcıı pr~ ibi yani m 
tarafından kazanıla~ ·ak bir rn 

b. u 
rİ} etin hoyrat ır kuv\•etin te 
altında . kala~ak lan dünya 
mü~hiş bı: fcl~kct cağı keyfi 
ni bütün ıma!'ıle tıı' :.ik ettiğini 
dey)crnektedır. 

Bu anc!an ,~tib-re .:ı milli .rrıun 
planının ... " 1• t:ııh u. iıaşiı • cı 
z·fesi olmu .. :ur. \ 

Ayni gazetede .B. Mac Cormı 
harbin dah::- başlangıcında bulun 
ğumuzu ve 941 de bii.> ük h,ıdıs 
rin harp meydanlıırınd dc~İı ı\ı 
rikan fabrikalarının ht'yeti lı rn 
ycsinin teşkil cttii;i muıızzarn 
larda cereyan edeceğirıi Y:'ttru.ık 
dır. 94 ~.seneııindc proic~tor! r H 
)ere degıl, demokra inın ıderlı 
rolünü kabul eden Roo•ev ' te 
cih ed.lecektir. ---------ye mütehassl3ı Dr. A~mcd Şükrü ı 1 _ ıasyonal _Sos}. • • ·•• dün- di santirr.etre inmeğe başlamıştır. 

Emed ve K:ı.r"' ~cbu.sl!"'guna da 
1 
Son ya h;.!.:.imiy••;::.i İ•tediği, lzmir • Bergama 'Şosesin:n 39 zuncu 

Telgraf gazetesı snhıbı EJ.em .::...:.t 2 _ B. Hitlerin Am-..ika kıtası· kilometresindeki Gediz mecrası üze. 
Benice genel ba,kanlık divanınca nn hücum etmek niyetinde olduğu rinde bulunan köprünün her iki tn· 
parti namzedi olarak seçilmişlerdir. h af ler· rafındaki üç, dört metrelik kmmları 

1 n gi lt ere de zirai fa~İye Yichy 31 (A.A.) - Havas bildiriyor: 
İaşe meselesinin haUl lcabeden en acil Londra 31 (AA) --

1 
fçıler 

meselelerden birini teşkil ettlğlnl na- dahiliA cephede girişi.e ka ruz.d 
zan dikkate alan hükumet, bir nrnş- ilk ~lan1dn bir rol oyr: 11 ~ırldr 
tırmalar merkez bürosu teşkil etmiş- Bütun ngiltc• tnrihır • ı .. ın 
tir. Bu buro, iaşe nazınnın tayin ey- halkını besle nek " rollet b 
Jeyeceği bir iaşe baş mufettlşl tarafın- re i , \ .ıu u~ 0~ 
dan idare olunacak ve ilmi komite ile yed ş~~ı. ·tmeme. h~~ r;:tı bu 
1 birliği halinde, insan gıdalarını ala- k~ :t bu>:ıı~ gayr •r ~aT•JıJd wj 

Sayın ikinci müntehiplcre bildirir uB. Ro~scvelt bu hurafeleri teyıd sular götürmüş olduğundan köprü 
ve illin ederim. • için Hitlerin bi; nutkunun metnini ortada knlrrıştır. 

C. H. P •. Genel Başkan değiştirmiştir. B. Hitlerin br nut· Tuzlaya da gidip gelmek kabil 
Vekilı. Başvekil kunda. söylemi; olduğu cAlmanya- olamamaktadır. Menemen kasaba-

Dr. Refik Saydam nın çnlışr.ln kudreti, ııltınımız ve sının garp kısmındaki mahalleye 
sermayemizdir. Bu altınla ben dün- dolan sular elan çekilmemiş-

M I • 
1 k f t 'I' d 1 1 h · · tir. Menemen - Bergama şosesinin ec ısın iŞ a 1 1 ~=~::e~;!~: sö~~~~~rtin Roo::::.: ufak bir kısmı harap olmuştur. Pa-

Ankara 81 - .Meclisin kış tatili için parçalayarak şöyle ifııde eylemekte· muklar hulu su ıılundadır. Sürekli 
önümüzdeki cuma veya pazartesi top- dir: cDünya devletlerinin hepsini yağmurlar ve seyliıp yüzünden kış· 
lantısında. bit tarar vermesi lhUmnll yenebilirim.> Halbuki B. Hitler hiç lık zeriyat durmuştur. Sular çekilme
va.rdır. Söylendiğine göre meclisin 3 bir zaman bu ckilde bir beyanatta diğinden pamukların maruz kaldığı 
martn kadar kış tat.iline karar verme- bulunmamıştır. hasar henüz tesbit edilememektedir. 
s! vcyahud yaz mevsiminde oldutu .-------------_, Torbalıda da bir köprü seylap-
g!bl tnsılnlarla mesaiye devnm etmesi tan yıkılmı .. tır. Emiralem ve Mura-
ihtlmali vardır. Yeni tarihi tefrikamız diye arasındaki demiryolunu tehdit 

ihracat lisanslarını 
vekalet edecek 

Ankara 31 - Yabancı memleketlere 
"dllecrk mahsul!ı.t ve mamulatı 

1 

bi tutan karnmamcnln tat
ı,ır talimatname hazır-

• "1llmtanamey göre 11-
vekôletı 'erec"ktlr. 

Orduları 
durduran kadın 

Yazan: İskendcr F. Sertelli 

Cumartesi günü 
neşre başl1yoruz 

abllmek irin ma- iil•••••••r•••ımlP" 
ttır. 

- .. .. .. 1941 yılının 
Tr~ ıflar muduru 1 Büyük Türk millttin ve diin-

Ankar.... r cldonla) -:- ~ç~~ yaya huzuı ve refah verici ···i 
bulunan 1 rı:.c.zon vakıflar mudurlu- günl I · · ;ll"rim 

· K ki ı· ı..· k fi ··d·· ·· er c gcrmcsım u ... •u-:t- ı arc ı es ı v ı r mu uru ~ 

B F.-erı~ Güneri , ..... ·ıı cdılmıştır. l " '"ur· 

eden sular nlçaldığından ve yolun 
tamiri ile muayenesi de ikmal edil
diğinden normal tren seferleri baş
lamıştır. 

Sovyet - Rumen 
münasebatı 

Bükreş 31 (A.A.) - (D.N.B.}: 
Moskc.vada Sovyetler Birliği ile Ru
men hükumeti arasında tesrinisani
de ba 1 ,, .n müzakereler bitmiştir. 
Sovyetlcı B!rliri Romanyadan mü· 
him mikt<.rda kereste alacak Ro
mnnyaya kuru balık satacaktır. Bun
lardan ba ka, jptidai madde tesli-

. ımkunlan da görü ülmüştür. 
'~T hnkkındıı \akınd bir 

•;Jccektir. 

kadar eden etüdler yapacaktır. go~ 
9
;em tır.. . 

1 
.... 

Bu büro evveli1 halkın pratik gıda 1 Jenroıı nı ,. •'T 
1 ' ' 1940 · ıneın,, rejiminin hangi noktalarda noksan h s nesıne ~e. . k t 

bulunduğunu tesblt için bu rejim üze- d~ .~ c; .. k sııPa .. ,-"a ço r 
rinde tetkikn.ttn bulunacaktır. Sani- gorule.:cktir. 
yen, gıda noksanlı[,'llln knrşı ko)~cnk 
mahiyette yeni cıda mnddelerl araştı-
racaktır. Ayrıca, bu yeni gıda madde- 2 öl; 24 f'a] V 
!erinin ne glbl şeraiti cemettlklcri ne • 
zaman istimaline müsaade olunablle- Rom.~ (4.A- S ı): 
ceği tesblt olunacaktır. Büro, gıd:ı. Kıılahra f't :ıi, sab~ ( t n 
maddelerinin lstlhsall, imali ve mu- ıstnıy0., dllra.,ir •en, r.tr,, 
hafa?.asını da kontrol edecektir. BilrO, mıŞtır ıt kişi öJrJ ~.Jjördli ~ır 
Harbiye nezaretinin talebi üzerine de, olmt>ıt ~re 24 .ıl t1nll\bıı-*ır 
nskerlerln ve orduyn ait hayvanlnnJl ,_\ ~ • 
iaşesi ile alakadar etüdler ve t:ıhlJ~ ' 
lcr yapacaktır. le d.eP.ei ~ ---... ~ ... Kızılorduya geçen 

Baltık memleketleri 
zabitleri 

l\lo kova 31 CA A) - Ste ani: Dün 
neşredilen bir kararname ı ~ &-ton r 
Litv:ınya ve Letonya orduı ırma mr 
sup 20 ı; ncrnl llc dl r :ızı .., uk 
rütb"ll zabitl r rütbeler 111 muh 
t'tm k suICtil kmlordu a kabul 
muslardır. Bu uç Baltıl memlc' 
tek bir aske.ı mıntakı ıhdas 
ve bu mıntak nın nerkeıi 
olı:ıc:ı.ğı soylenmcktc :.ır. 

sviri EfJ.& r g4z./sİ f\ ıJ· ! 
in VUl<l di.)co}.Ya,a I 
d. hi .eekJtj tPf h 

tc 
~lnttu'\ adın\ . 1~ n 

n ba.yatlıtml~ ır flır 
l'tl ur ıddin vu.\ 

\em 
oyadıle bitlik! ı.. 

:. a~n\iit-·u.~e 
'u 
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n ~şreffl c~nubi 1talyanin bazi 1 yannın bombaları ihtiyat eratın mutat .. Y 31 Kanunuevvel 1940 LK. 

(B:ıştarah 1 inci ~ifode) şehirlerine taarruz edildi (Bqtaraft 1 inci sahifede) 3 7,50 938 Türk borcu I. Il. m. 19.12 senelik Ve 337 doğum-
düşmanları Alman mtııe~nln bu dl- balyada bir mahal 3I (A.A.) _ te gayri asker~ mahiyette binaların > > :~ ::m:ye~ E 1 

19·70 · luların da ilk 
rilmeslne kı.mn blitün v ıtalarla mu- l tahribini hedef almı" gibi gözük- » • · m ye rgan 

ri i 1 n etmekten tn1yan orduları umumi karargahı- " A. B. C. 19.79 k 1 ] 
mnneat edecekle n müşlcrdir. Ü.,; hastane hasara uğ- > 7 934 sıvas-ErıunımD.YJ. 20.45 yo ama arı çekinmemişlerdir. Ynlrt kendi kinle- nın 20 7 numaralı tbcliği: Bingazi ramıııtır. Fakat bu hastanelerde 
rtne tübi olan bu in nlar bu çirkin hududu mıntakasında topçu kuvvet- ,.. 
hücumlarını yenlden;'llŞatarak yalndıı !erimiz ve avcı tayyarelerimiz faali- pek az kimse ölmüş ve yahut yara-

r.f 11 Almnn fer - ]anmıcotır. Bu hastanelerden bir ta-Alman mallarına ~ • 1 yelle bulunarak düşmanın silahlı 
1 i karın da boyt>tnj yapı mnsını b 1 hl b nesi tahliye edilmektedir. 
er ne ı.: 1 mlşl"rdl,. Demok- ara n grup anm ve zır ı otomo il-

her tarafa tam m <'1 ' • 1 · . f l b b 1 1 b Alman havn kuvvetlerinin pazar-
rat gazeteler, hatt en küçül' memle- berındı u il : ça~tal om 8

• ar la.. om- tesi günü gündüz İngiltere üzerin-
k ti rde bile, Meıı:ezi Avrupanın en ar ınrnn etrnış er ve mıtrn yoz ate- k f 1. • k h . t . I 
b~y~k devletine e :<> devletin hükıi- ııi altına almışlardır. Bu vesait, mev- de i an ıyctı pe e emmıye sız 0 

• 

met adamlarına karşı hakaretler sn- zilerimize yaklaşmak isterken tar- muştur. 
vurmak, rejimltlzle alay etınek, mı- dedilmi~ ,.e hasara uğratılmıştır. Evvelki gece akın olmadı 
ral:ırda buluntnk Almanyııya karşı j Bundan baıka Sollum üssün~ karşı Londrı-. 3 1 ( A.A.) - Havaların 
her taraftan skerl hareketler ihzar .11. 1 f . . .. .. d t · • 1 k dı"le inin mu--- uzun menzı ı top arımız ateş açmış- ena gıtır •.::, yuzun en pazar csı ge
etmek hlJSUS~rını en r "' 1 b b d 1 · · · J ·ı .. · d d.. h -t _ bi h kk olar.ık telnkki etmişler- ar ve om ar ıman tayyare erımız cesı ngı ter"' uzerın e uşman, a 
~ r a harekete geçmişlerdir. ı v: faaliyetinde bulunmamıştır. Bu 
~unlar lrndl iddialarında kaptta- 29 / 30 gecesi düşman tayyareleri sükuı:et Londrada iy~ karşılan-

llstıcrln mri altında bulunıın ve Bingazide.ki kamplarımw bombar-, mıştır. Çünkü şehrin bırçok yer1e
dünYanın m büyük serVt'l men~ala- dıman etmişlerse de zayiat ve hasar rind l itfaiyt• servisleri henü~ p~zar 
nna mali. olmakla beraber b ııat yoktur. gectti yaoıla:ı akınlar netıcesınde 
kendi m ıetJerinln bile ihtiyaçlarını Yunan cephesinde bilhassa mev- 1 çıkmış olan yangınları söndürmekle 

• > 934 Sıvas - Erzurum 2-7 
• 2 932 Hnzlnc bonolan 
> > 938 , • 

Kuponsuz demlryolu tnhvlll 1-II 
Kupon kesik 
A. Demlryolu mümessıı senet 
T. c. Merkez bankası 
r. İş bankası <nnma muharrer) 
T. f,, bankası (bamUe alt) 
T. İş bankam müessis hissesi 
A. dem!ryolo şirketi (90 60> 
A. Deıciryolu şlrkeU ( % 100) 
Esklhisar Çimento şirketi 
Kredi Fonslye 1903 

> • 1911 
> > Amortl 
> :ıı Kupon 

Türk altını <Reşad> 
Külçe altını 24 O.yar ı gramı 
Osmanlı banlr:ısı <Banknot) 

19.17 
60.50 
52.37 
40.25 
39.25 
38.50 

109.50 
9.30 
9.60 

97.-
23.75 
39.-
7.70 

114.-
109.50 
57.-
1.30 

23.00 
2.70 
2.35 

Yabancı Kadıköy askerlik şubesln 
den: 

l - Kadıköy - Üsküdar ve Beykoz 
kazaları mıntaknsında ikamet eden 
yabancı 337 doğumlu mükelleflerin 
ilk yoklamalarHe beraber 312 11fı 335 
doğumlu ruhsaUı ve ihtiyat eratın da ı--------------
her sene olduğu gibi senelik yoklama- I~urban parasın: Hava Kuru- f 
lan yapılacaktır. mun 
2- 337 doğumluların ilk yoklam:ı.la- a '·ererek kazanacağımız 

rı 7/1/941 gunündcn itibaren haftanın &avap, fun~. buna kurbanı dağı-
salı, perşembe ve cumartesi günleri, tarak temin edeceğimizden mut-
ihtiyat eratın da aşağıda yazılı gün- laka yüz bin defa büyüktür. lerde öğleden evvel yapılacaktır. __________ .;;.., ___ __. 

3 - Yoklamaya gelecekler beraber
lerinde nufus cüzdanı, iki adet vesika 
fotoğrafı, lkıımet vesikası ve askeri 
vesikalnrile bernber dot'.'umlannn tah
sis edilen günlerde şubemize müracaat 
etmeleri. 1 

2 

B ULMAC AMIZ 
2 3 4 5 () 7 8 Ç) 10 

temin o e;~ıycn 1 mevcut A
1
vn:t1 n~ zii mahiyeti haiz muharebeler ol- m-.şgul bulunmakta idi. 

zamını jŞ'('; bun ar kmnm aı ır. o·· b .... k . v • D ·ı 
memıc'ct'ırdt' bir kilometrede on_ k~şi muştur. uşman uy~. zayıata u.g- Londra 31 (A.A.) - . aı Y /stanbul Levazım 
bl ı-ın de7'!lken dünyvnın butün rarnış, tarafımızdan sılahlar ve esır- Sketch y:ızıyor: cPazar gecesı Lon-

4 - Yoklamaya zamanında gelmi
yenler ve bunları göndermlyerek is
tihdam edenler hakkında askerlik ka
nununun 18 ve 04 maddeleri tatbik le &ı 6 

' • 1 1 D · .. ·· l "' ' ı· "" · l 1 tptıd. mfddclerl kendi cnılrlerı nl- er a ınmıştır. enız cuzutnm arımız draya yapılan Alman taarruzu ta- au~ır rgr sa ın a ma 
tındl tke ışsızıerin yani memlek~tı Yunan ve Arna,utluk sahilleri uzun- mamile intiktım mahiyetinde idi. konlisyonu ilanları cdllcce~i llfı.n olunur. 

4 

ldar hU~sundn hiç bir h1k ve sal~-puifonda düşmanın iaşe merkezlerini Bombardıman edilen mıntakada hiç - ----··-------.....:: 
hl.} tleri lmayıınlann ndrdl Bon H~ şiddetle bombardıman etmişler ve bir askeri hedef bulunmamakta idi. 
on ııcl mlyonu geçmektedir. unun b · · ] h 1 t' · 1 d' k k · · 
ı; bl, kr hırsı. ahhiksızıık. tenbel- arBı~ teksırbcr busude ge ırmışp~r hı:. Almanlar, sadece bi~ orFuk teAsırlı 

6/ 1/941 pazartE'sl 312, 8 1/041 çar
şamba 313, 13/J/941 pazartesi 314, f 

ı , ve b ta bulunanlnı1n budalalığı 1 
• ırço ~m .ar. ıman ve. ıcc. ıa- bırakmak istemişlerdır. a at -

('J>I şeyl,rıe bu plütokrat demokrasi- ıe.lı .. teş~kk~llenmız 89~.erı tes!satı manların tabiatını bilenler, ~n~ar 
!erin buun usull"re ve olçiilere mu- ve koprulerı ve yolları mutemadıyen tarafından yapılan taarruzun gıttık
)l::ılefct .meler! ve bu suretle şahsın ateş altında bulundurmuşlardır. Av- çe büyüyen bir iimidsizliğin bariz 
ııududsl; hırslıınnı ceml·ıct namına cı tayyarelerimiz düşman kıtalarının bir alameti olduğunu da bilirler. Si
ı.::nnay~ muvaffak oıanıı.ıı;ı~at~d~r. toplu bir halde bulundukları yerle- yah bulutlar Almanya üzerinde bi-
13u adaılar dt'ınOkrat meın e e er n ri v h k t h !" d J k' 1' 
eımlrleı sıfntlle ve teslihnt sanayllnln ~ are e a 1~ c 0 

.. an ma. ıne 1 rikmektedir.> 
nkslyoıarın:ı sııhlp olma:ıırı do!.a~.ı- vesaıt kollarını mı~r~lyoz. ateşı altı- Times diyor ki: cİtfaiye servisle
sllc llrbln kendllcrıne en buyuk ~a almışlardır. Sclanık "e Preveze rirıin faaliyeti her türlü sitayişin fev
nıenflitıerl temin edeceğtne kani ldi- lımanları ve askeri hedcflerile Yan· kinde idi. Bu serviste çalışanlar esa
ıer VCbugün de o kannttedlrler. ya ve .Görice hava me>'danları mu-111 sen pek parlak olan kendi rekorla-

Fak. hcrşeyden evvel uzun bir harp vaffakıyetle bombardıman edilmiş- k • I d B lar b"u'y'u'k bı'r · k 1 · rını ınr..ş ar ır. un çun ı3annyla yatınımış o an serma- tır. ··k l 
Yel('rt.. n mumkiin olduıYu kadar lk· d" . d h . cesaretle çalışmışlar ve mu emme 

!al' o ı uşman tayyaresı yer e ta rıp • ] ld · ) d' T 
fazlnhüddrt ıstırnde etmek bu kapı- d"I . . B b d u··ıl netıce er e e etmış er ır. aarruzun 
\allstrın menfaatleri lktizasından- e. 

1 .m~ştır.b' ?"! ar ı~an teşke u ve- başlc~gıcında bu kadar şiddetli ve 
dır. k?srli sabık inı::utere Başveklll rımız en . ırının . yo unu ı:smege ciddi yangınları söndürmek imkan-
c:ıhbnrlaln h""rp sa·ıayiinln en bil- çalışan bır cHurrıcane~ keşıf kolu ·· .. kt 'd' Halbuk'ı b ·"' d d"I · · H · 'J sız gorunme e ı ı. u 
)Ük rın:ıyedarlarındaıı biri oldu~u tar e 1 mıştır. urrıcane ardan biri yangınlar snbahtan evvel söndürül-
lçlnt iti daha ihtilf.fın ilk günü bu düşürülmüştür. Şarki Afrikada top- .. t" ' 
ham hiç olmazsa üç sene süreceğln1 çu ve keşif kolu faaliyeti olmuştur. muş ur.> • 
söy°nlştir. Yine bu surctıedir kl dl- Düşman tayyareleri üslerimizden 7 Alman tayyarcsı 
tedemokrnt devlet a~a~lan kendi birini bombardıman ederek bir tay- dütürüldü 
mqleketlerinln en buyük §ansını " · k ı d A ı 
ha~ iştirakin lkUsadi cephesinde yaremızı ya mıg ~r ır. . ;eı .~rımı- Londra 3 1 (A.A.) - 28 kanu-
gÖ1ektedlrler. Bu adaınıar bir iti1Af .zın taarruzuna ugrayan ılcı du~man nue l b't h ft .. -" t · d" .. ··ı .. .. vve gece yarısı ı en a a ıçın 
üılne yani milli menfaatlerin ma- ayyaresı u~uru muştur. d Al t J 'it .. . 
kıtavzlatınn. ı~·nad ;decek her 30/31 gecesi düşman tayyareleri t~l mkn r ngı erd uzerd~~ yap-

Beherine 2,5 kurll4 ~n .J5.C.l/tı41 empmba 3lE 17/1/941 eum:ı 
140,000 adet memeli, çengelll toka ah- 316, 20/11941 paznrt<>sl 317, 22/11941 
nacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 13/l/ çarşamb::ı 318, 24/1941 cuma 319, 27/l/ 
941 pazartesi gıinü saat 14 de Topha- 941 pazartesi 320, 29/l 941 çarşamba 
nede Lv. fımlrllğ'I satın alına ıromısyo- 320, 31/l/941 cuma 321, 3/2 941 p:ızar
nunda yapılacaktır. İlk teminatı 262 tesi 321, 5/2/941 çarşamba 322, 7 2/941 1 O 
Hrn 50 kuruştur. Nümunl'sl komısroıı- cuma 322, I/2/941 pazartesi 323, 12/2/ ·------------

7 
E 
c 

da görülür. İsteklilerin belli v:ık.Jttc 941 çarşamba 323, 14/2/941 cuma 324, 
komisyona gelmeleri. {765 _ 12570) 1712/94l pazartesi 324, 19/2/941 çar-

••• şamba 325, 21/2/941 cuma 325 24/2/ 
Beherlne 50 llrn. tahmin ed;Jcn 20 941 pazartesi 326, 26 '2/941 ça;şamba 

adet Helyatrop Aletinin paı:arhkla 326, 28/2/941 cuma 327, 3/3/941 pazar
eksiltmesi 13/1/ 941 pazartesi ~finü sn- tesl 327, 5/3/941 çarşamba 328, 7/31941 
at 14 de Tophanede Lv. flm!ıllğl satın cuma 328, 10/3/941 pazartesi 329, 12/ 3/ 
alma komlsyonund:ı yapılacıktır. Ka- 941 çarşamba 329, 15/3/941 cuma 330 
tl teminatı 150 liradır. Nüııunesl ko- 17/3/941 pazartesi 330, 19/ 3/941 çar~ 
misyonda görülür. İsteklfürln belll va- şamba 331, 21/3/941 cumıı. 332, 24/ 3/ 
klttc komisyona gelmelrl (766-12571) 941 pazartesi 333, 2613/941 çarşamba 

••• 334 doğumlular. 

Beher kilosuna yed' buçuk kuruş r----------~ 
konulan 200 ton knıir arp:ı. ve be- Bütün satışlarda mÜşterfnln~ 
her kilosuna yedi tınış yetm~ beş 
santim konulan 200ton kadar yula- memnunlyeilnl kazanan 
tın pazarlıkla ckslltnesl 5/1/941 per
şembe günü saat 14 de Tophanede 
İst. Lv. Amirliği atın alma komisyo
nunda yapılacakir. Arpanın ilk te
minatı 1125 llrıı yulafın 1162 lira 50 
kuruştur. Nüııunelerl komisyonda 
görülür. İstekilerln belli saatte ko-
misyona gelmlerl. (752 • 12106) 

••• 

BOZKURT-EMLAK 
Sayın mil§terllerin!n yeni sene

sini candan kutlar. 

Taksim, Abdülhakhamıt cadde
sı. No. 23. Telefon: 43532 

Soldan sağa ve yukarıdan :ış:ığı: 

l - Orta Avrup:ı d vlrtlerlnden bi-
ri. 

2 - Bir lllın mue., c si - Nida 
3 - Camlı dolablnr 
4 -- Bayağı - Familya. 
5 - Roklbllk 
6 - Rümuzla anlatma - Tersi c :ı.

dır. 
7 - Fllistinde maruf bir dnğın r

vesı. 

8 - - Sıfat edatı - Trrsl y:ırdımcı 
demektir. 

9 - Aileler - Sonuna .T. g l r 
esirlik olur. 

10 - Portakal ve emsali a~aç fı.1 .ı -
si. 

GC!"cn bulmacamızın hallı 
Soldan sağa ve yuk:ından aşağı: 
I - İhtiynrlık, 2 - Harman, 3 -

Trup, Kalay, 4 -- imparator, 5 - Ya, 
Rıntab, 6 - Ankarab:ı.lı, 7 - Atıbı
rak, 8 - Lotarlya, 9 - Aralnyan, 
10 - Ray, Bıkan. S\un kendileri t n nefrete şayan cenubi İtalyanın bazı gehirleri üze- karı ab ıtn ~rl esd~asın 8 ye ı ayya- w 

.. 1 t . re ay e mış er ır 500 kil 1 1 kt aı~unıı s~y em e~ reklnmemek- rinden uçarak hava fişekleri atmış- •• . • o o ... ça a ınaca ır. Pazarlık- r-------------------------.,A 
~ ~ç~~ bo,>- r .sullı 1 "irdır. Bu tayyarelerden biri alevler Dun geceki akın la eksiltmtil 2111941 perşembe gfinü A L E M R A K J s J 

b yük t,('mrtt(lHe nekte olan ıçinde düşürülmüştür. Lo d 31 (AA) _ l .1. h _ ı:;aat 14,30fa Tophanede Lv. Amlrll-ı 
h:lrp sannyUnln n ;ırtlannı ki:!- n ra • · · ngı ız a ği satın ima komisyonunda yapıla-
):Ünden yık:ıCal; \Bu ct yüzlü de- hh va nezaretı tarafından bu akşam caktır. 'tlhmln bedeli 1300 Ura kati 
ınotrntlar ıçı~ımıeuer ehemmiyet Siird Si İye müdürü neşredilen tebliğ: Bugünkü düşman teminat 195 liradır. Nümunesl ko-
ır:ıde etmlYen lryığı:tan ibaretti, Ankara 31 (T elcfonla) - Kuk- hava faaliyeti münferit tayyareler mlsyorı:ı cörüliır. isteklilerin belli 
b~gun de Öyle · ~e f1ndan dola- a~aç hükumet tabibi doktor B. Ne· tarafından Kent ve Easex kontluk- santtrkomlsyona gelmleri. 

l"!dır ki 
193

0 ~e -e~1~gllterke 1 '1'e dim Gören Siird sıhhat ve içtimai larında yapılan birkaç hücuma inhi- ·~~~~~~llll•'7•6•11••(1•2•51•1•) .. 
ı1sa ne l e r olma ç n "'d" 1 .. w.. t fi t t • • B' k h w .. ın t"• üs \lnı .. de k t muavenet mu ur ugune er en a- sar e m~tır. ır aç ev asara ugra-

Y'°t:c.·nl ·~C{ ı. .. mo ra . d"l . . h' k I.:' • I BAYAXLARDIIZAZ MÜJDE: 
lı.~\nln bl.z: r kad' ~u~ blr red Yın e ı m ıştır. mı~ ve ır aç ışı yara anmıştır. Kışlık elbise, manto ve tuvalet 
ce bı ııc f tşılan~kla kalmadı, •1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 modellerini görmek isterseniz 
1\ l\man onlarınraıuıda şld- _ . B ~ı k 
c,le '/. r inf de te\' etu Bu hnr- mak tçln yaptığııa son teşebbusleri de ten Inglliz kuvvetleri olmuştur. Ayni eyoı:. unun en §ı ve en ckono-
bln b~ıyon•'ea mas'ıuı1 ·hayat ve ayaklar altına alarak Almanyanın Ingll!z kuvv2tıerl Norveçte iken Nor· mik terzihanesi olan Avrupa 

Sahip ve Am!ll; sayın müşterilerinin yeni senelerini kutlulnr v~ı 
adetlerini diler. 

........... iıiiiııı ............................... .. 

Maliye Vekaletinden: 
Dantelsiz bir kuruşlukların tedavüİ~~n 

ka l dırıl ması hakkında ilan 

hyı .'.i olmnsı~e en mamur mlisellfıh olmadığını ve şlnıdi onu veç ordusunu nasıl bir dümdar kur Akademisi Terzilik ve Kürkçü-
S'l 111!:ne ~hır haramra evirme- bir daha başını kaldırnmıyacak şekil- vetı ola.rak telfı.kkl etmişlerse Fraı1a lük Şubelerinden mezun Beyoğ-
~ 0&ala~hemmıy~hal ç bir me de imha ihtimali mevcut bulunduğu- ve Belçlkadaki müttefiklerine de pni ltmda Karıman Mnğazası bltl-

Dantelsiz bir kuruşluklann yerine Dantelll bir kuruşluklar darp ve p!
y:ısaya kfıtl miktarda çıknrılmış olduğundan dnntelslz bir kuruşlukların 
3l!M.nrt/941 tarlhinden sonra tedavülden kaldırılması kararlaştırılmıştır ) 

Dantelsiz bir kuru§luklnr 1 nlsa~ 9•1 tarihinden itibaren aıt.ık t dav ~ ı; 1e "; lçı. Onlar ~ız z - nu muzafferane ilan ettiler. Demek- gözle bakmışlardır. Fransa hükUıetı şl~inde 
,eııi ğII ;dıkları 'l>:ıVa harp. sa- rat memleketlerin ilk olarak lleri sulh taleb ettiği vakit, ortada tan- Saadet ve Mebruke etnJyecek ve bu tarihten itibaren ancak bir sene muddetıe yalnız mal s: •übel 

dı.ltJarJJe Cumhuriyet Merkez bankası şubelerince \'e Cumhuriyet me 
bankası .şubesi bulunmayan yerlerde Ziraat bankası şubelerince ,__., 
lebllecektlr. 

~ışı !2:ırs.ı. kfırdaıı tra,,ve ~fa~ sürdilk!erl kundakçı yani Polonya 18 sız ordusu mevcut değildi. Fo.l-t bil- terzlhanesini ziyaret ediniz. 
p.ı b/tııar. Gnze~pnı aca ar gün içinde yenildiği ı;e tahrlb edlldi- hassa İnglllz ordusu yoktu. Onlar Tel: 41492 
cırıJ:tlle, asıl ı1a,. m~alan- ği vakit Almanya yeniden sulh teklif kendi selametlerini Dunkeroe yolu •••••n••••••• .. 

-ı- · lıer,. sten saklr.nıôl1 ç~~~la- edince, Almanyanm kendi 7.aafmdan lle herkesten evvel firarda bulmuş-J 
r eJcr milletleri \ıi;'arb~ ar, korktuğunu ve İng)pz. Fransız lru!- ıardı. 
1 tıli'1P ed!lebi!lr b ~· 01 f:~~ vetlcrlnln garbden yapa~akları .. hu- Demokrat mllleUerln hfl> mesulle-

MOBiLYA 
.. Ellnde dantels!z bir kuruşluk bulunanların bunları m 

Cumhuriyet merkez \'C Zlrnnt bankaları şubelerine tebdll t-"°'1 1 • 
oluı:ur. (9035 - 12523) " e erı 

r 

tpgl!tercnin. ne ~tpsan ı 1 cumu titreyerek bekledığlni soyle- rl tarafından ortaya ~an bütün 
tnucıılebe tnrşısın<!_r..6j\lunm ı 1 ~ mekten çekinmediler. diğer propagandalar dr bu tarlhl 
\'vıf ols:ılardı goz~I açılaı ~u Fakat tarih, 1939 ve 1g40 senele- mücadelesinde birer bl:i yıkılmıştır. 

lıeu;r, .şuphesiz kel'lii\et\ni sırı rinde sulh lehinde yaptığımız te~b- D2ha bundan bir M hafta evvel 
bt k«lllanan bu adaın d~ h~P büslerln .korkudan mı yoksa blr me- AvruPada harbden ingiz kuvvetıerl
>racllttı. Bu sebeple A tıııı.tı)11 \"t! ~llyet hısslnden mi doğduğunu çok- nln bir milyondan :rnz olduğu :iddia 
taı~·tının bütun dun}"ayf <:ıı.ptet~İ> n muhakeme etmiştir. olunurken şimdi bu hvvetlerln bir 
ıst.ec;ıklerine d:ı.ircş~~:~l~:ı;~,ı.~o.l~l\-~ Norveç hareketi milyon değil, yalnız~ fırkadan iba-
hrı iller ,tarnf~::nllfını e~Ye r aı~: liarp senesi, milletlerin tarihinde ret olduğu kabul ol?ımnktadır. De
t!ntıı bo bol ıı..tli'l 1 1 ç ıısıl hatbe eırısaııne tesadüf edllnıeyecek dere- mek ki bu lddJayı ynpanlıır yalnız 
~an eskı ın}CJ:u ~aer 11tı dilnyadıı.n ceM muazzam ve seri zaferlere şahit kendi mllJetlerine !ğll, müttefik ml!
tnııııtaç Cı rlı~ d'yor~aıı ıııı müste\'. ı oıın~ur . .s. Churchlllln bir taarruzln !etlere karşı da Ynn söylemlşlerdJr. 
sa~~amak n, y~ keı ~ııerinden hl '.No~l 1stiıa etmek h~kkındakl te- Garp muhareb.1, yalnız görmek 
lı er ise, A~ılş oldu

1
1111 ıııılde ken- §ebbul.nc kendisinin gevezeliği sa- lstryen herkese eğll, fakat ayni za

bir şey Ist nfbctmlş "'ı~n devıetıcr- Yeslııde \On dakikada vaklf oldu!;'u- manda Alman metine ve Alman 
c.1s~ne Haf 0 muz 1 lıarp bu memlekete intikal idarecilerine )li Almnn kuvvctlerl-
d r. • ~-... •ttj'". • etti. ~ske~ı:Jmlz meseleyi bir kaç nln kıymctıntamamen !ebat etmlş-

l-:Jjtl_,-• l)o~ct ' gını haf~ lçJn~ halledlverdller. Frnnsı.ı tir. Alman eteri her vakit haiz ol-
"'': l digİ te ebbüsij \'e ıncııız ist.» kuvvetleri, şerait ta- du!;'u kudre bugün daha zJyadeslle 

ny e .., ta lh mamen alel:hlide olduğu halde, her maliktir. C"du donr.nma hava kuv-
blı-inclt. '~ " ıt. 'r inde blr tarafta ez1.le.r.:t·-nıhayet Norveçi terk- ' ' " " ı 

nha 1 1_er '.1pgiltereyt .At- etmeye mecbur oldmn.ı:. Halbuki İn- vetıerl v s. s. teşekküller! butun 1 
ti d 11 be '- kuııa11mak- gilfz propagand:ısı Norveç lı t.l'J>tı- muharbltie bütün hnreketlerde 1 
ıny.ıı z :meye da L tUıu. ?dnksa- nln Alifflm:ra ıç1n bir mağlüblyet ol.. fazla cıaret göstermek hususun

..n ,n ç payı \l\r nrıt>ete sevkede- duğunu. Alnıan askerlerinin fena bir da Yellğerlne karşı rekabet etmlş
.ım Avru ll.l l ~eırı1eı;etlerln tarzda teehıı edUınlş olduklıırını Jsbat lerdlr.<rumnndanlık en bfiyük vazl
tek Avru~a için alışn'\k~ el ettiğini, Alrnan teşekküııerınin can- felerhktile ifa etmiştir. Alınan as
menfo.tı:iler ak•ıl i lmnr t\yase~I ta- sız hareketlerde bulunduğunu. Alman kcrl!ı cesareti her vakit olduğu gibi 
blrllğ~ ~~ı et~tl. J3u ıef.>büs sevkülcey§lnin bozuk ve Allllnll nıa- büt.ı sitayişlerin üstündedlr. Fakat 
klbln itli oeırtr'-t nıeı:ıııeke~erın neviyatının kırık oldu~unu ısbat et~ r.~onal sosyalls partisi de bu muaz
boşa g il· bblbl kendi ~lletl rine tlğinl iddia etnıck cesaretini gös- ı:n muzatferiyetıerdt'n hakltlle hlsse-
hıı.rp m s;ft af- m s\llh le1'tıde~a- terdL dr olmuştur. Partinin bütün teşek-
Almanya .,..r ıı-.:: - ! tl .. . " " d 1 rl 
ılacnk her tjusu b r Za\f 6\.:i Bu sure e vaziyetten YanJıŞ bir şe. uııerJ, hfikiımettn butun J are e 

Fabrikamızda fevkalade yemek, 
yatak odaları ve her cins mo
bllya imal ed!lir. Tedlyatta ko
laylık. Telefonla ıstenlldfktc ka
taloğ ve adam gönderilir. Nl§an

ta§ No. 184. Tel: 81345. 

Uzun kı§ gecelerinde ho§ vakit 
geçirmek için meşhur 

AR SEN 
L UPEN 

Büyük ve heyecanlı roman 
serisini okuyunuz! 

• Bu seri 6 büyük ve resimli elittir. 
Be.her cildin fiati 80 kuruş. 
6 Cildlik takimı 
birden alanlar için 

liati: 4 liradır 
Tevzi yeri: AKSAM matbaası 

tel: 20681 

Yüzd< yirmi iskonto kuponu 
Bu kuponu kesip «AKŞAM 

Matbaası Kitap servisine> ge
tirir veya gönderirseniz fiat 
üzerinden size yüzde 20 iskon
to }'apılacaktır. 

P1 k tasvir er. Blı senel'% kilde haberdar olan rnüttetlkleT nıa~ •azlfelerinl tamamııc ifa etmiş ol-
0 ~~det demo llerln «Al?:ıiı'l'a yıs bidayetinde harbi Alman roptıJ.t. makin iftihar edebilirler. Bir çok yar
mu memleket Ue çarr>ı.şmafl •e. ıarma intikal etttrnıek için Bel'h dımcı kuvvetler de bize müıı:nheret ct
garpt edctl'\y~l'Zındakl ;hücu~- ve Hollandayı lstııa hazırlıklarldı'. mlşler ve mesai teşekküllerinin, todt 
~~ cevap ve 1 e~c iktlt;ı. edijl"- balı:nuyorlardı. !O nıa~ıstn. Alnı: er- teşekkülerlnln ve s. n. ve pasif müda
duk. Almany rnı ı:a~ lPhdı<f- dustı bu tcşebbuslerc knrşı JYdu. fan teşekküllerinin yardınılnnndnn 
rine mukabel Cdlğı ı; akit, aJ'l Beg gı.n sonra Hollanda, on gt. Stın- başkıı. Kızılhaç ve nnsyonal sosyalist 111 en rı.tni;:·-c;;a~~1: 
r:evat, bunu d: e zr.yıt olduğjncı}l ra dı. Belçilm ordulaıı· teslim nular. partisinin içtimaı mii7~•,.,.,.. ~ . e uhl --.ı1 ti ı .. tir· ' 
dolııY1 Alm ,ıın harbetmeY lk~• ! Taarl"lZU•1 başlangıcltıdan nıtııaft külleri de ).., - -ıne-ssnı B. nn ş an s Y em":i • 
d n ~lmad atfettiler. Bokotaj~ -sonra l!l mukavemete ktedlt t ... :ı ~ _., n.tıını~ c Cllppcr tipin- Çocuklar sıkı dayanınız. Dü§lllruıı 
t~rsı kons nelerimiz de VUku• da bir t'ran:;ız ordusu ::ı~ . rW tiıruyuk deniz tayy .. resinin Ame- tamnmc.n nia~lüb oi.ieceğtz. 
b~l~~ taa ra karşı ha/akları" BaZJ Ing iz prop n "'"' • rikaın mübayaa edilmiş olduğunu Bir sığıniıktn.n çıkan bir kadın Bı41-

Ttlrkiye Oitmhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: ıssa: - Sermayesi: 200,000.000 Turk Ura<ıı. Şube ve 

ajans adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye \'~riyor. 

ZJrnnt Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında 
av. 60 Ur-.4.51 bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a. lle aşağıdaki p 
göre ikranılye dağıtılacaktır: 

4 adet 1,000 liralık 4,000 Ura 100 adet 50 liralık 
4 • 500 • 2,000 • 120 • 40 • 
4 • 250 • 1,000 • 16'.l • 20 

40 • 100 • 4,000 • 
_ DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene lçlnde 

dumı!ycr.lere ikramiye çıktı~ takdirde % 20 fazlnstı• 
Kur'Iar senede 4 defa 1 eylOJ, ı blrincik 

1 haziran tarihlerinde çeki 

mızı kopa retlerc at~ll .karşı Fransa;ı.'\ mcc.bur oWlil-nırs~, hab vermiştir. Bir kaç hafta sonra 'Vekile yıı.'klaşamk harbl.Il no zamnn 
mukabele ıııı:ırnad ğı~~J aı~.t da, terkctınıı oıına~la . önne geçı- tes1. edilecek olan bu tayyareler, biteeeğln1 sormuştur. B. Churchlll bu l~.cuo .. andık yumurta d ııtze 
bu haıı~ ııı1 m11Ietın y§1ıtıdiki \le karşı denile . .\' hM yapıl· Inf Z imparatorluğunun münakalft.- suale şu cevabı verm~tır: j _ Ah ş hodb' insa , . dokulecekı Gazetelerd n -
rcHmı ~lmactı baıı~1U11d3 -k tert~ctrf\oılan im en ınü· tııtemin etmek üzere satın alınmış- Harp düşmanı mağlO.b ettıtımız za- kim u ın nlar! .. Sankı karada terbiye edilecek 
t~" n1!1uk l'icatıy.-,, la ektı tı maıı blteoektlr. se kalmamış ... 
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Mühim bir k•sif 
sayesinde buruşuklukla

ra nihayet veriliyor. Bu 
tecrübeyi yapınız. 

Meşhur blr cild mütehassısı tara
tı.ndan keşif ve genç hayvanlann 
clld ve hüceyrelerinden kemall itina 
ile istihsal edllen ve bir gen9 kızın 
taze ve sar cildinin unsurlarına. mü
~bih olan «BİOCEL» tabir edilen 
kıymetli ve yeni cevher, halihazırda 
clld unsuru olan pembe renkteki To
kalon kremi terkibine kanştmlm.ıştır. 
Bu akşam, yatmnzdan evvel sürünüz. 
Uyuduğ"unuz her dakika zarfında. cll-

1 

e.deı Lirank 

1 2000 
3 1000 

2 750 
4 500 

8 250 
35 100 
80 50 
300 20 

Girtnmek 
ister misini• 7 

diniz, bu kıymetli unsuru mas edip 
beslenecek ve her sabah kalktığınııda 
cildiniz, daha saf, daha taze görüne
cek ve gençleşecektir. 

Gündüzleri beyaz (yağsız) Tokalon 
kreml kullanınız. Terkibinde be
yazlatıcı ve kuvvetıendirlcL unsurlar, 
dahile nüfuz ederek glzll ga.yrlsa.t 
maddeleri ihraç ve siyah noktalan 
izale eder. Açık mesameleri sıklaştınt 
ve bu suretle clldinlzi beyazlatıp yu
muşatacaktır. Bu basit tedbir saye
sinde her kadın blrkaç sene gençleşe
ceği şayanı hayret blr clld ve blr tene 
malik olabilirsiniz. 

Lıra 

-
-
-
-
-
- 3500.-

- 4000.-

- 6000.-

Kumbaralı ve kumbarasn 
hesapJarmda en az em u. 

rası bulunanlar karaya 
dahil edJllrler. 

7 ikinci .A an un 
1ıa..-. 
Adedi 

Otraınİ) 
Tutar 
LlrıL __ mi!!' __________ ,_,.,.. -----------

1 50.000 
310.080 
8 

15 

120 

300 
600 

6000 

5.000 
2.000 30000 

1.000120000 

1 
+ 

500 
100 30000 
50 30000 
10 60000 
4 240000 

120 5640 

İstanbul KambiyoM üdürlüğünden : Çanakkale C. Müddei UmıJflliliinden' ,,__. 
Türk parasının kıymetlnl koruma. 4.1rı .. dakl 12 numaralı ka a 1 - Talip çıkmamış olmasına binaen ytl\lden;'apaıı za usu.'48 el• 

ye ek olarak Icra Vekilleri heyetince lttit.;";İunan 
211485

.
1 

sa ılı rk mame- sııtmeye konulan ış: 38387 otuz sekiz bin üçJ\lı lii.~en yedl ., 1 kurut 
me aşağıda. ilan olunur: Y arama- keşifli Çanakkale vllAyetl dahilinde Balıkesir • r;;a5utale şosası\ZeJ..ı.de .,.. 

12 numaralı kararn"ıe e ek jandarma kışlalan karşısında yapılacak ceza. ~e f kıt evi tnP.tlı_I. 
Madde 1 - Bankalar, her ne şekilde ol Y 2 - Bu işe alt evrak şunlardır: 

bU:uI!an ve bulunacak olan İngiliz llralarını5~ olsu~ muhabirleri nezdinde A - Plan 
tevdi etmeğe mecburdurlar. Bankalar, anca~~urıyet Merkez Bankasına B - Ekslltme şartnamesi, 
ile mutabık kalmak şartile muhabirleri nezdin''f1ı:urtye~ ~erk~ ~a~~ası C - Yapı işler! ·umumt fenni şart.name.,, 
sı bulundurabilirler. umu a ar g z ra- D - Bayındırlık işleri genel şartnam~ 

Madde 2 - Bankalar, muhtaç oldukları İngL . · E M k 1 j ı 
da döviz satmak suretile temin edemezler. llralannı dış bir pıyasa- - u ave e pro es 

B k ı ın· • F - Keşif hülasası 
an .. a ~r .. ~lız lirası pozisyonlarını ayn gös)ıırek umumi p ıs 1 n gibi gunu gunune kn.patmağa mecburdurlar. oz yona- O - Metraj 

Madde 3 - Bu karar neşri tarihinden muteb~ır H - Hususi ve fenni şartname 
Madde 4 - Bu kararın icrasına Maliye Vekili ex'nurdur. 3 - İhale 6/1/941 pazartest gilnl\ tllt J!J drSı:ıI?-akkale adliye bhiasın-

K U Ş T Ü Y Ü N l E N ~~.~~üddol umwnll!Jli daıre.ınde ı~oak •'n!SYOD lıuzunında ~apı-
Yastlk, Yorgan, Yatak kullanmak heın ke5eı h d l 4 - Eksiltmeye glrebf.l.IJlek 1ç!ız ıalıwrlı 2!380~~J>In aeldz YÜZ .sekaeıı 

e ve em e liralık muvakkat teminat vermeleri ~·~.de ~ ürac tatil gtınıerı hart~ 

-:::-.:ı.ın.:.~~ ~i R K USTUY U YAS TIK, LiRADIR r:.!ıt:~!ii&:~. :-::~ı ~ .. .,,.~i"rı:c::~.~ 
Yastık yorganları da __ p~k ucuzdur. Adres: Istanbı,..akmakçıl 

1 
. . d tl r.ı>"Veie tarıtılnden ttJPl\ten ot '-"'•• 

Kuş Tuyu Fabrikası. Telefon: 23027." ar 5 - Inşaat müd e almt ~şlt nakllll bedeısıı Olarak a,,,..,..., 
6 - Talipler bu işe lrl e Çanakkale o 

Müddeiumumiliğlnde görebı1 ier. de ~ • 

B.l<NAPP 
q 7 - Teklif mektupları(tlll 1\\a.le günü saat 14 e adar k~ona mak 

Sl.NGER SAATLEr, '-. buz mukab111nde verUnı"J ve post• ile gönderııe ~rln 'J>ıaıe günt n. " saat 14 de kadar gelır4 oıme.sı şarttır. Posta.diki ıı tknıeıer kabl! 

Mağ M "d· . 1 mez. 'd!J .. azası u ı.irıyeti; sayın müşterilerinin yeni seı~rini · 3J 
kutlular ve saadetler diler. T 1 

mı. •• i luk " ~~ 
ren tn ' 

lukJaTın'. 
"T ven 

h·lı

tatbikinc 
zırlanmıııtır. 
J;r,onb\:ırırıın ne 
hakkında hükümleri ıh 
dir. 

,. , 
MUES.SESESI 

Pasta ve Çay salonu - Blf.'?i\ 
.Ue Dansing - Qtf'l'<fıa 

sayın müşteri ve dostıanna YllbaJ: ~sebe~e 
samınıı tebrlklertn.ı lık<b eder. ..... ------~~~-..J 

Yoourtcu EKSiNo1o'-HAu\ 
~utlara 31 - Yaoını:t:ı~"'.LI -- T ola ~ayın ınüşterilerinir ~e ıseıtelerini ~--ile ile 

Adi)~~e~U~~h:;!~V:m~:i~U;::~ıı - .. ""nı ~a.v ~aOSkş_._.. rı - kesbi ş{e!J' ~. 
t ıımtanameyc gore li- b l men hükuınetı araJ._ .. j D • • Jetme uın ·· d ·· \ ... 

'l. vekaleti verecektir. nesre aş ıyoruz de baş! ... ~n müzakereleı ... ~let hınanları ;4 . lnt mu UrJinden: 

SAYJN DOSTlARINA VE ,, , , 
MUŞTERILERINE 

~~ 

.. 
~------------------------------------------o EON 

agazası -
Beyoğlu. latikW caddesi No. 48/1 

Yılbaşı münasebetile sayın arka da§ ve müşterilerin! tebrik ve yen 
nenin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eder. 

D 
en h4r ve 

İzmirde kömür 

hir ~aumatname !1azır-\ Cumcırtesı gunu v .... ~ 

rttır. h. 'kt· rda ker<"ste alacak Ro- rütbchıaylık oJıııak ktzere ıfisıı.lh _a1:!t zamanlardıı daki aret 
lab!lmek için ma- o* Sovyetleı B:rlii7i Romanyadnn mu '".'".''UUrlarlle geldJl ,şyanırtıg.h~ıl el tahliyesi ~·ç· uı tlc 

.- 1941 yıl tnın ım mı ... B ı d Pılml ta oıatı ta sı ~ ı badema iş .ınu-

fı .. d'' .. . manyaya kuru balık satacaktır. u~- etmek sd'.~ e Y"'ı.nara•JY!ne Dh:suhuJet ol k ve süıi\tn lcczı -vazı • 
. ı ar mu uru\ Büviik Türk millbtine ve dün- 'd · dd tesh- muşlar ı a P. - " ot t , " 

.J. !ardan başka. jptı aı ~a .... e .. .. tek bir asıt ... tarihl.iderı Jti~re? .... s anb Clhetindf dPlıı ~tmet 
l defonla) -: ~ç~~ yaya huzuı ve refah v~rici '"i .. imkunları da goruşulmuştur. ·~ muarıeıaı kısrnın111a yapıU aıJltQda "aret 

ıflar mudurlu- ·· le oe ınesini dilerım · '~\' hakkında vakmda bir ve bu m~_ntakanı; <ı'P54) rıa~ 
- o1acağı soylenıne 

muhtckirleri r 
tzr.ür 31 ( \.A ) Dt polarmd<J Tr~ 

· • · lo nra ında Ankar .. 

' \ 


