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B. Chuıchill'in Türk 
mille:ine mesajı 

"Türk millettıe 1941 yılı için refah 
ve saade temenni ederim ,, 

., 

«l ki milletin dstluğu felaketli zamanlarin 
imtihanından nwallakıyetle çikmıştır ve ben 
eminim ki gel11kte olan iyi günlerde bu 
'dostluk dünyanı istikbali ve bütün hür mil
letlerin emniyi, saadet ve refahı için peli 

büyük bir ehtımiyeti haiz olacaktır» 
Ankara 1 (A. azzam iatibaalab 

A.) - İngütere bize yardım edi-
B a, ve ki 1 i B. yor. Akdenizde 
Chm-chi!l, Ana- son zamanlarda 
dolu ajansı va- kazanılan zafer-
sıtasile Türk mat- ler önümüzdeki 
buabna apğıda- yı)m bize neler 
ki mesajı gön- göstereceğine bir 
dermiştir: alamet sayılabilir 

«yeni yd mü- Felaketli za-
nasebeb1e Türk mantarda iyi 
ntilletine Türk dostlara malik 

. rr.atbuatı :vasıtası olmak bir ni-
ile ' ~n hararetli me!fİr. Geçen 

sclauılarımı gön- müşkül aylar 
derir ve 1941 zarfında Türk 
yılı ıçın refah hükUınetinin ve 
ve saadet lemen- . Türk milletinin 

r r - ' 
f 
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BU SABAHKi 
TEL6RAFLAR 

Pogradetz, El· 
besan .,yolunda 
kanlı muharebe 

İtalyanlar merkezi 
Arnavutlukta acele bir 

müdafaa hattı yapıyorlar 

Atina 2 (A.A.) - CB.B.C.) Son saat
te alman haberlere göre Ohrl gölüne 
ht\klm tepelerde ve Pogradetz'den El
basana giden yol üzerinde kanlı mu
harebeler olmaktadır. 

Atina 2 (A..A.) - <B.B.C.) İtalyan .. 
lann, blr kısmı merkez! Arnavutluk
tan geçen yeni bir ıstlhkfım hattı in
şa etmekte olduklan haber alınmış.
tır. İtalyanların, Yunanlılar tarafın
dan Tepedelen, Kllsura. vo Avlonyaya 
kal'§ı yapılan tazyike karşı durmak 
lçln son bir hnrekette bulunacaklan 
znnpedlllyor. İtnlyanlar bu hatta. ace
le Imdad kuvveti gönderiyorlar. 

Bulgar Başve
kilinin hitabes 
Bulgarları vazifelerini 
ifaya hazır bulun~ağa 

davet ediyor 

Sofwa 2 (A.A.) - (B. B. C.) 
Bulgar Başvekili B. Filof, yıl 
mii.'ıasebetiJc millete hitabesind 
bütün Bulgarları, davalaruun d v 
luğunc emiı olarak vazifelerini ifa 
ya hazır bulunmağa davet etmit~ 

Mareşal 
Petain'in ik'i 

nutku 
c941 senesi Fransa için 

bilhassa yiyecek bakımın 
dan çok güç olacaktır• 

diyor 

ni ederim. lnı Başvekili ı .. Churchill değişmez doıt-
<;eçen sene zarfında lu mil- luğuna mazhar olmak saadetine 

leti birçok elim tecrübelıleçirdi r ail olduk. Bu dostluk bütün bağla
ve öyle anlar oldu ki en ijostlar nı. en kuvvetlisine, yani mütekabil 
bile rnuvaffakiyetimizden be et- anl~ma tVe saygıya, birçok müıte
tı. Şimdi böyle şüphe ed,ek az rek gaye ve menfaatlere istinat et
kimse vardır. Fakat lngİ balkı mektedir. İki milletin dostluğu fe
arasında bir tek kimse lı nihai laketli zamanlann imtibanmdan mu
:ıaferden şüphe -etmiyor. i yılın vaffaki,.etle çıkm1ttır, ve ben emi
eşiğinde bulunurken k~acağı- nim ki gelmekte olan iyi gtinlerde 
mız z..ırluklar. ve mücade jti- bu dostluk dünyanın istikbali ve 
mndla bakıvoruz. Biliyord harp bütün hür milletlerin emniyeti. sa
vasıtalanmı:t her gün l daha adet ve refahı için pek biiyük bir 
artıyor ve Birleşik Amerin mu- ehemmiyeti haiz olacakbr.• 

Yukanda Yunan muvaffakıyetlt;i miinasebetile Atinada te?.n· 
hiirnt, aşağıda eski kral Aleks:rıdnn kın prenses Aleksandra 

Yunan salibiahmeri çin eşya topluyor 

Bardia'da 
harp çok 

kızıştı ......... _ 
İngiliz bombardımanı 

son derece şiddetlendi, 
İtalyanların mukabelesi 

çok zayıf 

Vicby 2 CA.A.) (B.B.C.> Mare 
Petaln yılbaşı ınunasebetile Fran 
ınıııetlne hitaben soyledlğl bir nutuk
ta 1941 senesinin, bilhassa yiyecek ba
kımından guç bir sene olacağını soy
Jemlştlr. Mareşal demiştir ki: 11Koy
liller topraktan alınması kabil olan 
herşeyl almnlıdırlar.• 

Mareşal PeLaln bütün Fransızları 
birlik olmağa da\·ct etmiş: •Frnnsad& 
ne parti ne sınır olmıyacak, prensibi
mizi muhafaza ctmeğe kati surette 
azmetmlşlzdlr.• demiştir. 

lngiltere harbi 
tayyarelerle 
kazanacak 

Bardia'da 
20,000 ltalyan 

muhasarada 

Bir Amerika tayare 
mecmuasınrı 

makales~ 

Sahil mıntakası tama
mile İngilizlerin 

eline geçti 
Yaz aylrında seyyar 

mekteler açılacak Amerikada t2oİn met- İtalyanlardan 1000 kam-

ist anbuldaki Rf epler ve bu mekteolere 
devam eden hakkında bir istatistik 

reye çıkabil~ek dev yon, 120 top, 70 tank, 
tayyareler apılıyor 600 mitralyöz alındı - -

Nevyork ı (A..A - Havacılık işle- K.Jıire 1 (A.A.) - Bardia mın-
rlle uğraşanlar .. rafından pek ta- takasındaki İngiliz karargahı nez4 

nmmış olan ylng And P9pulnr d. d 
Avltatio•ı mecif<lSI, bu sene lnglUz ın. e bulunan Reuter ajansının hu-

Maarif müdürlüğü İbulda- nln Teke köylerinde birer yatı hava k~vvetıealn mlithtş bir taar- susı muhabiri bildiriyor: 

ki kt 1 1 t 1 be "''-t" t kt • t ıı. •• 1 ruzn ,,.e,.ecek1inl tahmin etmek dlr. a··t•• .. ) w 1 me ep er e a e ~ ı e - me ebı açılmış ır, Vilcıyet koy e- b "' l lklnclkfmıuı-Oshasın- u un gece gur eyen. agır top ar, 
rafında dikkate şayan tatis- rtnde 23 köy yatı mektebi açıl- ~u mecm:a; okunıruı~dır. bu toplardan çıkarak • gök yüzünü 
tik neşretmiştir. BUih(ı}asa mıştır. 23 mektebin de insaa_ tının a İ~g~~~in 1941 seneslnae, hava aydınlataı tim§ekler. devriye kolla· 

ku~eııerl.ın başlıyaJğı blr taarruz! n ar?sınchılci müddetli çarpışmalar, 
ediyoruz: yakında ikmali temin edilmiştir. netıcesincharbi ı.roZJu~ası bizi hay- h:p .: .. unlar _Bardia muharebesinin 

İstanbulda 528 i ı·ebımak Maarif müdürlüğü, mektebi rete dümniyecektı~ Ingillz havıı gunluk resmı tebliğlerdeki kısa cüm-
üzere, hususi, ekalliye\bancı olmıyan köy çocuklarını yetiştir- kuvvetle,nin ilkbahfda veya gelecek j leler okunurken zannedildiğinden 

- kış yo.pr.ağı taamı~n ehemmiyetini çok daha hareketli bir muharebe 
681 mektep vardır. mek- rnek üzere önümüzdeki yazdan takd.lr denlcr ~k 1~ır. F1ll~azır~a olduğunu gösterir. 
teplcrde okuyan tal mev- itibaren (Seyyar mektepler) te- İngllt~nln harp n~yare eri ımahı.tı .• 

AmcrLan imalat1lle mukayese edil- Bardıa da bulunan 20,000 İtalyan 
cudu da 134,886 dır. 'beden sis edecektir. Bu mektepler yal- diği tikdlrde bilıYCk büyüktür.• tamamile muhasara edilmiş bir hal· 
12~0 si ana mektepler\7g3 ü ruz yaz aylarında faaliyette bu- Kntadada ve tlerlka~a antrenman ded" . Çünkü ileri kollarımız sahil 
ilkmekteplere, 2000 ishane ıunacaktır. Bu mekteplerde de- yapın on binle~ pilottan bahsettik- m:ntakasım tamamile ele geçirmiş 
ve yurdlara, 3644 Ü s:ı mek- mircilik, marangozluk, ziraat, ten sonra bu ıecmua şunl::ırı yaz- bulunuyo'". Btı mıntaka Bardia"nın 
teplerine, 26,700 u orfıteple- köy işleri, köy hıfzıssıhhası, yurd m~t:ı~~~~ ya İn?llterenln ihtiyatta ~t~ ~omer~ ka~ar şidmaliTgbarbi· 
re 'i8 i muallim ınnerine bilgisi, pasif koruma öğretilecek binlerce sınıP,erı_tayyaresı bulunn- ~ı~ e ~rsa u .a cıvann a o ruk 

· caktır. Buntın ar~nda en yeni mo- !stikametınde uzayıp gitmektedir. 
11.:574 ü liselere, 125 l.ıkları diğer köy mektepleri müfredat dclde blrk('bi!l Amerikan tayyaresi lngili- devriye kolları Tobrukun ce-
kurtarma yurdlanna :m et- programı tatbik edilecektir. bulunacarı ll Ingiliz hava kuvvetleri nup mıntakasında muntazam hare· 
mektedir. , ...................................... , o zaman b: ~fe semasında henüz kat yapmaktadır. Bu yer Trahluı 

Bu 681 mektepten ana, .. :1. k .k a ~ I er a ~:ı~~~e ~rf1a~elec~i'~f~i:~J~ !0~raldan?da 120 kilometre kadar j 
526 sı ilk, 42 si derslıaıyurd, tnyyar malık bulunacaktır.» ıç_rlerdedır. 
12 si san'at, 51 i orta,!wret- }'; /l c/ı / ·ı ·k Bu f'~lk ~ecmua uçan kaleler va- (Dnamı 4 üncü sahifede) 

l"'t> o ar ve ev etcı ı sıt ..... ,,;nusus ehemmiyeti haiz ne-
men, 40 ı lise, biri d~kları 

1 

• tlc~~ılde edilece~nl tahmin etmek-
kurtarma yurdudur. . • tcdtroskopik nlşangl\hlarla mü-

Maaı·if mu""dürlilgvü, 
1
· se- Yenı yapılan y~lların ve •oselerın. c~ bulunacak olan bu tip dev tay-

ı b ak bozuld - d k k y r Alntnn sanayllne taarruz ede-
ne içinde üçü crkekıJ kız ~ u~ ugun an sı 51 .,tı· dlr. Su taaı-ruzıar takriben 12 

l k .. 18 t lp ye er... cb)nctre yukseklıkten yapılacaktır 
0 ma ~zere or a ~ç- Ve diğer tarakan: «En kolay ı'irtlfııda ~man tayyare deli top~ 

Harp ne za11IGIİ 
biteeek? 

mış, KAbrıthanc ve M!'!le tkl zenginletenler, yol müteahhitleri· ;ının :ıne.ızıll harıcıne çıkmış -ola-
yatı mektebi tesis etrnYeni-

1
dirl» diye iddialar. lklardır:... ıudman avcı tayyareleri, bu B. Churchill cevap · 

v bom~r ımıın ta l rinl tah • D" -
den 7 ilkmektep açılmıan'ıı.t Devlet, hususi tetebbüs erbabmuı:1p vazlf~rinl bltlrlyyp a~~-e k b- verıyor: « Ufmam 

b. b"I b bil · ik d b 1 ril ~ oner en u ""l" tt""'" • ve beş tc iJkmcktep nn in· ı e atara eceğı tısa şu e e fy\ikseklle çıkabllecekıerdlr. mag up e ıgımız zaman» 
şaatı bit;rilmiştir. meşgul o!urken, bilhassa kendin\ Netlce~ Alma~ ve İtalyan endiis

; başarması iktiza eden umrancdr trllerl f.'ce ve gundüz tahrlb edici 
Bundan başka Kosk>iaray, • · b küd rt d b".. nkınlarrnıaruz knlacaklardır y . ı rııçın u şe e yaptı ır a o~ ' . 
~~fpaşa, Vefa !.a yerı, 

1 
ncticclere sebebiyet verir? Satı' alınan tayyareler 

Ruçukpazar, Karakoy.;pasa, Tü:rlü türlü mütehassıslarile, p- V:ış~ton 1 CA.A.> - Ingillz tnyyn
Hnrbiye, Ni~antaşı trr cad- sede bulunmayan vesaiti ile, ir.ı'ın- re ımat Nezaretinin mümessili B. 
deleri, Bec::lktaş, Rumı:ığı ve 

1 
da ~arına dahi çalışmak iJ;tan· ı Md 0t;[1'.!y1u!s~ncİe~~~a~Y1:, ~~Pinı>e1 r tlpln-

y 1 ril 1 1 k "'k el l-i dev- c uuu "'" s n Ame-al wada birer arsa sa.nmı'\- a e, yo cu u mu enun rikaln nıübayaa edilmiş oldut;u 

Londra 1 CA.A.) - Paznn pazartcsl
ye bağlıyan gece zarfında. şiddetli bir 
hücumıı. maruz kalan City'yl ziyare
tinde B. Churchlll, lti!alyc ctrndındıı.n 
birine şunları söylemiştir: 

Çocuklar sıkı daynnınız. Düşmanı 
tnmamen nfağlilb eClece~. 

Dl~er taraftan mareşal sene bap 
münasebetlle diln sefirleri kabul eder. 

Kahire 2 {A.A.) _ İnglllzler tam- ken kısa bir nutuk söylemiş ve demif
tından Bardlamn bombardımanı her tir ki: cFransnnın istikbale emniyeti 
zamandan ziyade şiddetle devam edl- vardır. Yeni dünyanın teessfisU lçln 1f 
yor itnlynnlar pek zayıf surette mu- birliğine hazırdır. Fransa dunya mll
knbele ediyorlar. !etlen arasıncı kendisine du~n ~-v-

Öncü mufrezelerlnln faıı.llyetı de- kll tekrar rlde edecektir .• 
vam ediyor ve çok faydalı neticeler Alm F· , .. k 
veriyor. Italynnlardan harp malzemesi an • i'ans.z muza e-
alınması d7_vnm etmektedir. ıoo knm- resinin inkıtaı teeyyüd 
yon, 70 . hucum arabası alınmıştır. d · 
Bunlar, Inglllzler tarafından itnlyan- e ıyor 
la~a knrşı kullanılıyor. 1.ondra 2 {A.A.) - (B.B.C.) Fransız-

Ingl.ijzler, BaTCiiada mahsur İtalyan Alman müzakeresinin tatil cdlldtiln• 
kuvvetlerini~~ tnlnlye kıtaatı almasına dair muhtelif membalardan haberler 
ve yardım gonnesine mani olmak için/ gelmektedir. 
her türlü tedbirleri almışlardır. , ------

1 'it d I 1 Amerikanın Fransız 
ngı ere e yangın ara l .. 

karşı tedbirler . e çısı 
L'ondra 1 (AA ) - 1 f • Madrıd 1 (A.A.) - Amerika• 

. . t aıye teş- nın Fra h'"k• ti d" " u 
kilatı mahafızlannın arttırılması ve . .. n_~ız ~ _ume. ne?. ır. eu 
vangınlara karşı y • t db' 1 1 yenı buyuk elçısı amıra] Leahy Vi-
" enı e ır er a ın- h • . · k ·· M d 'd el ması için DahT B l\1 . c. Y J' e gıtme uzere a rı e ıı • 

ı ıye .nazın . orrıs- miştir. 
s~n t~rafındar:. yenı talimat verilmiş-ı ___ _ 
hr .. Tı:nes gazetesj, bu karann geç l . . . . • 
verılmış olmakla beraber isabetli ol- 1 ngılız naklıye kafılelen 
du~unu kaydetmektedir. Bu gazete, j L?ndra 1 (A.A.) _ 940 h 
«Fılhakika bu tedbir prensip jtibarile zarfında sahil müdafaa yı 
b. ··dd ı 1 . f . sına mensup 
ır mu et cvv~ a ınsa ve ıt aıyc tayyarelCTir refakatinde olmak üze-

mu~~fızlarının mıkta~ ~a~ ç_dk ol- re 40 bin gemiy· ihtiva eden 2000 
İa ~ı/ ge~end~azar ~~lu. dty t e ve ,nakliyc kafilcs' seyretmiştir. Bunak· 
ngı e~enın k ıger şe 1~ e;,ın e ~yük l:ye kafi!elerinin tagıdığı hamuleniıı 
yangın ar çı masanın onune geçılmi~ kıymeti g·· d 4 ·ı ı· 
olurdu.> divor j un t mı yon ster ıne 

~ · varmaktadır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••• ............................................. 

tır. Bu arsalarpa biı.ekter 'let müessesesi halinde tetkiliJl.nırs~, hah vennf9tir. Bir kaç hafta son~ 
inı:-a cdilecekt'r her türlü yolsuzlukların önne geçı- tesl. edilecek olan bu tnyyıı.reler, 

• 1 • .. •• ,lir. Türlciyeni,... b~tan bal\ yapıl- InfZ imparatorluğunun münaknlA-

Bir sığınaktnn çıkan blr kadın Baş
'VekUe yıikl:ış:ırak harbin ne zamıı.n 
biteceğini sormuştur. B. Churchlll bu l~OllO :;andık yumurta d nı. 
suale şu cevabı vermfitır· l . dokulecek Gazetelerden -

G~ne yemden çata.uyut~" nası iktiı1t eden yollan im en mü· tıttcmln etmek tizere satın alınmı§-
çekmece, Beykoz, Buı Şile· ı na·ip usul bu olaa aerekt1• tı 

Harp düşmanı mağlllb ~ttıtımız za.- - Ah şu hodbın insanları .. Sanki karada terbiye edilecek 
man blteoettu. kimse kalmamış ... 



lngiliz 
• • • 

tayyarelerının 

muvaf f akıyeti 
1 

Üç haftada. 200 · 
ltalyan tayyaresi 

düşürüldü 

Garp çölünde daha bü
yük bir taarruza başlan· 
dı. Yerde tahrip edilen 

tayyare düşürülenler
den daha fazla 

Kahire 1 (A.A.) - Orta Şark
taki Jngiliz pilotları, Grazianinin 
ta7yarecilerini ııimali Afrikada sü
ratle mağlup etmektedirler. Noel 
mÜn·ı:ı betil~ 24 saat süren bir te
v. kkuftaı sonra lngiliz hava kuv
vetleri, Garp çölündeki taarruzları
na veniden ve daha büyük bir 
aziml~ bı:.şlamış bulunuyorlar. Bu 
hi'cumla neticesinde hava meydan
h rına büyük hasarlar yapılmış ve 
sema, dl.şman tayyarelerinden te· 
mızlenmiştir. 

Arnavutlukta şimal cephesinde ilk hatlarda karlar üzerinde bir Yunan müfrezesi 

Üç t..af ta evvel başlayan bi.iyük 
tnarruzda?.ber· lngiliz gava kuvvet
lt.ıinin eld:: ettiği rekor dikkate de
ğer bir mahiyettedir. Bu müddet 
zarfında en aşağı 200 düşman tay-

. yaresi muhakkak surette düşürül
nıiio;tÜr. Bu vasati olarak günde 
dokuz tayyar< demektir. Tayyare 
mey lanlarınd. ve hangarlarında 
tahrip edilen veya hasara uğratılan 
tayy .ırclc bu rakamdan hariçtir. 

Bir &ubay pilot Reuter ajansı mu
habirin,. sunla•ı anlatmıştır: 

Gi'r.düzleri alçaktan uçarak yap· 
bğımız hücumlarda yerde tahrip et· 
tiğimi7. tc.ıyyarcler havada tahrip 
cttii:(imizceı fazladır. 

c:iı düzlf ri lngiliz hava kuvvet
leri Trablusgnrp semalarında müte
mr.diy,.n devriye gezmektedirler. 
Son za ~rlarda ltalyanlar tarafın· 
dan lsker.deriyeye hava akını ya
ı>ıl)j amı.,, olması ltalyan tayyarecili
ğiııin ( 0 nA bir vaziyette bulunduğu• 
nu vazıhan ğÖstermektedir. 

Trablus ve Arnavut
lukta hava akınlan 

Bir çok hedeflere bomba
lar abldı, müteaddid 
İtalyan tayyaresi 

düşürüldü 

Yılbaşı 

Londrada 
neşeli geçti 

Sokaklarda şarkılar 
söylendi, ba!olar 

tertip edildi 

Londrn 1 (AA.) - Londra, 
1940 dan 1941 senesine geçişi, 
hükjmet merkezinin sulh zamanın· 
d.·kı halini anduan bir şekilde tesid 
etm=~tir. Zifiri karanlığa rağmen 
Londralılc~.-. İngiliz imparatorluğu
nun merkezi ismi verilen Piccadil
ty• de gruplar halinde toplanmı~lar 
ve ananeyi mu haf aza ederek bir 
ağı:r.dan şarkı söylemişlerdir. 

Fransız· 

Alman müza
keresi kesilmiş 

Lizbon (A.A.) - Bura.]a öğ
renildiğine göre, Vichy •üktt· 
meti ile Almanya arasırrlaki 

müzakereler kesilmiştir. Bu 
haberler kaydı ihtiyatla V«>il- ı 
mektedir. 

l .J 

Stalin 
bir .mesaj 
neşretti 

ita/yanlar yeni 
bir müdafaa 

hattı yapıyorlar 

Yeni İtalyan mevzileri 
elden gidince T epedelen, 

Avlonya işgal edilecek 

Atiııa ı (A.A.} - İyi mnlüınat alan 
mahfillerden öğrenildiğine göre, İtal
yanlar bir kısmı Arnavutluktan geçen 
yeni bir müstahkem müdafaa hattı 
yapmakla meşgul bulunuyorlar. Bu 
da gösteriyor ki İtalyanlar son ümit
siz bir müdafaa zaruretinin hasıl ola
cağını anlamışlardır. Bu mevziler de 
elden giderse Yunanlılar Tepedelen, 
Kllsurn ve Avlonynyı işgal edecek
lerdir. 

Seyya satıcılar, şansın timsali 
olarak beyaz çalı dalları satmışlar
dır. Lokantaların ve otellerin salon
ları hıncahınç dolmuştur. West -
End mahalle.inde birçok topl:ı.ntılar 
yapılrr.ıştıı. Yeraltı treni istasyonla
rında vücuda getirilen sığınaklarda 

İtalyan bu yeni müdafaa hatları 
vlonyanın cenubuna bir yerden ba§-
1makta, merkezde Beratın şarkında. 
'lmor dağlarına dayanmakta ve ora -

«Sovyet milletleri lehli- dl\ Elbasanın şnrkına uzandıktan 
k k nık liulun l50ıa şimale, Yugoslavya hududuna 

eye arşı uya n kar... gitmektedir. Bu müdafaa hat-
malıdırlar » diyor tına•talµn takviye kıtaatı ve harp 

malzı.aesi sevkolunmaktadır. Yeni 
mcvzi~·in vaziyet! ve bu mevzilerin 
başlıcauaıyan müdafaa noktaları 
daha d·medcn vücuda gctirllmcsi 
I~alyan '\şkumandanlığının ümitsiz 
bır halde ulunduğunu gösterir. 

şenlikler tertip edilmiştir. 
Piccadilly· de kalabalık bir halk Dün akşamki Ankara radyo gazete-

kütles'ı birkaç kere: cİngiltere dai- sl yılbaşı münasebetile"Ileşredilen me-
sajlar hakkında diyor ki: 

ma mevc:.t olacaktır.> şarkısını hu- «Sovyet Rusyada stalin, Sovyet mil-
susi bir şevklr tekrar etmiştir. Bir lctlerine bir mesaj neşretmiştir. Sta
kaç yüz kişi Saint • Martin • aux • lin bu mesajında. Sovyet memleke le
Champs kilisesinin mahzeninde top· rinin tehlike ile karşılaşmakta olduk
lanmıştı. Bunların arasında birçok !arını ve bu tehlikeye karşı uyanık 
iinif ormalar da göze çarpmakta idi bulunmalarını söylemiştir. 
Mahzt:ndc. bir balo tertip edilmiş Dikkate layık olan diğer bir mesaj 

' da şudur: 11İtalya. kralı, Amerika cüm
bunu müteakip yeni sene için dini hurreisi Mister Rooseveıte bir yılbaşı 
bir ayb yapılmıştır. tebrik! göndermlştlr. Mister Roose

Saint • Paul kilisesinin kapısının velt te İtalyan kralına verdiği cevapta 
önünde birkaç yüz kişiden mürek· 1941 yılında İtalyan milletinin sulhe 

İta~yanl. pazartesi günü Himar:ı.
nın şımaliI.en ve şarkından mukabil 
taarruzda ulunmuşlardır. İtalyan 
mukabil taa.1zu kırılmıştır. 

Mmtakanın.arp müntehasında ya
ni Tepedelenh;!mallnde Yunanlılar 
yeni bir ~amle npmışlar ve İtalyan
ları mevzilerind atmışlardır. Bu su
retle Yunanlılar Tepedelen - Berat 
yoluna yaklaşmış.dır. 

Kahire ı (A.A.) - İngiliz hava kuv- kep gruplar toplanmış ve pazarı pa- kavuşmasını şahsen temenni ettiğini 
Tellerinin lebligi: 29/30 Ilkkfmun ge- zartesi:rc bağlayan gece, çıkan yan- bildirmiştir . .,, 
cesi Ingiliz hava kuvvetlerine mensup J h .. .. d .... 1 k Radyo gazetesi dün geceki neşriyatı 
sğır bombardıman tayyareleri Gazal gın anı, ~nu~ ; 0 .n uru tnl e? .azı~a arasında şu mütalaa ve havadisi de 

T b k'ta tayyare meydanlarına nezaret ec.en ıt aıye ne er erının e kaydetmiştir: 

Merkez mıntaka"ın bir noktasın
da Yunanlılar bir askın hareketile 
mühim bir dağı ele •çirmişlerdir. 

ve o ru . . k·ı h b" v d k .. hücumlar yapmışlardıı. Gazal'da mü- ıştir~ ı e . ep ır agız an şar ı soy- cRomanya - Macaristan münasebatı 
tt-addlt yangınlar çıkarılmış ve ~n~l- lemı,l..:rd~. • • gittikçe gerginleşiyor. Garibi şu ki, bu 
laklar muşahede edilmiştir ... Bu~~ Yılbaşı gecesı fngıltereye iki devlette üçlü pakta dahildir. Di-
bombalar hedef mm takasına duşmuş- ki l d. ğer taraftan Sovyet Rusya ile Roman-
tür. Tobrukta şiddetli bir baraj ateşl- a D yapı ma 1 }'anın arası da açılıyor. Söylendiğine 
ne rağmen, hücum sonuna kadar de- Lc.ndra 31 (A.A.) - Eski sene- göre, Romanya Moskovadakl elçisini 
vam etmiştir. yi yeni seneye bağlayan dün gece, geri çağırmaya karar vermiştir. Bu, 

Pazartesi günü avcı t~y~areı:rimiz İngiltere üzerin- akın yapılmamıştır inkıtaı münasebat demek değilse de 
mutad keşif uçuşlarına bu~un ~n de- Evvelki gece de akın yapılmamış· herhalde dostane bir hareket te de
vam etmişlerse d.~ h~ç bır ~uşman tır. Görünü"~ göre havaların fena ğild!r.:a ----------
t:ıyyaresine tesaduf edilmemlştır. Bar- . . ,.. 1 • • 
d!a ve Tobruk mıntakaları üzerinde gıtm.?Sı, A ~an tayyare erının uç-
cıüteaddlt keşif uçuşları yapılmıştır. masın:ı manı olmaktadır. Korlu gene 

bombalandı 

Pogradetz mınta.ka.,da da Yu
nanlılar ke:La mevZilen iyileştirmiş
ler ve pazartesi tebUği.te zikredilen 
1000 esirin bir kaç yüzün burada ya
kalanuşlardıf. 

Bu son günleıde çok şicuı muba
rebe.ler" .?ımuştır. Bu mharebeler 
Ohrı golune hAkm bu1um1 tepeler 
boyunca Pogradeı - Elbasa. yolu
nun Skumbl vadW:ıe tekraı girmek 
üzere şimali garbi} doğru b küldü-
ğü noktada cereyaı eylemiştir 

Mokra dağlarında 'lUharebelf>. de
vam ediyor. Bu muh~ebeler be~ te
pelerde hem de vadileJe yapılm:tt.ta
dır. 

Fransa nasıl 
mukavemet 

edebilir? 
Malin gazetesinin eski 
haşmuharririnin biı: 

makalesi 

Londra 1 (A.A.} - •Matln» gaze
tes'.nin eski başmuharriri Phlippe 
Barres imzasile .sunday Times» ga
zetesinde çıkan bir makalede bilhassa 
şöyle denilmektedir: 

Hitıer, Fransa meydan muharebe
sini kazandı. İki milyon Fransız harp 
esirini elinde bulunduruyor. Toprak
larımızın üçte ikisini işgal etti ve ağır 
bir mütareke lmzalatmağa muvaffak 
oldu. Bu mütarekeyi imza eden Petaln 
mukavemet etm.eğl hAla nasıl ümld 
edebilir? 

Bu sualin cevabı tek bir cümle Ue 
verilebilir: Mareşal Fransız İmpara
torluğuna güveniyor. Bu İngiltere İm
paratorluğundan sonra dünyanın en 
mühim lmpnratorluğudur. Bu impa
ratorluk Hltler'in elinde olsa ldl za
ferden emin ve dünyaya haklın olur
du. Fakat ortada bir, hattA iki .tak.ah 
var. Bu imparatorluk: Fransaya ve 
İngiliz - Fransız Llberallzmlne kuv
vetle bağlıdır. Joffre, Gallleni, Man
gin, Lyautey ve daha birçok idareci 
ve medeniyetçi kumandanlar tara
fından yetiştlrlien bu milletler, Fran
sız markasını taşımaktadır. Onlar, 
hürriyet fikrtni taşımakta ve nazı 
zencirlerini reddetmektedirler. 

Bu milletler, nazı esaretini müessir 
bir surette reddedebilirler, çünkü 
llitler ile aralarında bir talih eseri 
olarak deniz \"ardır. Denizde ise İngll
tere hakimdir. Fransız imparatorluğu
nun Avrupaya en yakın kısmı olan 
Ş!mali Afrika, İngiliz donanmasının 
sıkı muhafazası altında bulunduğu 
için Hltlerin taarruzundnn masundur. 

Müthiş soğuklar 
lskandinavyada bazı 

yerlerde sıcaklık sıfırdan 
aşağı 43 derece 

Stokbolm l (AA) - Stefani: 
ifıkandinnvynda şiddetli· bir soğuk 
dalgası hiiküm sürmektedir. İsveç • 
Norveç hududunda kain Haerijdales 
eyaletinde termometre sıfırın altında 
4 3 dereceye, Stokholm' da sıfırın al
tında l 8 dereceye düşmüştür. 

Alman tayyare fabrika
törünün oğlu Amerika· 
da ikamet edemiyecek 
Vatİngton f (AA.) - Adliye 

Nezaretinden bildirildiğine göre, 
tanır.mış Alman tayyare fabrikatÖ· 
rünün oğlu B. Claudius Dornier'nin 
Birleşik Amerikada ikametini tem· 
dit talebini reddedilmiştir. B. Clau· 
dius Dornier temmuz 939 tarihin
denberi Birleşik Amerikada bulun
maktadır. 

Roosevelt'in 
nutku 

Alman matbuat! infialle
rini gizliyemiyorlar 

20 ilkkii.nun tebliğinde avcı tayya
relerlmlzin büyük blr düşman hava 
teşekkülüne tesadüf ettikleri ve vuku 
bulan çarpışma neticesi bir Savo.~a 
79 ile bir Fiat 42 tipi tayyarenin du
şürüldüğü ve diğer bazılarının da ha
sara uğradığı bildirilmişti. Şimdi dü
şürülen Savola 79 adedinin üçe baliğ 

Pamuk kongresi 
Yaralanan bir ihtiyar 

kadınln Reuter muhabiri
ne sözleri 

Berlin 1 (A.A.) - D.N.B. bil
diriyor: Bu kadıır mühim hadiseler

Salı _ge~esi bütün~ şin~ cephesin~e le bezenmiş olan 940 yılının bu son 
şiddeUı bır topçu duello. ve Skumh· ·· ·· d k AI b 

olduğu anlnşılmıştır. 

Bugün Ziraat Vekilinin 
riyasetinde toplaniyor 

Korlu 1 <A.A.) - Üç düşman tay-

nehri etrafında bilhassaok şiddet~ gunu~.h~ çı an mak~l mdat uatıkna 
muharebeler olmuştur. Kı b. 1 en mu ım mevzu leş ı e en va a 

n ır s s A ·k c··mh . · B R 1 her iki tarafın yapmakta -ıu~ h _ men a u urreısı . ooııeve -
va hücumlarını durdurmu11;uÖy~e tin radyo ile neşretmiş olduğu cO
~ahmin ediliyor ki pazaru · günü cak başı:. konu§masıdır. 
Italyanlar Göricenin garbiı~ kal B t L k d b .. ·· 
M k 1. il Oh · -1.. ·· ı · n u nu ux: arşısın a ulun gaze· 

os opo ıs e rı go unun E'J> sa- l · dd ı- · f. il · · ki hlllerinde Lln köyü arasındaki \m te er şı et ı ın ıa ennı ıa ama· 

B Hitlerin 
be,annamesi 

1 

«Mücdeleye sonuna ka
dar ~vam olunacaktır,, 

ncrlin (A.A.} - B. HiUerln yılba
şı münabetlle neşrettiği beyanna
menin l1b~dl: Hltıer garp seferi bit
tiği zanıı. haddi zatında mfinası ol
mayan h-be derhal nihayet vermek 
arzusuntzhar ettiğin!. fakat bu fik
rin reddi!diğinl işaret ederek diyor 
ki: 

11Demco1uyor ki harp, mesullerın 
imhnsınkadar devan. edecektir. Al
man orcıu kıymetini göstermiştir. 
Fakat hıAlman ordusunun önümüz
deki ayJcıa dnhn. mükemmel olma
sını kariaştırdım. Bu karaı·, durma
dan ve in surette yerine geUrilmlş 
oıacaktıl941 senesi, Alman ordusu
nu, baheslnl ve hava kuvveUerinl 
hisSCd!U.ierecedc takviye edilmiş v~ 
daha iY}çhlz olunmuş bir halde gô
recektırıman ordularının darbeleri 
altında,,ırpclleı1n son cümleleri de 
ortadal\lkacak ve bu sureUe millet
ler araıu hakiki bir anlaşma için 
ıüzumlurtıar vücut bulacaktır. Eğer 
B. Chur11 ve onun demokrat tnra!
tıırlıırı idi böyle bir dünyada anla
şamıYll:~nı blldlriyorlarsa Al
man dUısını tahrip edemiyecekler, 
fakat er,, kendi milletlerine hurrl
yet verıc kendi dünyalarını değiş
tıreceklır. 

N&.SYC: - Sosyalist milleti hakla
rına kap1utokrat lnıtıynzlaruı mü
cadele~. Nasyonal - Sosyalist mıl
letln htrı galip kalacaktır. 1941 
senesinı imanla başlıyoruz. 

1940 ~slnln haziran bldayetlerln
denber{şist Italya, yanımızda ye~ 
almış tnuyor. Italyada mahdud 
düşünQı:Jmamdar bir demokrat sı
nıfının-. Jyan mllletine başka blr 
tarzda.attığı bu harbe devama bi
~im kt' azmetmiş bulunmaktadır. 
ıtalyauııctınlr ınucadelesl de bi
~im l~delemizdlr, ümldlerı bizim 
umldb!zdir. Harp müsebblbleri, 
ayrı "ketler vasıta.siyle bu müca
deleıı:ıetJceslnl değiştirebilecekleri
ni saır]n.rsa, bu çocukca bir üıntd
dlr. 

B. trchill, şimdiye kadar bila
harcına muvaffakıyetsizlik ola
r~k 11 etmiş buna benzer b r çok 
sozdtı.ferler kazanmıştır. Ingilız 
zareı buyük sırrı olarak hududsuz 
havıtbini icad E'den B. Churoh ıı 
olmt Bu cani, gece hticumlan e -
nasııAiman şehirleri uzerlne üç 
buçlJ{ gelişigüzel bombalar ve 
köyltGerlne yangın plakaları at
tırın hedef olarak bilhassa askeri 
has~ri göstermiştir. Buna. Berıın 
halki!ttlr. Alman kuvveUerlnin 
üç b' ay ayni tarzda hareketle cr
vap emesi, bu adamın kafasında, 
nlhBAlmanyaya falk olduğu \·e 
Alm~vvetlerinln cevap verem!Ye
ceği ünü bulmuş olduğu fikrini 
takvttı. Üç buçuk ay, bu adamla
rın lifk bakımındl\n bir budalalık 
teşkin gaddarlığını müşahede et
tim. t. bir gün mukabele bilmisil 
yapılım blldlrerek ihtarda bu
lunrr,n hiç hali kalmadım 

ctµu·ın caniyane hareketleri
ne iryet hissi ile mukabele etme
d:ğin eylülden beri anlamış bulu
nuyo Artık, bu harbe, son netlcc
ıerirı;ıar, yaııi mcsul harpcllerln 
orta~aldınlmasın:l kadar devam 
oıuııfır. Atılan her bombaya on 
veya üzumunda yüz bomba ne 
ceva eceğlz. 
Bıtadele, diğer milletlerin hu

kulU,ıfr tecavüz değlldlr. Bu, an
cak k bir kapitalist zümrenin 
küstına ve açgözlüıüğüne karşı 
açıll'fr mücadeledir. Bu kaplta
Jlstlttltının düyaya emrettiği 
devrçmlş olduğunu ve milletlerin 
ha~.a. insanların yani ferdlerin 
katıınsur teşkil edecekler! zama
nın aşmakta olduğunu bir türlü 
görrıstemlyorlar. Geçen sene, 
Nas - Sosyalist ordulnrıuın ha
rek~lham eden şey bu bakikatı 
görıılmaklığımızdır. Bu iman ge
lecee de bize zarerıer temin ede
cek!Jiz, mUletıerJn saadeti Için 
hnrken Allabın lütfu ve ıuaye
tinEtahak olduğumuza da kanl.iz. 
Bmkndar Allah mücadelenıızı 
taS\.[, vazifemizi sadakat ve ce
sarlitptığımız takdirde istikbalde 
de h ayrılmıyacnktır. 

Yunanlstanda keşif uçuşu yapmak
ta olan bir avcı tayyaremlz Preveze -
Lefkas civarında Cant 506 tipinde blr 
deniz tayyaresine tesadüf ederek bu 
tayyareyi düşürmüştür. DÜ§man tay
yarcsl denize düşmüştür. 

.Ankara ı (Telefonla) - Pamuk yarcsl dün Korfu'yu bombardıman et
kongresl Ziraat Vekili B. Muhlis Erk- mi§tlr. Hasar ve insanca. zayiat yok
men'ln rlya.setınde yatın (bugün) aa- tur. Bu akın esnasında ağır surette 
at on beşte Ziraat VekAletl binasında yaralanan bir ihtiyar kadın hastane
toplanacaktır. Muhtelit pamuk mın- de tedavi edilmektedir. 
takalarından kongreye iştirak edecek Yaralı ta.dm, Reuter ajansının mu
murahhaslar şehrimize gelmlştir hablrine şu sözleri söylemiştir: uOr
Kongrenln gayesi; memlekette pamuk dulanmız kazandıktan sonra benlm 
istihsalini genişletmek, bllhassa tıs- yaratanının ne ehemmiyeti olabilir.» 

mevzilerine bir tondan fazla 'nı~~ maktadırlar. 
atmışlardır. Umumiyetle söylendiğine göre, bu rhum Necatinin 

Diğer bir avcımız Akra - Poseidon 
yakınında blr Savola 81 tipi düşman 
tayyaresine tesadüf ederek bu tayya
reyi de alevler içinde denize düşür
müştür. 

tün kalitede mahsul elde etmek çare- Muhabir, bu sözler: halkın kuvvet 

Inglllz Somalisinde taarruzi keşif 
uçuşları yapılmıştır. Seilah tayyare 

lerinl araştırmaktır. maneviyesinln bir ifadesi olarak te
Hi.kkl etmektedir. 

meydanındaki binalar bombardıman Hı"nd mı·ll"ı lı"beral fede 
edilmiş ve büyük hnsarlar husule ge- • 
tırilmiştır. rasyonunun hayraİılıği 

29 ilkkli.nun günü Cenubi Afrika •
1 hava kuvvetlerine mensup avcı tay- Ka.lküta 1 (AA.) - Hint mili 

yarelerl, ıtnlyan Somalislnde Bardern libera' fedetasyonu, bir beyanname 
hava meydanını bombardıman et- neşrederek, totaliter devletlerin tn· 
miı1l<'rdir. Savoia 80 tıpinde bir bom- arruzuna uğrayanların zaferinden 
bardıman tayyaı:esi tamnmen imha emin olduğunu bildirmiş ve büyük 
edilmiş ve diğer tayyareler de ciddi Brit~nya ile müttefiklerinin göster
surette hasara uğ~tılmıştır. mekte oldukları gayretlere kar§ı 
Avcı tayyarelerinın refakatinde bu- h 1 ~ 'f d tm" t" 

Yeni tarihi telrikamiz 

Orduları 
durduran kadın 
Ya.zan: İskendcr F. Sertelli 

·co~vamı 4 üncü s-ııifede) 

Macar - Yug<ıslav 
dostluğl. 

konu§madaki asıl yenilik, Roosevel· :abrini ziyaret 
tin kendi kendini de geride bıraka- A, ı (Telefonla) _ Maarlt Ve-
rak bu kadar muazzam yalanları bir kili Hasan - .Alı Yücel ile Oazt 
a"ada toplamasında ve objektif Te~nstitüsü talebeleri, bugün 
tarzdaki muhakemelere bu kadar cet: giderek ölümünün 12 ncl 
kati suntte dimağını kapamasında· yılqü münasebetile Maarif Ve-

B d 1 (A A ) B dı kll!Unin kabrini ziyaret etwıı ... u apqte · · azı r. d "'""i 

B ık hf·ıı · M y B let' ro.simde, merhumu sevenler-
a ar. ma ı en, acar • ugoslav u münasebetle Oeutııche Allge- cen.kkep kalabalık blr knfile de 

dostluk muahedesine, herne baha- leine Zeitung gc;zetesi §U mütalaa- ı:ıulUtur. 
sına olursa olsun, Almaoaleyhtarı fYüri.ltmektedir: ~~--------·•-. 
bir mahiyet atfetmek iste.ıektedir. l:loosevelt bu derece kindar tarz· f ' 
Budap:ştc siyasi mahfillerı,Alman- ddhareket etmek ve Amerika mif- e demeli ? 
Y~. v.e İtalyanı~ cenubu §~"nin vik1 !et&; bu suretle harbe sürüklel'J1ek 
muhım ~evl.etı .arasındakı. cstlugu, ıçin nuhnkkak çok asabi bir vazi
anlayış zıhr_ıyetı ve tam bır mpati yetttı· 
ile karşılamış olduğunu tebııjz et- N ~r. . . .. 
tirmektedir. Macar - Yugosla dost- hur al\tausga?e gazet~ı, ReL~Cu~-

(o spikeri Bay cCağrafi:. 

ğrafi> 

lunan duşman bombardıman tayya- aY.ran ıgını 1 a e. ış .ır. . . 
releri dun Malta üzerine bir akın j f·ed . .ın:.syon, Hınt mıllctıne hıtap 
yapmışlardır. Hasar olmadığı gibi in- ede ... e1t, mücadelenin devamı ıçın 

Cumartesi günü .d
1 ~u. . • tenu· etmektedir k bun ~evl~tltini son derece tehlikeli bir 

ı e.mesını n u sıya v· · d·· ·· k • • 

1 v Avrupanın bu kısmında Ih RC,seveltın Amerıka Pırleşik/ 

neşre başliyoruz Mihver devletleri tarafından 1 lü- • ı;, • <tı;:ete uşurme . ıçı? en n.e-

dememeli; 
ığrnfi> 

iim••••••••••••~ ı t ı·kk. d·tmektedir. zaketsı': bır tarzda hakıkotı tahrıf· l zumu e a ı e ı ten çek n d•v• · '- _ı d' 
ı ;ıe ıgını aı;ay-.;ı,e yor. -~---------..J 

nca da zayiat kaydedilmemiştir. J bütün yard ·mlarda bulunmasını ta· 
İki ç cuk hafıfcc ynnJnnmıştır. 1 lep etmiştir. · · __ .... 

demeli! 
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1 
'' Ba,malıale" 

mızcla mevkii Otobüsler l Tem z 1 iŞ eri 1 Ticaret Vekili lzlrtJmdan 
saraanıza ... 

ıs.., .. , w .. .-iP tec nw Yakinda kati karar . .1..1! _ı b. .. k Yakında tedkiklerde bu-;: =-=~·F..::-.;m·:: . verilecek Katlı..ayif nue ır çop ya ma lunmak için latanbala ..:=. ~ y:.. ... 
bir da....,.,. -- ıa.......... ....___ . d ·ı 1... selecek ..... mil• nei h .. ,,. 

kirada w-· . .... - ... ... Am ... dan İataDbul belldlılll h Ttnftl ınşa e ı eceR diyor. Gmteleri .: ... -::.... 
prçi .W. ol ,_ - bir llırlııst salmıa IUm aJm•eak =· 19lD Şehı1mt.we1rt Ticaret VetlleUrıl aid tiW lıııılmak illis ..... Wıiııl .... 
~ : ';."':,== u otobtıl 18_ ~ lMl l8De8l bUtçesl yaz, kıt yirmi Ura tlcnt aJma••n· müewlelerl tedtit n tettlt wget •melen •~ı... Hdlllııi .p 

Fminim ,. Pi iri • deniıa ~ ~ Veld.Ietl bu h11- için ıumrJı]dara haf]amıft,ır. Her nı ve tedrlcl smette terfi etmeıe- ber~::"''~ pim!! micl...._ baa çantw ppm 
~iirkit·in+'ri lq tr ... ~· smı&a ·.~ vetAieU ile temu ~ fube ft dalıe Dıttyaçlan hak- rlnl mftnasip g&llJm' BDlb ft- ::eıı!Jor veWe' mertezıerl İltan- hsp ~ kAilll hık • n 
olct-"mm ..ı ko buııa Un ft 1.lııdldlr.= beledl7ealnden bat- ..._...ıt maır. • balda ınıı . itba!U 1hrlcM bir· da yeni Wr çm,. iMA ..,. Bilıı'li' ' ed~ •1tlwiııN eeçirmsk _,_ b.. 1• de kendi. hesapla- kında a.y-•mma teklif. rllen Ücret 1S 1Je 1'1,1 llra UUlll .. lltlerl ile~': m~e komilrODU· tii111n , ... ı > L .,; imllllil. ... 
....,...... miidekkik ve eclilt. h• ~ otGblıl getirtmek ıotn Jer yapacak ve bu tekllfter datntl dadır. nun tamdan ve karartarm tatbikatı U. Ye ıraJıSt iri + b ı lılilıl 
..._ zipde gazete fm ' - 1 ~~ ~~ .:;: mcilm8Dda tedldk edlld1lden son- Yeni -. ~le 'ttskildar ile ya)andan alt.tadar otmaJrtadtr. Ve- yapllı.ronnai. Hatta cJL • .. 
ela-miyet atfec:lecektir. c:w-da --plm c8ftbı vencetur. ra _yeni sene bütçesi hazırlana.- ve ~çap iskeleleri de kil blrllklerln faallJettni de ptmdan titiiad• ,.... ..... kiiıdMa • • 
llaptımmn ve dütünc• ta Mft !1fı1ıtit &.eılCU7e*ıln bart9tm atıo- cald:lr. d tamir edileceldfr. tedt1t edeeektlr. Bil tedldlder bldlk- Wr puıte de dmıeıiw htl 1 ıwnwni bir aynaamı buJM:lıkW. ~ bb ..... ııılıll& !il 6a pll.n& aJınmı.rr. • e • lerlıı daha J11 ltkllde çahf!D•]•n için Şimdi ~ iMi 7ati .... 
liNüzel kaleıe .Jd .... ilMıreler, ~ getbtllecelt otobllW Belediye, şe1ır1n temizlik işleri- Lodos havalarda Kaclıköyüne hazııianan kanun proJelerl ne all- endilbiliai d ... am,. ailillm• 
Bizans vak'anüvialerinin ru __.... ha' \ +da Dahlllye veWetlnln t.eım- ne fazla ehemmiyet vermekte- çöp mavnalR yaııapmadıimdan ~ ihtlklra genlf bir tetllde çabpyorlarmıt- Tilllıa 711Plaiwn 4M 
ri gabi. icap ettikçe, wrlar sonra, :! ~~d~mıge:: .,!:: dir. Bu sebeple bütçede temizlik bazan Kadıköy(lnün çöpleri gün- mücadele açmlftır. Her hatta tesblt ,,....ım.. kiPla ı...ı .. ..-tel.. 
satır satır veaiku ~!8!'ak. kullan~la~ fl v...;:ı telbıt edİım1ftL ot.obO. sa- işleri tahsisatı arttırılacaktır. Te- lerce sahilde beklemekte ve bu edilen ihtltlr vakalarınuı 8Qln art- Her halde f .. hir ..,- olmva ... 
bu. ne bevealendll'ICı bir tahmindD"I tacak Am~rikan flrmalanna bu evsa.f . . .. .. .. .. w suretle bu havallnln sıhh tini makta, bu rakamlar mucadelenin şl.d- l'f!k ••. 

Türk bayatını anlatmak bmusun.. gösterUecektlr miziik mudürluğünun yaptıgı a detlendirllmif olmaauıa bir delll o~- y ea ıüüadeki laiitiia ........ 
·~- u. '- bo b" • esildir Ec- · tekliflerin hemen hepsinin tabak- bozmaktadır. Hem bu mahzuru tak mektedlr. Vekil, f t mu- 'bö-' tütün L~ıt.....1-- •..ıd•~ 
~ e auı zan azım n • J kaldırın ...... h de ileri .. rakabe komisyonunun toplantııannda ,..e ..__ u ---
dad makale yazmannt. clarbuneael Ba71"anı münaaebeti e kuk ettirilmesine çalışılacaktır. ~ em de bütun bizzat bulunarak çalıfmalan g recek- soma gidip ~: 
aöyl~; roman yumamq. bikar.e- f" k 1.. . . şe~ teşnifl etmek üzere Kadı- t r. - Cnffd'ler a. Mhife çılenele"'9 
yi b.;:. fıkra çerçevesi clarbima aı- ıat ontro u Temizlık amelasi, Slmdiye ka- köyünde nümunellk bir (çöp Gıda maddeleri &tıei"dlnlıı teabit diye aonnalu•n:, .A,tk .ao ...._ .ı 
kııbrnı1t. 1453 de latanbulan mü- luzlaadınlıyor dar gayri muayyen yerlerde ba- yakma fınm) ~ Bu edllecetını ve memlekettıı her tara- 11erler? Kft ...._mi? Lan..-
dafaaaına çalqanJann aur yiibeldi- Bayram münasebetlle bazı tıcaret- nnmakta idiler. Yeni bütçe ile suretle ~ .. .r1.wc- .JIN-' de. -•ze fındat·'-ayni ~~tın ean

0 
ol•MI]!~- blımt ı..r. m•rle... Mah ... llk W 

- · k ba • _ı___ Mu hanelıHJD flatıeı1 Jiikseıtmul l.htima- ·~, ~-u "' DUi ... B. MııMUtu Jcmen'in .un.IUllJU· tütün kij.dJ W• Ilı 
gınde m~ tu b tarihe ~......... • ll IÖ9 lalu &JJJıar1* tant:rol işine Beyoğlu, Emlnöntt kazalannda döldllmtyecekttr. la P11fl ba yoldalrl tedklklerıe de alt- amiyet ..._ &;i8~=~-
~Ti?. or~~ ittinık ...:- ıııs verDecektJr. 'ncaret vetAletı kon- amelenin muntazam surette ika- TemizUk vasıtaıarındall: olan bdaıdlr -.....:. o - ,.- . • 

ermua. - ===eın .,... trol )flerlnde ~acaklann tecrll- tm k - bl • • • C 2 
yi yarım aabifelerile •• ::)° :iı..... beU memvlar aruınd• seçllmeslne metlerini temin e e uzere • kamJQDtann ve anw.özlerla de Tiranmy Ucrat·ı ~etelerin.. ~ ........ 
•Azim bir cellk oW.. .. > ~ lııoc:a ..,_ emıetta, Jlenl memmtar bir rer bina inşa edilecektir. arttırılması muvafık gör(l1milş. ı ı ~!ler l:iireceiis. 
bir m~ ima ... ..-. Antp- mGddet fiecriU>el1 memurların yaıımda T 1 llk eı-ı-•- yazın üc- tfü• ugıe poatuı. F.n kuvvetli 7.._. 
ı. B.idacla Mir At )'Is Wlap çalıftmlmattadır. em_L __ am '™'llll ...... lar, en doira halterler, içimi ._ 
meydm a•liıımitl•· • Oemeeh retleri arttınlme.kta, kışın azal- Elde 15 kamyon vardır. Bele- yeni tarife nafia dereee süet bir uw. .. 
p•yitahlan .... ,... ........... ParaoHf .,.,1881• tıimakta idi. ucretlerdekl bu ka- diye. ileride beygirle çekilen ara- komiaerlig .. ine verildi Kahvelerdrı ............... ... , • 
tlea ~-' Ewlira ç.a•· ·' 9t1 ı l\U rarsızbk y:fizündeıı amele uzun balan tamamile kaldırarak çöp lanıı birbirine tö71e ikramM ......_ 
1aiırinci c:iWi... BirL.. Hai m.ıa. müddet bu vazifede kalmıyordu. nakleden vesaiti tedricen mo.. duldaruu aörecsk•n Biri: 
iiçiiw:iıı. otmucu, lı:ulancı .... ?... '" lzlik "dn-1;;,;;.ü le · ı ·· 1 ti ektir Tramv&7 ücretlerindeki kesir para- - BW ...... ~ --T .. 
Nerede? ... Türk ~ ta IOD B. Proet bir proje ... em mu u.u.'66 ' ame nın or eş rec · lan taklırmak. lata farla g&etilmek- diye cftinclen ... tek' w ,.._ 
lrir iki nesil içinde lsbmbahıı anlat· hazırladı mm bldncl ve ltlnc1 mevırı arabalar pzetNiaai ... ... 1 • w 

w L--•- -'- a. L - - -' R • R KÜÇÜK HABERLER ı lçln muaJ')'m birer tıcret alınmak. ak- .__L -~-' • ...:____ ~-maga ,,...IMIL - aam, s- tanna biletleri l.hdal etmek lçbı -ucu ,,. .aııııı ıwww ....,.. ._. 
,. H.Jkl, o.m.. Cemal, Felek. Kari m ektubu elektrik ve tramvay umum mOdllrlü- c:ek: 
Hikmet Faidun. Cemal Refik, illa tlbdmlr.de yapdacak pa1'aflt tule- *Galat.ada bir mobll:ve fabhkaaın· ttınö.n hazırladılı yeni tarife, Nafia - e.c..www .ı..lim. .. S. ..... 
La ... ,.... &--ı:.-=- arn •Jft Janıt. • - B. ~·un eet1 Tablm bfl&ll d& çalıfan Dimltri testere maklneslııe \"eklletının phrlmlzdetl komiserine tan. ........... _..,_._ -· •• 

...-;r- aramn •uvallt gördQthıtl )'UJmfoo ellnl kaptırarak :yaralanmıo, polis ta- b• -ııı-ı..... Komı.r A.. 
... mi.'>ewalsridir. F.ar.t itiraf tık. 1111iebaw kulenin tam Jertn1 rafmdan tedavi için hastaneye yatı- Sıhhate muzır ır ıa n•&~· • tedkWertn1 ,..,_ ..... uıeld &ıir .., ..... 
edelim ki hiıll ~ Y• ; !Wlf'lll 'bir proJs hutda1mlkr. Bu nlmlfb,r. tll*ntartfe ... ~e~l-etelA=d, ~~n B":!!" - W ı sde .... ı tla ._. 
... mliıftmı: ililJ'i ailıu*. pavJ.,. san kule. (İn&tl ııal Jerl) ., •• - ..... --w. '': ....... ·- ............ -

Bltiiu ...... ımlaıw w.ı ... nfD dem. m&teJecclh ~ tummda * Çınar lamlnde bir mot6r enelkl ftl'~C:e~=: ~ ~!nr!P!:h te==-~ _.., ... ~ 
mai• icbar ettikleri menuı.. iater JlllPllao*tu'. =ek :ct;:ı. =!11 = cel:lnl. •hhW saıarıı oldalmıu muntıt görilldültl anı1111dı1Jndn Y.W lııir ,..ıe .... Wr ka f 
irtemes, --.;,.... ı..-w laa7a· Diler:= J""= ..:::::· öalerlnd9 lodonn llddeUndeıı JwaJa göstereı:ı bir lbare yazılmış. Halbu- tarifenin ima bir zaman lolnde tu- koc.mclaa tikb-t eHilW slrlı• 
bna dair k " dw aı...r. Bir die. ::- da IHd•b~ 1J]ttınlmUI U: oturmalfjlu'. o mada tesadüfen ora- Jı:t tas asdı dunl)'or. TabJ! bana dit ve lade edUecetı muhatkak gM- aanus: 
teltiWle. Aeh- ha,..._ aH.!rf ~lftır .• Bmılar yıkıldıktan dan geçmekte olan DenlQollan lda- dikkat etme)mler, doldurup dol- uıror. -Efmdim ÜprQı IOD ....... 
---. ....._ ......U 1aa7111 ..e..Jarı. .sonra. 1ma.r pllnı esaalarma göre sa- resinin bir romortôl'O, cÇınarı motö- durup içiyorlar. Neteklm benim artbrda. Cünch? alb paete W. 
Gaeteler La..::LL.o.. .. -ı!-1..i. ---- lımm tanztmlne tJe:?anacattır. ' rünll ,aadürerek kurtar.IJUlb..r. görimiin önünde dört vatandaf yeniden otomobil _., _ _, ~,.- ~ ,. bu zararlı mayU mideye lndlrdl. E•lerde Wr h.,u pıatw?' a .. 

~.:L~~~ ~~-,.:..~~ Nl~~:nec;. ~~taş~~de~~r Detll taa çıtartmak, mademkl liatiği geliyor t.Jıid olrıaiıs. G-o im tirplli tilla 
b~:- 0 

~-.;--et de. 1.m n -.~- Macariatandan gelen Şlfhanede otçumusa caddesinde ba~ lçilemezmlf, hatt& au)'ll kesmek Bu hafta İstanbuldakl otomobil ve blıla • tö• Çili c•ı 
..... .._, .u -- - ·...,,,. •• Jik •1 .... I yan Emlnenln apartunanlannın ba- 1cab eder. CR.> 11stik acentelerine yeniden otomobil _Ay dünldi pnteyi İclİll liııl1 

betti. Hem uır-. bunlar da im· nummıe 1 aç ar calan tutllpnak suretue birer yangın L J ve kamyon lAsttltl gelecektir. Llstlkle- Halbuki ben oıul Kallaimjnı ..... 
na ha...& laı.biliaden f9)'1sıdiı IWk ~.Jl- &7 iptıdaaına kadar Maca- -.ı ....... cı olm,...__ da derhal ve•• ... n • •• • rin maliyet fiatlert acenteler tarafın- l'__! a c ._._.._ .n.. 

t1stan11aıı nflmune olarak gel lllç .._........ -..- J ....., B } al dan tesbit edllmlş fiat miirakabe ko- )'an te nın» romamıu - eca;(lllo 
wiade lwJıı • - tar- ittirllk et• , ____ ,,. en - 1tla1ye gnıplan tarafından atet sön· ır sara ı ınang uzerı· misyonuna blldlrllm' ,.,..ır. Komi""'on dam. bibi baha. -. deiBM ..._. mit· !-...JI ___ ...._ hlilW ,.. ~1.a1 ....... tarı bir h&Jll yek1Uıa halli dilrlllmtıf«ir. d•• .• b• ı..: -so• ~J ..:::.ı__. 
le 1 ...----- u:..s.u Aln-cl oluyordu. Sabia çıJranJabUecek mlk- ne Uftü, trÇO& lAstllr fiatıerlnl te!blt ve llln etmif- bwafır. delil de ........ --"79 1CNJ1ii 
Lamttla- t illa... ~ tarda 1B»ılan bu ithal İstanbul gilm- * Hukuk fakülıeat talebesi bayram U. Yeni l.Aatlkler geldikten aonra ye- din j'Lo. 

Ruimir. 0.- Cemalla 7almt C.. rilkler bat mt\dUrlt1111ntln nazan dit· tatıılnl geçlrmet üzere Ankaraya gi- yerleri yandı nl fiat tesbitıne lüzum hasıl olmıya- TrılNi ,...._ pHlıl• clellt 11-
=~-=.::..-::.=t- U... =~·=== ::ekti. seyahat şlmdllik geri kalmış- Dün, Balatta fecl bir yanma hadi- :~nı::1~re~uteber tah aettiıatmcla da tiitiD lriilMı 

De gilmrütler bqm04ilril bllZat Dl8I- * Dün lodol yQrinden Adalarla ö!r olmUftur. Blr ::ı~e: Baa talrll lahlpled l&atut ~- ._ iıılif ds edlı ı ıktir. Bir ı ·ı Pli 
Demek ha tan henls dolmannl guI olmaktadır. Macarlltandan nUmu- Kadık6ytlne vapur lflemelllfltlr Va isminde blrl, m - dıklannı bahane ederek arabalanm .fMıLa....cl, ld PDC ked-

hile. •. Ltaalaul dlflll& mitealllı bir nelik ll1ç ithal etmet t8te)'en eczacı. parlar, Kadıköy Yolculannı Haydar: ri ;dır~•lm:aıı m-~ .!~7- uzaıc aemtıere g6tilrmek istemiyorlar. tanda k~ 1mJaimaa -
lr.ac ~ .....,...ı.,. bikbe)ıtr Janıı k~ aldıklan milsude P&l&J& Olta larda. . ._, ma · er, ,......._ '"""" a LlaMlc tenlatlnda bm.u. ba huua nz.ıcak: 
,..._. •urila yincl•l 1 f ,_.... De atııa. edlbumeldıl. lDctda ime- rmJ4 ıaınm•tt.a iken ıtne w talmUI dm önilndt wtuıaca.t. takal ahiplerf.. Ben luet M..._ 

'-:. !L..- :...--.1 ,. tıedJdldlr ~. Glllarlk- M •-~ ı ve ant olarak manpluı n.ertne )'11.. n1n llstik bulamadıklan yolundaki - , • 
-.-... ......... h--.. ~ ıerm bu mtidahaleat aon on bet gOn aarif Vea&ıeti yeni varlanıp kalımftır. ömer, flY hallı:ı lddlalanna meydan verllmtyecettir rmdm h rr•• icn ..,_wa. 

aeçeıo mi! Ve ...._ ..... • .... 1gtade Macatkl te nimunellk 8" li8eler 8 .,.aealE had118den habel'dar o1UDe11a tadar Llatlle lhttJ&Cı olan otomobil 
0

ve icin ı...lit"" rnnnl ._t MldW aar'•ıı ...,. • nanm hemen ııem. h1o m ılN•nı w bir çok yerlerindell :vaıımıttlr. İle el tamJ011 sahipleri acenteıen mllra.ca- =&==üle tirpkitjıiıa. •. 
niahelta W - ·ı· ielli (7 .... lndlrmlfUr. Gümrükler ldarest nUmu- lılaaıU VeWeU, memleketin Use koyan W>ıta, ömert alır yaralı ola- at edlp lAstiklert aldıktan aonra ne aauteı.in 7mi ...,n,111 ..... llliıı.:-·~ 
kew ı ...- a)'lllı ........ ~~_!0"1'"11 PIJWda ~~ımas1n& ='";:~1 ~:.-.:n:~S: ~:; rak Ce?Tahpqa hutaneahıe yatıftmf- mı.ıctar llstl.Jc satın aldıklarmı hih'tret da •• ..- eabrlmt obt vilr 
mit) ""•klıf•, T_..._, t. -""'"'" mt\.saade etmiyecek · -'-ve her vllA-tln lhti,,..,.ını sor.. tır. cbdanlanna ~. Ba •- cEdeW,at ilitlıda it lllıılııt 

• L - ....... .r.._L-- .._ ,_ ,,_ nlls '-ıMmM' lliı 1teMMrf -..._ 
... ......., ..._. - ,._.. mUftur. Gelecek cevaplardan sonra - Ut ........ cAıllia .,. •• • •-•.-
dli t+ •.ı llmici w.,ik ......_.. Ecnebi t ba mürebhi• hangi vUA:vetıerde llae açılacalı tespit B ·ıkın kt 1 d yıp hariçte .satmalarına mani oluna- b" ı Is Weei tarafmdD .._.._.;. 
aiYil ha)'lllı tlrılıi .... b•, sds- e aSI • • edllec~. Yeniden açılacak llseler &ZI l e ep er e caktır. _... bmnl z i ..._ - "" 
....__ icia llir Wür thnec:ek yeler hadud hancıne ıs dir. Bazı ortamettepler liseye tah- kızamık vakalan görüldü l . .

1 
• _.., ki.._. 1a ' 1a... "Dılıi~·-""~~· ..........._ --L- ıhvorlar vll eclllecek ve bu sene 9 uncu sınıf ıvıçre ı e ticaret Hikmet Ferid-,,._r ı . ll&ve edllecetttr Bunun ıc;tn Ml büt- Bazı llkmekteplerde talebe araamda • li -

MiirtaJ.W Ahme.t Ruitn, .. .. Bcnebl tebaaa olan mürebblyeıertn çealne talıaisat konacaktlr. istanbulda kızamık vakalan gnrtllcmıtl haber treQll yer --·-·,.·-·------.-.. ._Ya ...._ ...., M. T. A. ...., hudad harici çıbrılmaları haklanda da yeniden 1k1 lbe açılmall l.httmall almdıtından maarif sıhhiye mtlfet- İsviçre Ue olan tlcar1. miina.sebeUe- Elektrik idamri iaı-*:aıeill-
(M.dsa tıscllilc .. -- -111.a vedlmlf karara lstlnaden İstanbul kuvvetlidir. tiflerl mektepler! kmıtrol ve talebeJl rtmıs gittikçe lnk1l&f g5stermelttedlr. • • • • 
kad.) "'....._ ,....._ .........,.?. zabıtaa bunlann bir ııstesüıl hazırlı· muayene etmele bafJamışJardır. Hu- İsviçrelller bUhaasa ham madde ltha· letlı tannp TeMili 

Yeal ~ w•.... .... .... Yarak kendllerine tebllgat yapmakta T akailerden ıikiyet talık çıkan mektepler dezenfekte edil- llne fazla miktarda ehemmiyet veri- oetirtiror 
Wr t- ıanicle w..... 8ea de ve on bet güne kadar hudud haricine mektedir. yorlar. • 
edehiyatiam icin ha Mlwda Wr di- ~tmalannı blldirmettedlr. PoU. me11- arbyor Talebere yapaları tifo 8fllarmın kA· İsviçre bir 1kl haftadanberl bizden 
leii ilsri ıfjıe • kezleri de anıca mıntakalarında ıcab Taksllerden 370 adedlnin çallflDUl nunu.aanl sonuna kadar 1JaDal edil- yaptatı 1tha1At& kaqalı)c olarak mem- ~jjjj·l:~ 

JW. • eden tabk'bt.ları 11pmektad1r. Bun- l.cap ederken 20 taksi tamir lçln gara- meal tararlqtınlmıltır. tılmıektep lekettmıze klft miktarda ihracat ya- mek için eleld:rtk ldarUlnll\ 
M.W~ !""a• • ~ 1a.rın kati yetiina hentlz te.mıt edll- Ja çekild111nden 350 tak.si sefer yap- talebe mevcudu l9betı tnsur blnl &e9• pacak tekle ılrmlftlr. Bu llbeple 1t1 ara balan vardlr. ~r, 

...,.. -.. T-.... ._ dllllci memqtır. mıştır. tlllnden her maarif heldmlJM mı bet bük6met ara.mıda )'8l)llacü yenl ti- güntfl ihtiyacım 
eserlaiui WJs.. arıt* • eW ' r. Taksller haktında vllAyetin Anka- blnd tuıa talebeni _ _. caret ant•p111nm blraıı enel tatbl- yettedlr. İdare bandm..... ~· 
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Hollivut dedikodular1 
Hedy Lamar ikinci kocasından da ayrıldı 

Yeni fi/imler - Marlene ne yapıyor 
Hcıllıvuttan gelen haberlere 

g<'re Amerika f1liınciliğ1nin en 
genç ve en güzel yıldızlanndan 

Hedy Lamar kocasından ayrıl

mıştır. Bu boşanma yalnız Holli
yutta değil, bütün Amerikada 
dedikodulara sebep olmuştur. 

Hedy'nin perestişk!rları artiste 
hak verdikleri halde birçoklan 
genç kadım haksız bulmakta ve 
tenkid etmektedir. 

Hedy Lamar henüz 22 yaşın-

dadır. Çevirdiği !ilimlerde büyük İngifüJerin garp çöliinde İtalyanlardan esir ettikleri yerli askı"rler üsera karargahında çok n~eli 
muvaffakıyetler kazanmıştır. Fa- ,·akit geçiriyorlar. Yukanda e5İrler uzuneşek oynarken görünüyorlar 

kat her şeyden evvel güzelliğile İs•içrede çıkan Jouınal de Genevc Sı'd ı' Barra nı· askerler, yiyeceksiz kalmak tehllkl' !-
meşhurdur. Bu genç artist Holli- gazetsi Libya hududundaki son muha- ne maruz bulunmaksızın .evvelemirc!e 
vutun en güzel kızı sayılıyo:-. rebelr hakkında blr miltalfıa neşret- su kaynaklarını işgal etmek geriler !e 

mektedir. Gazete diyor ki: h k t' • f' • eml.n bir nı.ünakale hattı tesis ctmı>k, 
Fakat güzelliği nisbetinde ıjl· .İtalyan askerleri, Mısır se!erırtln are e ının ne ıcesı: ve ilerileylşlerlni metodik bir şekılde 
mank olduğunu iddia "'denler ilk safhasında İngiliz askerlerinin Ak- tanzim eylemek mecbur.lşethıctcd!rkr. 
vardır. deniz sahill boyunca Bollumdan Bag- M k t Jdu Sahil boyunda donanmanın yardımile 

bağa, Bagbagdan Sld1-Barahiye ve ısır ur u belki bazı muvaffakıyetler elde edlle-
Heôy ilk defa olarak iki sene oradan da. Marsa Matruha süratıe ge- bilir. Fakat memleketir. iç tarafları iç-

evvel evlenmiş, fakat bir sene rt çekildlklerlnl görmüşlerdir. Derken gal edilmedikçe bu avantajlar meşkuk 
sonra kocasından ayrılmıştı. Ara- İnglllzler çöl arasından general Vilso- İ .

1 
• ha kalacaktır. 

nun kuman<Jasındaki kuvvetle ansızın ngı terenın va taarruz- şimd1k1 halde general Vilsonun r:ı-
dan çok zaman geçmeden Ame- taarruza geçerek İtalyanlar tarafın- larile ıulh istemeğe mec- arruzu, tedafüi bir maksada mafor-
rikanın tanınmış senaryo mu- dan'organl..ı.e edllmlş olan sekiz müs- tur. Garbi Mısırı İtalyan taz:>'İitıı)< "n 

tahkem ordugahtan üçünü 2aptetmt.,- bur olması muhtemel ve tehlikesinden kurtarıyor, m·,1111e 
han-irlerinden Gene Markey He ler ve buradan açtıklan gedikten şi- "'·ıd· etkCırını tatmin ediyor. IngıJ.ı , ı ın 
('\'lenmişti. Kan koca çok mesud mal istikametinde yürüyerek sanyet degı ır Mısırda va:z.iyetıerini snğlamlaştırı~or. 
goıiinüyorlardı. Fakat şimdi Hasheibat'a doğru sahil yolunu kese- Herhalde mareş 1 Grazlyanl, mmn bır 

· rek deniz kıyılarına varmışlardır. dan katıyen iz'aç edilmeksizin ita!- zaman için Mısırın istilasını duşunr-
birdenbire ayrıldıkları haber ·;e· Sidi-Baranide bulunan İtalyan ge- yanlann tecem~ü noktalarını bom- mez. Mısırın istilası, Sldl-Barram 'e 
riJmektedir. nerallerl için Mısır t.oprdında dur- bardıman eden Ingiliz donanmasının ccnubuşarkidekl vahalar muhkem bır 
Boşanma davasını ..._ mak artık bahis mevzuu olamazdı. ı.ş beraberliği sayesinde büyük bir öl- surette tutulmadıkça. mümkun c'a-

" Onlar için yeg!ne kurtuluş çaresi, çüde kolaylaştınlmıştır. B. Eden, Ka- maz. 
rnış ve kocasının kendisini ihmal Hedv ı.amar kuvvetlerinin Solhım~ Te Bard!aya hlreden dönüşünde Yeni ZeltmdaWar, Italyan kumandanlığı. Mars •• -Mat-
€ttiğini. ek.ser geceler eve gelmr:- • dcatıarını temin etmek için doğudan Avustralyalılar, Hindliler, hür Fran- rah ve iskenderiye istıkametındr. ~rnı 
diğini ileri sürmüştür. Genç ka-1 mazsa dört hafta, kocanız ola- danslı bir filim çevirmektedir. batıya doğru bir yarma hareketi sızlar tarafından takviye edilmiş olan bir teşebbüse başlamak isterse. işe l"!i-

yapmaktı. Eğer general Vilson, Sldl- İngiliz ordusunun kudreti büyük mlk- tinden başlamak icnb eder Fa:zln o a-
dın mahkemede demiştir ki: rak genci tedkik edin. Evlenmek Bu aıtist yeni filiminde çok dans Barrani'nin garblne zayıf kuvvetler yasta arttığını söylediği zaman bu rak Llbyadakl İtnlyan ordulr.nnın 

- Gene ile 14 ay evvel tanıs- gibi mühim bir şey bu kad:ır edeceğinden bir düzine ayakka- çetırmiş olsaydı, İtalyanların bu sözleri pek nlkblnane telflkkl edilmiş- Habaşistandakl İtalyan kuwetlrnle 
mıştık. :\'tuharrir sevimli \'e ta- zahmete değer. bı ısmarlamıştır. Eleanor so!l yarma hareketi kolaylıkla muvaffak tı. General Vllsonun, general Wavell'in birleşmeleri, Akdenlzde vaziyet ko-

olacaktı. Fakat İngiliz generalı büyük yüksek kumandası altında kazandığı künden değişmedikçe bugün. i:nkiın-
nınmış bir gençti. Uzun uzadıya Kulaktan kulağa deveran eden Broadvay Melady filminde 10 çift mlkya.c;ta bir hareket tasarlayarak muazzam muvaffakıyet, B. Edenin sızdır. 
tedkıkc lüzum -görmeden evlen- rivayetlere bakılırsa artist Regi- ayakkabt eskitmi~ti. Artist Hol- başarmış. Baskın hareketi tamamen sözlerindeki doğrulu~u lsbat eder. Almanya, şlmdlllk Balkanlaıla ~i
me teklifini kabul ettim. Aldan- nald Gnrdner isminde bir gen<;le Uvutta en çok ayakkabı satın tesirini göstermiş, ve gerilcrile muva- S1d1-Barraninln cerl alınmnsmın mali Afrikadaki askeri harekütı tali 

sala hntlan kesilen İtalyan işgal ehemmiyeti nedir? ıngilizlerin Sidi- bir ehemmiyette telakki ediyor, h:ır-
mışım. çtinkü kocam benimle 1 fazla samimt münasebet idame alan sinema yıldızıdır. kuvveti tehllkell bir vaziyete düşmüş- Barranlyi geri almakla Yunanlıların bin neticesini ıngl.llz şehirlerinin trh-
alakadar olmuyor. - ediyormuş. Hatta Gene Markey lerdlr. ilk tebUglerdcn lstıdlfıl edllcbi- Meçovo'da. muvaffakıyetlcrı ferda.sın- rlblnde görüyor. Almanlara gôrc ın-

d w • • bo Marlene ne yapıyor? l leceğlne göre İtalyan kuvvetlerinden da Arnavutluğa girdikleri gibi, Ingl- giltcre bu darbelerle. sulh ısteme{je 
Gene Markey, mahkeme huzu- bunu haber al ıgı ıcın şanma. • . . bir kısmı Llbyaya ricaı. edebilmiş, mü- !izlerin de sürntle Libyayı istila ede- mecbur kalacaktır. işte bu seb,,.pten 

runda çok kibarca hareket et- yı kolaylaştıracak bir vaziyet Marlene Dıetrlch Hollıvutta tebakısı lse sllAhlan, mühimmatı ve cekleri neUcesint çıkarmak hatalı dolayıdır kl., hava bombardımanları 
mtş ve bütün kabahati yüklene- almış. bulunmakta, fakat .filim çevir- yiyeceklerile beraber esir edilmiştir. olur. Afrlkada şartlar, bambaşkadır. şlddetlendirlliyor. Bu hesab, do(lru 
rek: yeni filimler rnemektedir. Maamafih artist İtalyanlar, geçen eyhllde, Sidi-Bar- İtalyanlar, Sld!-Barraniye taarruz et- mudur? Herşey aleyhinde bulunduğu, 

rnniyi işgal ettiklerinden beri, bütün mezden evvel nasıl aylarca hazırlık- Frans:ı. terki sllfıh ederek mütarekeyi 
- Hedy'nin hakkı var. 14 ay· ı Hollinıttan gelen haberlere gö- elan bütün Amerikada meşhur- mıntakayı askeri hareUtın ikinci saf- larda bulunmak lüzumunu hissetmiş- imzaladığı ve İnglllz Somallsi.nl ttJrlı.-

dan beri evli olduğumuz hald_ e re stüdyolarda büyük faaliyet dur. Birçok ıevanta \'e kadın haamda bir hareket il.ssil olarak kul- lerse, İngillzler de ayni mıntakada as- etmeğe mecbur kaldığı sırada mul:r.-
Janmak için dikkatle tahkim etmiş- kerJerlni muvafrak:ıyetıe neticelenen vemet göstermiş olan İngiltere, harp 

ııncak on dört geceyi tvde ge-;ır-1 hüküm sünnektroir: Bilhassa tuvalet eşyası fabrika lan kendi· lerdl. ~te. İngilizlerin bu mıntakada bir mukabil taarruza sürmezden evvel talihi kendisine daha güler yüz gös-
dim Fakat bu, vazifemin ve ca- bugünkü harbe dair !ilimler çev- sine müracaat ederek Marlene milhlm miktarda harp malzemeleri haftaıarea hazırlıklarda bulunmuşlar- terdiği şu sırada terki silfıh edecek 
ıı.~ma tarzımın icabıdır ... demiş-ı rlliyor. 'ı;.raııa. ce Re. er.y.:. ''Hücu.m Dietrich markalı levan ta ve saire ele geçirmelerinin sebebi budur. dır. mi? Böyle birşey gayri muhtemeldir. 
t General vıısonun bu hareketi, tıı- Bardlanın, Marsa Luch'un ve Tob- Yeni hfıdlselere 1ntlzaren Sid!-Bar• 
ır . .. ,Araba.sı:-ı ısmınde bır filırn çevır- satışa çıkarmaları için anlaşma- kenderiyeyi hareket üssi1 olarak ittl- ruk'un cenubunda bütün mıntaka çöl- rant harekatının netıceslnl hülft~a 

Mahkeme ıki tarafın bu sozle- mektedir Uzun müddetten beri 1 1 Art" t b 1 d haı ne dü•man h:ırb gemileri ta. rafın- lüktür. Bu tnmtakada llerllyecek oJan edelim: Mısır kurtulmuştur .• .. . · ar vapıyor ar. ıs un ar nn ,, 
rl uzcrıne boşanma karan ver- filim faaliyetinden uzak kalan .. h·. k* t i t k. t di . . mu ım ı:ır em n e me e r. 
m1ştir. Yalnız reıs artiste hıta- Sylvia Sidney de gene harbe aid ı • b' B d' d 20000 'f 1 
ben şu sözleri söylemiştir: ve: "Anaıı iSimll bir filim çevir- va~~-rleşn~md~a~:1~ır~j:klev~~~ ita lyan ar. yanı lr ar ıa a 1 a -

- Ayrıldığınız ikinci kocanı~- mektedlr. 

dafaası için o kadar lüzumlu olan 
bu yığın]& malzeme esrarlı b~r tarz
da Grazianinirı elinden çıkmı,tır. 
Gnnimetlerir. ancak küçük bir kı&o 
mmın listesini tetkik edebildim. 
Bu lisled. 1 OOC kamyon, 120 top, 

la tedkike lüzum görmeden ev- Myrna Loy ile William Powell çıkmış v~ çok rağbet kaza'nmış-I m"u'dafaa hatf 1 yapıyor yan muhasara edildi 
lendiğinizl söyliiyordunuz. Yeni· gene birlikte bir filim çevirmeğe tır. Aynı zamanda Marlene ço-
den evleneceğiniz zaman hiç ol- başlamıştır. EJeanor Powel de raplan da .satışa çıkanlmıştır. 

. . 
BU ~ŞAM 

SARAY 
Sinema s ı 11 da · 
Btlrt!N BEŞERİYET 

Sinemanın şimdiye kadar "\'Ucude 
getirdiği en büyük içtimaı filmi. 

•• 
GUNAH-
KARLAR 

Şaheserini göreceksiniz. 
FENALIK.- İYİLİK.- NİÇİN ... ! 

GANGSTER'in RUHU ... 
B-. Rollerde: n AŞKIN VEÇHESİ. •• 

SILVIA SİDNEY - JOEL MAC • GREA 
ve bÜ)'Ük bir §ehrln büttın gizll hayatı ···•••••" 

CHARLES BQ YER Yalııı~~1:ı~ı:.ır Sanat 

CLAUDE'ITE COLBERT Neşeden yaratılmış bir harikadır. 

L A L E ' de GÖSTERiLEN 
DUŞES PETROVNA 

(T O V A a i C> 
Onlann kudretınden hayat alan bir fa}ıeserdlr. 

Oöaterllen tevkallde raRt>et dolayıstle bir hafta daha devam edecektir. 

[Programa liHveien: ...._ Paramunt Jurnal 

lz 

Mevlut 
Sevgili babamız Bolu mebusu Emln 

Cemal Sudanın vetatının kJrkıncı gü-

l nü müı\ase-betile 3/ kAnunsanl/1941 
cuma günü öğle namazım mütealnp 
merhumun ruhuna lthat olunmak 
uzere Teşviklye camllnde. mevlüdu şe
ri! kıraat ettirileceğinden bütün ak
raba ve dostlarımızın teşriflerini rica 
ederiz. Merhumun kızları 

Atıfet Suda, Necdet Suda 

Tepebaşı dram lcısmı 111111111111111 
Gece 5aat 20, 30 da 

A p T A L 111 11111 İstiklal caddesi 
komedi kısmı u 

gece saat 20.30 da 
1 

''"""' FAŞ >. H A Z R ETLE Rİ 

*Yeşllay cemiyetinden: Cemlyeti
mlzln y1rm1 birinci yıllık kongresi 
1941 aenesi lklnctkAnunun beşlncl 

pazar gilnü a.at 10,30 da Cağalotlun
da Eminönti Halkevl tıalonunda yapı
lacaktır. Azamızın te~rlflerlnl ehem
miyetle rica olunur. 

KÜÇ()K İLAN 
okuyuculanmız arasında 

EN SER/, 
EN EMIN 

EN UCUZ 
vasıtadır. Alım, sahm, Jr:i. 
ra iflerinde İş ve i~çi için ia
tifade edinix. 

(Baştaia fı 1 inci sahifede) 

Yunan ve İngillz ·tayyareleri büyük 
bir faali.yet göstererek İtalyanları 
Lln - Elbasan yolu üzerlnde ve civar 
mevzilerde aRır zayiata ufratmışlar
dır. 

{S..tarafı 1 İnci sahifede) 70 tank, 600 mitralyöz vardır. 

B d . "dd ti b b d ı Gıazianinin Bardiaya herhanıd 
ar ıa tı e e om ar ıman b' d bb.. .. d b 1 · d' A " 1 · · ır yar ım le§e usun e u unma• edılmekte ır. ynca tayyare erımız . I k • • . d b"· 
h ·ı · · t f d d ıına m&.nı o ma ıçın ıcap e en u-ve arp ııemı erımız ara ın an a .. h ] kl 1 

b bal B d . • h · b ·· tun c.zır ı ar yapı mıştır. om anaı;ı ar ıa ıe nne ugun . .. • . 
toplanınız tamamile hakim bulun- .. ~rhlı .. kuv~e~lerm başar.dıgı ı~~c~ 

ıYun;ınlılar gayretlerin\ Lin önün- maktadır. İtalyanlar bizim ateşimize butun şumu1u ~le anlayabılmck ıçın 
de teksif ederken Italyanlar Linin mukabele için cenup müdafaa mın- cephed;k şartları göz ö?üne geti~
şimall garbislnde kain Sibenik dağın- tı:.kasına 28 lik bit top yerleştirmiş- me~ lazımd~r· ~talya~ rıcatıntn su
daki mevzllerinde toplanıyorlar. Yu- lerdi· . Askerlerimiz kendi araların- ratı ve gen~ .. bır mıkyasta olu__şu 
nanlılar, İtalyanların yukan Skumbl da bu topa cBardia'nın gülü> adı· t~nklar~ ve ~ıge; ?r~balarn çok agır 
vadisindeki son mevzilerini zaptetm!ş- nı vermişlerdir b·: vazıf: yuklemıştır. Bu arabaları 
lerdlr. Italyanlar burada ağır zayiat . . . .. .. .... ekseriya ateş altında tamir etml'k 
verm1şlerdir. Pazartesi günü 150 İtal- . ilen İngılı:: P.o~t~larının g?rdugu icap etmiştir. 
Yan sonuklara dayanamıyarak teslim ,,ler hayret verıcıdır. Zırhlı bır dev· S •. h f .. d hl k t 1 6 • k J N 1 ...... T b on uç a ta ıçın e zır ı ı a arın 
Olmuştur rıye o umuz oe gununu o ru- b 1 ] • k · · · . l su ay arı ve er erı ço çetın vnzıyet-

c h . 1• t k d "un cenubunda, bır talyan tayyare I .. .... . I k I ep enın meu.ez mın a asın a, d d . . . B d ere gogus gerınış er. onserve et er 
Moskopollsln şimali garbisin de dün mey l anınl al geçi ırmış!1!· u bmeyb an galetalar yemişleı ve havaların o 

· ıaı 1 bl .. lll k b' evve ce ta yan ann ınısın om ar- f I.. ğ b I I I yan ar r a.uvve mu a ıl taar- d . . k 11 d kl b I t ena ıgınn ra mer. ara a arının a -
1 ruzda bulunmll§lardır. Yunanlılar bu- :mar. ıçın u .8~ 1

1 
· arı aş ıbca ady: bnda yatmışlardır. Hiç yolsuz böyle 

nu bekliyordu ve düşman ağır zayiat yare meydanı ıdı. talyanlar ura a b" .:ld 1 b l b"I k 'del 
50 b b d 

ı ! ço c ye unu u a ı mc cı en 
verdirilerek püskürtülmüştür. muntazaman om ar ıman tay- .. k .. I b' . t' a· t k d' 

Y:;.resi bulunduruyorlardı. mu~ ~ !r ış ır. ızza en ım ge-
Harb!n en kanlı çarpışmalarından c.eleyın hır kunı fırtınası esnasında 

blrt dün gece Kllsura mıntnkasında En ileri hatlarda bulunan kıtaln- yolumu kayLederck bir araba için-
olmuştur. Gündüzün Yunan Başku- nn ;;-,şesini temin eden müfrezelerin de kaltlır.ı. 
mandanlığının verdiği vazı.releri ya- faa!iyet..i de her türlü takdirin üstün- Mütemadiyen gelen takviye kuv· 
pan Yunan kıtalan geceleyin bir sün- dedir. Yollarda uzun kam ... •on kafi-
gfi hücumunda bulunm~lardır. BÜ- " vetleti ileri müfrezelerimizi teşvik 
tün gece muharebe devam etmiştir. lelerini geçtik. etm~tir. Muvasala hatları uzadıkı:a 

İtalyanların kamyon ve top gibi TraLlustak·ı ı'leri hareketı'mizin deHavanın açılı: ve parlak oluşu Yu-
nanWara yardım etmiş Ye Italyan terkcttikle.i harp malzemesinin top- vam etmekle beraber ağırlaşmaSI 
mevzUerl zaptolunmuştur. Gün ağar- !anması hala devam ediyor. Öyle beldencbilir. Bardia muhasarası bir 
dıR"ı zaman çok kıymetli mevzller anlaşılıyor k~ Trablusun ileride mü- yıldırım muhasarası değildir. 

1 Yunanlıların eline geçmlf bulunuyor- ••• .................................... , Hava sahasında, İtalyanların bat-
du, Buna benzer ve muhtelit' şartlar den fazla. kalınlıkta karla örtülü ara.. lıca hava f aa]iyetlerinin hedefi olan 

1 altında ileri hare•etıerlne dair cep- s b 
henin her ·ıarafimannabcrier gel- zlde ilerlemiştir. Topları, erişilmez ollumun son bombardımanı üyük 
mektedir. zannedilen tepelere bir kere daha filolar tarafından yapılmıştır. lıal
Sahil ve merkez mıtankasında bu son ııskerler şıı1.Jannda çıkarmışlardır yan tayyareleri f ngiliz gemilerinin 
dört, beş gün içinde ynpılan müşterek Bu tepelerden topçu ateşine Uğrjiyan buraya erzak çıkarmalnrınn mani ol
hareketıer İtalyanların Tepcdelen ve İtalyanlar şaşkınlığa uğramışlardır. maya çalışmışlardır. İtalyan tay)are 
Kllsuradakl mevzilerini çok fena bir Cepheden gelen raporlar şimal filolarının hı kadar knlaba1ık oluşu 
vazlyete düşürmüştür. Kllsurn - Av- mıntakasında bl.lhassa menzil teşkl- tngiliz tayyarelerinden ve tayynre-

ı lonya yolunun bir kısmı Yunan top- !atını medhü sena etmektedir. En .1 . d k d k kt kl 

1 
lihl t cı erır. en ne a ar ·or u arına 

çusunun ateşi nltına girmiştir. Şimdi sarp yC'rlerdrn yiyecek ve m mma b' d J'Jd" F"lh k'k S 11 ·· • 
ır e ı ır. ı a ı n o um uzerı-

şimal mıntnkasında yeni dağl:ırın gonderibnişUr Halbuki t:tpted!lcı'l 1 b' i 1 h fi h 
zaptı, cepheden gelen raporlarda bü-ı b:ızı köylerde gorulmüştür ki. ltal- ne ge en ır ta ynn ava 1 0~ a 1 

yük blr menkıbe olarak tnvs!f edil- ~anlar !k~nd!l_:r nı b~ lrmrk için J...""l'd! br~~bt· Vt". 14 de nv tayyare.s.ndC'n 
mektedlr. Piyade ekseriya bir metre- ve kopekler! oldurmuş.erdir. 1 murekkeptır. 
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bilhassa Bulgaristanla İs, İçredt do 
!aşanların bir makesi olduğunu ce 
vaben söyledim Bu şa.> iaların ıt 
memleket menafii mü~terek s:n. 
zararına olarak bura efkarı u'llumı 
yesinde asabiyet \'e endio.:c u; an 
dırmaları tabiidir. 

eğlence fırsatı addetti~i yılbaşı gecesine hazırlanıyor, 

onun bir an enel gelmesini sabırsızlıkla bekliyor, ve hepsi, keklik 
avına çıkmadan evvel silahım it ina ile temizliyen. fişeklerine 

koyacağı barutu ayarlıyan, çantac;ım tanzim eden bir avcıya ben

z!Jordu. O gece neşeyi gözünden vuracaklanna emindiler ve ha
kikaten vurmamaları için de biç bir sebep yok gibi göriiniiyordu. 

Fransada yiyecek sıkıntısı gün j diririm. » 

geçtikçe şiddetini arttırıyor. Di.in j 1 ? N_isan 194?. tarihi~?e Roma• 
gelen telgraflar bu yüzden yeni dakı 'Yunan sefırı Harıcıye Neza
gıda maddeleri bulmak üzere fen ' re tine şu telgrafı gönd_erdi: . 

b b d ·· kk b' k . ı «Korfu hakkındakı şayıalar ıs-

Korfu adası hakin
daki şayialar ve bu

nun doğurduğu 
endişeler 

Yunan Başvekilile 

İngiltı:..eye gelince, B. Graçİ) e bı 
devletin İtalya ile ınünaseb •. tımızır 
düzeltilmesini daima tavsıye etmek 
ten hali kalmadığına dair kati te 
minat verdim, gerek İngilteremn zr: 
'.ek Fransanın geçen teşrini en eid< 
ltaly~ ile Yunanistan arasında ma 
lıim notaların teati edilmeıo.i m una
sebetile göstermİ:< oldukları hara· 
retli mem?uniyeti kaydettim. hal· 
yo.n sefir; lngilterenin samimi olma· 
dığında ısrar etti, Yunanistanın bu 
kadar rekabet uyandırmı;, ac. k de 
recede küçük bir devlet olduğu hak· 
kında\d mütalaama karşı sefir, Yu· 
nanistanın cografi vaziyetinin ge 
rek İngiltere ve gerek İtalya için f ev· 
kalade bir ehemmiyeti haiz o l duğı.. 
cevabını vereli. ıo 

Onlardan dün rastladıklanma: «Yılbaşı gecesini nasıl ge
çirdiniz?» diye sordum. Ancak ikisi: «Harikulade! >) üst tarafı: 
cıBerbacl! » cevabım verdi. 

Filhakika ne~eyi bulamamanın ilk şartı onu ısrarla aı·a· 

maya kalkmaktır. Hazırlıklannı tamamladıktan sonra ava çıkan 
a,·cının. istediği kuşlar<Ian bir kaçını indirmesi mümkiimlür. 
Fakat neşe avcısı hemen daima çantası bo~ döner. 

Yılbaşı gecesi girip çıktığım bir kaç yerde neşe avcılanna 
dikkat ettim: Aynı eğlence ha,· ası içinde biı' masanın etrafına 
toplanan insanlar neşedı>n kırılırken yam başındaki masada otu
ranlar somurtuyor. acı acı düşüniiyorlardı. Eğlenmek, neş<>len-

mek i~in her şey var, yalıuz neşe yoktu: Dört gözle bekledikleri 
gelmemiş, ısrarla aradıktan neşeyi kendilerinden bir kanş ötedeki· 
ler bulmuşlardı . Fakat nasıl? Onu istediğimiz, muhtaç olduğu· 
muz zaman nasıl ele geçirmeli? 

Neşe, hiç beklemediğimiz anda çıkagelen garip huylu iyi ~ir 
dost g~bidir. Mevcucliyet i kalbe f erahhk Yerir ve bir an, gene 
halıersızce çıkıp gider. Sizi yaJmz,:yapayalnız bıralnr. Niçin gelmis-
tir? Neden git ti? . 

Neşeli olduğunu söyliyen adama neşesinin sebebin i sorun uz. 
Ce~·ap verenıiyecektir. Şevket R ado 

-™"''i!~ii""~t'iö 

er a ın an mure ep ır oınıs- rarla devam ediyor. Eııgün de Flo-
yon teşkil edildiğini bildiriyordu. ransadan buna benzer bir hal>t'r al
Fakat vaziyet bu gibi suni gıda 1 dım. İngiliz maslahatgüzarı da ken
maddeleri bulmakla halledilemi- ı di ~onsol.osluklarından bun."". _mü: 
yecek derecede mühimdir. 1 masıl malumat almıştır. Hatta ~ımdı 

hedeflere Girid ve Yunan denizın-

/ talyan sefiri arasın
daki mülakat uzerine 
R. Metaksasın Roma 

sel iri.ne telgrafı 

Fransa 1938 senesinde 14,040 deki adalar da ilave ediliyor. ___.,_ 
ton donmuş et ithal etmisti. BU··! Vaziyet ıjİmaldeki hadiseltı den için elzem bir unsur sayılamaz. Bun
n un üçte ikisi Madagaskardar. 1 sonra şü~heli. bir mahiyet alm'.ştır. d an başka İtalya, b öyle bir tecazü
ve Fransız müstemlekelerinden. \ Bu hadısele.rn~ ~lrı;anya l ı::hınd_e ze karşı kendimizi müdafaa edece
.. t b" . A . t' B .

1 
d 1 muhtemel bır ınkışa11, İtal~·aı :ın nt- ğimizi bilir. Ekse1ansınız, bu hu

HÇ .~ lfl l'Jan 111 ve rezı ya an I; etlerine müessit olabilir. Gürültü- susta en küçük şek ve tereddüdü 
gelıyordu. Ayıu zamanda 10 bin süz bir teyakkuz gösterilme~i Ja- i.:ale etmiştir. İtalya gene bilir ki, 
ton konserve et ithal edilmişti. \ zım gelir fikrindeyim:» bizim müdafaamız, bize verilen ga-
Bunun dörtte biri Arj~ntin ve imza: Politis rantiye binaen garp devletlerinin 
Uruguaydan, dört t e ü çü Fransız 1 Acaba hakikatt~ . ne o_luyor~u} otomatik müdahalesini icap ettire-

rnüst emlekelerinden t e · dT- / Roma Yunan sefırı aynı tanhte cektir. 
d mm e 1 1 Korfu hakkındaki şayja)arın mem- Bugün de mevsukan öğrendiği -

yor u bc..ları hakkında yeni tafsilat veri- me göre, İngiliz ataşemiliteri İtalya 
940 senesinde ithalat şu mik· ı·y.?r ve İtalyanın dahili vaziyetini genel kurmayına bunu hatırlatmış-

tardır: 6000 ton donmuş et, 3000 ı;oyle_ anl.<..tı ı ordu; tır. Buna binaen Korfunun i~gali 
1 cŞımdı şu sual akla geliyor: Bu tasavvuru, ancak İtalyanın harb~ iş· 

ton konserve. Bu hesaba bakılır- şayialar~n meml>aı nedir} Fikrimce tirak için daha geniş bir kararının 
sa ithalAt ücte iki derecesinde bu hal>er, kahveh~nelerd~ ~~-mon- unsuru olarak düşünülebilir.> 
azalmıştır. den mahf"Jl ... rd e cereyan eden siya- ' , . imza: Politis 

si ve- askeri münakaşalardan <loi- Bu devamlı . şayia ve haberler 
~ransa 938 senesind~ Fas, Cc- ma değildi ·. İta lyan efkirı umumi- üzerine Yunan hükfuneti İtalya nez

zaır ve Tun ustan 800 bm baş ko · ı yesi, · iki kısma, yani ateşli faşistler- dinde bir ~ teşebbüste bulunmağa 
yun getirtmişti. 940 senesinde bul I~ se~siz muhalefete ayrılıyor. Fa.:. lCarar vermişti. Fakat Yunan hüku
miktar 150 bin başa inmiştir ki ş syerın . hayalperest uametfuruş- meti, bu teşebbü!te bulunmazdan 

li b t d 
.. ·t · b t' d d"r 'ı lugc, tesı. uyandıracak bir şey do- evvel A tinadaki. İtalyan aefiri B. 

aza ş eş e or nıs e 111 e 1 · g~urmak · t d" f d ·· h l' C Y B k ı· H · · ıs esey ı ay ası şup e ı raçi, unan aşve i ı ve arıcıye 

İmza:: Metaksas 
İt.alyan sefiri B. Graçi R oma), 

gidip ,geldi. Atinaya döner dönmı.-2 
Yunan hariciye müsteşarı Ma, rud; 
zıyaret ile eski teminat? tekrar etti. 

Yunan hariciye müsteşarı B. !\fa, 
rudis bu mülakat ve teminatı Ro
ma Y~ınan sefaretine çekti~i teh?raf
ta şöyle tasvir ediyordu: 

Ro~ Yunan sefaretine 

Patates yetiştirirken toprakta 
albn bulundu Nebati yağlı maddelere gelin· ı küçük Karfuyu düşüneçelc değil, Nazırı B. Metaksası ziyaret ederek 

ce, bu hususta da vazivet hemen · esk~ . p~rolala~dan beri_ nazarı di- Korfu hakkında dolaşan ıayiaları 
kasında geniş araz.isi oı.ın Corbett is- hemen et gibidir. 938 . de 34 bin ka~ını,. uzerlerın?.e teks~f ettiği tatlı İngiliz propagandr1sına atfetmiştir. 
mlndc biri ölmtiş ve bu arazi iki o>«- t · ~ . . . obıektıflere" donecektı. Faşizme Yunan Başvekili1e İtalyan sefiıi 

Okuma kitaplarmın hemen hepsin
de şu yolda bir fıkra vardır: Çitçinin 

0 on _zeytın yagı ıthal ed1Imışken karşı bedbin ve bozguncu bir nazar- arasında vukubulan bu mu··ıa·katı B. 

<İb\Jyan sefiri kısa bir mezunı) et 
ten sonra Romadan dönerek heni 
3 mayısta ziyaret etti. ftalyanın Yu· 
nannılflna karşı hasmane emdler 
beslediği hakkındak' şa) ialardaıı 
haberi olduğunu, fakat bu ri,·ayet
leri cidd,iyetle telakki ed ebilc;ce· 
ğimizi h:ı;; bir zaman hatır ve lıa
yali:.den g~çirmemiş olduğunu be· 
yan ederek Romadaki görüşmeleri
nin neticesini bana bildirmek arz1.1· 
sunda bulunduğunu ilave ettı . 

birl ölüm döşeğinde yatarken oğulla
nnı çağırmış: «Tarlamda bir define 
saklıdır. iyice araştırıp bu defineyi 
bulun'!> demiş. Çitçinin oğulları taı-la-
nın her tarafını güzelce kazmışlar, 
toprağı alt üst etmlşler, fakat define-
yl bulamamışlar. Buna mukabil. tarla 
iyice lşlenruği için tevkaM.de bol mah
sul almışlar ve o zaman defin enin ça
lışmak olduğunu anlamışlar ... 
Anıstralyada bu fıkrayı hatırlatan 

bir hfıdisı> olmuştur. Bailarata mınta-

luna kalmıştır. Baba. oğullarına bu-
rada patates yetiştirmelerini ve top- 940 da 15 bin ton, 851.000 ton la bakar diğer kısmın ise, nazarla- Metaksaaın Roma Yunan sefirine 
rağı iyice işlemelerini vasiyet etmiştir. araşit yerine 500 bin ton 143 0011 1 rını haki! • endişelerini doğuran çektiği şu telgraftan dinliye1im: 
Bu vasiyet üzerine çocuklar işe giriş- ton kopra yerine ıo bin ton ith~ıl I noktalara dikmesi daha tabiidir. Roma Yunan sefaretine 
mişler, t akat ilk sene iyi mahsul ala- d "l . t" D" ~ . Esasen birçok meslekdaş1anm bu 13 Nisan 1940 
mamışlardır. e ı mış ır. ıger bı~· t_akım yağlı hc:.berin asker· mahfillerde de do- «Korfu üzerindeki İtalyan tasav-

İkinci sene arazinin diğer bir kısmı- maddeler hemen hıç ıthal edile- ı !aştığını bana temin ettiklerine bakı- vurları hakkında İtalyan sefirini da· 
m kazarken burada sarı bir maden memiştir. lı ·sa, sokakbrdan bu merkeze de- vet ederek dikkat nazarını çekmez-
görmüşler ve tedkikler yapnıcıı: bunun j . . . •. 1 ğıı, faka· bu merkezden sokaklara den evvel o, Romaya birkaç gün gi-
alt ın olduğunu anlamışlardır. Iki kar. Son aylar zaı fında ıtha!at he-· al settiğini 1 abul etmek daha tabii deceği beyanile benden bir müla-
deş bu araziyi birkaç milyon İngiliz men kamilen durdüğunctan bu olur. kat talep etti. Sefir, derhal sözü bu-

Romadaki mükalemelerinin neti· 
cesine göre İta]ya, hiç olmaz•a •im
dilik katiyen harbe karı mak ni' e
tinde değildir. Bilhassa Balkanlar 
hakkında İtalyanın arzusu bur, 1ar· 
da hiç. bir suretle ~ulhün ihlal r dıl· 
memesi merkezindedir. Fakat baş· 
ka biri her han~i harp tcsebbü'lİM 
girişirse is değisir. Bu takdirde ita?· 
ya, kendisini müdafaa etmek rv·c· 
buriyetinde bulunacaktır. 

lirasına .<:at:nışfardır. ista tistik evvelceden hazırlan-ıl. Hususi bir şayianın ayni saatte rada da dolaşmakta olan şayialara 
- --- -------- mıştır. E sa sen Fransa artık h a- ltalyanın d ört bucağına yayılması getirerek hükumetinin bize kan;ı 

2 6 Saat Su." re n konferans · t hl b" t 
1 

° 
1 
tasavvur edilemez. Binaenaleyh bu dostane niyetlerini beyan ve bu şa-

B. Craçi, Başvekili de zi~ aret 
ederek yukarıki hususatı tekrala
dıktan sonra şunları ilave f"tmıştir: 
«İtalyanın büyük bir de' Jet sı f .. tılt 
müddeiyatı vardır. Bn müddei) r.tı· 
nın tatmınini müna~İp zamanda İ•tı
yecektir. Fakat İtalyanın haktı~ı:Ia 
teminat vereceği bir şey vana o da 
bu taleplerinin Yunanistana 'c da
ha umumi bir surette Balkanlara 
katiyen müteveccih olmadı~ıd ır 

nc en ç ır sev sa m a ama- . · • h k A b" · 1 A ı t ı y • • · ~ayıar;ın !ayası ve ya ut as erı ır yıa arın manasız o up ta yan • u-

. .. Erkekler arasında en büyük kadın 
ouşmanı Skubiak adında bir lehli mu-
8iki profesörüdür. Bu profesör geçen-

cilğını görünce birer ikişer gitmeğe maktadır. mutfakta pişirilip kotarıldığını da- nan dostluğunu iyi bir nazarla gör-
başlamışlardır. Nihayet salonun ta- Yivecek sıkıntısını arttıran bir ha muhtemel görüyorum. miyen ve iki hük\ımet arasındaki 

de Amerikanın bir şehrinde uzun bir 
konlerans vermiştir. Konferans ta
mam 26 saat sürmüştür. 

mamen boşalmak üzere olduğunu gö- amil. de Fransanın yine k l~ 1 . Sımd= şu sual akla geliyor: Bu şa- münasebetlerde itimadsızlık hüküm 
ren mütcbakı dinleyiciler konferansın d . t . ·' ce mı.:ı<_ yıa ciddi bir düşünce mahsulü mü- sürmesini her vasıtaya başvurarak 
yarım kalmaması içln nöbetle gidip esı emın eden başlıca yerlerı- dür, yoksa baladan bir maksadı arzu eden İngilizler tarafından çı
gelme~e başlamışlardır. nin Alman işgaJi altında olması, .rr.ahst sla uçurulmuş bir şayia mı- kan1dığını kaydetti. İtalyanın mut-

Musiki profesörünün koı1feransmı 
dinliyenler de tabii kadın düşmanları 
idiler. Fakat bunlar kon!eransın uza-

~onferans pro!esqr~ iimid ettiği b uradan işgal altında olmıvan .dır? He,.ıef ve gayesi nedir? lak surette dostane olan niyet1erin-
~~~ıceyl vermemış, aksı tesir yapmış- yerlere hic- bir şey gelememesi~ir. r- K,orfunu~ i!ga.li: müstak.il bir. oh- d~n asla ,üphe etmediğimi, esassız- İtalya, lngiltere aleyhinde h •. ~br 

girse b ile İngiliz füsü o]ma<lıko;a 
Yunanistana hücum etmiyccf'l.:ur "' 

, A - . • ~ I J,ektıf tclakkı ~dılemez. İtalyanın lıgınl tasd ik etmekle beraber bura-

Boşanma hakkında istatistik İmza : Mavrud~ 

~eıs:la Fransanın tereyag, pey- bugün Arnavutlukta işgal et- da da dolaşan şayiaların İtalyada, 
nır !htiyacını hemen münhasıran tiği vaziyet nazarı itibara alınırsa, Vatikan mahfillerinde, gazeteciler 
Normandie denilen şimal vilayet- Korfu adas. Adiryatiğin emniyeti klübünde, ecnebi memleketlerde ve ı 

Amerikada, yeryüzündeki boşan- ı ya 74,4, i .sviçre 70,7, Almanya 65, Es- leri temin ederdi. Burası şimcti . 
~alara dair bir istatistik neşredllmi§- tonya 63.6. Fransa 50,7. İngilterede Al . li l Şımaı denizinde devriye vazifesi e• • • ı • l B ··ı"mde korkmu' 
tır 1 ta . ' k 932 . 'tt' man 1sga . altınAn...lıı·. E .... çok yaparkeı1 ueri do-nmı'yen 1n· gil'ız hava ır ıngı iZ o ur. en o u n - urum, · s tıstı senesıne aı ır · ve boşanma pek azdır. 100 bln nüfusta h b b ....., u.c;ı.u ıı Ç> ölür:ı insan• yükseltir. Ben ba•ka 
uzun mesai neticesinde tanzim edil- 9 4 dür · u u at temin eden yerleı· de ae7 ,kuvvetlerine mensup genç bir zabitin ınışt!r. Istatistiğe göre 932 senesinde J . . ne meşgul vilayetlerd ir o:; eşyası a!·asında annesine hitaben ya- tayyarec• • türlü olmasın• istemiyorum. Dünya 
muhtelif meJnleketıerde boşanma ıoo Boşanma rekoru Amerikadadıı-. Bu- · zıtmış bır mektup bulunmuştur. Sade, iSi• o kadar geniş o kadar ebeclidır ki 
binde hesabile şu nisbettedir: 1 rada 100 bin ıülfusta 145 boşanma va- Görülüyor ki Fransa Hariçten fakat o nisbette yüksek duygularla bir iManın hayatı ancak fedak:'ırlı~ı-

. AVlısturya 100. Japonya 77,4, Leton- kası olmaktadır. k . dolu olan mektup, içinde askeri her n· •. n an n esı· ne nın de.-ecuilc ölçülebilir. DLin\ 8'- . 
pe az yıyecek maddesi getirebil·· hangl bir sır bulunmadığı anlaşılması k" · b" d ı · ımscnın ız en a amıyaca~ı bır 

Ayakkabı t:nüzesi 
Almanyada Ofenbab şe.hrinde büyük 

bir deri ve ayakkabı müzesi \'ardır. BU 
Dlilıede. muhtelif memleket ve mtllet-

. lere aid çok eski zamandan pek çok 
ayakkabılar mevcuttur. Son zaman
larda bu müzeye eski Mısırlılara ald 
ıoo çift ayakkabı . daha getirilmiştir. 

~öiltıiklc müze en eski ayakk:abıları
ihtıva ~den öünyanın zebgln ayak-
kabı muzesi olmuştl:lr. · 

Müzeye getirilen eski Mısır ayakka
bılarından bir çifti 6000 sene evveline 
aitmiş. Bunlar, blr mezarda bulun
muşlardır. 

( GüNUN ANSiKLOPEDiSi 1 

Adıröyatük. <dlenö~o 
İnglliz. filoııu Adriyatlk denizine 

artık mütemadiyen giıip çıkı Bi-
zi V d.k .. yor. 

m e~e ı gotfezi de dediğimiz bu 
deniz, Italya He Balkanlar arasında 
'Ve 131.500 kilomette murabbaı mesa
basmdadır. Burası hakikatte Akde
nlzin büyük bir körfezidir; Otrante 
kanaliyle İonyen deniztne çıkar. Cenu
bu şarkideki genişllği '180, şimali gar
bideki genişliği 230 kil<>metredir. En 
derin noktası 1589 met.redir. Bu da 
Otrante kanalı clvarındadu·. Suların
da 90 santimetre kadar meddicezir 
hissedilir. Kışın cenubu şarkı. rüzgfu
lan seyrüseferi güçleştirir. 1ki türlü 
akıntısı vardır. Biri, Otrante k~nalın· 

dan Balkan sahillerini takiben şima
le do~ru yükselir; diğeri ise, İtalyan 
sahillerini t akiben şimalden cenuba 
iner. 

Sahillerinin manzarası muhteliftir. 
Garpte İtalyan kıyıları az arızalıdır, 
Yüksek değildir; hatta bazı noktalar
da deniz seviyesinden aşağı kısımları 
vardır. Şarkta yani Balkanlar kısmın- ı 
da ise, arızalar çoktur. istrle yarım- ı 
adası muhtelif karakterli iki kısmı 
l:ıiribirlnden ayıra. J 

_ Şarkta gayet iyi Umanlar vardır : 1 
Fiume, Split (eski Spalato), Kotor 
<eski Cattaro) . Garpta ıse pek az JyJ 
l!man vardır. 

Menem en ve Manisa \ A nkara - Haydarpaşa 
ovasından sular çekiliyor arasında gündüz trenleri 

İzmir 1 (Telefonla) - Havaların Ankara 1 (A.A) - Haber aldığı.-
müsait gitmesi üzerine Menemen ve ?11Z3. göre, Bayram dolayıslle Ankara -
Manisa ovasındaki sular çekilmek- Istanbul arasında artacak olan yolcu 

ihtiyacını karşılamak ve halkın isti-
ted:: . Su altında kalan bazı yollu rahatlni temin etmek için, 2/1/1941 
da açılmıştır. Torbalıda Suba~ı ile tariblnden itibaren on gün müddetle 
Arapçı arasında büyük köprünün Ankaradan sabahları saat 8,20 de ve 

Haydarpaşadan yine sabahları saat 
hir ayağı yerinden oynanm~tır. J"a- G da blret gündüz treni tahrik edlle-
mir ,.diliyor. cektir. -

diği halde kendi istihsalatından için açık bırak.ılm~tı. Genç zabit ayni §ahsiy~t .ve karakter kazanmak için 

da . t"f d d kt d' B zamanda ölümü tahakkuk ettikten mekt b ı· ıs 1 a e e emane e ır. u son~a m~ktubuiı aımesl:oe gönderil- U U . gc ıyoru~_. 
Sebeple vaziyete kolay~a çare bu- mesın! rıca ediyordu. Mektup şudur: Büttin haylltlarııH sükOrriçin&. 
Iunması çok güçtür. Sevgili anneciğim, • • ~ ar,caıc: y\yip UYUY.arak geçiren~r 

v -.kayi birbirini takip eCliyor. \l~dur. ~unların fc~ak.ar~gından }n- ıhayvanl~rilan fatkh değıllı-rdir. 
İspanyada bir Amiant lçimd" bir hissikablelvuku olma- giltere ımparatorlugu dogdu. Bu ıın- IÇanÜ.timoe öni'imüze, ç-ıkan zabrnf"t 

makla beraber yapacağımız bir ha-1 paratorlukta_ .. h~rkes i_~in bir . sulh, v~ ~c~a)'~atlaT bizi tocrübc emtk 
madeni bulundu reketten geri dönmediğim takdirde 1 adal!_ ve hurrıyct muvazenesı var- içındır. fricil , alılak'ı prensiplerı ~ c-

Madrat 1 (A.A.) _ (Stefani) : sana gönderilmek üzere şu mektubu dır ve b~rada esasen diğer. her ta- zün~en ~olay yolu terkeden ıncanla
Almadene iki kilometrelik mesafede yazdıın. Bir ay ümid içinde yaşar- r~fta? yuksek. olan ı:nedenıyet se· ra aıt mısallerle doludur. Bcı;ı ken· 
hır mad 1 · h" . sın Bu müddet geçtikten sonra vıyesı daha zıyade yükselecektir. dimi bütün memleketimi tanımı~ 

en ame" es1 ır amıant ma- ı · ' 
deni k •şf tmı"stır ik· l d · l'k 1 değerli birçok arkadaclarım gibi Hazırlığımın ve yaşımın bütün her türlü insanlarla temas etm mi-

~ · ~ . ı me re erın ı - . Y • • ; • te bul d k 
1
• b " d benırr vazifemin de çok muktedir kuvvetimle mücadeleye atılmamı tıya~lı hır ınsan addedıyorum. H.up 

unan ma en, şa u ı ır amar k d · · d · 1 hdind d" M d . h a,. a aşlarıma geçtiğine kanaat ge- temin ettiğinden dolayı kendimi me- ıçın e mızacımın tamamen o nun· 
e ır. ~ enın sat ı ceman ı . . . B .., 1 " h" d" B l l 80 OOO . ..., . tırırsın. u harpte oynadıgım rolün sut addediyorum. Bunu sana borç- aşbflnı ısse ıyorum. ~u s ret e 

d b" metre murabbaı genışlıgın- çok mühim olduğunu düşünürsen luyum ve sana müteşekkirim. Senin yaşımın genç olmasına ragme'l )er 
e ır sahayı kaplamaktadır. il bu se:ıi teselli eder. Müfrezemiz Şi- yapacak başka bir vazifen daha yüzünde vazifem artık ikmal erlıl-

.. ..................................... n:ıa.l deni~i üz~r!nde ~icaret .g~mile- vardı:". Harbi kazandıktan !onra mi::ıti'.. ve ölüme ancak bir, tek. bir 
rır.ın selametını temın etmış tır ve cephe gerisi senelerce birlik olma- tcessurle hazırlanıyorum. O da kuv-

1 ti · defa keşif uçuşlarımız bir fene- lıdıı. Harbin uzamasının ne ehem· vetin tük~11diği zaman son ~f'nelerin

Tuvalet 

sabunları 

rin yardımına giden insanları kur- nüyeti var~ Bir §ey değişmiyecek- d: yanında kalara~ s;ni mesut ccl.e-

1 

tumağa imkan vermiştir. tir: İn1iliz olarak yaşadım ve Jngiliz ~.e~e!..li~i?1du. Fak at sen ~ulh . \ e 
Sana biraz acı geleceğini brlmek- olarak öleceğim. Bunun yanında hiç hurrıy.et ıçınde ya~yacaksın 'e ben 

1 le here.her bu fedakarlığı tevekkül- bi: şeyin hükmü yoktur. b~na doğ:Udan doğruya hizmet el-
le kar 1 ki ~ .. r -. Eğer dine ve bunun emirlerine mış olacagıM . Bu bak ımdan da na-

. şı ama ıgı:11 soy ıyecegım. itikadıı: varsa benim için keder yatım bo~ olmıyacaktır. 
Aksı hareket benı hayal sukutuna s . . vı 

ı uğratc.caktır. Çünkü ben vazifemi duymamalısın : aksi bit mürailik enı seveıı og un ... 

1 kı.;vvetimin son haddine kadar yap
tım. Bundan fazlasını bnıse yapa
maz ve insan olduğunu iddia eden 
de hundan azını yapmaz. 



HER AKŞAM 
BİR HİKAYE Hasta koca italyan tebliği 

Bardia'da ileri liarakol-
Kadriye okudu!İU kitaba pek ziyade' dın hemen h1zmetç1s1 .Ayşeye seslen- lari arasinda çarpİ§ma 

merak sarmıştı. S~hffelerl çevirdikçe dl: 
allikası :ı.rtıyordu. Bu klt:ı.b garip ruh- - Kız Ayşe_, Tavan arnsmıı. Çık- t 
ıu ınsanlıır üzerinde meşhur bir Ulm Orada falaka Aletı var_ Onu al aşatt talyada bir mahal 1 (A.A.} -
adamının yaptığı tedklk.lere ald bir indir. tozlannı slL temlzlc_ Akşam Jtalyn:- orduları umumi knrargahı
cserdL Genç kadının blr nrıılık gözleri bey eve gelince falaka hazır olsun... nın 208 numaralı tebliği: Bingazi 
şu satırlara lllştl: Ayşe şaşkın bakışlarla Kadriyeyi hududu mıntaktmnda faaliyette bu-

e-Bazı lns:ı.nlar zülQm, işkence gör- s~üyor, onun dellı:lp dellrmedlğinl lunan topçulıınmız düşmnnın oto-
mekten ddeta zevk duyarlar. HııttA gözlerinden anlamak istiyordu. Fakat il 'L _ • 

daha Uerl giderek şunlan söyllyellm. genç kadın gayet.ciddi idl: mobı &ollannı muess.ır .surette a!C§ 
Dayaktan tokat yemekten hoşlanan - Haydi, haydl- dedi, ne duruyor· altına almışlardır. Bardıa ce;phesın
insanlar c:İa varılır. Tıırlhte kendlsln1 sun-. K~ falaka 41ethı1 getır... de dü§Ulanın ilcıi karakollarımız
kamçıln.tan ve her ko.mçı darbesinden Ayşe odtı.dan çıktı._ B1r müddet son- dan birine yaptığı bir hücum, tardo
büyiik bir zevk duyan kraliçelere blle ra falaka ile beraber içeriye 'girdL dilmiş~ir. Ciarnbub mıntakasında. 
ras gelmek mümkündür. Bu nevi ruh Blzmetçi kız da.yak Aletfnln tozlannı ce~eyan eden diğer bir muharebe 
hastalığına müpteırı. fasanlar için nlnılş, onu .iyice temlzlemlştt. • • cı kı ı hl 
tartaklanmnk, hırpalanmak, çimdik- Genç kadın artık son derecede netıc.esın e ta .arımız: _zır . 1 0~.0-
Ienmek okşanmak kadar, belki de on- memnundu. Akşam Fuad evine gclln- mobıll~.L taI:v~ye. cdıl~ı~ hır d~~ 
d:ın daha tatlı ve zevklidir. Bu nevi ce onu gülümsiyerek karşıladı: man mufrezesıru fırara ıcbe.r etmış
hastalığa nınzohism derler. ~Cil!: - Kocacığım, dedl, sa.na bu akş:ı.m lcrdir. Hücum ve avcı tayyare te-
kadm kitaptan b:ışını kaldırdı. Ince- büyük blr sürprizim var_ §dcküllerimiz, düşmanın makineli 
cik ka,şlannı yukarıya doğru ka.ldıı;dı. Fuad hayran haymn bakarak: vesaitinin bulunduğu mahallere kar-
Mühim blrşey düşünüyor filbl idl. In- - Ne gibi?._ dedi. §1 birkaç kere harekete geçerek 
ce uzun parmaklannı slgııra l-utusu- Kadriye kısaca.: h .. · t d' · 1 d' ' . m:ı sus zayıa ver ırmış er ır. 
na doğru uzatırken kendi kendine mı- - Yemekten sonra görürsün-. dedl 
nld:ı.nıyordu: Genç kadın yemekte ddeta büyfik Vur.an cephesinde keşif kollan 

- işte kocamın hast:ılıtp.!_ KitnP- blr heyecan içinde Jdl. Sofradan kal- faaliy •ti olmuş ve bazı mıntakalarda 
tak1. tari! ona. ne kadar uygun... Şu kar kalkmaz: ileri unsurlar arasında çarpışmalnr 
satırlar ıdeta Fuadı tarif ediyor. Mu- _ Haydi içeriye, Jçerlkl odaya ... de- k " ı · ·- A p· h .• 
hakkak ki kocam da. bu garib hastalı- dl. vu .u. ge mı~tı. . . . vcı ve « ıcc ıa 
~:ı mu eli\dır... ' Fuad başına. gelecek şeylerden ha- te1lı> teşekkullerımız kara kuvvetle-

Boyle söyllyerek sl &ını ynktl, ber.Jz o&y& glrdl. Fal:ı.kııyı görlb:ıce ri ile işbirliği yaparak dü.şman kıta-
s dire- bU.":bfitun yan eldi. Şlmdl sırt §2.Şalııdı. Kansııu.:ı. yüzüne b:ıktı. !arının toplu bir halde bulunduğu 
mtu yatm.ış, g6zl rl tl\ ni.fa., bacak Kadriye: mahalleri ve iaşe otomobil kollanm 
ba.cak fuıtune..""tltmış, kımıızı dudakla.- N''"- t ın '--~-ı•Yn .. , k f t . .. . 

1 h ,,.. - .u=Ye sen •uw:ıv..ı. ~ eş e - mıtnlyoz ateşı altına :almışlar ve 
n ara md:ın slgaı:n. duman an a ...... tlm kocacığım! ... dedl. . . • k 
halka ha.vaya. doğru yil}5scllrten koca.- bombardıman etmışlerdır. Bırço 
sını düşünüyordu. Mutfa"ka, mutlaka - ~e ıd~hbenidlm haskl talığım5 ... ı.. makineli vesait yakılmıştır. 
F d bu h talı"a tu!t.undu Daha - ay ay sa ama.- en c~-

ua :ıs 0 1 ~ --' L • kence görmekten hoşlanma1> hastalı- Düt" öğleden sonra düşmanın bir 
nlşanWık zamanlanncnı. Klltı:tye bu- ğına müptelllsın,_ hava t!::şekkülü Avlonya'ya taarruz 
nun ikf~rkı1• .. nt:ı vnklmııştıll. BFlı' ~gudınn yüuzunü - Şaka etme Allah:ı.şkına nonoşum. etmiş ise de derhal müdahale eden 
man ·ur u ırna · an e u... z - Böyle hnstalık olur mu? b h · · h .. d f b 
nü, sol yanağını çenesine kadar çlZ- - İnk!ır etme_ Hiç lt.lrazsız şu fa- 1 a rıyenın l ava m~. a aBal . ahta~ya-
mlştl. Knn revan içinde .kaldığı halde laknya yat bnkalım!._ an ve ~v.cı a.~ı~ız, .. uç c. eın. eım> 
Fuad kendisine: _ _Ne falaka. mı? Aman şekerim... tayyaresın. duşurmuşlcrdır. Bır hal-

- Blrşey yok K:ıdriyeceğlm... Yu· _ Yat_ Yat falakaya._ sen dayak yan fırkasının tayyare dafi batarya-
zum zerre kadar acımadı. Hattı\ o ka.- yemekten hoşlnnm:ı. hastalıı;'llla. tut'- sı da diğer bir Bleinheimı düşürmÜ§· 
dar kl benl okşuyorsun ~nnnettim. kumun.- Yalan söyleme, 1nkür etme, tür. Bütün tayyarelerimiz. üslerine 
Yıılnız senin tı~aklnnna b~y olma- yat aşağı •.• Sen mazohistsın ... Ne sak- dönmüşlerdir. 
sın ... Kınlmasm. ·- demlşti. lıyorsun? ş A k d k d .. b 

Evlendikten sonra kocasının bu has- _ Y.'ııllahl değilim karıcığım... ~rki fri a a ayde eger ir 
talığa müptelA olduğunu gösteren bir- - Oylesin ... Yat_ Dayaktan hoşla· hadıse olmamı~r. 
çok vaka.lara d:ıh:ı şahid olmuştu. Me~ nıyorsun Sen mnzohlstsin ... · Bilmez 
seıa müthiş bir kavga esnasında k~ miyim ben. Bu mesele hakkında ki- o· b kı d M . 
sının başına btr vazo fırlatmıştı. Kıı- tnpla.r derirm~n ben_, Benim cibl ıyar a r a ve anısa• 
fası. yanlan F'lladın bn mesele~ deh· 'bir insan sarrafı senln hastalığını da Atatürk ko•uları 
şetlı kızacn~ı ve belki de gunlerce anl:ıınaz mı? Yat falakaya_ " 
kendlsile konuşmıyncaAını sanmı.şU. Kadriye kocasını zorla falakaya yık-
mı.lbuki o günün akşamı Fuad, laı.- tı. Onıı mfikemmel bir sopa çektl 

rısı ile barışmak lçin, elinde kocamn.n Gen!: kndın şlmdl hergfin Fuadın 
blr çiçek bukett ve büyük bir şekerle- hayattan daha ziyade zen alması 
me kutuslle eve dönmüştü. lçln 1lrml yirmi beş daldlmınnı fa.Ja.-

Kndrlye kendi kendine mınldandı: ka b!ışında geçlrlyar._ Ne yaparsınız? 
- Eğer onda bu hastalık olmasaydı Kn.dıncağız koca.sının saadeti için her 

benim kendisine yaptığım bunca ezl- fedakarlığa razı ... 
yete, bunca işkenceye tahammfil eder Hikmet Feridun Es 
miydi? Benim yaptığım rlılmü o adeta 
zevk tel~kkl ed!Yor. 1 ANKARA RADYOSU 1 

Diyarbakır (Akşam) - Beden ter
blyesl bölge ba.ştruılığı tarafındnn ter
tip edilen •ooo metr~ mesafelik (Ata
türk t~su> yapılmıştır. Bu koşuya 
Jlmnn.stlk. lzel ve gençlik k1übünden 
8, liseden 4, Ayspor klfibünden 2 ve sa
nat okulundan 8 atlet ~tirak etmıı
tlr. 

Belediye önünde toplanan atletler 
tıım saat 10 da. buradan koşuya. basla. 
yarak yeni lise ve birinci umiınıl mü
fettlşlik blııalan önünden geçerek is· 

pa l ı 1 • 
nıne 

Yazan: NECDET RÜŞTÜ 

-1-
Bir yıl ıenc çıktım yola. İspartaya gittim. 
Herkesten onun medhini günlerce işittimr 
Benzer bu ,e1ıir cennete dünya üzerindeı 
Güller, ki senıuu. halıdır bahçelerinde, 
Yaprnk1an solmaz ne lriineıten, no karaktali, 
Gözler kamaıır rengine daldıkça uz.aktan. 

Bir yaz günü girdim bu giizel tehre .• beğeDdiını 
Y otlardaki yorıunluğu bir lahzada yendi:mı 
Görmek dileyip gülleri gittim arabaylL 
Son evleri şehrin tükenip, bqladı yayla; 
Karşımda belirmişti yeşil manzara: Köyle:-. 
Kuşlar bana hiç duymadığım tarkıyı söyl~ 
Orkestradan tabnadığım zeıvki verirdi: 
Her derdi hayahn onu dinl~rken erirdi. 

Düzgün ve çalulsız yolu sevmİ$ gıÖİ yayL, 
Bağlarda dolaşbrdı o ak,mn beni hayli. 
Zümriid gibi kır .. tnrlalar az sonra göründü. 
Ömrümde bu en zevkli ve çok n~eli gÜnda. 
Elbette ferahlar ona baktıkça gönüller: 
Dallardn açılmıştı beyaz, kırmızı güller. 
Birden kamaşır gözleriniz böyfo sizin de. 
lspartada etrafı saran gül denizinde. 

-2-
Gelmişti nihayet bu güzd menzilin ardı, 
Bir bahçeye girdim, ki fidanlar beni sardı. 
Temmuzdu •• susuzluk buna olmuştu vesile, 
Koştum bu yeşil cenneti gÖnnek hevesile. 

Seslendim uzaktan .. bu bağın sahı"bi geldi: 
Bir gençti o gürbüz.. yürüyen dağ gi!>i geldi. 
- Bir parça, dedim, dinleneyim: çünkü yoruldum!.. 
Ben onda asil. cedler.imin tavnnı buldum; 
Tam Türk: Teni esmer, boyu dile, göğsü geni,ti. 
Memnundu: 

- Günaydın!.. dedi, ilaama girifti. 
Enfesti koşup aanduğu turfanda yemİ41er. 
Anlath, biraz diz çökerek: 

-·Topraiı itler, 
Mah....Jü aLr, ,ükrederim Tanrıya he• RÜDt 
Ben çifçiyiın, asla değilir.. bahhına küskiin. 
Tarlam babadan kalına. evim kendi kinmdır, 
Son giizde mahakkak bitectk, timdi ~ı 
Ben hafladım.. iman bıkıyor az yonılursa. 
Bir yılda erermit ıona tek 4çi olursa! .• 
lstanhula gönderdiler. askerliği yaptım, 
Gördüm yapılar.. böylece dülgerliği kaptan.. 
Billahi; o yerlerde 'eritmiş göğe evler, 
Yahut sanıyorsun ki çömelmiş yere develer. 
Terhiste dütündüm oturup: ·ustası-: arbk, 
Gaynt, be Hasan; kendine bir koskoca ev çık! .• 
Memnun olacakbm onu hm tez ba.şaraydım; 
Lakin bu temel çekmedi bir kat daha •• caydım, 

Kerpiç bu.. dedim, bclki çöker üstüme birden. 
Tek katlı kurup barknnı, geçtim hı: tıkirdenL. 

Tedkike koyuldum onu ben: Bir şirin ev ki. 
İnsan bulamaz bdki saraylarda bu :revki: 
Dinlendi l'Ö%Üm çünkü güğul mamarasmda. 
Sessizliğimi içmişti ağaçlar arasında: 
Sehrin dinamik ömrü ve biıllerce üzüntü, 
Dağlarda süZülmüştü ne boş .. yoktu Riirülta 
Ev gerçi manastır. anatoryom gibi s.skin. 
Kır kahvesinin neşesi ~ onu lakin: 
f nsan bu eeniş pencereden bahçeye dalım, 
Saz piri bülbül ona köy türküsü çalsın. 

-3-
Bir tatlı sükut .• başladı rençper söze tcluarr 
- Ben, yavru, karım .• bir de bizim komşu kadın var, 
Tek oğlu şehid oldu onun, kimsesi yoktur: 
Görsen ne gijler yüzlü kadındır, giizü toktur, 
Bir lokma somun ver, s c minnetle ~ eğsin. 
Bir an geri kalmaz iyilik ter.. eli değsin: 
Lakin yaşı yetmiş, i,i bitmiş; dizi tutmaz.. 
Yoksullara yardım ediver; Tann unutmaz!.. 
Ben bağrıma bashm. kann1 hizmet edecektir, 
Zira ki ş.Ch.id annesidir, saygı gerektir; 
Bitlikte teselli ederi"! derdli gijnünde •• 

HünnetJe küçüldüm bı büyül- genci.-ı önünder 
Nİsbetle bu yüksek ere tozdum, kuru çöptüm. 
- Varol.. dedim, evlad!.. Ve temiz alnmı öptüm. 
Az sonra ce!nkeş nic..: karşımda belirdi: 
- HOf geldin, oğul! •• 

Yavl• kadın bahçeye girdiı 
Mahzun, san bir yüz v.? şikayet dolu gözler. 
Anlath .• gönülder biz" vurm tu bu sözler: 
- Evladıma hayrandı köyiie kızları cümle. 
Gürbüzdü •. büyüttüm ont· be,,. kendi sütümleı 
Birden sarılır göğsüme, bi damla bırakmaz. 
Toprak ve beşik .• duydu mu hiç bir yere bakmaz. 
Her nerde y tırsam serilir, öyle uy urdu. 
Ah.. sevgili yavrum bize bir canlı uğurdu: 
MahsaJ bire yüz. çı.kt· biliıfsız, o doğunca; 
Bir ayda kapattık biriken borçlan bunca •• 

Etmek dilemİJlim onu bi. parça teselli: 
- Kalbin bu aiyab. babbna isyan dolu. LeJU .. 
Çok haklısın.. ulan gil i bir oğl.ı gider de, 
Y okıul ve bakmm::: ~ez mi bu derde! •• 

Doğruldu hemen, kaşları bir anda çatildı. 
Baktım, yüzünün rengi deiİ.$m4ti •• ahldı: 
- Yoktur yeri gönlürr.dt: ne matem ve ne hırsın. 
Yurdduı beni sen evlid esirger mi sanırsın? •• 
Mesud sayılırdım dah •. bü oğlum o ydı: 
Devlet onu, kalbim gibi, göğsümden alaydı! .• Arbk kocasının hastalığını katı SU· 

rette teşhis ettiğine kani ldl lialbukl 
biçare Fua.dın hastalığı mazohism fi· 

2 Ikincl kanon perşembe öğle, akşam tasyona giden yolun misak noktasına ============================================
kadar gltmlşler ve buradan gerl dö-

15.n değil s:.ı.dece kılıbıklıktı. • 
Vakı~ Kad.ı'iyenin kendblni tartak

Iamasınd.ın, ç!mdiklenıe!ln(len. Iurpa~ 
lamasından fena halde canı yanıyor
du amma neylesin zavallı? ... Seslnl çı
karnmıyordu kL. Hele bir çıkarsın 
Kadriye lşl büsbütün azıtıyordu. 
Şimdi genç kadın kitapta. okuduğu 

bahsi duşlinüyor ve: ıDemek bu glbl 
ruh hastalıkları hırpalanmaktan hoş. 
lanıyarlar ha ... Bundan sonra Fuadı 
daha zlyade memnun etmek, hayatı 
kendisine daha. ziyade sevdirmek Jçln 
onu mutemadlyen tokatlamn.lı, çim
dlklemellylm ... Belkl de zavallı kendi
sinde böyle bir hastalık oldtığunu ba· 
nn itiraf edemiyor: 

- Knncııtun. .. Ben day:ıkt:ın hoş
lanma. hnstnlıl:ına müptelayım... Şu. 
enseme ikl tonkat atsana_. Sonra b~ 
za.manl:ınmdıı lütfen kollanmı da 

12,30 Program. 12,33 Şarkılar, 12,50 
Haberler, 13,05 Halk türküleri, 13,20 
Knrışık program CPl.), 18,03 Caz or
kestrası, 18,40 Kadınlıırdan fasıl şar
kıları, ııqs Müzik <Pi.>, 19,30 Haber
ler. 19,4.5 Ince saz heyet!, 20,15 Rndyo 
gazetesi. 20,45 Gençler mandolin t:ı.kı
mı, 21 dinleylci istekleri, 21,30 Sıhhat 
saati, 21,45 Radyo orkestrası, 22,30 
Ajans ve borsn haberleri, 22,45 Dans 
müziği (Pl.) 

3 ikinei kıinon cum:ı sabahı 
8 Program, 8,03 Haberler, 8,18 Hafif 

mtwk (Pl.) 8.45 Ev kadını. 

Ev, Apartıman 
kiralamak için 

nerek dağ kapısından son merhale 
olan hükiımet konağı önüne gelmiş
lerdir. Liseden Ziya Dnğdnğıtan bu 
mesafeyi 16 dııkika 13 saniyede birin
ci, jimnastik lzcl ve gençllk klübün
den Şefik Altıngilzel 16 dakika 20 sa
nlyed!l ikinci, liseden Hüseyin Selbastı 
16 dakika 25 sanlye\ie üçüncU gelmiş
lerdir. 

AUetlere bölge tarafından ç.'.lY ik
ram edildikten sonra vali B. Feyzi 
Gürel, yanında belediye reisi Nazım 
öne.o olduğu halde istirahat odasına 
gelml§, blrlnclye 15 llra kıymetinde 
p:mtıılonluk blr kumaş. lkJnclye 12 li
ra kıyme!Jnde bir kol santı ve üçüncü
ye bir çift iskarpin hediye ederek 
gençleri spora te§vlk etmiştir. Vail 
bu münasebetle güzel blr nutuk da 
söylemiş Ur. 

çlmdlkler misln?.h diyemezdi ya.... Onu MAnisa (Akşam) - Bölge tnra.fın· 
ben unlayıp, lcnp eden şeyleri yapına- dan tertip edilen Atatürk ko;ulannn 
lıyım ... Hnyatta kocasını memnun et· Manlsa Gediz, Gençler, Yıldırun klüp-

Arnavutlukta yerli kadınlar karın kapadığı bir yolu açmak için gönüllü o1arak çalışıyorlar 

Bulgaristanla İtalya 
mek, onu hoşlnndırmak bli' kadının ı lerl iştirak etmişlerdir. Şlmdlye kadar arasında ticari anlaşma 
en büyük vazifesi del;il ;midl+? •.. Belki durgun bir halde. ola.n spor fanHyetl 
de tarihteki kraliçeler glbl Fuad kam· bu hareketlerin yapılmaslle canlan- Roma 1 (A.A.) - Stefani: 
ç.ılanmaktan dı.ı. ze\·k duyma:ktadırl.. «Akşam~ in Küçük 1 mıştır. Bölge tarnfından yenl koşular Ayandan Ciannini ile Bulgar mu· 

Emlnönü Halkevlnden: ı - 2 lklncl
kAnun 94.1 perşembe günU saat 18 de 
tıp fakültcsl ı>ra!esörlerfuden sayın 
Sadi Innak taratın.dan (Millet.ıcr ara
sında üstünlük davası> me.,·z.uund:ı 
bir konferans verilecektir. 2 - 6 ikln
clkD.nun 941 pazartesi günü saat 18 de 
edebiyat fakültesi profesörlerinden 
sayın Mustafa Şeklp Tunç tarafından 
(Halk nedir?) mevzuundn. blr konfe
rans verilecektir. Her lkl konferans 
için davetiye yaktur. 

Stef ani ajansi direktöril 
deği§tİ 

Roma 1 (A.A.} - Stefani: HalJt 
kültürü nezaretinin tasvibi ve Ouçe• 

Artık Fuadın saadeti için herşeye ha- 1 tertip edilecektir. Atatfirk koşusunda rahbas heyeti reisi orta elçi Nikola 
zınm .... diyordu. Jıi.nlari en süratli ve Gençler blrllğlnden Hüseyin blrlncl, . . 1 Kadriye birdenbire babasının ha.tı· Gedlzden Ş.:ıkl.r: iklncl ve O.)man da Petze.~. Bulgarıs.tan ıle t?lya arası~· 
ra makamında sakladığı eski blr fala- en ucuz vasıtadır. 1 üçüncü gelml;.tir. Önümüzdeki hafta da mubadelelerın ve tedıyatın tanzı-
koıyı hatırladı. Bu acayıp dayak Aletı ım•m••••m••-=••d da İnönü koşulan tertip edileceği ha- mine dair bir anlaşma imzalamışlar-
tavan arasında duruyordn. Genç kıı- ı ber alınmıştır. dır. 

Tefrika No. 33 ı;m, Hatıramda gayet ho§ bir in- pek memnun olacaktır ... 
tibaı kalmıştır. Sanırım, bütün eski Oayan Carrol kızardı. 
sokakları, bütün sarayları tanırım... Sonra dedi ki: 

Dora: - Manasız yere kompliman te· Kadının Zaferi 
nlüellifi: P. de Coulevnln Tercüme eden: (Va - NQ.) 

- Ben d.: burasını sekiz sene ev- liıkki etmiş olurdu... Zira benim 
vel gördüm ..• - cevabını verdi. - fikirlerim arka arkaya gelirlerse de 
Bacaklarımda Vatican'ın bitmez tÜ· ekserıya birbirlerile alakaları yok-

Evlerinde fazla tep-ifat yoktu. Bu lak.aplan ~itince, Amerikalı· k.enmez galerilerinin yorgunluğu tur ... Hem kendisini tnnımıyorum 
Ü§ak, ziyaretçileri. ev sahiplerinin Iar, gözlerini faitaşı gibi açtılar. Bir hala vardır. Oralarda dolaştırdılar ki böyle bir mukayeseye kalkışayım. 
bulunduğu salona götürdü.. an yalnız kaldık.lan zaman. Dora, beni, dolnşttrdılar... Otele döndü- - Doğn. ••• Ne dersin HClcne. 

Misafirler, eşikte. biran, haxretle Verga'ya: ğümüz vakit, ekseriya yorgunluktan yakı k1ı bir erk.ek değil mi} 
durdular. - Bunlar sahici prens, sahici ağlardım ..• O kadar ki, heykellere Genç kadın lnkayd bir tavırla: 

Burada eşyll ve biblolar, karma· dük mü) .•. • diye sordu. kar§t düşmanlık duyardım ... Yalnız - Çok yak~klıl • dedi. 
ftarı§ık bir haideydi. Marki ile iki - Tabii. •• Silsilelerinin listesini Belvedere·delci Apollon heykeline Bn. Verga 
§ık bay, merdivenlerin üstüne çık· görsen bir kilometre uzunluğunda- değil. Bu kanatlı güzel ıekil... - Şimdi göreceksiniz ..• Şüphesiz 
~mı~, brokar kaplı duvarlara tablo- dır ... Halbuki tevazularına bak... -Apollon mu? ... Kanatlı mı? ... Bincio'dadır ... 
fonn uyup uymadığına bakıyorlardı. Merdivenlere çıkmış, evimizi süslü- Esatirde pek kuvvetli olmadığınız Bu sözler, Hele üzerinde büyük 

arkiz ise, odanın ortasmpa. başın· yorlar •.• İtalyanlann hiç gururu yok- anlaşılıyor, Dora ... Mercure'le ka· bir tc:sll bıraktı. Oteldeki macera-
da şapka: tur, göreceksiniz... rıştırıyorsunuz. nın aralanndalci münasebet için ne 

c- Daha sola... Biru daha Amerikadan ve Paristen habeılcr - Hayır, şaşırıyorum ... Apollo- de.rece üzücü olduğunu anladı. Ve 
eğin b k.ayıml. .. diye kumandalnr sorduktan sonra, hayan Verga dost- nun nyak bileklerinde kanat olma· birdenbire gayet vazıh şekilde an• 
veri.ııordu. lar~nı gezintiye ~~türme~ i~i? ısrar dığını pekftla bilirim ... Fakat o hey- ladı ki, aradan uzun bir zaman geç

Misafirlerinin kapıda beürdikle· ettı. Hava pek latıf oldugu ıçm açık kel, bende ruhan kamıtlı inıibaını memişken Rorr.aya gelmit olması 
rini görünce hayretle: arabaya bindiler. Cros'dan geç.tiler. bırnkmı~tır ... Karada, denizde, ha- hiç de doğru bir hnreket değilmiş ... 

- A ... - diye haykırdı. Helene, etrnfma memnun mcm· vada uçar, gider ... Ha, şey, bayan Arabn, yavaş yavaı bir yokt11 çı· 
Üç erkek, çevik bir sıçrayıııl , nun bakarak: Verga ••. Şayet kont Sant" Anna'yn kıyordu. Burada bir gezme yeri ve 

yere atladılnr. _ Ah şu cvimli, §U C!ki Ro- rnslarsak onu bana gösterin. gayet hoıı bir kahve vardı. Şehrin 
Bay Verga, Amerikalılara: ma ... - diye söyleniyordu. insan bu- Markiz gülmeğe h11Jladı. şıkları akşam üzeri çay jçmek, ae-
- Safa geldinizf - dedikten ı;on· rnsını ne zaman görse derhal mesud - Ya ... Apolion münıısebetile lamlnşnıak, basma kalıp sözler teati 

'· onları dostlarına t nıttı. olur... Buraya, izdivacımızın ilk aklınıza kont Sant' Anna geldi, öy- etmek için hep burada toplanırlar-

Üç Amerikalı, birkaç dakikadan 
beri buraya girmiş bulunuyorlardı. 
Ansızın bayan Verga haykırdı: 

- Hah 1şte ••• Tamam ••• Tahmi
nim doğru çıktı... Sant

0 

Annal 
Oora, birdenbire baıını çevirme

mek için kendini zor zaptettL 
Lelo. uzaktan markizi tanıyınca. 

kon~tuğu dostlardan aynldı. Üç 
kadının masasına doiru würüdü. 

Helene·; derhal farketti ve hay
ret ifade eden bir harekette bulun
du. 

Fakat derhal kendini topladı. 
Şa.Jkınlık ifadesi göstc.rmedcn. te
reddüt etmek.sizin: 

- Safa geldiniz! - dedi. 
Sesi gayet tabiiydi. 
- . . • Sizi tekrar görebildiğim 

için pek memnun oldum. 
Markiz. genç erkeği Doraya. tak• 

dim etti. 
Sant' Anna derin bir re\'crans 

yaptı. Helene' e dönerde 
- Romay~ gelmekte pek gecik· 

tiniz ... - dedi. - TasavvurunuzdnP 
vazgeçtiğinizi bile zannettim. 

- Buranın fena bir mevsimi <>l· 
doğunu bildiğimizden ceçmcsini 
bekledik. 

nin tnsdiki ile Stefani ajansının rei5" 
ajansın direktörlüğüne eski muhafız .. 
lard"n Stefani ajansının Almanya 
servisleri direktörü Dr. Roberto 
Suster'i tayin et~tir. 

- Çok iyi yapmı~sınız... lıt• 
bundan sonra ne kadar arzu ede~ 
seniz ~ güne; ikram edebiliriz .•• 

Sonra, halasından, brd~inden. 
hattA kocasından malfunat istcdL 
Par.isten bahsetti. Tiy trolnrda ne 
gibi iyi piyesle-. olduğunu sordu. 

Zaman :zaman, yan itÖUc Dora• 
ya bakıyordu. Sanki bu genç kıa 
onu alakadar etm~ gibi. 

Cözle:inde artık uk.i alCY, du
daklarında heyecan, sesinde har~ 
ret yoktu. Çehresini o derece lCf" 
li bir iladeyo bürüyen arzusundaıl 
C$Cr lcalmamııtı. Co§kun coşkWI. 
onu konuşturan ihtiras sönmüştü. 

Helene, dehıet içinde, zorla co
vnp verebiliyordu. O derece ha~ 
netle aşkını vak:tı1e kendisine anlat
l?lll olan erkek bu 'muydu? CecenİQ 
on bidnde odasına dalan adnm .•• 
Acaba rüya mıydı o? •.. 
Şimdi Sant' Ann 'ya baktıkça. 

onun konuştuklarını işıttikçe kalbiniıı 
adeta buz kesildiğini duyuyordu. 
Sanki etrafta ne varsa hep kuı
şuni ve hazin bir manzara almışti. 
Çeh::esinin ifadesi hafifçe değ~ 

Ürperdi. 
Markiza 

- Prens Viviani ... Duk M.usano. nyl. rında Henri ile beraber gelmiş- le mi? •.. Bunu kendisine söylersem dı.. 
t ... 

(Arkası var) 
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Soldan sata ye yakarıdan aşalı: 

ı - Bir kır meyvası. 
2 - iftar eden 
3 - Buz kütlesi. 
4 - Aceleci - Tersi çot zehirli bir 

ıılandır. 

KOÇUK iLANLAR 
l'efbllde ahvalln devamı 

mlddeUDCe IQ11 muanen gtn 
imle lıaftada tt1 yeya iç defa 
n~dlleeettır. 

1 - lŞ ARIY ANLAR 
İ~TANBUL AMERiKAN KOLEJİ -

CRobert tcleJ)ln ticaret kısmından 
mezun, SD.J1h İngilizce ve az çok dak· 
tllo bllen bir genç lş arıyor. Taşraya 
da rtder. Allkadarlarw Akfaın gaze
tesine A. v. rümuzuna mektupla mü-
racaıı.Uan. - 1 

BiR MUBAŞİP iŞ AlllYOB - On
beş senelik tecrübe sahibi bir muhaalp 
il arıyor. Türkçe, franaızca, almanca 
bilir ve muhabere de yapar. Adres: 
Posta tutusu Galata No. 1243 - l 

AKŞAM. 

l.tanbal Levazım 
amirliği •ahn alma 
komisyona ilanları BAKIRKÖYtiNDB - ZeyUnbamu ile Bakırköy arasında cadde tbııerlnde ._ ___________ _. 

çlfllt. blnalan, mandra dlid odah Ur- ilaçta lntJ•anm tqfi mucibince 
gir ve ttı buçuk d&iüm. bahçeli 4000 bir lnmıının tamiratı 1/1/941 pazar
llraya satılıktır. KaJıd No. 281 Galata- te.!l gihıfl .. ı 15 de Tophanede ist. 
saray Uaeai tarpamda No. tM ZmJAttf. Lv. lmlrlill atmaımr komlsyonun
Teloefon: f9010 da yapılacattır. Keti! bedeli 1645 lira 
------------- D1c teminatı 12S Ura S'l kuruştur. Keşfi 
llEŞİKTAŞTA. - Valide çepneslnde tomıQonda görülür. İ.lteklilerin belli 

25 lira fcan olan aıı.&P manzarah bir vakitte tomL!yona gelmeleri. 
ev 2500 liraya sat.ılıktır. KQıd No 2M (764 - 12531) 
Galatasaray Uaeai kaqıauıda lH No. ••• 
Emlll1f. Telefon: f9010 B'1 adet al'1! ve ibılil demir karyola 

250I LblAYA - Heybelladada deni- alınacaktır. Pazar~ ekslltmesı 
ze hAtim bir ki!fk satılıktır. Kayıd No. S/l/94l puartesl gunu saat 14 de 
244. Galatasaray lisesi karşısında 184 Tophanede Lv. Amırl.lll satın alma 
No. EmlAklt. Telefon: 490lO komisy?nunda yapılacaktır. Karyola-

lar taliplerin getlrecetıerl numune-
KtfçthlMUSTAFAPAŞADA - üç terden beğenilerek alınacaktır. İstek

tat üzerine dokuz odalı kArglr bir ev 1ilerin nümnne ve temlnaUarlle belli 
8000 liraya satılıktır. Kayıd No. 250 vakitte komisyona gelmeleri. 
Galatasaray lisesi karşısında No. 184 (760) (12510) 
Emlıitlş. Telefon: 49010 ••• 

5 - Tersi işit deme1'tir - Tersi az 
karanlık. BiB Tt)Jut BAYAN tş AIUYOS - AKSABAYDA - Tramvay caddesi 

6 - Tersi lekedir - Vilcutten sızan BlkJ ve yeni harfleri okur yazar. Te- üzerinde 4 tatlı modern bir apartırnan 
ıo adet otomatik nıilhür yaptırıla

caktır. Pazarlıtıa eUlltmesı 8/1/941 
pazartesi günü 1a&t 14,30 da Topha
nede Lv. Amlrlill atm alma tomla
yonunda yapılacaktır. Şetli komla
yonda görülür. ı:.tetıller1n belli saat
te komisyona gelmeleri. 

tuzlu su. mlz bir aileden kendi.slne münasip bir 27000 liraya satılıktır. Senevi 1898 11-
7 - Tersi tedavlhanedlr. lf anyor. Tafraya da gldeblllr. Ak- ra iradı vardır. Kayıd. No. 249. Gala-

• 8 - Tersi blrlnln sofradan kalkar- falllda •C.M.• rilmuzuna mektupla taaaray lisesi karşısında 184 No. Bm-
ken ellnl sllditi bezdir. müracaat. - 1 liklf. Telefon: 49010 

9 - Sporcu nidan -Tem .su kayna- IVZSIEIL- Birçok lisana atlna ec- BABAlliYEDB Cadd ......... bir 
lıdır. nebi blr bayan Şnaterilt ve yahud bir - ~e J_. 

ıo - Buzatmnı anne.si - Delnek. apartıman 15000 liraya satılıktır. Ka-
n ldareal lfl anJOr. Akşamda G. M. yıd No. 241 Galatasaray llaeai tarpmı-

('112) (12512) 
••• 

5000 metre hat1 ve lacl-verd kur
delA. alınacaktır. Müteahhid nam ve 

'l'tlrki.,e Ollmhut~eti 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulu§ tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Tflrt ll1'all. l)abe ye 

ajana adedi: 285 
Zirai .e tleul ıı.er nm llanb mumelelerL 

Para biriktirenlere 28,800 lira 1kram1,e weriyw. 

Ziraat Bankasında kumbaralı Ye lbbarm tuarraf besaplannda en 
a.?. fıO Ur.:g bulunanlara senede 4 defa cetllecek tur'a lle aplJdatı pllna 
gore ltramJye dalttılacattır: 

4 adet 1,000 liralık 4,000 Ura 
4. 500. a.-· 
'. 250. l.IM• 

40 • 100 • ..... • 

ı• adet Si llrahk 5,880 Ura 
UI • ti • t.IM • 
ı• • il • 3,• • 

DiKKAT: BelapJanndü! paralar bir ime IClnde il liradan aN 
dürnı!ye&Jere fl:ramlJe çı~IJ tatdlrde 1' • ta•• nrllecettlr. 

Kar'lar seDel1e ' defa 1 eylOI. 1 Wrlnetinun. 1 11111ıt .e 
1 bnlran tarihlerinde çeldleedttr. 

Geçen Hlma••Jm1 'balll r6muzuna mektupla müracaat. da 184 No. Bm1Akl•. Tel~fon: 49010 

Soldan sala Ye Jüanılaa atalı: TSC&t7BDJ llUIUslP - Muhasip- BEYOOLUllDA _ KalyoncukUllu- hesabına pazarlıkla etantmesı 3/1/941 ~-••••••••••••••••••••••••P 
1 - Macarlatan, 2 _ Abdeml. 18, Ut. •eznedarlık, tabslldarlık lfl anyor. tunda üç katlı yedi odalı tArglr bir ev 

3 - Cametlnlar, 4 - Adeta, Aile, Banta kefalett verebilir bcınsenlsl~~ 3500 liraya satılıktır. Kayıd No. 291. 
5 - Rekabet, 1 - tma, Bmsee, '1 - ftl'dır. Aqaında 8.T. rlmumna mu- OalataaaraJ llaea1 taqıaında lH No. 
Slnatepesl, 1 - IJ, Rna7. t - AJa), racaat. Emlltlf. Telefon: 49010 
Esare, ıo - Narenciye. 

AKŞAM 
Lbls T&Mtı.t am.mr.ax - Avu- ŞEllZADEBAŞINDA - FeV2lye cad-

tat JaDmda Ulnat b6ronnda t'lln ta- desinde senede 1200 llra iradı olan bir 
tip lflerlnde balunmq az daktUo bl- ev 17000 liraya satılıktır. Kayıd No. 
len faal blr Tilrt genel ehven ücretle 283. Galatasaray lisesi karşısında 184 
bütiin ııön çabf!Dak üzere iş anyor No. Emlaklş. Telefon: 49010 

cuma gunil saa.t lŞ,30 da Tophanede 
Lv. AmlrUti satın alma komisyonun
da yapılacaktır. Tahmin bedell 1250 
llr"a llk teminatı 93 Ura 75 kur111tur. 
Numuneleri komisyonda görülur. 

(753 - 12107) 

Bali tasfiyede Rlanan 

Sark PAerkaz Ecza Akfamda N. O. rüm.uzuna mektupla -------------
milracaat. _ 2 BURSADA - 1800 Ura ıradı olan Türk Anonı"m •ı"rketi· 

milfterek suyu bulunan Çelik palas :ır 
2 - İŞÇİ ARIY ANLJ\R yanında bir koşk satılıktır. VA.si bah- Tasfiye ınenwJai..dan: 

çe. arazi ve koru Kayıd No. 269 Gala- 26 9 /940 tarihli biuedaran umu· 
taaarey llaesl karşısında No 184 Em- A b • k · · . · Senelik 

6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

HOO ltW11§ 
750 • BAYAN AŞÇI ARANIYOR - Bir ta- llklf Telefon: 49010 · mı eyetı. aranna tevfikan ikıncı 

n kocanın alafranga alaturka yemek- -~....._---------- kısın tevzıat olarak beher hisse se· 
ertnl pişirecek bir bayan aşcı aranı- ANKARADA Yenişehlrde iki dal- nedi bedeline mahsuben iki buçuk 

yor . .Aqamda A. Ş rümuzuna met- reli bir apartıman satılıktır. İradı se- lira tediye edilecefinden hiueda 

400 • 
150 • • 

Po ta lttlha~ma dahil olmıyan tupla müracat. - 3 nelik 1352 !iradır. Vakfı yoktur. Satış ranın hisse ıenetlerini hamile~ 
ecnebı memle'"e•• .. r· Beoeıııw. bedeli 24000 liradır. Kayıd No. 260 Ga-ı 2/ 1/941 "h" d . "b 

• w .. • U&•· BAYAN DAKTİW ABANIYOR - latasaray lisesi karşısında No. 184 Em- . tarı ın en ıti .. aren. her 3600 altı aylıll 1900 flç ayblı Yeni ve eski harflerle okuyup ~ayı laki§. Telefon: 49010 pazartesı ve perşembe gunlen saat 
1 _____ ıooo __ turutt_...-.ar--.·----ı iyi billr.Müesseaelerde çallflDlf seri bir 14 den 17 y-:: kadar lıtanbulda Sir· 

reıeronlarunıs: Bqm•laarrtr: dakWoya ihtiyaç vardır. °'1ata Per- TEŞVİKİYEDE _ Tramvay cadde- kecide Horuancıyan hanında 5 
Yazı 6'leı1: mu - lan llal tembepazar A.slan Han tat 3. 9 numa: sinde % 5,5 randımanı olan kalorifer nur.-ıarada. Tasfiye memurluğuna 

Midir: IMl'I raya mtlraeaat. · ve sıcak su tesisatına mallk bir apar- müracaat etmeleri ilin olunur. 
FllJM A&TtSTt OLllAK İSTEYEN tıman lfı0.000 llraya satılıktır. Kayıd 

S t Zilhleee !,.,-~ 56 BAYAIO.A&A _ Flllmlerde çalıftırıl- No. 292 Galatasaray llaesl tarşıamda 
. m. 00. vg. ~ At. Yat. N 1114 Emllkl T 1 f f9010 

E. 12.48 2,35 7:n 9,4'112,00 1 ma.k üzere lise veya orta tabslllnt bl- o. 1 e e on: 
Va. 8,40 8,28 13,l'l 15,38 17,51 l9 tlmıff ll-tl yqla"lllda bayanlar an- BEŞIKTAŞTA - Köylçinde ayda on 

, ____ .-, ____ ..__._ ..... _, gaje edileceğinden Tallplerln salı, seklz lira kirası olan kargir beş odalı 
İdareııane: BabıAU elvan çarşamba, perşem~ günleri öğleye .bir ev ıooo llraya sab4ktır. Kayıd No 
Acımusluk sokak No. 13 kadar Ş14llde Büyiikdere caddesinde 291 Galatasaray Hsesi karşısında No 

401 No. Halil Klmll stüdyosuna mu- lH Emlaklş. Telefon: 49010 
racaaııan. - 1 -------------

Çanakkale Batak lliklmlltinden: MVBEBBiYE AKANIYOR _ İ.stan-
Bohor kızı Reyna tarafından kocası bulda bir Türk ailesi sekiz ve altı 

Çanakkale Havra 10katında oturmak
ta iken Ispan,aya giden ve fakat 1s- yaşlarında iki çocuta bakmak üzere 
Panyadakl adreal maltın oJmınn orta y&f}ı blr mürebbiye aramaktadır. 

Almanca bilen Ye Türk tebaasından 
Yako oğlu İspanya tebaalı teni Ba- olan tercih edilir. Taliblerln sıhhat ve 
Ytm aleyhine açtılı bopnma da.a- raporu Ye bomervlalerlle berglhı ak
sında; bayımın ıtametglhmm meç- tam 1aat aeldzde Şlfll son istasyon 
hullyetlne binaen UAnen davetiye 115 numaralı haneye müracaatlan. 
tebliğine ratmen mahkemede 1.sbatı -
vucud etmedittnden HA.nen gıyap ta- KABIN AllÇI AB.MfMAKTADllt _ 
rannın tebllifne ve mahkemenin Aile nezdinde çalı.şmalc üzere alafran-
3/2 941 günü saat ona talltlne tarar ga yemek bllen bir kadın ahçı aran
vertlrniş olduğundan keyfiyet teblll .maktadır. Nlp.ntaşında Eınlü caddesi 
nıa.tamına taım olmalı: üzere llln No 12 8 e müracaat. - l 

TtJNELDE- Metro hanı yanında beş 
daireli konforlu 1330 lira net Iradı 
olan bir apartıman 25000 liraya satı
lıktır. Kayıd No. 290 Galatasaray lisesi 
kanJaında No. lH Emlllif. Telefon: 
49010 

KiaALnt APUTDIAN ABANl-
YOS - Beyotlu clheUnde Jcalorlferll 
1kl veya üç odalı kiralık bir apartı
man isteniyor. Dojtrudan doğruya ki
raya vermek veya devretmek isteyen
lerin (20939) numaraya telefon etme
leri. 

Uzun kıt gecelerinde ho§ vakit 
geçirmek için meşhur 

AR SEN 
LüPEN 

Biiyük ve heyecanlı roman 
aeriaini OWJUDUZ ı 

• Bu seri 6 hüyük ve reıimli cilttir. 
Beher cildin fiati 80 kuru§. 

6 Cildlik takimi 
birden alanlar için 

liati: 4 liradır 
Tevzi yeri: AKŞAM matbaası 

tel: 20681 

Tramvay pasoları 
Elektrik Tramvay ve Tünel işletmeleri 

Müdürlüğünden : 
W39 senesinde verilmlf olan tramvay ve tünel pasolannın 1 1 941 tarl· 

hinden itibaren tebdiline ba.şlanacaltından paso eablplerinln 1kl adet fotol• 
rafları ile birlikte nihayet 31 ı 941 tarlblne lı:.adar elektrik ve tünel llletme
lerl umum müdiiriük kalemine müracaatla puolanm tebdll etmelefl rica 
olunur. Cl.Ht2 

1 
Keşif İlk 
bedell teminat 

latanbul Bele diyeai ilanları 

585,75 43,93 Balat ve Kaaımpaşa halk hamamıannın tamlrl 
2284,44 171,33 Be§lktaş mmtakasındakl 3 adet ç men ıı m rt 

.Ketlf bedelleri lle ilk teminat miktarlan y\ikarda yazılı tam r 
n ayn aı;ılı: ekalltmeye konulmulf,ur. Şartnameleri zabıt ve muam 
dürlfltil Jı:aJemlnde görülecektir. İhale 13/1/941 puartesl gunu aaa 14 
daimi encumende yapılacaktır. Taliplerln ilk teminat makbuz veya mekt 
lan, Dıale tarihinden ı gün evvel BeledJye fen fflerl müdirlütüne m 
caatla a!a.calı:kn fenni ebllyet ve HO yılına aft Tlcaret oda vealtalır 
llı&le gür,u muayyen saatte daimi encümende btılunmalan. 12438 

* Tabının Ilk 
bedeli teminat 
5000,00 375,00 itfaiye tçin alınacak 1 adet denız motörbotu 
109~,50 81,94 Kasımpaşa Halk hamamı su depo wıun tam rl. 

Tahmin bedelleri lle llk temınat mıktarlan yuk rda azılı r 
ayn açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnameleri zabıt ve m melAt m 
luğu kaleminde görülebilir. Ihale 13/1 941 pazarte 1 günu saat H de 
encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya m t up 
(Su deposu tamiratı için 940 yılına alt ticaret odası ve ikalarile ihale 
mi muayyen saatte daimi encurnende bulunmalan. 12482 

Türk Yüksek Mühendisleri Birliğinden: 
Ankarada Ataturk Bulvannda Türk yük.sek miihendlalerl blrl inin 2 

ilncil btiarlle, bodrum katında havi olmak uzere zemin katında ey m 

1 

zlno ve lokanta olarak kullanılmakta bulunan tı.sımıan 15 2 941 tarllılıııck~ 
ltlbartn t.optan veya ayn. ayn kiraya verilecektir. 

Talip olanların bayram gunleri mustesna olmak üzere gezmeli: ve 
16Ir.at almak için her gun saat 18 den 19 za tadar ve cumartesi pazar 
len saat 14,30 dan 19 za bdar binanın birinci katındaki Türk y et 
ber.d!slerf birllll idare heyetine muracaat etmeleri. <9080 1 

Maarif Vekilliğinden : 
olunur. Bta ECZACI ARANIYOS - Sanata 

vakıf muktedir bir eczacının İstanbul 

11111 LiRAYA 8.1.TILIK Al"I'. -
Stıh - Etfal hastanesi tramvay dura
ğına bir dakika mesafede; Samanyolu 
So. No. 95 uç kat, katlar dörder beter 
odalı gomme banyolu büyük bahçe ve 
mükemmel ~amaşırlığı havi, iradı 1200 
lira cumartesi, pazar Ealı perşembe 
gümerl saat :?-5 tadar apartımanın 3 
numarasına müracaat. 

Yiiadt Jirmi iskonto kupona Türkçe Fransızca bilen bir daktilo alınacakbr: 
757 posta kutusuna yazı lle müracaa-
tı. - 3 Çocalı analari ---Babalan! --~~~~~~~~--

VEZNE BAYANI -El yazısı düzgün 
tecrübell ve lyl referanalı bir veme 
memuru bayan istiyoruz. Taliplerin 
bizzat müracaatı. Muhiddin Atçor 
Pord otomobilleri acentesi. - 2 

•Yanuma ne hediye vereeettm. 
diye artık d8'8nmeylnlz. itte 
enıntyetıe seçebUecetıDlz gtlaeJ 

hediyeler 

Çocuklara Coğrafya 
kiraatleri 

Y-.n: Faik Sabri Daran 
50 kurUf ----

Tarih öğreniyorum 
Yuan: Ahmed Refik 30 Kr. 

Tevzi yeri: A&IAM matbaa.si 
Tel 20881 

Y .... Z1 teasillt kupona 
Bu kllPOml kesip alparif met
tubaııazla IGnderlrsenlz tıta11 
flatlerlnden JBlde 20 t.eıızlJlta 
bat tıı~ .. 81PIL11f bede-

llnl o mretlıe beap ecleret 
Rbn~ı 

D.&r111.o AILUIJYOR - Eski ve 
yeni harflerle otur, yazar blr daktilo 
bayan almacaJı:tır. Taliplerin Galata
da Mertebant sotatında Kefeli Htırl
yet hanında 18 ve 22 No. ya müracaat
lan. 

3 - SATILIK EŞYA 
BAVAGAZI nBINI OLUPTA SAT

MAK İSTEYENLER - 4 veya daha 
fazla musluklu bir fmn alınacaıı:tır 
Taksim İstiklll caddesi G No. şetercİ 
ve fıstıkçı dükkanına müracaat. 

4 - Kiralık • Satılık 
U.. ı.iRAYA 4CBLB 8ATILIK 

APA&TDUN - Kıırtuluf Qlfte fJrm 
IJahln aotak 110. 18 tramvay lstuJo
na Çifte fırınJann hemen yanında 

•••••••••iılı••• yeni en son sistem gömme banYOl&rı 
Selinik Bankası 

.,.. tulbl : ıaa -tdare merkezi : 

lstanbul (Galata) -Türkiye şubeleri : 

l.tanhal, (Galata. Y enic:amİ) 
MERSiN 

ADANA Bürosu 
Yunanistan şubeleri : 
sELANfK. ATİNA -Her türlü Banka 
muamelib 
Kiralık kasalu. 

ber tirli bnforu havi ÜÇ atlı içer 
Oda bir l&lon iradı 1080 lira. - 5 

ı..&ı.n.toE - Tramvay caddesine 
çok yakın klrgir beş odalı bir ev ~ 
liraya satılıktır. KQd. 21'1 oaıataaaray 
llaeal karşısında lH No. Bmiltiş. Te
lefon: 48010 

llBYOOL11!1DA - eamalbaflJlın 
ILl8lı lnamında l50 lira an iradı olan 
bir apartıman 9500 liraya satılıktır. 
Kayıd 286. Galatasaray llaesi karflSlll
da lH No. EmlAtif. Telefon: 49010 

Lhı:ı.ioE - Denizi gc)ren cadde-
' ye çok yakın senede 1880 Jlra lradh 

bir aı>artıman 25000 liraya satılıktır. 
Kayıd No. 289 Galata.saray lisesi tar
~ısında No. 184 Emllkiş. Telefon: 49010 

PATiB.TE - Sofular caddealnde 
lradh ve üç cepheli bir bostan ifraz 
edilerek yabud toptan aablacaktır. 
Oılatuuay llaeal brfrmıda lif lfo. 

••••••••••-~ ıı:.nllklt. Telefan: 48010 

Bu kuponu kesip cAKŞAM 
Matbaua Kitap HrYİıline~ se
tirir veya gönderineniz fiat 
üzerinden .ize yüzde IO iskon· 
to yapdac:aktır. 

Ankarada ekllllk neşriyat mildflr!iltünde çalışmak uzere turkçe 
frar sızca bilen bir datWograf alınacaktır. Kendisine 100 1 ra uc t 
lecekUr. • 

istetıoerfn; tabsll ve çalı§tıklan yerlerden aldıktan hl m t ve ita 
tabaen veya bir latida lle 13/K.aanVMl pazarteaı günü saat l7 ye Qdıu' 
Delri7at midürliillne müracaat etmeleri IAZQDdır. 

Müsavi tartlan haiz olanlar aramnda lüzumu takdirinde imtihan yapa. 

KİRALIK KAT VE ODALAR - Bey- ··- - --------.. lacaktır. (125241 oflu Tünel elvan Yazıcı sokak Topçu 
~ıkmazı 9 No. da Huhisiye müracaat. 

SATILIK APASTIMAN - FaUh 
Fevzi pqa caddesi 3 numara, 4 daireli 
105 Ura ayda kira geUrir. (12000) lira
ya satılıktır. Müracaat lçindekllere. 

-2 

SATIN EV VEYA ARASA ARANl
YOS - Çifte havuzlardan Bostancıya 
tadar deniz kenarında ev veya arsa 
satın alınacaktır. Akşam gazetesinde · 
(C. S.) rumuzuna mektupla müraca
~ -1 

Dr. F ET H i 
LABORAnJVARI 

Cenalapap hastanesi bakteri· 
yoloiu kan, idrar, balgam. 
mevadı gaita tahlilleri ve ( id
rar vasıtaıile gebeliğin ilk gün
lerinde kati te,hisi) yapıhr. 
Beyoğlu: Taksime giderken 
Metelik aokaiı Ferah aparh· 

manı. Tel: 405 34 

Gü. Mh. Gn. K. lıtanbul Levazım amirliği aa 
alma komiayonundan: 

4 rtfncl tAnon 941 cumartesi gtinü saat 11 de nümune ~rlne dlW ~ 
ekslltme ile 10 kalem elblae alınacaktır. Uuhalwnen bedel• 21$1 lira 80 D-

l r111 ve ilk teminatı 181 lira 39 ku1'118tur. Nümunelerıe şartnaD'iesl ber 
komisyonda görülebilir. Iat.eklilerin ~lll rün ve EaaUnde Galata lla•MM 

1 

cadden Ibrahim Rıfat hanındaki komisyona gel.nelen. (11923 

Beykoz aakeri aabn alma komiayonundan: 
l. - Muhtelif mahaller ihtiyacı için 100 ton ve ıoo ton o malt 

J)ILI'Ç!L sıtır eti ayn ayn olarak 8 1 941 pazarteal saat 14 de BeJbala 
kert satın alma komisyonunda pazarlıtıa satm alınacaktır 

MAÇl[ADA DEVREN KİIYl.IK DA- 2. - Pazarlık neticesi tetarrür edecek rtyat ilzerlnden 
D.E - Maçta palas 4 No. Iu kapı ka- SATILIK İKİ DVKKAH - Küçük- almacakLır. 

................... 
Joriferl. banyosu mevcud tam konfor- mustafapafa cadde&lnde üstünde bi- EYııaf ve aeratt her ıriln mezkdr tomtsvonda cörflleblUr 
lu bir daire devren kiralıktır. Kapıcıya ıer oda, hell, aralılı olan lk1 dtıtkln Bevkoz ••'-erı"' ••bn alma k-=·•on--dan: 
müracaat. _ l 2800 liraya sablıktır. Tatahnde atad- ı -a: - --., -

UÇllW.,MRACAJt Bia Aas& yom tarpsında Font !2U muhaaebe- 1 - Ciheti aateriyeden H bq atla ti~~ ıaJ aoık arUarma De 

C~.ddebostan pllJ yolu mevkllnde ye;i c1sl Pwura milracaathneal. 2 tat~·- Taliplerin 4/1/Ml cumaıteal ıtml aüt ıo da aakerl atın alma 
kötkler •raauıda mutena •e merkezl nsvm 86.'l'JLlll usw::y.tyg lr.onıls:Yonuna milracaatıan. •. U!!p 
blr mahalde denize nazır pliJa 1akele- DtJ&&iln - İyi bir mevkide ve milf- ==~==:..::===:=.:=----~---"!"'11.~-----;;;;;;;ı-.. __ 
ye, tramYaJa. falan <911) metre ana terial bol •tnııye, tütün, teıetonlle lnhiaarlar umam miidürlfiiiillden: 
<5000> liraya aatıbkt.ır. Cadedbostan beraber taşraya Kidecelinden acele Tafra tepn•tnnnda m1mbAl d&ID slraat ıabrlr Ye kontrol~ 
pllj yolunda 31S numLra Kemal Tü- .satılıktır. Befiktaf Şalr Nedim cad- 1arm& orta cmeıdeb ıdraat mektebi maunlar:mdan matlup naafı .._. 
kenmez. - l desi 98 No. ya - 2 olanJann ta7bıJed yapılacekbr. 
DEVDN SATILIK. IÜBAA'l'IUJIE _ Tallp o1anlann ftlıllmlarlJe blrllkte umum mtıdürlütümiil memurta 
Ta§raya azimet dolayıslle çok 14lek bir 5 - MOTEFERRIK ıulıalne mlneaatıan HAD olunur. cU111» 

mevkide cörmet Widlr. Müracaat B J KAT K:ıdıköyiinde Altıyol Nal sokak No. 23 İNGİLiZCE DEKS - Amavuttöı ronşit ere HAN HAKKI EKRE 
___________ ....;;;:;..:,l Amerikan lnz tolejı meaunlanndan 

ACELE SATILIK _ Kadıköyde Ce- bir bayan tarafından iyi bir metodla 1 
vlzllkte muntazam demir parmaklıkla İng:Ulzce ders vermettedfr. Akpmda =:::::::::::::::=:------------------...,;,,
çevrili iki donüm bahçe içinde 4 böluk ;M. K. rumuzuna mektupla milracaat. ••••••••••••~ .. •••••••••••• 
apartıman şeklinde 18 odalı bina, sat- MEKTUPLAJUNIZI ALDllUNIZ L k H k• 
lam ve ~ boyalıdır. Her apartunan 1 Gazetemla ldarebanesinl adres 0 man e ) M 
dairesinde havagazı el ttrlk tertos ve olarak c6s&ermlf olaıı tarller.- (Dr. HAFIZ CEMAL) 
duşlu, kornah hamamı vardır. Bahçe- mlzdfn 
nin meyvahk kısmında kuyu ve tu- M. A. _ M. T. _ ş. K. _ F. Dahiliye mütehauuı 
Iumbası ve umumi bir de muntazam e. • T. _ K. M. _ A. ş. 
çamaşırlığı var. Ayda getirdiği .kira M. K • .:: A. V. _ c. S. _ G. M. ~ 104 
bedeli sek.sen liradır. Taşraya hareket namlanna gelen mektuplan lda- Muayene Aatlen Pazu bariG 
lebeblle müaald flatte atılacaktır. rehar:emlzden aldırmalan mer- her lÜ 2.5 - S Tel: 22398 
Her gün saat 12-2 aruında 21814 e tt- cudur 
Iefon edllmeal. - 2 -==============-._., 



ÇORBALIK 
KOMPRiMELERi 

En iyi cins tnze sebze ve hububatın tnvuk suyundan mamiil olnuısı 
it.bnrilc çok yüksek kalöri ve iştfhaaver lezzeti camidir. Bir tecrübe idd.Ja
n.ızın de(truluğunu isbata kil.fi gelecektir. 

Hüyük bakkaliye mağazalarında bulunur. 

MARVlHfuxoRJ'. :=I SAVAGE AEG 
ISYIÇ1!1 CIP·lDLSUllERI v• .,,~~!~il ELEKTcı_l"
ALfıN VE METAL ()tOMA!ll GRAMOfON tAMASIR MAKlllHERI ELEKTRilC 

C!ŞM~ ŞAKARvEŞ~ ~;~~'~:~1 
GALATA 6Mkal.ır cadA7 .. 59 ANTİLATÖALEiİ 

i BEYAZ iT Üniversi\e j . 2ô MlllfAKl.AR\ 
ELEKTRiK KADIKÖY İskel~ •• 33/2 OCAKLAR! 

uA.f LJtLe4~1i CEZVELER\ 
E~Mfl KIZAllTfllA su ISITl(ILARI 
A=L;;::E=T=L=E =R~I !.----=,..----.----=~.;:-,~~~~r-=::--"ır==f:Vl ~Al~E 

--Ti OFUJ 
(Abdest bozan) dediğimiz barsak ku.--tlannın devasıdır. 

Bunlar 3•lfır etile yaptlmı$ pastırma ve sucukları yiyenlerde hasıl olur. 
Uzunluklan dört metreden on metreye kadar olur ki bir çok tehli
keli hastalıklara yol açar. TİMOFUJ bu kurtların en birinci devası
dır. Sıhhat Vekaletinin müsaadesini haizdir Her Eczanede bulunur, 
reçete İlf' satılır. 

-- AVRUPADAN DİPLOMALI İLK TORK K0RKC0 

160 - 200 LiRA'ya 
İsmnrlnma Kürk Manto, Kürlderinizi Şık, ekonomik ve Sanatlı yap
tırmak veya tamir ettirmek isterseniz. Beyoğlund..ı. Karlman mağa
zası bitişiğinde 

SAADET MEBRUKE 
Terzihanesine geliniz. Telefon : 41492 

Batvekalet istatistik umum müdürlüğü arttırma, 
eksiltme ve ihale komisyonundan: 
ı. - Açık pazarlıkla eksiltme ve ihalesi yapılacak olan 30 forma tahmin 

olunan 938 - 939 maarif istatistik yıllığından 2000 nüsha bastırılacaktır. 
2. - 16 sahlfellk beher forması için 45 Ura fiyat tahmin edilmiştir. % 

7,5 hcsablle muvakkat teminat vesikası verilmesi llızımdır. 
3. - İhale 941 senesi ikincikll.nun ayının 15. lncl çarşamba günü saat 

15 de umum müdürlük binasında toplanacak olan komisyonda yapılacaktır., 

~ 7 ikinci Kanun 1941 
İkramiye İkramiye 
Miktarı Tutan 
LlRA LİRA 

1 50.000 50000 

3 10.000 30000 

8 5.000 40000 

15 2.000 30000 

120 1.000 120000 

180 500 90000 

300 1000 30000 

600 50 30000 

6000 10 60000 

60000 4 240000 

120 5640 

67.274 

M. M. Vekaletinden: 
Kuleli, Maltepe, Bursa askeri liselerinin her üç 

sınıfına talebe a!ınıyor 
1. - Kuleli, Maltepe, Bursa askeri llselerin!n her üc sınıfına 1/ Mart 

941 de başlayacak olan yeni ders devresi icln maarif llselerinden nakil su
retlle talebe alınncnktır. 

2. - Alınacak talebenin , Türk ırkından olması, sıhhi muayenede sağ
lam çıkması ve istekli adedi ihtiyaçtan fnzla oldu~u takdirde yapılacak 
seçme sınavında kazanması ve kendi okullarında bu sene aldıkları ilk ka
naat notlarının derecesi iyi olması şarttır. 

3~ - Bir sene tahslll terk edenler, her ne sebeple olursa olsun yaşını 
büyütmüş veya. küçültmüş olanlar. yaşları, boyları ve ağırlıkları askeri llse
let talimatında yazılı hadlere uygun olmayanlar kabul olunmazlar. 

4. - Bu şartlan taşıyan isteklilerin bulundukları yerlerin askerlik şu
belerinden diğer kaydukabul şart!arile müracaat yollannı öğrenmeleri ve 
buna. gôre de knydukabul kağıtlarını hazırlayarak 20/II. Kanun/941 den 
itibaren askerlik şubeler! yolile bu kflğıtlan glrmek istedikler! okullara gön
dermeleri ve okulların bulunduğu yerlerde bulunan isteklilerin de yine 
20/ II Kfinun/941 den 1tlbaren doğruca okul müdürlüklerine müracaatları 
lli'ın olunur. «1679~ ıl2llb 

Yedi kule ipUk fabrikası l. A. Ş. 
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Umum idaresi ilanları 
============================================== Yüksek öğretmen okulu eksiltme komisyonundan: 

Muhammen bedeli 20650-0 <(iki yüz altı bin beş yfiz) Ura olan 20 kam
yon 3 ctobus bir tnnk kimyon ve yedekleri 11/2/1941 salı günü saat 15 de 
kapalı zarf usulü ne Ankara'da İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 11575 (On bir bin beş yüz yetmiş beş) llralık 
muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekllflerlnl ayı gün 
saat 14 de kadar komisyon relsll.ğlne vermeleri Ifızımdır. 

Şartnameler (200) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmak-
tadır (12073) 

İnhisarlar İstanbul baş müdürlüğünden: 

Güherçileye ihtıyacı olanlara 
İdarl'.'mlzce tedarik edilen saf potas güherçllesi, kilosu G5 kuruştan ve 

beher pakette 5 k1lo bulunmak üzere satışa çıkarılmıştır. 
Bu maddeye 1htiyucı olr..n sanayi erbabının 
1. - Ad ve soyadı 
2. - Adresi 
3. - Icra ettiği san'at 
4. - . . . . . Müddet zarfında ihtiyacı olduğu güherçile mtktan hak

kında ın:ılümatı havi talepnamelerle mınt:ıka iktisat müdürlüğüne müra
caatla bu lhtlynçlannı tasdik ettirdikten sonra bu vesika lle Tophanede 
barut satış mağazasına müracant eylemeleri d2516a 

n 

Cinsi Mikdarı Tahmin fiyat İlk teminat 

Kadın iskarplnl 75 - 80 8,10 48,60 
Pardesü 70 - 80 23,50 141,00 
Yüksek öğretmen okulu talebesi için lüzumu olan yukarda mikdarı ve 

tahmin bedelleri ile ilk teminatı yazılı işlr.rln 3/1/941 cuma günü saat 
10 da nçık ckslltmeleri ayrı ayrı yapılacaktır. 

Eksnt.me İstanbul erkek lisesi yanında yüksek mektepler muhascbeclll
ğindc toplanan okul komisyonunca yapılacaktır. 

İsteklllerin ticaret odasının yeni yıl vesikası ve ilk teminat makbuzu 
ile birlikte belli glin ve saatte sözü gecen komisyonda bulunmaları. 

İlk teminat yatırma ve şartnameyi görmek isteyenlerin yüksek öğret-
men okul idaresine müracaatları. (11938> 

Merkezi: Baliçeknpı, Şubeleri: Beyoğf~ıırakoy, Jradıkö;r 
"Mısır (Elkahlre) 

Meyvalı NUG.&. kilosu 130 j 
~-------

1 L+-4 

~det Uraıık Lıra 

---
1 2000 - 2000.-

3 1000 - 3000.-

2 750 -
i 500 -
8 250 2000.-

35 100 3500.-

80 50 - 4000.-

300 20 - 6000.-


