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ltalyan 
matbuatının 

Türkiyeyi 
ithamı 

Guya 12 ada 
hakkında lngiltere 

ile anlaşma yapmışız 

Times muharriri şöyle 
yazıyor: ,c/talyanlar 
Türkiyeyi korkutmak 

İstiyorlarsa, zamani fena 
seçmişlerdir» 

Londra 4 (A.A.) - Müstakil 
Fransız ajansı bildiriyor: 

Times gazetesinin diplomatik 
muharriri, B. Hitlerin, memleke-
tine göre tabiye değiştirerek Bal- Yunanlılar tarafından düşürülen İtalyan bombardıman tayyarelerinden biri 

kanlarda kargaşalık çıkarmağa =====;;;;;;~~================================= 
uğraştığı hakkında deliller mev-
cut bulunduğunu yazmaktadır. 
lic:r şeyden evvel B. Hitler Am:ı
vutluğ-a ve Trablusgarba bir kaç 
hava filosu göndererek İtalyanla
nn maneviyatım yükseltmcğe te
şebbüs etmiştir. Bu suretle İtal
ya gittikçe A iman himayesine gir
mektedir. 

Bundan sonra B. Hitıer Bul
g~.ristan ii?.erine diplomatik blı' 
tazyik yaparak belki Yunanista
nın doğu cıimalinde Alınan nufu
ztınu attırmak istemektedir. 

Bulgar Başvekili B. FiJofun Vi
y~mada ne görüc:ereği bilinmiyor
sa da Bulgar kralı Boı il\m arzusu 
Bulgaristanın bitaraflığını idame 
E;;tmeklir. 

Romanyada ise .Alman faaliye
tinin alam~tıeri daha aşikardır. 

Bardiada 
40 istihkam 

zaptedildi 
Taarruz muvaffaki
yetle · devam ediyor 

Avustralyalılar Bar.dia
nın kuvvetli istihkamları

na coşkun hamlelerle 
hücum ettiler 

Garnizondaki İtalyan 
askerlerinin dörtte biri 

esir edildi 

Eski Alman polis şeflerinden meş- K.ıh. 4 ( A A ) l T 
Um Von Killingerin Fabriciousun • k ıre .h · · hl-::: nDg~. ızk~mu-

. mı ararga ının te ıgı: un u cu-
Yerıne elçi tayin e~ilerek Bükre- ı ma akşamı askerlerimiz Bari:lianın 
§e gelmesi Demırmuhafızlarla !merkez müdafaa hatlannda 14 ki
gestapo tarafından yapılan tet- lometrelik bir cephe üzerinde 3 ki
his hareketile avni zamana te- lometre ilerlemişlerdir. Hücum 
sadüf . . . · t iki Ro- Avustralyalı kıtaatın coşkun hamle-

etrnıştıı. Alman azy lerile yapılmıştır. Kıtaatımızın zayi-
manya üzerinde artmaktadır. Bu- atı nisbeten azdır. Harekat muvaffa
na mukabil Türkiye biitün teh- kıyetle devam etmektedir. 
dit ve davetlere karşı metanetini Sudan hududunda topçumuz ve 
ll'lUhRfaza etmiştir. İtalyan mat. devr~yeler!miz yeniden faaliyet gös-
bu t T" · k t · 'd termışlerdır. a ı urkıyeye _ arşı eıuar şı - U 
detı· b. ·· d ı t G" Kahire 4 (A.A.) - mumi ka-

l ır muca <> e acrnış ır. ıor- ,L t f d dil b" n 1 d' · . . .. . . rarg..uı ara ın an neşre en ır 
a e Italıa gaze~csı, Türkıyeyı, tebliğ, Avustralya kuvvetlerinin 

l 2 ada hakkında Ingiltere ile giz- 9 mil uzunluğunda bir cephe üzerin
li bir anlaşma yapmış olmakla it-1 de Bardianın merkez müdafaa istih
tiham etmektedir. 1 kamlarına dr. iki mil derinliğinde 

Diplomatik muharrire o·öre bu girdiklerini ve harekatın muvaffakl-
arıi ht"ı b 1 i kc , 1 k yetle devam ettiğini bildirmektedir. 

cumun se ep er aranı - İn ·ı· k ·h 4 (AA) kal . gı az ararga ı . . -
. tnakta ıse de İtalyanların B. Dün sabah şafakla beraber Avus-

liıtlerin Türkiyeyi elde etmek tralya kıtaatı Bardia haricinde 8 
için rüsvet olarak 12 adadan bir kilometre imtidadınca yarım bir 
kaçınm. Türkiyeye terki hususun- d~ire şeklinde uzanmakta olan istih
da B. Mussoliniyi ikna etmek is- kamlar.an ~enubu garbi:sinden _dört 
t . v. • • • • nala hır suratle taarruza geçmışler-
edıgı hakkındakı habenn ıtıbar- dir. Avustralyalıların birbirine di-

dan düşürülmek istenildiği tah- kenli tellerle bağlı esas müdafaa hat
nıin edilebilir. tını teşkil eden 40 kadar istihkamı 

Muharrir s'" 1 . . t'U suretle ele geçirmeleri uzun sürmemiştir. 
oz erını '), B h'" d 1 ı .. d bitirmekt eti.. u ucum esnasın a ta yan mu a-

İt 
1 

e 1 ·.. • • filerinden bir kısmı süngüden geçiril~ 
_a yanlar Türkıyeyı korkutmak miş, mühim bir kısmı da esir edil-

fatıyorlarsa, zamanı fen::ı. seçmiş- miştir. Hücumun bütün ağırlığı mü
lerdir. dafaa hattının bir köşesi üzerine tek-

Tanca 
İspanya ile İngilte:ıte 

arasında bir anlaşmaya 
varıldı 

Nevyork 4 (A.A.) - Tass: 
New - Y ork Times gazetesine göre, 
lngiltere ile İspanya hükumetleri 
ir ancadaki İngiliz menfaatlerinin 
korunması meselesinde anlaşnuş· 
lardır. Anlaşmanın bir kaç gün için
de İmzası beklenmektedir. Tanca· 
~ın harpten sonraki statüsü hakkın
daki müzakereler-.! devam edilmek· 
tedir. 

C.azete, Amerikadan İspanyaya 
hububat gönderilmesi hakkındaki 
müzakerelerin de devam ettiğini ya
lıyor. 

sif edilmiş olduğu için yarım daire
nin sair kısımlarındô'. bulunan toplar 
ve müdafaa vasıtaları hücumlara 
karşı hiç bir iş görememjştir. Filha
kika pek çok toplar müdafaa hatla
rının ilerisine ateş edecek tarzda va
zedilmi~ oldukları için yarım daire
nin içine doğru bir yandan vukubu· 
lan h:icumlara karşı tamamile fay
dasızdırlar. 

Mareşal Graziani' nin Bardiaya 
yardım edebilmek hususunda uğra
dığı en büyük müşkülat, elinde ne 
kafi derecede malzeme, ne de bun
ları nakil için icabettiği kadar nakil 
vasıtası bulunmamasından neş' et et
miştiı. Çünkü ltalyan ordusunun bu 
gibi v:ısıtaları Mısır ricati esnasında 
İngilizlerin eline geçmiştir. 

Diğer taraftan her iki ordu da 
çölde tabii surette tesadüf edilen 
çok soğuk rüzgarlarla top makaniz
malarını, ot.n ıobil motörlerini işle-

(Dt.vamı 4 üncü ıahifede) 

lngiliz donan
. ması Norveç 
sahilini topa 

tuttu 
Tayyareler: de · · 

Hollandada bir yere 
taarruz ettiler · · 

Alman tayyareleri Bris
tole hücum r.derek tica
rethane ve mağazalar 

üzerine bombalar attılar 

lngilizlerin 
şiddetli 

taarruzları 

Bremende yeniden 
yangınlar çıkarıldı 

Breme sanayi merkezinin 
bombardımandan sonra 

bir ateş denizine 
benzediği bildiriliyor 

Bir tayyare de yakın 
mesafeye inerek projek· 
tör grupunu tahrip etti 

Berlin 4 (A.AJ - D. N. B. ajansı 
bildiriyor: 2/3 kanunusani gecesi İn· 
giliz harp gemileri Stavanger yakı- Londra < (AA.) - Reuter: İn· 
ı.ında. Norveç sahilini bombardımana. giliz bombardıman tayyareleri, de
t.evessül etmişlerdir. Bo:n::ıard~ıı.ıı 

1 
niz inşaat tezgahları ile fabrikaların 

çok uzaktan yapıldığı için obusler h 'b' d .. 
~ahile uzak yere düşmüş ve hiç bir 1 ta rı ın.e evam et~ek uz~~e, per· 
hasar vuku bulmamıştır. şem.beyı cumaya baglıyan dun gece, 

Amsterdam 4 (A.A.) - D. N. B. yenıden Bremen' e dönmüşlerdir. 
ajansı bildiriyor: Bu gece İngillz tay- Bu taarruz, üç gece evvelki hücum 
ya.releri Hollan~ada. bir yere taar~z kadar şiddetli olmuş, fakat hemen 
etmişlerdir. Evlere yapılan .hasar mu- bütün gece devam etmiştir. İlk bom· 
hlm değildir. Bit kişi hafıt surette bardıman tı.>,yyareleri Bremen üzeri-
yaralanmıştır. 20 ı 

Londra 4 (A.A.) - Bu sabah erken- ne saat de var~ış ar ve son tay-
den bir düşman tayyaresinin Manş yareler, _şafaktan .hır s~at kadar ev
denlzine düşürüldüğü öğrenilmiştir. vel şehn terketmışlerdır. 
Bristole yapılan hücum Şehir üzerinde s~ma çok ~çıktı. 

Londra. 4 (A.A.) _ Düşman tayya- Bu sebepten ı_nuh_~el~~ hede~erın ~a· 
releri bu gece batı İngllteres~dekl ~ınmasında hıç guçluk çekılmem~ş
Brlstol şehrine taarruz ederken Ingi- tır. Çarşamba akşamı o derece agır 
Uz bombardıman tayyareleri de üst- surette hasara uğratılan deniz inşaat 
iiste üçüncü gece olmak üzere Al- tezgahları. yeniden bombard1man 
manyadaki Breme'yi bomb:ırdıman edilmiştir. Birçok bomba, doğrudan 
ediy~rlar,dı. .. . doğruya; Deschimag inşaat tezgah· 

Brıstol e karşı yapılan hucum şım- 1 b" .. k b" b" ·· · 0 .. dl artık mutad olan us.ille başlamış- arının . uyu ır ınası ~zenne ~-
tır. Aydınlatıcı fi§ekler atıldıktan ,erek hır yangına sebebı~et vermış 
sonra yüzlerce yangın bombası tica-,ve bu yangın, o derece şıddet kes· 
rethanelerle mağazaların üzerine bı- betmiştir ki alevler süratle civardaki 
r:ı_!<.ılm;ş ve fakat daima uya~~ık ol~n binalara da sirayet eylemiştir. Bu 
alakadar servislerle halkın gosterdığl tezgahlarda deniz üssünde ve tersa· 
faaliyet sayesinde bütiin yangınlar d ' d b'" ·· ·· 
rondürülmüştür. Yüksek infilak kud- ~~ e. yangınlar o erece. ~~umt.ış· 
retu bomb:ı.Iar bir hastaneyi hasara tur kı atılan bombaların mfılakı bu 

uğratmıştır. Bir Belediye klinlğlne, alev deryası içinde müşahede edil::· 
bir manastıra, bir otele, bir sıııerr.a- memiştir. 
ya, 3 mektebe ve blr tic:ırcthr!'eye Bilahare hücum, Atlas deniz imıa .. 
bomba isabet etmiştir. Düşen infilak at tezgahlarına tevcih edilmiş ve bu 
bombasmın adedi mutaddan az gö- h" ı · ·ı ı 
rünülrordu. Hücumu müteaklp düş- ucumu yapan tayyare ~rın pı ota· 
man şiddetli bir baraj ateşile karşı- ~-·· ~ombalann muhtelıf hedefler 
!aşmış ve projektörler faaliyete geç- uzerıne tam isabetle düştüğünü sarib 
miştır. surette görmüşlerdir. 

Liverpoal ile ~il:~ -.. şi!:llal üzerinde Hedefi terkederken, bir c:lemiryo-
de tayyareler gorülmuştur. Ju iltisak noktasında bir fabrikanın 

Memleketin diğer kısımları üzerine ( D 4 .. .. sahifed ) 
de bombalar atılmışsa da zayiat kay- evamı uncu e 
dedilmem1ştir. 

Lond.ra 4 CA.A.) - Hava ve emnı- .. l.kki!!-..... ••er S 
yet nezaretlerinin tebll~': 

Son teb~iğdenbert gelen raporlar 
dün gece Ingiltere üzerine yapılan 
hava hücumları esnasında. Londra 

Çocuklar ve fidanlar -·-
bölgesinde bir noktaya düşen bom!Ja- Resmi ağızlar ıöyle diyor: 
l::.rın az mikdarda ölü ve yaralı vu- - lstanbuln külliyetli miktarda 
kuuna sebeb oldu!nınu bildirmektedir. fidan tahsis ediyoruz. Bunlarla ,eh-
Düşmanm bugünkü hava faali:,et! rimiz ağaçlanabilecek. Fakat iki tah-

münferld tayyarelerle doi;rtı ve doğu • • B f'danları 'yen 
cenub sahili yakınlarına blr 1ki taar- rıp unsuru var · u 1 yı 
ı uza münhasu kalmıştır Bu taarruz- hayvanlar ve koparan çocuklar. 
!ardan biri esnasında K~nt kontluğu- Hayvanlar için ne gibi bir mania 
nun sahil şehirlerinden biri üzerine düşünülür, bilinmez. Onu mütebas
bombalar düşmüş bir mikdar hasara sıslar düşünsün. Fakat çocuklarınım 
ve insanca blr kaç zayiata sebeb ol- fidan «tahrip edici» değil, «dikici, 
muştur. himaye edici ve ağaç sevici» bir 

.. Dün gece hava dafl bataryalan ~!r ruhta bü .. tmeli elimizdedir. 
cıuşman bombardıman tayyaresi du- ~ • rul 
şürmü§lerdir. Bugün iki düşman tay- Medenı memleketlerın yav arı 
yaresl cenub sahill açıklarında denize böyledir. Türk çocuğunun başka 
düşürülmüştür. Avcı tayya..relerim.iz- türlü olmasını bavaala alamaz. iz'an 
den biri kayıptır. kabul edemez. 

BU SABAHKi 
TELORAFLAR 
Bardiada 

daha 8 bin 
esir alındı 

Son tebliğe göre hareket 
muvaffakiyetle 

devam ediyor 

Londra 5 CA.A.) - (B. B. C.): Ka
hlrede neşredilen son resm.1 tebliğ 
Bardla'ya karşı harekatın muvaffa
kıyetle devam ettiğini bildiriyor. Ye
niden 8000 esir alınmıştır. 

İstihbarat ajansının haberlerine 
göre A vvustralyalı askerler süngü ve 
el bombalan ne hücum ederek İtal
yan mitralyöz mevzllerlnl işgal et
mişlerdir. Hücum tanklarla takviye 
edilmişti. Taarruz başladıktan bir 
saat sonra İtalyan müdafaası mağ
lüp edilmiştir. İtalyanlar cenubu gar
biden taarruzu beklemediklerinden 
gafil avlanmışlardır. 

Bardiada bir 
İtalyan vapuru 

zaptedildi 
Limanda bir İtalyan 
vapuru da batırıldı 

Lond.ra 5 (A.A.) - (B.B.C.): Reuter 
~jansının bir zırhlıda bulunan mu
habiri Bardia'nın denizden bombar
dımanı bakında §U malümatı veriyor: 

Kara kuvvetlerinin taarruzu sabah
leyin saat be~ bijcukta bas111mşıtır 
Gemiler bir saat sonra sahne yaklaş
mışlar ve güneş doğarken Britanya 
1ayyarelerlnin attıkları bombaların 
alevlerini görmüşlerdir. 

Zırhlılar 15 pusluk en ağır toplarlle 
ateş açmışlardır. Sahil bataryaları 
pek geç mukabelede bulunmuşlardır. 

Bir Britany:ı. torpido muhribi ka
ranlıkta. limana glrerek bir İtalyan 
vapurunu batırmış, bir vapuru da. 
zaptetmlştir. Bu vapurun içine bir 
mlkd:ı.r müsellah efrad çıkarılarak 
vapur Umandan çekilmiştir. · ........ 

Bulgar Başvekili Hit
lerle mi görüşecek? 
Viyanadan meçhul bir 

yere hareket etti 

Lond.ra 5 (A.A.) - (B. B. C.) : 
Associted Press Amerika telgraf ajan
sının Viyana muhabiri Bulgar başve
kili B. Filof'un Viyanadan meçhul bir 
yere müteveccihen hareket ettiğini 
bildirmiştir. B. Filof'un, B. Hltler'le 
görüşmek üzere Münih ve Salzburg'a 
gittiği tahmin ediliyor. 

Assoclted Press'e göre Bulgaristan 
bazı askeri tedbirler almıştır. 

,---·------
Bir Yunan 
denizaltısı 

Adriyatikte bir İtalyan 
petrol gemisini babrdı 

Atinıı 5 ( A.A.) - (8.B.C.) : 
Castanis ismindeki Yunan de
nizaltıs. Adriyatikte Arnavutlu
ğun ,imalindeki Şinkin limanı 
açıklarında bir İtalyan petrol 
gemisini top ateşile batumışbr. 

Castanis. geçen hafta 3 İtalyan 
vapurunu batıran Papanikolis 
denizalt1S1 ile ayni tiptedir. 

Arnavutlukta 
yeni harbe 

hazırlık 
.Yunanlılar mahalli 
çarpışmalarda 204 

esir aldılar 

Atina 5 (A.A.) - CB. B. C.): Dlin. 
gece neşredilen Yunan tebliğidir: Ar· 
navutıukta Yunan kuvvetleri lehine 
neticelenen mahalli çarpışmalar ol• 
du. Zabitler de dahil olmak üzere 
204 esir, otomatik silahlarla diğer: 
harp malzemesi ele geçirildi. 

Lonılra 5 (A.A.) - (B. B. C.>: Yu· 
nan radyosu sözcüsü bugünkü hare
kAtın hava düzeldiği zaman başlıya
cak olan şiddetli mücadeleye mukad
deme teşkil ettiğini sôylemşitir. Ro
ma radyosu d:ı. Italyanların taarru3 
için hazırlandığım beyan etmiş· 
tir. Bu suretle iki taraf da yeni ha
rekat için hazırlık yapıldığını bildir· 
mektedlr. . 

General Papagosur 
beyanatı 

Atiita 5 (A A.l - CB B C >. Yu
nan başkumandanı general Pnpagos 
şu beyanatta bulunmuştur: 

- Italyan tayyarelerinin faaliyeti
ne rağmen harekat durdurulamamış
tır. Vaziyet Yunanlılara müsalddir. 
Yunan askerlnln maneviyatı hiç bil 
zaman bu kadar yı.iksek olmamıştır. 

Amerikanın 
Roma sefiri 

Nevyorktan tayyare ile. 
Romaya hareket etti 

Nevyork 5 (A.A.) - Ameri.c 
kanın Roma büyük elçisi B. Phil~ 
lips, bugün Nevyorktan bir Clippe~ 
deniz tayyaresile Lizbona hareket 
etmişti;-. B. Phillips Lizbondan ltaıJ 
tyaya geçerek vazifesine başlaya•! 
cakhr. Rahatsızlığı dolay1sile geçen 
ağ~stosta Amerikaya giden büyüle' 
elçı o zamandanberi mezun bulun .. 
mak idi. 

Nevyorktan ayrılırken B. Phil~ 
lips, bu sırada Romaya avdetinİI\ 
rnutad hilafına ve hususi bir şe)'j 
olmadığı__ı bildirmiştir. 

················································································~ 

- Sekiz sene yavruma hasret yaşadım kardeş! •• 
- Hangi illerdeydi? .• 
- Mürebbiye elinde! ... 



Geceki ve Bu Sabahki Haberler 
Türk-Yunan 
dostluğu 

Amerikanın yapf ıra
caoı yeni vapurlar 

lf alyan denizaltısı 
nasıl batırıldı ? 

Türk matbuatında 
çıkan makaleler 

Manası 
anlaştlamıyan 

bir emir 

Pamuk ko~gresi 
mesaisini bitirdi lneilterenin bu vapurlar- Bu muvaffakiyeti sabık 

Clan iıtifade edeceği Thetiı İngiliz denizaltısı 
İtalyan denizaltılari 
Lpanyol vapurlarinl 

babriyorlar 

Hazırlanan raporlar ilzerinde 
görl1f1Jlerek kararlar verildi 

kanaati var kazandı 
A tina ajıuui, Yanan 
milletinin heyecanına 

tercüman oluyor 
v..-.ıoe 4 '( A.A.) - B. Londra 4 (A.A.) - 18 ~evvel 

Rooeevelt. 200 ticaret semiainin bütün lnsi)tere, Liverpool ldSrfezin
İnfUI hakkındaki propum bildiril"" de tecrübela yaparken batan 

Loadra .f (A.A.) - ltalyan de- ken demittir ki: cThetia> deaizalta ıemisi ile müret- • 
Atina 4 (A.A.> - ~oeclkmlştlr» nizaltı kumandanlarının lspanyol ~ 4 ~ (A.A.! - Pamuk' Pamuk konpai azam. ~o~~ cHalen o derece ~ tonilito tebat& için gözyq& dökmekte idi. 

Atlna ajansı bildlrlyor: vapurlarını babrmak için emirler konpaa busun 1zmir mebmu Rah- kapandıktan Nnra Orman çifliiini miktanndn vapur luıtm•ktad&r ki Halk, günlere.: merak içinde; kur-
Allna, SelAnlk, Patras n Yunanis- al""' olduklarına dair olan haberler mi Köke•nin reiıaliii albnda eon top• ve hayvanat babçeeinl ıezmitlerdir. harp eonunda ·ye belki de daha ev• tarma ekiplerinin muvaHbyeti İçin 

tanın sair şehirlerinde çıkan gazeı!:ı- hakkında timdi Londraya daha sa- lantwm yapmıı ve komisyonlar ta- Bundan eonra Ziraat Vekilimiz B. yeJ vapu; yoklaiu hDeeclilecektir dua etmekte idi. Fakat Thetiain 99 
lerle Görlcede çıkan PelugoıJ F~adl' rilı mıJômat selmittir. Eyltil zarfın· rafından hamrlanm11 olan raporlar Muhlia Erbner konpe azua tenfi· Binaenaleyh lıikGmet. iltikbal için ki~iden ibaret olan mürettebatını 
"r!rk gazeln Ctecbillderylndl~" vYeu~:medd~ da batan lspanyol vapurlarının ade- okunarak bunlar üzerinde ıörütülüp ne Şehir lokantumda bir öile ziya· muhtcmıel bulanan bu Joklaia kar- kurtarmak kabil olamamıı ve gemi 
HuseJ a a .. - 1 k 1 =•-=- • f u· • tir" (! __ !_I L • L! 1 -'--- L b k 1 Sndak tarafından Atına ajansına gön- di altıdır. Bu v~pur arda cenu~ arar ar ver&IUU9ür. e ':erm11 • "1UllllD

0 
seçen uu D- 11 koymak için teduir er~ 11;en- bet ay auyun di inde a mıttı. 

derilen makalelert tebarliz ettiriyor- Amerikuındarı Jspanyaya aevkedı· Komisyonlar. btı raporlarında ırafetm aonunda Vekil. ~~k top- diaine vazife bilıniftir. İnta edilecek Bugün cThunderbolt> ismini alan 
ıar. . len yiyecek maddeleri bulunuyordu. Çukurova bö)sesinde cKlevland> l~tısın~n ço~ velut m-:u~ını teba- vapurların hepsi bir tek modelde cThetinden ıene bahsediliyor: Su-

eMemleketlmlzln sa~ımt dosU:ı~ Ayni ay zarfında Jose Carranza yerine cAkalu pamuğunun ikame ruz ettaren bır nutuk eoy)ıyerek ar· olacaltbr. Zira vapurların muhtelif yun sathına çıkarılan ve tamir edi
olan bu tıymetll mesl k~"' 1 adında:Ci babkçı gemisi Villano bur- ed"lmesi temenniande bulunmutlar kadaılannm. gerek Vekalet ve ge- tipte intası. 6 i)a 8 ay daha fazla z:a- len bu gemi, ilk muvaffalı:ıyetini 
makalelert Yunan efkA.n umum .JÇO•n b t · r d bat t A • 

1 
• • 

1 
• rek tahs& hakkında göatermif olduk- mana ihtıy" aç ~terecektir. Vapur-. b1 surette mütehassis ve mü- nunun a 1 şıma ın e mıı ır. Y ve memleket&mızde pamuk z:enyatı· •-- kaycietmİ§ bulunuyor. 

de~ ~retmiştir. Bu kat'd~ hitaba ni tarihe doğru Faroons ve Calvora inkifllfı tem• ed k dah lan kıymetli teveccüh ve iltifatlarına lann tezgaha konmuından evvel 
!:v!b olarak Atına rıJaf!Sl kendllerlne admda ikı ba~kçı gemisi ayni tarzda b~ rok dil:kleri k=-e e::.uml he~ karşı ıükran borcuna. onların direk-· parça imalatı için bütün pyretlerin Bu muvaffabyetten bahseden 
temin eder kJ temennileri arzulan 1»-tmı• ve Ununuevveıde de San /'· tasv"b' ~· 1 d" tif ve d:leklerini yerine getirmeie yapılması çok iyi olur. Ta ki yeni tebliğde ıöyle denilmektedir: 
\eçhlle Yunan kara, deniz n hava Carlos va.puru Juby bumu ile Fuente ye mm ı me arze lf er ır. çalıı nakl" füli olarak ödeyeceiini İni& edilmekte olan tezslhlan müm- «Torpilini attıktan sonra Thun-
kuvvetıerlne ulaştırılacaktır. Yu~.an Ventura aruırda bir İtalyan deniz· .Bu raporlarda haaaten Milli Şefi- teyid ettikten sonra demiftir ki: kün olduiu kadar montaj müessese- derbolt'un kumandanı, ltalyan de--
kara, deniz ve h~va kuvveUerl mut- alhaı tarafından batınlmııtır. mizin memleke~ pamuk rekoltesinin «Arkadaıım Fevzi Uitfi bana ho- )eri lıalinde çahpbilain.>. . . nizaltısın& bulunduğu yerden mu-
tef lı: ve kardeş Türk matbuatının iç- • . . ilk hamlede SOO balyaya rıkarıl- B R el Am -"L B rl-ik b ··t · k ld 

h k tı 1 l"yıkıle ft J d ı fil 1 .. cam diye hitab etti" ve bu suretle en . oosev t, e~a 1 _,, azzam ir su su unu yu se ig· ini ten gelen dostça arc e n .. a y:ın enıza h osuna Yen en hakk d . Jduld d l"k • 
takdir edecek ve muLchassls ve mu- bu emrin minasını anlamak güçtür. ~.aksı k d" kınt"fla . v.ermt ıhı kko k . ~rı hassas bir damarıma dokunmuı ol- devletlerinin lüzumu ka ar çe ı •- gör nüştür. Bunu müteakib tiddetli 
t h yyic olacaklardır.- • I . yu se ıre ı erının a a u u ıçın d 8 . h . . b .... k f en tihsali meseles.= ile alakadar olarak bir infilak olmuştur. Su sütunu ile 
e E~nos gazetesi, Atina ajansının dl- Bahju:s kj apan~ol vapu.~larfljn~ pamuk müstahaillerinin bütün gay- b~~ükr ilt~~; ı~ı:ti:~rd~u ta~=b~inin da ıunları aö~lemiftir: . .. duman kayboldukta~ .• sonraw deniz-

rektorü B. Veklarelll'nin blr makale- 8U1'et e 0 ana 0 sun mutte erm retlerini aarfetmekte oldukları ve k d" . . ti•w• . L d' · d daha cBazı fabrıkalar, genitlemek uze· altının biı ucunur goge dogru di-
ktedtr B V • i 111 bu f . h h . b" t" t en ısın. geç gını, ıı:en ısın en d" 1 200 . . 1·· 1 .. .. B b ~ ni ne.µ-e•me · · e.!'. a.u men aatine er angı ır ıcare ya- Cümlıuriyet hükumetimizin bu mü• .. ka ld•w• . .. ktir A da bir re ır er. vapur ıçın uzumu çe- kildi&i görülmuıtur. u uc, iraz 

r.ıakaleslnde 1940 yılı batında n. Sa- pamazlar. ispanyanın lsranyol hal- him gayeye eritmek üzere a1mıı ol- yu e ıgıru gorme • ranız • • lik bu"•ınacakbr.> sonra batmıştır. Üç silahlı balıkçı 
raçoğlunun Atlna ajansı vasıtasıle kını doyurma!: için bütün vapurları· duğu tedbirler ıükran ve minnetle çok talebem var. B~. ~ebelerımın. B. Roosevelt' den, lngilterenin gem:sinden ibaret olan kafile, der-
!~~~~u :;~~e~i~~sı~~s[;!e~~lll~~ na. ihtiyalcı -;'.ardır. Verilebilec~k tek tebarü"? ettirilmiftİT. kbu alrk~d.qill~rıml ''! .huyu~ zil~uvj8f ~a: ba§ka torpido muhripleri istediği hal bir çok deniz bombalan atmış-
•• il d klan mesajları hatırlat- mann. ngıliz vapurlarına hucuma ~!et eknlnı,b. ımherını veda be'tl er~! hakkındaki haberin doiru olup ol· br. Torpilin infilakı görülmiı" ve 
..,ne yo a 1 d · 1 1 d 1 Kongre, bu çok verimli ve fay dalı can uya ı ecegı I ., 
maktadır. cesaret e emıyen ta yan eniza tı l I dı" d k go~~ .. ke ır f 0 "fıtih~ d madığı sorulmuıtur. 8. Rooseve t, ititi!mit olduğundan, denizaltının da. 

B. Saraçoğlu mesajında demişti ki: filosur.un enerji.ini müdafaas&Z ls- top anbyı hazıra gm an ve pamu en huyu ıere ve 1 arı uyuyo- bu suale cevaben. bunlar aazete hi- yanıL--·-da balıkçı gemileri su bom-
müstal.illerine verdiği kıymetli B f h f 1 IH'pU eY nl seneye girerken Turk ve Yu- panyo) vapulan üzerinde gösterme- rum. u i ti ar ve şere yaı arını kayeleridir, demi,tir. baları atarken kendi arzusu ile dal-

ukl si A•de ı.. ııahll d Ögw üdlerden dolay& Ziraat Vekili w 1 · d b nan roc arının se " n.. - si ir. eger göz erım e görmüyorsanız, u Vatinston 4 (A.A.) - Buradaki m&yacağı tabii bulunduğundan ltal-
ler.n n her zaman çıkarar:ılt ah~nkll Muhlia Erkmeo"e sanı ve ıükranla- onları•-. kalbime dökülüşündendir.> umumi kanaate göre, İngiltere, bu yan drnizaltısının battığı rnuhak• 
se.s g bl yukselmektedlr. İki mmet ge- Alman yada rınt arzettikten sonra Vekilin kongre R 1 • ler.ek asırlara itimatla bakmalttndır.• Bundan sonra Ziraat Vekilimiz sene aonunda, B. ooseYe tin tiCa• kak addedilebilir. 

B. Me•-'"-~ deml.+i ki: di!eklerinin yerine getirilmesi için ret vapurları i~ hakkındaki prq- --------
.,........., 

9
" • k• d h 1 d 1 h • içindeı. yetİ§ıni§. içinde büyümüı L B' bu .Sevtnçte- olduğu kadar lztırab b • • ı •k ım an a i in e o an er ıeyın ya- ramından iatifadt edece11;tir. ır -

günlerinde de müttehld bulunan mil- enzınsız 1 pıiacağını tebarüz ettiren kapama olduğu vr içinde bulunmakla gınur çuk milyon tonilato hacminde vapu· 
Jetlerimiz tarihin ktndllerlne tahmll nutkunu alkıılarla dinl~it ve top- duyduğu Türk ltöylü.U ıerefine ka· run r.üratle intası. önümüzdeki ıene 
ettiği sulh ve medenlyet eserini so- lantısına nihayet vermiftir. dehini kaJdırmtttır. için bir tonilato ihtiyatı t~kiline 
nuna tadar götürmek üzere şarki Münakale fartlari çok yardım eyliyecektir. 
Akdenlzde elele vermeğe devam ede-
ceklerdir• güçleıti, hususi otomobil- G d • k d b • B. Rooseveltin vapurların tipi ve 

B Veklarelll diyor ki: ler kullanılmiyor e 1 paşa a ır tonilat:>au hakkmdaki beyanatı ve 
eBu iki tA:hlnane mesaj tatbik ve fikirleri, yen· lnpat prownmtnın da-

tahakkuk sahalarını 1940 dan evvel ha ziyad~ doğrudan doğruya lngil-
tulmuşlardır • Lonclra 4 (A.A.) - İ:Vl haber alan h d •• •• •• tere lehinde ve Amerika Birleşik 

Makale sahibi Yunan Başveklll B. muhtelif menbalardan Londraya ge- mey ane onuşu devletlerinin ise bilvasıta lehinde 
lıtetaksas'm diğer kehaneUerlnl ha- len ha.berlere göre Almanyada müna- olduğunu göstermektedir. Bundan 
brlatmaktadır : 1 

1940 tubatında Belgradda toplanan kale şeraltl çok güçleşmiştir. Berlln- başka B. Roosevelt, bu vapur arın 
Balkan antantı daimi konseyinin iç- den Bale'e giden bir yolcu 30 defa süratle hizmete girmesi llzım oldu-
t maından donen B. Metaksas' SelA.nlk tren detlftlrmek mecburiyetindedir. Dün gece yarısı ne/an sonra cereyan ğunu da kaydetmittir. l "ON 
Belediyesi tarafından şerefine verilen Yolcu trenlerinin adedi normal za-
b r ziyafette şoyte demişti: -1 J 'ö f k • • l -1. 
.Fırtınanın onüne geçmek için im- mandakl tmılerln yüzde 30 u nhıbe- euen gavgaaa a r lfl yara anaı 

&n dahilinde olanı yapacağım. So- tinde azdır. otobüs aervislerl de bii
nuna tadar muvaffak olup ol1D17&ca- 7'k bir nlabet dahilinde tabdld edll
tımm bilmiyorum. Yalnız muhakkak mlştlr. Bir yerden diler bir yere glt- Dün gece yansına doğru Gedik-ı han taraftarı çıkınca Aron yalnız 
olarak ıunu söyliyeb1llrlm ki dünyayı met çok miifküldür. Hususi otomobil- papda Titonun meyhanesinde sar· kalmıı ve esasen kafası da dumanlı 
kulp kavuran fırtınadan kendlmJze ter benzinsizlik yüzünden kullanılmaz hoı olan Aron adında biri meyha- olduğundan bıçağını çekmiş ve mü
b rmet etmesini blldltlmlz için hür- haldedir. Bu haberler, İngiliz hava neden sokağa çıkınca eski tanıdığı nakapyı kanla bitirmeğe karar ve
mete llyık ve alnımız açık olarak hüeu-'ft-- Alınanyadakl müııata- Yahana raalamııtır. rerek üçüne de saldırmağa baıla-
çıkacalı?J. Aksi takdirde yılım g!tl ........ uuıı 
yerde sürünerek sulh içinde kalmak- le p.rtıan tbıerlnde tasavvur edlldl- Vah.Jıla, Aron eski bir mesele· mııtır. Aronun bıçak çektiğini gören 
&ansa .sulh içinde olmamak evli.dır .. ğlnden fazla tesir yaptıtını zannetti- den dolayı birbirlerine kızgındırlar. diğerleri de ceplerinde tafldıkları 

Alman tebliği 
İngiliz tayyareleri 

Almanyanin §İmalinde 
bir çok yangınlar 

çıkardılar 
O zamandanberl Yunanistan, bü- recet mahiyettedir. Dün seceki ıe..düf aralarındaki çakılarla kendilerini müdafaaya 

Jtlk Şefinin bu 9ÖZlt:rlnln ve 28 tq- meselenin tazelenmesine sebebiyet geçmiıler, bu auret1e aokak içinde BerUn 4 (A.A.) - Resmi tebllt: 
rlnlenelde sabaha tarşı saat ftçte İneçe alkollü içkiler vermiş ve yol üzerinde münakap.ya kanla bir boiuıma cereyan etmittir. Fena bava tartlanna ratmen Alman 
Yunan topratıarmın teallmlnl taleb ithali yasak tutu411uıılardır. Az zaman sonra Yetişen polisler yaratılan derhal hava tuvvetıerl tarafından dün ya-
eden ltalyan ültimatomuna karşı söy- C h h . ,_ ld pılan keşif uçutiarı lyl neUceler ver-
ledltf •Almak istiyorsan gel de, ab Stold.olm 4 (A.A.) - J.veç hii· kanlı bir .kavgaya intikal eden bu erra pata astanesme n mnııtır. m'•tlr. İngllterenln .t ... ı... •• eenubun-

mu .. __ ,___ daha fazla L::...:•mii. Aron ve Mıgır ellerinden. Vahan ., -'IA 6lerlnl düstur haline koyarak be- k.Uıneti. 7 Ununusaniden itibaren ua.;....,.. · uu7u _,,... da. bir tayyare meydanın& muvaffa-
n msem1'Ur tarap ve allı:ollü likörler ithalini me- araya M:gır ve Agop adında iki kiti eol memesi altından. Agop da kal- layeUe taarruz edllmlftir. 

Makale muharrlrt 1940 f\lbat.ında • • daha kar1tmtttır. Nihayet dört kiti- çasından yaralanmışlardır. D1ln gece muharebe tayyarelertnden 
aktedllen Balkan antantı konseyi nebnJ!tir. nin muhtelif yerlerinden yaralanma-_ Dört yaralıdan kimin kimi yara- mürekkep filolar Brıst.ol llmanma 
:U~:"'~ =sU::~r:-kfU ::! Paralarinı Cümhuriyet larile eon::- eren kavsanm tafailab ladıiı bir türlU anlllfllamamııhr. ~::~=ı~1:.= ı!!tılan m=~~ 
,ermektedir: Merkez bankasına yaralıların Cerrahpata haataneainde Vahan kendi.ini Agobun yaraladı· görülebilen büyüt !'anguılann çık-

•HaJtr, çünku kıymetli meslelı:daşı- tedavi albna alındıkları aırada öi· ğını iddia etmektedir. Polia tahki- masma ve lnfllülar vuku bulmasına 
mız ve dostumuz Hüseyin Cahld Yal- yatıracak müessesf'ler rcnilmiftir. kat.· devam ediyor. Dört yaraLdan sebebi.Yet vermlftl~. İngllterenln do-
eın'm •Yeni Sabah• gazetesinde daha Ankara 4 <Telefonla} - Dünya ah- Aronlu Vahan kavga ederlerken yalnız Vahanın yaraa ehemmiyetli ğu - cenubunda mühim hedeflere de 
eYJelkt IWl Yazdıiı gibi böyle bir Tallııin bugünkü ,ıekll ve memleket Agop gelmif .•• Agop herikiaini ya- görüldüğünden hastanede alıkonul· taarruz edilmiştir. 

B .S talln'in yılbaşı 
mesajını tekzip 
Moskova 4 (A.A.) -Tass aha• 

ıı bildiriyor: 
Yabancı memleketler basını, 1 

k&nunusanide Pravda gazetesinin ve 
yahut her hangi diler bir Sovyet ga· 
zetesinin Stalin°in enternasyonal va• 
ziyetin tahlilini ihtiva eden bir ma• 
kalesini ve yahut bir yeni yıl me.n
janı nqre_ylediii hakkında bir haber 
yaymııtır. 

T ass ajansa, uydurma olan bu ha· 
beri tekzibe salahiyettardır. 

Cebelüttarık üzerinde 
uçan meçhul tayyare1er 

Alceairu 4 (A.A.) - D. N. 8.: 
Cuma sabahı milliyeti meçhul ıki 
tayyare yeniden Cebelüttank üze
rinde uçmuştur. lngiliz hava dafi ha· 
taryalan, deniz ve kara toplan at~ 
açmışbr. Bomba atmamıı olan tay
yarelerden bir tanesi tark iatikame-
tinde, diğeri sarp istikametinde seri 
çekilmiıtir. 

Kızılayın Y abucli feliket· 
zedelerine yardımı 

Anl&:aıa 4 CA.A.) - Tilrti}e Kızılay 
cemlyeU umumi merkezinden: • 

Billnlnln Canbaz burnu önünde 
hava muhalefetinden batmış olan 
Uruguay bandıralı Salvatura isimli 
yelkenliden hail hayatta kalan 120 
musevlnln mübrem lhtlyaçlanna sar
f edllmek üzere 1200 llra mua.venet'8 
bulunulmuştur. 

•nlqma ııwııaeıertn icabıdır ve her lktlsad_!yatmda normal sayılması tışhrmağ;ı çal&1tıiı aırada Mıgır pey- n-.uıtur. Diğer yaralılar pansımanlan Dün gece düşman tayyareleri Al
ne bahuma olursa olsun yeniden mfimtun olmıyan hali hazır tartlar d ı o·· l k" "d ,,_. . v yap·.larak polı"se tevdı" edı"lmiclerdı"r. manyanın eimallnde muhtelif yerlere tahakkuk ---... ..... _.. ----da bankalar bari,., umum·ı a o mUf... or lfı en uuaı a- .,. . __ ..,. d 

~.,_ ----· ----·-- .. hücum etmlfler, bllhaasa mıı::aa. ... n ma- Hataylıların tekaü ve 
b6~ dahil veya mtllhak bfitçell ballelere yangın bombalan atarak bir 

Konyada bir kamyon bir dalreıer1n. hususi tanun1ar1a teştu ua ·ı·ne Jen /ırlan _ıanın çot yangınlar çıtarDU11arc1ır. Astert yetim maaıları 
olunan hükmi tab.siretl haiz aenna- n j .. uı u j zarar ve harbin sevk ve idaresi bala- ·"'-

kadına çarplr, iradın öldü resi devlete ald müeaeaelerle hlacle- mmdan vutua. gelen zararlar ehem- Ankara 4 <Telefonla) - Bükwuet 
S.ıa 4 (AqanU - Bugin burada rinln eberlst devlet.e ald flrketlerin mal alanlar bombar J.ımanı mlyetsızdlr. 2 İngWz tayyaresi dil.ttl· Hatayın llhakı dolayıalle hlyar bak-

feel '* asa oldll.. eotör llllmi idare yJJ&Jet hususi ıdareıerhıln, Belediye- U i rülm6ftilr Bunlardan btr1 balırl1e ıannı Suriye ve Lübnan lehine kul· 
tUlll laf dolu .tuu'cma lamanPI• _ :ıertn. Amme menfaatıerıne W1m ce- ba.tarJaJaft atepıe dipniftOr. Alman lanmamıt olan ukerl ve mWtl mtı-
--. tıellr'irten .tarpana çıkan llllJıeUerlıı natld me'fC11dlannı Cim- taJ1arelerinden biri iiıssüne d&ıJlle. tekaid ve yetimlere ald maqlar hak-
luM admda bir .ıcac1ana çarpt.ımuş, huıtJet ıı.tcez banta..,. ıatmna1an T- ı __ !.a_ mid· deti. 15 ..... ..._ Alman•· ... ;- VaıU.....on mltUr tında bir kanun projesı hazırıınrak 
IEadm --- ve tekerlekler tberln- baJdı:mdUI kanunun 1 eene daha ~ _,.......,- ..,......... ..._., · Meclise sevketmlftlr. 
den ıe~.,U:. Zavallı kadın derhal 1m11

1m1
• hattında yeni bir proJe den 20 1eD9We --L--1acak büyük elçiliğine bir f ........ te m::at..: .. 90;...ldar Bu kanun proJealne nazaran ~u 

•ittir. lo(ör Hllml ya~alanarak lıulrlaıınutlar. Proje enciimenJer ta- " ~ .. d rild• · ·~ .. ~ •- kabil BataylılanD l&tlt <>mıanlı hü-
~ t11111m edihnlştir. rafmdan tıedklk olunarak Medll amu- protesto gon e ı StcJrh.,lm .4 (A.A.) - Stefani: ktimetı ne Suriye, Lübnan ve Bataı 

al hereu..e avbdllmlştlr. Amıbra 4 (Telefonla) _Hazine lakandinavyada tiddetli aoğaklu hükametıert nezdinde geçen hizmet-
ilahta~ kö-lüJere uhdaind .. bulunan sayrimenkullerin Nft)'ork 4 (A.A.) - Amerika· hüküm aürmekteclir. laveç - Noneç lerl de usan ltlbare aıınan.k müte-

'Y >y• Ort kt 1 d - da 200 kadat lrlanda tqkilibnı hududunda k&in Hede.de termo· tald ve yetim maqlan mtıtteaep hale 
tohunıluk tevzii ame ep er yar ımcı taksiti~ satıp hakkındaki kanuna temsil etmek iddiasında bulunan metre sıfırın albnda 48 dereceye, addolunacat Ye bunlar TtkkiJe Ciiın· 

t..lr 4 CA.A.> _ ManJsa vllıi•eti muallimligı" • 3 ·-ne d -L _ istin:.den bir çok kimselere 1 S aene ı . .. . St ı.L ı d fmn ı d 22 d hurlyetlnin dller mü&ekald ve yetım.. 
,, ...., ana carland.ı bıtaraflıimın Amerikan Ol!;JIO.~ ~ s.~ a b~ • •. ~e- ıerl esası dahilinde maa~ alacaklar. 

:chll~=y mn:;:1ın~fç=a!°ı!1:ı; uzablıyor vade ile .. tılan gayrimenkullerin dl'stlan cemiyeti> bitaraf bir toprak ceye duımuttü~. Otobusler guçlükle dır. 
Bugiine kadar TurguUuya SOO ton, Ankara 4 (Telefonla) - Maarif Ve- taksit müddetleri 20 aeae,-e çakan- olan lrlandanın chabz yere iatill· sefer etmektedırler. ~------------ııııı.. 
Çefmeye 200 fon, Kulaya 100 ton, Wetl ortameJc\ep)erde yardımcı lacaktır. Buna dair hazırlanan kanun sı> iamir.i verdiğ: hareketten dolay& 
Akhlsara 150 ton. Gördes'e 100 ve muaııım kullanmak için eski kanunun ı· ib s- .. k M'llet Meclisine v Almanyanın Vaıin .. ton büviik elçi· ltalyada yeni bir kanal 
Ala ehir kazalanna elll ton tohumluk il~ sene daha uzatılması hakkında ~Y • ~1 u:u ı .. e- • ' - 4 CA.A) Stef ı j 

rllm t Al"ı_adar encumenler tara •=~ne te( ..... afl• bı'r prot-to ao""nd-r- Roma · - an a ansı buğday tevzl edıı ... ı.•tr. nıı•er kaza- bir JAylha bazırlıyarak Mecllse gön- '' 1• ilK - ugı ,., . "' ... .. .. lrl N d ~..,.. oe f d k M 1• • mi.tı"r. blld yor: azırlar mecllsl tarafın an 
Jardakl muhtaç çlfçllere de peyderpey dermiştlr. ın an tedkik edilere ec ıı umu- -s bu sabah kabul edllen muhtelif .Jca-
tev at yapım ktadu. mi heyetine aevkedilmi§tir. Kanu- Gönderilen protestoda cemiyetin nun llylhalan arasında MllAno -

Adananın kurtuluşu nun esbabı mucibesinde, taksit bir kaç milyon Amerikalının hiHiya- Cremonepc kanalına dair olan proje ltalya kraliçesi yaralıları 
ziyaret etti 

Ad r (T 1 f ı ) B de vardır. '76 kilometre uzunlutunda •a " e e on a - ugün, müddeti 15 ıeneden 20 seneye çıka- tına tercüman olduiu zikir ve İrlan- olan bu kanal Lombarde lle Venedlk 
Adananın kurtuluşunun l 9 uncu nlmakl:ı ahval: hazara k d dalıların aon ik. günde Almanlar arasındaki nehlr irtibatını 380 kllo-
,Jlldönünüdür. Bu mesud 0 Ün bu- arıısın a t llk bl " ah üzeri d .. .. L-·ıı b 1 .. d k h f d . .c k 1 d'l • • me re r guzerg.. n en rap-gün rr.eruimL. kutlanmaktadır. mustanşı ere orç arını o eme u- tar~ ır. .an m~"\Jsızca ate ~ m~~m tedecektlr. 800 tona kadar vapurlar 

R e demeli? 

Bazı kimseler crakkam> te
laf fuz ediyor; öyle de yazıyor. 

cRakkam> 

dememeli; 
cRakamı 

demeli! 
Roma 4 (AA.) - Stefani: Kra

liçe. son günlerde gelen birçok ya
nlılan ziyaret için Kızılhaçın 3 nu· 
-.rala ~tekrar aitbıittir. 

Bütün tehir hattan bata bayrak- 9U9Unck. bi-.- kolaylık temin edilmiş dam bı endıtc ·uyandırdığı ilave kanal 6zerlnden lflltebileceklerd1r. 
la.la donatılJDlfbl'. l olacaj& zibedilmek.tedU. l edilmektedir. l 1ntaat altı 1enede büecekUr. l 11ııııııı-------ıııı-lllml!--.-..-" 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

Ankarada bir ilim 
münakaşasi 

(~_..Ş ___ E_D_i_R __ &_A_B~E~K-L __ E_R_i~)
1

11=== =··=-;=··=··=··~-~ 
__ • - Müşteri ve esnaf 

Tanınmış mebus ve dilci B. Besim 
Atalay'la Ar.kara Tarih, Dil, Coğ· 
rafya fakültesi doçentlerinden B. 
Tahsin Banguoğlu hayli zamandır 
münakaşaya tulutmutlar. Mütellas· 
sislar huzurunda konferanslar ve!'e
rek noktainazarlarım müdafaa edi

Peynir ihtikan Valinin gazetecilere 
dün akşamki ziyafeti 

2 ev çöktü psikolojisi 

Fiat murakabe komisyo· 
nu bu mesele ile meşgul 

olmağa başladi 

J"orlar. Hatta mesele, aleyhte broşür Toptancı tacirlerin piyasaya. kAfi 
mikdarda. peynir çıkarmadı.klanın, 

neşrine kadar dayanmış. fiat mürakabe komisyonunun tesbit 
Aleyhte... ettiği fiatten peynir tedarik edileme-
«Aleyhte» dedim diye yanlış diğinl yazmıştık. Mıntaka. ttcaret mü

anlaştlma.ın, Söğüfllle yok. Mevzaun dürlüğü şehirdeki peynir stoku ile 
hududu dışına (ıkarak işi şahsiyata peynir saklıyanlann takibine geçil
küfürbazlığa dö~er, çok şa: ;nesi için hazırlıklara b~lamıştır. 
kür! Besim Atalay'm ~ettiği 58 Istanbula Trakyııdan mühim mikdar
sahifeli risaleyi son k d 1 et da peynir getirilir. Yapılan ar~ır· 
le k d K . ~·. a ar ezz - malara göre Trakyadan getirilen pey-

0 '! wn. endileruu evvela neza· nlrler İstanbuldakl bir kaç toptancı 
het)erın.den dolayı tebrik eder; diğer tarafından paylaşılmakta, meydandan 
muııarrırlere, müelliflere ve mnumi- kayboluvennektedlr. Yarın, İstanbul
yetle miiual.aşacılare örnek olma- daki peynir tüccarları mmtaka tica
larını C::ilerim. (İstanbuldaki ban ret müdürlüğüne çağrılacak ve. bu 
meslektaşlanmızın kulaklan çınla· hususta kendilerinden izahat ıstene-
sın.) cektir. Yarın akşama kadar buzhane-

İnhidam, Aynalıçe§mede 
oldu, nüfusça zayiat yok 

~ 
Dün saat birde Beyoğlunda Aynalı

çeşmede bir inhidam hadisesi olmuş
tur. Aynalıçeşmede Alhatun sokaltln

' da madam Evdoksiyaya ald dört katlı 
. kısmen kA.rgt.r, kısmen ahşab evle bi
tişiğindeki madam Eleniye aid diğer 
bir ev; dün sabahtan itibaren muh
tellf sarsıntılar geçirmiş~ bundan kor
kan ev sakinleri bir hissikablelvuku 
ile buraları terketınlşlerdir. Nihayet 
öğleden sonra saat bire doğru her ikf 
ev de birdenbire çökmü.ştür. 

Evler büyükçe olduğu için inhidam 
bit: ha.yll gürültülü olmuş, clvar halk 

I büyük bir korku geçirmiştir. Ha
diseye el koyan zabıta, itfaiyenin tah
llslye grupundan muavenet istemiş, 
enkazın temizlenmesine ve eşyanın 
çıkanlmasına başlanmıştır. İnsanca 
zayiat olmamıştır. 

B · Al 
1 

,
1 

. lerdek1 hususi eşhasa aid peynlrler de 
.. esım a ay a ülfetım evvela bir tesblt edllmlş olacaktır. Ticaret mü-muml!<aşada muarız s1fatile başla- dürlüğü, buzhanelerdeki peynirlerin Bayram namazı saatleri 

düm. Şahsan ender rasJadıgwım bu lar tarafından çıkarılmaması için Diyanet işleri reisliği muvakkltl!-dıydı. Sonra kıymetli mesaisini gör· müdürlüğün haberi olmadan tilccar-
ğinden: 1 - 8 kanunusani 1941 çar-

zabn meziyetJerini başka bir fıkram· tertibat aldırmıştır. • şamba günü Kurban bayramıdır. 2 -

dba anlatmıştım. Şimdi de. yeni kita- B. Hu··daı" Karataban Doktor Liıtfi Kırdar Parti ,,..c matbuat erkaru1e samimi görüş- Bayram namazı İstanbulda yaz va-ını okuyarak. dil bahsindeki vuku- satı saatile 9 s. 6 d., ezn.ni lle 3 s. fun::ı smlpati duyuyonun. hareket etti nıelere vesile olmak ÜZ('re dün Taksim Belediye gazinosunda bir 9 d. da; Ankarada yaz vasatı saatlle 
Banguoğlu'nun aleyhine cephe Yeni Kars valisi B. Hüdai Karata- akşam yemeği vermiştir. Vali ve belediye reisl muavinlerile Parti 8 s. 47 d., ezanı ile 3 s. 2 d. da.dır. 3 _ 

almak irin bu satırları yazmıyorum, b A t il . h l lundugııw bu toplantı rok samimi bir 4!. derece arzındaki yerler Istanbula ... an yeni vazifesine başlamak üzere erkanı, gaze cc erın azır >U ); gore saat farklarını tatbik ederek yaz 
hayır. Onun dü,Uncelerini ancak dünkü trenle şehrlm!zden hareket hnva içinde weç vakte Jrndar devam etmiştir. Yukarıdaki resimler vasati saatile vakitlerini bulurlar; dl-
muarızmuı br "ründ öw d" etmiş ve Ilaydrı .-n<>şa lsta.syonunda t> • ğer arzla-' b ı ı . . o,u en gren mı. dostları tarafınd.~nn,...~ teşyi edilmiştir. dün akşamki zıyafette alınmıştır. ıua u unan yer erln vakit-
Bu ıtıbarla elbet noksan bir intiba lerl, vasatı mahalll saatle aşağıdaki 
alm,~ımdır. Elbet 

0 
muhterem- do· cetvelde gösterilmiştir, ezani saatıer-

çentın de i)m; kıymeti var. Könfe- Boş sahalara ağaç F. ti h . . de hlç bir tadilat yoktur: 
ranslarındarı nakledilmiş cümleler- dikiliyor 1 a er erg un Arz dereceleri; 
den hunu anlıyoruz, Vll:l.yet, boş sahaların ağaçlandınl-

36 37 38 39 4

0 42 
Mevzu şu: mıısı için bütün kazalara fidanlar Vasatı mahalli saat 
Bes" At ] B vermişti. Bu fidanlar için çukurlar 7.45 7.48 7.51 7.54 7.58 8.6 

Birkaç aydan beri lıer sabah ka. 
~on~ 

1
çala.n bir ıütçiim vardır. O 

eıu ~nnaz. Fakat ben pencerem• 
den . bırkaç defa ,···~·· •. .. _ 

k 
u,,..umu gormut 

ve. ~~disi hakkında bir kanaat 
eduun1"undır" o b" ••t ""d • -. · ır ıu çu en zıya• 
de medt'ese tahsili ırörmüo. Fakat 
hayatta muvaffak ol~ b. . 
sanı hatırlatır. il' m-

İlcide .~ .~ evden: 
- Dünkü bıraktı~ ·· idi. Galib .. .. gın sut pek su}Q 
•• . a aatüne su karıştınyor-

111n !.. diye kendisi.ne .&iyet ede,... 
ler. O: 

- A~ . İl eğin sütü.. dedikteQ 
~nra hD' .illin P-daınr ciddiyeti iJc 
ızahat verlJ' : 

- Mevsimine göre bazı aylard 
bayvan1ann sütleri koyudur. Ba~ 
aylard& da suludur. 

Geç~?'~.rdc bir kahveci dükkQ. 
nın~ ommde yaşla bir ahbabanı 
beklıyordum. Dostum taze ve halis 
kahve meral.:lısıdır. Bir d'"kk~ d ik! _ 

11
• u an an 

yuz e ı gram kadar kahve tarttı· 
rıyordu. 

P~ktım, kahve almak için sıra 
beldıyenler arasında bizim s""t •. il 

d b
. u çu e 

yanın a ır arkad&fı var. 
Sütçii mütemadiyen bir şeyler 

anlatıyordu. Kulağıma kadar el • d g ~ 
seiks!-° en and. ladon ki müşterilerinden 
ş ayet e ıyor. 

Sütçüm diyordu ki: 
- Bu «müşteri» denilen İnsanı 

~emn~n. edemezsin kardaş !.. Üze. 
nnde ıkı parmak yağ olan sütü ver
sen gene sana: 

-·::u süt sulı.: galiba G··-- 1 • • ··· ngum e-
rıru hc:.r.g• Terkos musluğundan dol-

• un a ay, anguoğlu'nun ta· k t 1 d • ı k Ezani saat lehesıne d'W• d kazılmı•, verilen fidanlar dlkllmlştı. on ro e 1 ec ver ıgı erslerin notlanıu y e 2.38. 2.44 2.50 2.56 3.2 ".16 
t cJkik Bu milnasebetle vtıflyet bUtlin ka- " 
e etmif. Orada bazı iddiaJan zalara hitaben yazdığı blr tamimde 
Yanlış bulmuş, On bir noktaya ayrı geçen sene de köylere fidan g5nderll
ayn hücum ediyor. Miaal diye bir diğinl, fak.at bazılıı.nnın iyi muhafaza 

d~orsun? .. diye sorar. Çünkü 
h!'" kere müşter aldığı maldan ~i-

Sümerhankın satış kayet ebneğe alışmışbr. Eline İnci 
pazarları tutUflursa.1 «nohut mu bu?» der. 

tanesini zikredeyim. edilmediğini, fidanlardan çoğunun 
.,

0 
civardaki hayvanlara yedirildiğini, bir Teşkilat ve bürolann callşma tarzlan Devlet fabrikaları mamüıa.t ve Sütçünün bu sözleri merak da· 

mamuatının mutavassıt ellere bırak- rnarlarımı kabarbnışh. Biz müşteri 
madan doğrudan doğruya. Yeril mal- denilen sınıf esnaftan zaman zaman 
lar I_>azarları vasıtasile satış muame-l o~yet ederiz. Fakat esnafın müş
lelerıne devam .. e~~<;lli'· Sümer- t~rı • hakkındaki fıkri nedir? işte 
bank umum mudurluğunün satış lş- şımdı bunu öğrenecelı.tim. S"'t ·· 
lerlnl tanzim maksadlle ihdas ettiği sözlerne şu suretle de ~·çum 
toptan ve perakende satış pazarları du. vam e ıyor· 

- Batkan kelimesi iki cihetten 
Janlı~hr. «Baş ıt ıö:ıüne « gan » 
•iifikis; gelmez. Çünkü bu süfiks fiil. 
ler içindir, İsim köküne gelmez. Bu 
bir pİç kelimedir. Yanlış uydurul: 
muşlut. 

• 

hakkında yeni bir talimatname hazırlandı 
kısmının da çocuklar tarafından tah
rlb edlldlğlnl bildirerek fidanların 
yalnız dlkllmeslnin U!l olmadığını, 
aynı zamanda muhafaza edilmesi de 
icab ettiltini blldlrm.lş, şimdiye kadar 
kaç fidanın tuttuıtu. kaçının mahvol-
duğunu sormuştur. r Ankara 4 (Telefonlaf - Tica-ı de fiat murakabe komisyonlarını 

Bnnguoğlu'nun iddiası bu. 
Be;;im Atalay'sa şöyle diyor: 
- Piç değildir. Uydurma da de

ğildir. Çünkü Divanı Lugat • it • 
Tür~'de de vardır. (Bak cild ). 
Sahife 366). Keza, <cgan», «gen,., 
;kan». <ıkcnı. eski isimlere de kah-
ır~ Aroagan, kumgan, yelken, er

ken, ı?Ür~en, ilh ... Demek sayın do
çent !ürk dilinin ana eserlerini gÖr· 
nıemış ve TürJ. halkı aruında ya· 
ıamakta olan kelimeleri tedkik et
nıemiş. 

*~~ 

k Bu iddialar üzerine Banguoğlu 
endini haptolmuş ıaymıyarak ce· 

vaplar veriyor v~ münakaşa böylece 
t.ızuyor. 

l!cnlnı de gastermek istediğim şu 
~e!~ bu tarafın haklı, haksız oluşu 
I< egıl: böyle bir ilim hareketinin An· 

?rada (Türkiye efkarı umumiyesi· 
~.~ ~alümatı haricinde) cereyan et• 
ıgını gazete karilerine anlatmaktır. 

Ho,a Rİdiyor. 
da Bu 5arpışmalard~n, çafı$ma1ar· 

n, turkçe gramerın, lugat kitabı· 
nın ve diğer ana eserlerin doğması
nı bekleriz. 

(Va. Nu) 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Mülhakatta işliyen 
otobüsler 

Dazı kimseler, Belediyeye müracaat 
~der k ııehir ile mülhakat arasında 
işleye'1 otobüslerin şehir içinde işle
tlldigi t:ı.kdirde şehir miinakalatındakl 
ınü klılfı.tın haflfllyeccğlnl bildirmiş. 
lerdir. . 
Şehir ile kazalar arasındaki müna

kalatın d:ı. ehemmiyeti gözönüne alı
narak bunları İstnnbulda çalıştırmak 
doğnı olmadığı gibi kazalardaki oto
büslerden bir kısmının da çok bozuk 
olmasından dolayı İstanbulda işe 
raramıyacakları anlaşılmış ve bu 
ınür:ı.caat reddedilmiştir. 

Halkevinde konfernas 
Emlnön\l Halkevinden: 
6llll941 pazartesi günU saat (18) de 

JEvimizln Ca~aloğlundakl salonunda 
u_'.J-iversite edebiyat fakilltesl profe. 
~orlerinden Mustafa Şekip Tunç ta
ırafından (Halk nedir) mevzulu bfr 
konferans verllecektlr. Davetiye yok
tur. 

Gümrüklerde bekliyen 
mallar 

. Ankara 4 (Telefonla) - Kon
§ı.ı:nentosu bulunmadığından dolayı 
R~rnrüklerdu bekliyen ve ithal edile
t~1Yen. mallann miktarları ve eşya 
} '~slerı tamamen tesbit edilmiştir. 
l'ıcaret Vekaleti bu husustaki karar-
r.~me ve talimatnameye istinaden f 1Yasada bulunmıyan veya az hu· 
ı.ınduğu tesbit olunan maddelerin 
rrda sokulması etrafında bıızırlık-
arına devam etmektedir. · 

Kadın kavgası 

da bir taraftan açılmaktadır. • 
Diyarbakır, Samsun sabş pazarları - Bak sana bir hikaye anJata· ret Vekruetl fiat kontroll.1 hakkın· müstakilen vazife ifasına memur 

da bir talimatname hazırlamıştır. edebilecektir. Nfüstakilen fiatlerl 

Teşkilat ve büroların çabşmu kontrol etmek üzere piyasaya çı
tarzları ve fiatlerin kontrolu karılacak ve tacirlerden lüzumlu 

bayram içinde açılacaktır. Ereğli Na- yun, Bir şehirde gene böyle bir süt
zilll ve Kayseri toptan satış maiaza- çünün sütünden bütün mü~terileri 
lannm açılma hazırlıkları devam et- !üp~e ederm~. Halbuki biçare sütçü 

Hatice; çamaşır asmak hakkında hükümleri ihtiva eden malumat ve vesaik talep ve ica- mektedir. megınden sagdığı halis sütü Riiğüm
yüzünden, kom~usu ve bu talimatnamenin esaslan şun- bmda zabıt tutacak olan kontra~ ,.·--------·---~ lerine doldurur, bir damla bile su ~ l d ·· 1 katmadan müşterileri.ne iletirmiş .•. 

adaşını makasla yaraladı ar ır: lorlere mahi11in en büyük mülki- Karilerimizin Fakat bu halis sütü alan her müş· 
____ __ Fiatıerin filen kontrolu ve fiat ye memuru tarafından fotograflı teri ona: 

Dün Yeşilköyde Tepe mahallesinde murakabe komisyonu çaJışmala- bir hüviyet varası verilecektir. mektupları - Gene sen sütüne su katıyor· 
iki kadın arasında geçen bir yaralama nnın hızlandırılması muhtelif bü- Buraya yapılacak şifahi şikayet 1 s~n~:· diye çıkışırmış .. Nihayet süt-
hadisesl olmuştur. Tepe mahallesin- ro ic:leri fiat murakabe büroları ta· ve ihharlar için zabıt tutularak Lı"seyı" bı"ti·rmekte mu- çunun canına tak etm1'). Bir sabah 
de, komşu ve ikisinin de tsml Hatice ~ ··--mJ · · olan iki kadın oturmaktadır. Hatice rafından yapılacaktır. Bu bürolar derhal müdahaleye başlanacak· gugu erını evde bırakmış. Onun ö.~gfil isminde olan kadın dün havayı rrı;ntaka ticaret müdürlüklerinin tır. Fiat kontrollan. biri şikayet vaffak olamıyan taleb yerine ahırından ineğini çıkarmış: 
guzel bulduğundan ~amaşır yıkamış, bulunmadığı yerlerde doğrudan ve ihbar üzerine diğeıi de rc'sen ::-- Süt... Halis süt!.. diye• bağıra bunları kurutmak uzere bahçesine . ' Geçen sene lise bltiı'me ımtı- bagıra sokaklan dolaşmağa ba,lıı· 
asmıştır. Fakat bahçe ufak olduğun- doğruya mahallin en büyük rotil- kontrol olmak üzere iki türlü ya- hanında. muvııffak: olamadım. mıt· Birisi süt isteyince İneğini dur-
dan kadın blr kısım çam~şırlarmı da kiye memuruna bağlı bir şef ida· pılacaktır. Fiat kontrolları i::ıtan- Şimdi iki ders iç1n hazirana ka- duruyor, müşterinin gözü önünde 
bitLşik bahçeye asmıştır. Işte bitişikte resinde lüzumu kadar fiat kon- bul, Ankara ve İzmirde her giln, dar beklemek mecburiyetindeyim. onu sağ.ıp sütü böylece satıyormuc:, 
oturan bayan Hatice, komşusunun bu .. . . .. . Fakat ilse dersleri içinde öyleleri "- ....._ı_ kim · k d v 
hareketine kızmış ve onunla. müna- trolorü ve memurlanndan teşek- teşkılatı musaıt olmıyan yerlerde vardır kl, ancak bir hoca tarafın- .l"U'l:UI; senın en isinden şüphe-kaşaya başlamıştır. Bu münakaşa kül edecektir. de mümkün olduğu kadar az fa- dan anlatılırsa anlaşılması müm- lenmiyeceğini •anarken bir müşteri: 
büyümüş, ı:avga?an evvel dlkLş dik- Veka.let lüzum gördüğü yerler- sılalarla yapılacaktır. kündür. Muvaffak olamayan ta- - Haaa .•• demiş, sen gene hile 
mekte oldugu !çın elinde makası bu- !ebelerin bir sene başı boş gezme- yapıy_ors~.n ... Sütüne su karıştınyor-
lunan Hatice, komşusu Özgül'ün tl.ze- 1 leri onl:ın ne hale koymaz? sun. lnegm _ karnına tüylerinin ara· 
rine at~mış ve rast gele yaralamıştır. c .. 

1 
• f t KÜÇÜK HABERLER Gerçi bu gibiler mektebe devam sına, küçük bir tulum bağlamışsın. 

Hatice Ozgül feryad ve lstlmdada baş- o··ocu ere zıya e edebilirler amma haklnnndan B~. tul~u St: ile doldurmUfSun. 
lamış, nihayet iş zabıtaya. aksetmiş, • r vazgeçmek şartUe, Bunu de ek- Bwm kaplara inekten süt sa<>-, rken 
yaralı kadın tedavi altına aldırılmış * Ticaret odası meclisi yarın saat seriyet istemiyor. Bunun için ben; h tul ., diğer Hatice de yakalanarak hakkın~ 14 te ilk toplantısını yapacak, idare (ve benim gibi okumaya he- u umdan biraz da su dolduru-
da takibat:ı başlanmıştır. Belediye kurban etlerile heyeti raporu okunacak, merkez kon- vesli olanlar namına) diyorum yorsun de~:: mi? .• Yabr ineği yere 

onlara ziyafet çekecek gre murahhasları seçilecektir. ki: Talebelerin kaldığı derslerini karnına bakacağım .•• Su tulumuna 
*Limanlar umunı. müdürü B. Rau- takip edebilmek için samlin ınfa.- meydana çıkaracağım ••• ------

B~kalardaki sterlinler 
. Dun kambiyo müdürlüğüne miibim. 

b~.r tebligat yapılmıştır. Bu tebliga.to. 
gore bankalar ellerinde İngiliz lirası 
bulundurıımıyacak, kendilerine tevdi 
edilen sterlinler! Merkez bankasına 
yatıracaklardır. Bankalar dış piyasa
lara. döviz satarak İnglllz lirası teda
r!k edemiyecek, ellerindeki İnglliz li
rası pozisyonlarını günü gününe ka
patacaklardır. 

Bisiklet çarptı 
Bakırköyde Kartaltepede oturan 

Salih isminde blrl, idaresindeki bisik
letle o civardan geçerken Suad Çan
kaya isminde bir gence çarparak 
ehemmlyetll surette yaralanmasına 
sebeb olmuştur. Polis yaralıyı tedavi 
altına aldırnıı~. suçlu hakkında ka
nuni takibata glrişilmlştlr. 

Bazı kimseler, Kurban bayramı 
münasebetlle kurbanlarını mahallele
rindeki çöpçülere terkediyorlar, Çöp
çüler, bu kurbanı kendl aralarında 
kesip etinden istifade ediyorlar. Be
lediye, bunu nazarı dlkkate alarak 
halk tarafından çöpçülere verilen 
kurbanları toplıyarak bunları kestır
~eğe ve çöpçülerin müşterek ikamet
gahı olan Süleymanlyedeki kovuşla
rında bunlara bayramda bir ziyafet 
vermeğe karar vermiştir. 

Son zamanlarda şehlrdekl işsiz 
güçsüz bazı kimseler de çöpçü olarak 
Belediye teşekkülUne alınmıılardı. 
Bunlardan bir kısmının vazlfelerln1 
terkederek savuştukları görüldüğün
den bunlar zabıtaca. takib edilmekte
dirler. 

Asker ailelerine yardını 
mükellefiyeti 

Apartunandan sukut 
Tak:ılmde Yenişehirde oturan Sadık Ayda. yüz füadan fazla kazananlar-

adlı bir camcı, dün Sultanabmed c1- dan başlamak suretlle kaz~ç erba
varında bayan Hayriyeye aid bir bından kesilecek olan asker ailelerine 
apartımanın camlarını takmakta. iken yardım tahsisatının tnhakkukwıda 
muvazenesini ka.ybederek düşmüş, bazı yan!ışlıklar olmuştur. 
ağır surette yaralandığından cerrah- Umumı meclis, k.aZanç erbabından 
paşa hastanesine kaldınlmıştır lcimierln bu yardıma 1şt1.rak edecek-

. lertnt tesbit ettiğine göre bunun ta-
hakkuk ve tahs111 de bu karara tev
fikan yapılacaktır. Yarın vlldyette bir 
komisyon toplanarak bu meseleyi 
tcdkik edecektir. 

Üçüncü sinif lokantalar 

İktisad Vekili 
Balıkesirde 

Şehrimizdeki üçüncü sınıf loka.nta
lar vilAyete müracaat ederek kendi
leri tçln tertib edilen tarifenin ka
zançlannı teınJn etmekten uzak bu
lunduğunu ve zaraıı ettlklerinl ileri 
sürmüşlerdir. 

Belediye lk.tlsa.d müdiirlüt\1. lokan- Balıkesir 4 (A.A.) - İktısad Veklli 
tacılann bu milracaatlannı tedklk B. Hüsnll Çakır dün şebr1mlze gel-
etmektedlr. miştit. 

fi· Manyaslı, mıntaka Ilınan reisi B. tile eskl mekteplerine, yahud (yer Görüyorsun ya ••. Ne yapsan na· 
Rctik Ayantur Vekt\letle temasta. bu- olm:ıddığı takdlrdeK) hususi bir H- file: .. Müşteri memnun olmuyor. 
1 k ü A k gitmişlerdir seye ev:ı.mı ... - • E. S'"t ·· · b unma zere n araya · *~~ u çumin u sözleri üzerine u 

daha ortaya atılıp bütün müşteriler 
namına söz söyliyecek, onlan mÜ• 
dafaa edecektim. Fakat bu sırada 
sütçünün istediii 125 gram hnlis 
kal:.veyi dükkancı kendisine uzat· 
mıştı. 

Adana şilebi 
Karabükten pik demir yükliyen ve 

Romanyaya müteveccihen hareket 
eden Adana şllebinln Köstence clva-1 
rında karaya. oturduğunu ve bllft.hare 1 
kurtarıldığını bir gazete yazmıştı. 
Tahkikatımıza göre Adana şllebinin 
Köstence civarında. karaya oturduıtu
na dair şehrlm!zdeki aH'ıkadarlara 
hiç bir malümat gelmemiştir. 

Dünkü ihracat 
Dün muhtelif memleketlere 700 bln 

liralık ihracat yapılmıştır. Almanya.
ya tütün, Roma.nynya fındık, Çekos
lovak:yaya. zeytinyağı gönderllm!4, bir 
hafta içindeki ihracat yekOnü bir 
milyon afü yüz b1n lirayı bulmuştur. 

Muhtekirlere para cezaaı 
Kadıköyünde esnaftan ıo muhtekl

re fiat mlira.kabe komisyonu tarafın
dan konan azamı fıa.Uer haricinde 
satış yaptıkları için yirml beşer Ura 
para. cezası verilmiştir. Üsküdarda 
ihtikAr yaptığı sabit olan 11 muhte
kir de yarın adliyeye tevdi edilecektir. 

Romanyadan amonyak 
getirtilecek 

Kalın tiryaki sigaraları 
İnhisarlar ldarcslnln rnğbet gö

ren sigara nevllerlnden biri kalın 
Tiryaki sigaralarıdır. Ilnlbukl bir 
müdettir bu nevi slgıırafnr tütün
cü dükkftnlannda bulunamıyor, 
tütüncüler müşterilerinin ısrarlı 
taleblerine karşı: 

- İnbisarlardan alamıyoruz. 
cevabını veriyoı:lar. Bu iddia doğ
ru mu? Yoksa Inhisarlar idaresi, 

kalın Tiryaki sigarası nevini kaldır 
mı.ş mı? Birçok tıryakl okuyucu
larımız tarafından vaki olan mü
tevali şikayetler üzerine keyfiyeti 
1nh1sarlar idaresinin dikkat na
zarına koyuyoruz. 

••• 
Belediyeden bir 

temenni 
Sultanahmedde Sanatlar mek

tebi cıvannda. oturan bir karllmtz 
yazıyor: 

tÇalışkan belediyemizin hlmme
tlle Sultanahmedden Sanatlar 
ı;ıekteb}ne glden yol parke taşlar 
ıle doşendl. Fakat l mektebi 
Mehmedpaşa caddesine bağhyan 
yol da pek bozuk ve berbad bir 
haldedlr. Parke taşı olmasa bile 
eski kaldırım ta.~larlle muntazam 
bir hale sokulabilir. Belediyemiz 
bunu da himmet ederse o civar 
halkını cldden memnun etmiş ola
ca.ktır.ıı 

Yakup Doğruer 

Mezbahada kullanılmak üzere Ro
manyadan 1500 kilo amonyak getir
tilmesi temin edilmiştir. Bu amon
yaklann getirilebilmesi için burada.n. 
Romanyaya tüpler gönderilm~tır. ~------------' 

Sütçü kahveyi alll'ken dükkancı· 
ya: 

- Ama-ı, dedi, halis kahve mi? 
Kuzum nohutla k~ık filan olma· 
sın... Çügk geçen seferki tuhaf bir • 
kahve idi 

Dükkancı be aöz üzeri.ne: 
- Birader. dedi. İfle halis kah· 

veyi senin gözünün önünde çektirip 
kağıda koydum... Senin sütçünün 
ineğinden süt sağması gı"bi yaphm • 

Bu sırada ben sütçünün yanın 
yaklaşbm: a 

- Nasd. dedim, İn.san «müşteri• 
ol~ca iş deiifiyor değil mi? Müı· 
terilik kolay değildir. lyi ve aldan
mıyacak müşteri olmak zordur -zor. 

Hikmet Feridun Es 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~a • s· 1· .... k • .....,_ nayı ır ıgı ongresı 

Istanbul milll sanayi birliğinden: 
_Nizarnnamemlzin 12 ncl maddesine 

g?.re. 23 ikincikanun 941 perşembe 
gunü saat 15 te birlik merkezlnde 
adiyen yapılacak heyeti umumiye 
toplantısına sayın dzanın teşriflerini 
dileriz. 

Ruzname: l - Senelik mesul rapo
ru, 2 - Senelik hesab raporu, 3 - Yeni 
sene mesa'ist hakkında görüşme. 
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Bardiada 40 isthkam 
zaptedildi 

lngiliz ordusunun gür. geçtikçe artan 
tazyiki teşkil etmektedir. Zırhlı ara
balnrdan müteşekkil müfrezeler, 
Liby.ı hududundan içeri 11 O kilo
metre kadar ilerlemişler ve Bardia 
ile Tobrur arnsında sahilde bulunan 
muhtelif noktalan İşgal altına almış

ınuilizlerin şiddetli 
taarruzları 

, , ... 11&9 ............................................................. ~ 

(Baş-tarafı 1 inci sahifede) ( Baştarafı 1 İnci sahifede) 

mcz hale getiren ve yiyeceklerin !ardır. İngiliz hava kuvvetleri, bir büyük bir binası yanmakta ve bu 1 
üstüne pis bir toz tabakası yapışa- taraftan İtalyanın muhtelif nokta- yangın etrafa sirayet etmekte idi. 
rnn kum fntınalarile uğraşmağa !arını bombardıman etmeğe devam Demiryolu istasyonunun hemen gar-

1 
mecbur kalmışlardır. etmekle beraber Libya üzerindeki binde müteaddit endüstri binalan 

Bardia müdafaa sistemi hak.kında faaliyetlerini de ayni şiddetle ida- alevler içinde idi. lstRsyon civarın 1 ! 
elde edilmiş olan doğru malumat, me t ttirmişlerdir. da birçok yüksek infilak bombası 1 
hücum haznlıklarının muvaffakıyeti İtalyadaki faaliyetlerin en mü- düşmüştür. Bu hiicum csnnsında l:iı 
için en mühim bir amil olmuştur. himleri arasında Palermo, Crotone tayyare on beş metreye kadar asa~ı· , 
Harekiit henüz devam etmekte ol- T orre, Anunziat<.. şehirlerile yenıden ya inmiş ve bir projektör grupunu 
duğu için ıimdiki halde tafsilut ver- Napoli ve Tarente'ye karşı icra edi- tahr:p etmiştir. 

1 
memek mecburiyetinde olmakla be- len muvaffakıyetl. taarruzlar zikre- Breme'ye yapılan akın 
raber Avustralyalı keşif müfrezeleri- dilebilir. Londra 4 (A.A.) - İngiliz Ha
nin bir çok defalar geceleri müdafaa Afrikanın şark tarafına, Habeşis- 'a nezaretinin tebliği: Dün gece 
harici hattının iç taraflarına girdik- tan hu fodlarına göz atılacak olursa, İngiliz bombardıman tayyareleri 
!erini ve İtalyan müdafaa tertibatı orada da bazı karışıklıklarla ihtilal Bremt.. endüstr: mıntakasına taarruz 
hakkında mufassal malumat getir- hareketlerinin bnflamaktıı olduğu etmisL::-diy. Rüyet şartları iyi idi. 
diklerini ıöyliyebilirim. Bu mühc- görünür. Dail) Telegraph gazetesine Hedef.en büyük ve orta çapta mü
zeler, tanklara karııı hazırlanmış göre, isynr. eden kabileler, lngiliz teaddid bombaların isabet ettiği gö-
olan tuzakları tesbit etmeğe ve ileri h.rakollarındaki zabitlerle; te- rülmü· bi.- çok yangın bombaları ı 
eh' adını ölçmeğe muvaffak olmuş- mas tesisine baş lamı lardır. ltalya l atılmıştıı. 1 4 ii büyük olmak üzere 
lar ve beraberlerinde bir ço\ esirler hücurruna karşı o kadar cesurane 18 kızıl yangın çıktığı görülmüştür 
de getirmişlerdir. İsticvap edilen bu 

1 
bir tarzda kendilerini müdafaa etmiş Beyaz alev!i yangııılar ise sayılamı

esirlerden müdafaa sistemi hakkın- olar. Habeşliler, o taarruz esnasında yacnk derecede fazla olmuştur. l\tü
da etrnflı malumat almak kabil ola- uğra lıkları tahribatın ve matemlerin teakiben ırelen tayyareler hedeflerin 
bilmiştir. Diğe· taraftan Jngiliz tay- intikamını almak için şimdiki za- bulunduğu sahanın bir ateş denizine 
ynreleri de keşif uçuşları yaparak man·n "le!c müsnid olduğu kanaatin- benzediğini görrviişlerdir. 

. / 

TÜRK FİLMC1LlGlNJN ZAFER TACI 

Halkımızın en çok sevdiği astistler... REJiSÖR, Musikişinas "'e 
T ekruk adamlarının bir sene çalqarak Muazzam "'e zengin 

dekorlar çevirdikleri 

KAHVECi 6üZELi 
Reji: ERTUGRUL MUHSiN 

I Baş rollerde: 
BEHZA T - MÜNİR NURETTİN - HAZIM - TALAT - NEZİHE ., NE
VİN - PERiHAN - SABAHAT - HADİ - AVNİ - KANI - HAKKI NE
CİP - YAŞAR • MÜMTAZ. Yeni şarkılar ve musiki: Sadettin Kaynak. 

Önümüzdeki Salı 
günü akşamı 

KAHVECi 
GÜZELİ 

i p E K ve s A R A y ıineınalannda 

birden 

Izmirde ELHAMRA Sinemasında: Bayramda 
gösterilecektir. 

2 Büyük şaheser bugün SUMER Sinemasında 
1 - DEANNA DURBIN'in 2 - PİERRE BLANCHARD 
en büyük muvaffakıyeti ve RENE St. CYR 

Bardi:ı istihkumlarının fotoğraflarını de bulundukları için bundan büyük Tayyarelerimizden biri yolunu 
nlmnk suretile taarruza büyük yar- bir şevk ile istifadeye çalısmaktadır-ıkesmek istiyeı. iki motörlü bir düş
dımlaıda bulunmuşlardır. Bütün bu lar. man tayycırcsini püskürtmüş ve ha-

hdnzırlıklahra rnğmden kbidalyette Bar Arnc..vutluğn gelince, ltalyanlarınısara uğrntmıştıı. Seanslar: 12,30 - 3,30 - 6,30 ve 9 da Seanslar: 11 - (Tenzilatlı) 2 - S ve 8 de 
iayı m~ asar~ e .. en ıta arımı_z ya - vaziyet; ornc.a da daha iyi değildir. . D~ man topraklarında Ye düşman ...... •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••llllll' nız hafıf motorlu kıtalardan ıbaret Atinadan gelen me'lrsuk haberlere ışgalı altında bulunan topraklarda ~I 

BiR KIŞ GECESi iLK AŞKI 
~lduğu için nsı! taarru:zn .geçebil?1ek göre, İtalyanlar Avlonya, Tepede- başka hedeflere de taarruz edilmiş-
üzere yardımcı kuvvetlerın Bardıaya len, Klisura kasabaları Yunanlıların fa. 1 
gelmesin ..: intizar etmek zaruri o1- eline düştüğü halde yeniden daha Rütün bu harekata iştirak eden ı Yalnız 3 gün kaldı. Sinema dün-
muştur. gerilerde tutunabilmek üzere de tayyarelerimi:zden yalnız biri üssü-1 yasının en yüksek sanatkarları 

İstihkamlar berhava müstahkem bir hat tesi~ine çalışmak- ne dönmemiştir. 1 CHARLES BQYER 
edildi tadırlar. Avlonyanın zıyaı yalnız as· B b } } ı 

. ( keri bakıındaı değil. iktisadi cihet- om a anan yer er cı d c lb t'• 
K'lhıre 4 A.A.) - Reuter d d "h' d" F'Jh L d 4 (AA) S l.h. au ette O er in . b ··1·· d k' d ten e soı. erce ... mu ım ır. ı a- on ra . . - a a ıyetter 

nJansın.n atı ço un e ı or u nez- k'k l k l b k d h' b d b'ld' ·ıd·-· ·· 3 ı 
d . d b l h • h b' . ı a petro uyu arı u mınta a a- ır men a an ı ırı ıgıne gore, l 
ın c u unan ususı mu a ırın- d l" d · j • · · d . ır ve petro l enıze nakleden bo- kanunusanı ,mbahı şafakla nıhayet 
j l "d fl . k k runun ucu da Avlonya limanında bulan hafta içindr lngiliz hava kuv-

d 
taydan_ mdu a 

1 ehrıne darşı alra- bitmektedir. Arnavut petrolu ltnl- vetleri tarafından Almanyaya ve 
an, enız en .ı.·e ava an yapı an h 1. h d • d b' Al · ı· ı d b ı k 30 t .. "'th" b' b yanın n ı azır a yegane ayana ı- man ışga ı a tın n u unan topra -

vbe d saad suren muB ıdş. ıri 0~1. • leceği bir menbadır. Onu elden ka- lara yapıları akınlar ekseri geceler 
nr ımnn an sonra ar ıaya ngı ız k 1 l . . ..1 ··ı · k d d f h 1 ·· ·· 

h d d - t k · k \çırmn ta ya ıçır. o çu emıyece e-ıson erece ena ava şart arı yuı.un-taarruzu u u a yagan a vıye ı- d b . "k . l 1 b·ı· · l 1 
d 1 1 ·1 d" b h f ki rece - uyu. nctayıce ma o a ı ır. den mahdud olmuştur. Nasıl kı n-

taatı a gr. arı ı t: un sa a şa a a P d ·ı Elb d k" ·ı .. . d k. d" f 1· . 
t. l'k b I t E lk' ogra etz ı e asan arasın a ı gı tere uzerın e ı u<ıman aa ıyetı 
aıır 1 te aş amıf ır. vve ·ı gece ve h d k 1 k d . L · 
d .. b" .. .. ·1· b b d sa e. a çı arı an rom ma enı de de az olmuştur. Breme. orıent.

1 un utun gun ngı ız om ar ıman . . d' H ·· d Fl E · h N 
1 · B d" .. · b" b' · aynı vazı; ette ır. arp sanayıın e essingu•, mmerıc ve orveçtc 

tay;are erı ar ıa uzerıne ır ırı ı·-. . 1• h • . k il l k 1 E dd "h' h d fi b 
d t 1 .. k k • f'J•k çe ıgı ısa ıçır u anıma ta o an gersun a mu ım e e er om-

en son çevirdikleri 

DUŞES 
PETROVNA 

(TOVARİÇ) 

Bugün LA ı E 
ar ı.ıca on arca yu se ın ı a k ld k b k h' d 1·1 · · D ki · 
k d 1. b b I k b . romun e en ·açması aş a ıç 

1 

bar ımar ec ı mıştır. o· ara ve tı- \ 
u ret ı om a ar atara eton ıs- b" d d 'k d"l · -· · · ·ı · k - \ 6 T k p t ·ı k. l b h t · l 1 \ ıc yer en te arı e ı emıyecegı ıçın car et gemı erıne arşı en aşagı AYRICA: ür çe aramun 

tı ı ·am ar er ava c mış ve ta yan- j I "h" b' -' b k"I h'" 1 H"' - · 

Sinemasında 

Jurnal 1 .. h' b" k"ld h l k j ta yaya mu ıır ır nar e teş ı 1 ucum yapı mışlır. ucuma ugra.)an ı 
arı tr;1l ut kış dır şet 1 e ırpha amla eder. sair mühim hedefler arasında işgal 

sure ı e ara ar. aarruzu azır n- . . 

1 

Bugü:: saat 11 de tenzilatlı malin 
m111tır. Bütün ece düşmana fasıla· Bardia garnizonu laltınrlakı arazıde bulunan tayyare ~--••••••••••~ ~ · . g v 1 · k 1 mc) de.nlan, pertol depoları ve Al- ..., 
sız taarru= ıçın agır tayyare erın u - ne halde? d . h d fi . d 7 
J ld v .. ~ • 1 . • • manya n sannyı e e erı vnr ır. 
anı ıgı ogrenı mıştır. j k ·ı ·ı· · .. l · d.. · 

A · d 1 ·ı· b'" ıCahire 4 (A.A.) - ngiliz e· ngı ız tayyaresı us erme onmemış-
, n• zaman a ngı ız topçusu u- 'f k il B d' .. d f'I . . . y·· k · · d b" Al .. J 1 "d f • .:hk• şı o arı. ar ıa mu a ı erının ya tır. un ers tıpın e ır man tay-

tun ge-ce ta ynn mu a na ısu am- k I k k h · · -'" .. "I .. .. 
1 d .. .. t" G•"k k y) urlu U,) açma - veya Ut ıaşe ve yaresı aururu muştur. 
arını ovmuş ur o , uru ça a- 1 •• 

nn yatRklarına kadar her tarafta m~~~~e almıı~ .•çın (ap~tıkla~ı te
patlayan şarnphellerin tevlid ettiği ı şe us err manı 0 maga evam 
ışık hiızmelcrile aydınlanmıştır. Bu ederken: fngiliz .. topç'!.su da müda
miiddet zarfında lngiliz donanması ıfoa tertıb.atını dovmege devam ey-
d B d . ..d f h l d". .. lemektedır. a ar ır mu a aa at arını ovu-

n:.Sİl..AYI.11.ARI~ ÇAYI 
ıı ı 941 cumartesi günii saat 15 den ı 

20 ye kadar Maksımde "erilecek olan 
çay YeşUaylılar tarafından nlüka ile 
karşılanmaktadır. 
Çayın daha neşeli geçmesini temin 1 

ttmek üzere muhtelit eğlenceler de 
tertip edllmlştlr. j 

Davetiyeler her gun, Sirkeci Şahln
paş:ı. oteli sıraııı No. 61 den temin edi
leblllr. 

yor ve kara kuvvetleri hücum jçin 1 lVluhnsırların hariç dünya ile ye
ıon hazırlıkların• yapıyordu. hal- gane ir.ıibat vas~talnrı .· t~l~izdir. 
yanlar bütün gece susmuşlar, bom- Maamafıh, gece hır kaç kışının s~
bard.n.ann hiç bir fasıla verilmediği ihild~ki kayıklar arasın~a~ sızabıl
için başlamak üzere olan taarruza mesı veyahut ~eı· hangı ~ır moto~
karşı kuvvetlerin' tahkim imkanını botun Tobruk dan Bardıaya sahıl 
bulamamışlardır. boyunca süzülmeğe muvaffak ola- ......... , , ........................... . 

Bir Jngiliz pilotu, ·bana kara, bilmesi ihtimal dahilindedir. 

Her seansta dolu olan 

ŞARK 
Sinc: masında 

(Eski EKLER) 

Madam Bovari 
filminde 

POLA NEGRi 
H-:r gün daha fazla prestişkar 

toplamaktadır. 
ugiin saat 11 de tenzilatlı malin 

deniz 'e havadar. yapılan bombnr- Devamlı lngiliz bombardımanının 
dımanın şiddeti korkunç bir derece- verdiğ. sinir gerginliğinin, Bardia 
de olduğum söylemiştir. Pilot ta- kumandanı general Berganzoli'nin 
ıırruz b11şladığındanberi böylesini kendi kıtalarının maneviyatını yük
cörmediğini iliıve eylemiştir. sekte tutmak işini güçleştirmiş ol-

tarafından Bardlaya yapılan taarru
za müzaheret maksadlle 2/3 kfınumı- il••••••••••••ım 

İtaJyanların dörtte biri 1 mnsı muhtemeldir. Manmafih gene-
. d"Jd• ral Berganzoli'nin yaralanmış oldu-

esır e ı ı ğu ispanya seferinde kazandığı pres-
K:ı.hirc 4 (A.A.) - Reuter ajansının tişin bu vnzHeyi az çok kolaylaştır

orta şark IngUlz kuvvetleri nezdinde- makta bulunması da mümkündür. 
ki muhabiri blldlr!ycr: 

Bardia müdafaa garnizonunun tah- Londra 4 (A.A.) - Reuter'in öğren-
mlnen dörtte birini esir ettikten son- d!ğine göre, Kahlreden resmen blldl
rn Avustralyalılar bugün tem!zllk ha- rilen h:ıh<·rcten manda Rnrdl3dakl va
rekiitına devam etmişlerdir. zlyet hakkında henüz yeni m:ııiımat 
Hnrekfıt si.ıratıe inkişaf ettikçe, alınnmanııştır. Bu haberde 5000 esir 

muhaclmlerln kullandığı hakiki tAbl- alındığı ve Avustralyalı kıtaların batı 
7e tnnyyün etmektedir. Bu tablyentn cenubundan şehre hücum ettikleTl 
ilk safhası müdafaa sahasının batı - bUdlrllmiştı. İtalyanların 20 bln klşl
cenub köşesinde cereyan etm~tlr. llk bir kuvvetle şehri müdaf:ııt etUk
Tn.nkların arkasına sığınan Avustral- lerl zannedllmektedlr. Bu neviden 
1aıı plynde kuvvetleri, esas müdafaa müstahkem bir mevkide kumandanın 
battmın tel örgülerile, ıstihbarat §U- kuvvetlerinden bir kısmını merkez 
t>P..mlzln tam pUlrunı önceden tesb!t ihtiyatı olarak alıkoyması ve müdafaa 
ctt!ği dinamitli saha arasında hücu- kuvvetlerinin dörtte bir! olduğu tah
m:ı. kalkmışlardır mln edllen bu kuvvetin kendi emri 

Muhaclmlerln evveltl lstıhkıi::nların altında bulundurulmakta olması da 
oenub kısmında tnhşidat yapmasının muhtemeldir. 

sanı gecesi ve dün mütemadi baskın
larına devam etmişlerdir. Şehre pike 
hücumlar yapılmış, tonlarca bomba
lar atılmıştır. Hasar geniştir. 

Tobruk ve El - Gaza üzerine de 
ağır baskınlar yap:lmıştır. 

Tobruk'da gece bombalar askeri bi
nalar uzerlne diişerek bazı yangınlar 
çıkarmış ve bu ya~gınlan infilaklar 
taklb etmiştir. Bir Italyım deniz tay
yaresi bombardıman tayyarelerimiz 
tarafından alevler içinde denize dü
şürülmüştür. 

Martuba'da bir tayyare iniş sahası
ııa yapılan iki taarruz esnasında yer
de duran üç düşman tayyaresi tam 
isabetle tahrib edilmiştir. 
Avcılanmız müstemirren devriye 

vazlfelerlnl yapmışlar ve tnyyareleri
mlzden biri Ras - Unenna'nın otuz 
kllometre Ju:ıdnr mesafesinde beş tane 
-Sa. 79- yakalıyarak ilç tanesini dil
§Ürmüşlerdfr. Diğer düşman tayyare
leri hasara uğratılmıştır. 
Diğer cephelerde istikşaf uçuşları 

yapılmıştır. Başkaca kayde değer bir 
şey yoktur. 

Bütün bu harekattan blr bombar
dıman tayyaresi müstesna olmak 
üzere bütün tayyarelerimiz üslerine 
dönmüşlerdir. 

Resmi 1 talyan tebliği 

sebebi bu mıntakanın tanklann ha- Böyle olduğu kabul edlllrse müda
rekatına mllsald olmasıdır. Merkez fanda kalan 15 bin k!şll!k ku\'\'etin 
Te §imal mıntnkaJan başlıca yollar üçte biri Avustralyalılar tarafından 
müstesna yarlarla clolu fınzalı ve esir edllmlş demektir. İtalynnlann 
tankların llerlemesini güçleştiren oldukça müşkül bir vaziyette bulun
arnzlden teşekkül etmektedir. Yarla- duklan tahmin edilmektedir. Tobruk Roma -4 (A.A.) - Stelani ajan
rın en büyüğü olnn vadi Elgerfan, lstlkametlndekl yolların hepsinin he- sı bildiriyor: 211 numaralı İtalyan 
Bnrdla llınanından harici müdafaa men hemen kesllmlş bulunduJtu mu- resmi tebliğinden: 
hattının hemen hemen garbına ka- hakkaktır. Muhasara edllen Italyan- Dün Bingaz] hudud mıntakasında 
dar olan sahayı tamamen kesmekte- lann Bardlayı denizden tahliye etmek . h . d d" k 

1 ANKARA RADYOSU 1 
5 ikinci kanon pazar ötıe ve akşam 

12,30 Program, 12,33 Müşterek şar
kılar, 12,50 Haberler, 13,05 Tek şarkı
lnr, 13,25 Radyo salon orkestr:ısı, 18,03 
caz orkestrasl, 18,50 Saz eserleri, şarkı 
ve türküler, 19,30 HabCrler, 19,45 Fasıl 
heyeti, 20,15 Miiz.ik (Pi.), 20,30 Konuş
ma, 20,45 SCçllmlş şarkılar, 21,15 Ko
nuşma, 21,30 İskandinav ve Macar 
musikisi, 22,10 Kabare müziği (Pl.) 
22,30 Haberler ve ajans spor servisi 
22,50 Dans müziği CPl.) 

6 ikinci kanun pazartecoi sabahı 

8 Program, 8,03 Haberler, 8,18 Hafif 
program (Pl.), 8,45 Ev kadını - Ko-
nuşma. 

AKŞAM 
Abone ücretleri 

Senelik 
8 Aylık 
s Aylık 
ı Aylık 

Türkiye 

1400 kuruş 
'150 • 
4-00 • 
1150 • 

Ecnebt 

2700 kuruş 
1450 • 
800 • 

• dlr. Şimdiye kadar cereyan eden baş- iımidlerl yoktur. Fakat bUtün :ehrin ~nr?ıa chep eşıkn e 1uş1anh.. ara, 
1ıca muharebeler bu yann cenubunda llmanlle b!rllkte derhal ellmlzc düşe- enız ve ava uvvet erı e ucuma Posta ittihadına dahU olmıyan 
olmuştur. ceğl de iddia edllmemelldlr. geçmiş ve bu suretle 9 Hkkanundn ecnebi memleketler: Benellğl: 
Bardlanın dört clhetı bahis mev- İt J nlardan 5.000 başlamış. o!nn muharebe, yenide~ 3600. altı aylığı 1900, 6ç aylıRJ 

suu oldu~ zaman şurasını unutma- a ya · alev~enmıştır. General Berganzolı 1000 kuruştur. 
malıdır ki Bardla s.1hllln şimal ve ce- esir alındı kumandası altında bulunan kıtaah- ı------------_._ 205 

b kı Telefonlarımız: Başmabanıc• 
nu :ı. uzayan smında bulunmakta- Kahire 4 (A.A.) - İngiliz umu- mız fevkalade bir •jddetle mukave- t 
dır. Sahil ancak Bardla'dıın blr mlk- ... Yazı işleri: 20765 - dare 20681 
dar uzaklaştıktan sonrndır ki garbe mi karargahının dün akJam neşret- met ederek düıımann büyük zayiat Müdür: 2049'1 
doğnı Tobruk istikametinde uzamak- tiği hususi tebliğ· Bardiada harekat verdirmektedirler. Havıı teşekkül-
tndır. ,, şayanı memnuniyet bir tarzda de- lcrimiz harekata daimi surette işti-
İta]yan ordusu bütün vam ediyor. Şimdiye kadar beş bin rak ederek düşmanın deniz cüzü-

esir alınmıştır. tamlarını, üslerini, kıtaatını vo mo-
cephelerde müşkül İngiliz tebliği törl~. vesaiti~.i b~~bal~rla ve mit-

vaziyette Kahire 4 (A.A.) - İnglllz hava kuv- ralyozlerl.. dovmuşlerdir. Muharebe 
Londrı. 4 (A.A.) - Orta Şark vetıerl umumi karargahının tebll~!: devam etmektedir. Tayyarelerirrıiz

razi} etinin asıl mümeyyiz sıfatını Bombardunan tayyarelerimiz, ordu den üçü !islerine dönmemiJtir. 

Zilhicce '1 - Kasım 59 
S. İni. Gü. Öğ. İki. Ak. Yat. 
E. 12,46 2,33 7,25 9,47 12,00 1,3 
Va. 8,40 8,26 13,19 15,41 17,54 19,3 

İdarehane: Babı~ll ctvan 
AcımU!luk sokak No. ıs 

MELEK 
SİNEMASINDA 

RAl\IAZAN BA YRAl\UNDA 

BALALAYKA Gösterilmi tJ 
.KURBAN Ba)Tanıın<la da 

Eleanor Powel ile Fred Astaır 
Gibi iki büyük Yıldız'in yarattıkları 

ı BRODWAY MELODIE1940 
Nefis n şahane filmi takdim edilecektir. 

BUGÜN ANNIE DUCAUX 
1 MELEK 
Sinemasında 

J<,,1dC V. STROHEil\I · Al\"DRE J4UGUF.T 

nin nefis bir surette yarattıkları 

SENENİN EN BÜYÜK FRANSIZ Fll..Mt 

FIRTINA 
Muhteşem Aşk • lhtiratı ve Macera Şaheseri 

bive olarak: EN SON FOX DÜNYA HAVADİSLERİ 
Bugijn ıaat 11 de tenzilatlı matine 

LONDRA KALESİ 
ESRARI • 

nın 
Kral EDVARD'ın çocukları ... İıkence ••• Hapis ••• Cellatın baltası •.• 

Saltanat bırsile ııözü kararan Kral namzedleri •.• İngiltere 
tarihinin en feci sdıifesi .•• 

BORl·s KARLOF BASIL RATHBONE 
BARBARA O'NEIL 

Salı akşamı SÜMER sinemasında 
~------............................ __ , 
.--------------------------, Canlı bir tarih... Yüksek bir aşk... Heyecanlı bir 

mevzu... Çıldırtan bir kıskançlık 

Beyaz Esire 
(HALİME) 

Sinema kudretinin en büyiik harikası 

TÜRKÇE SÖZLÜ 
Pek yakında T AK.SiM Sinemasında 

1

--• Bug~nBü~r~~~~~ ~İL~~i:::~sında ---~ .. 

1 
1 - .ı\R'fiS1' AŞKI BAŞÇAVUŞ l\1 ı\DDF.N 

Yvonne Printenıps ı•ransı7ca 

Pierre Fre~nay Wallace Hcny 

~--------.......................... 1 
.------... -. r -------. 

VECİZELER 

Memleketin Üç milli cemiye
yetine aym zamanda yardım 
fırsab ber zaman ele ıec;mez. 
Kurban bayramından utilade 
ederek kurban derilerimizi T. 
H. K. mUD.l verelim. 

Y urddq: Kuvvetli Türkiye, 
havada kuvvetli Türkiye demek
tir. Ve bu hakikati bir an evvel 
ıerçeklettirmek her yurddaıın 
vazifesidir. 

A 

A 

T 

Tepebaşı dram kısmı 
Gündü saat 15,30 d 
Gece saat 20, 30 d. 

APTAL 
İstiklal cac.l. komecl 
kısmı gündü.· sarıt 

15.30 da 
gece saat 20.30 do 
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Pek karlı bir 'tarihi vesikalar lzmir mektupları • 

F evzipaşa bulvarı 
tamamen açılacak 

pıyango 

Dünden itibaren Taksim .. 
de başladı, bir kaç hafta 

silrecek! 
-·-

Çocuk Esirgeme kurnmunun 
piyangoları başladı. On bin h:dl~e 
dağıtılıyor. Biletlerin tanesı b1r 

Bu hadiseden ancak yedi gün 
geçmemişti ki, Roma Yunan 

sefiri İtalyan Hariciye Nezaretine 
davet edilmiş ve kendisinden sext 
bir eda ile Ankara Yunan sefiri B. 
Rafaelin değiştirilmesi talep edil
mişti. 

Bu İtalyan teşebbü&ünü Romd 
Yunan sefirinin, 26 haziran 1940 
tarihile Yunan Hariciye Nezaretine 
çektiği şu telgraftan dinliyelim: Parti kongresine arzedilen dilekler, 

pamuk kongresine giden delegeler lira. Boş yok. 
Taksim meydanında, Harbiyc

Yunan Hariciye Nezaretine 
26 Haziran 1940 

k ı cHariciye Nazırı kalemi mah~•ıs 
ye doğru gidcıken yıkılan ış ~- müdürü beni davet ederek k.>nt 

tzıxw. (Akşam) - lzmir Belediye ıre gibi rr.ühim şeylerdir. .. .. d b .. O'araj vardır· nı · , 
rneclisi, fevkalade bir toplantı yapa- y · ·d heyeti seçimi yapıl- nın onun e 11 0 

• ' ". Ciano namına, Ankara<laki ) unan 
ıak feyz paşa bulvarının tamamen dıkt:ı s~;~e kongre murahhasları- yango çekilme ıd•erıtodrfü'.J:r·d~;-ı• se!~ri~inbmih\e.r al7yhli~e harek~t 
açılması içiıı bulvar üzerine tesadüf na Ar:.kara palasta 150 kişilik bir Jetlerden de ora a. e an . ~ l · etıgin.ı, unun ıse .. c.~:~ ~~sınız.:n sı
eder. binaların istimlakine sarfedil- ziyafet verilmi~tir. Parti i_?a.re h~ye- bUiyor. Piyango; bı1ct~er bıtı~ce- yaset~ne .~.ykırı ~~şt.~gun_u v~ her 
mek üzere 100,000 lira tahsis et- ti reisliğine avukat B. Munır Bırsel ye kadar, tahminen bır ay sure- habndg.1

1
. ksubıt.efeh1 hu~un ızkalesı ıç~n 

miştir. Fevzipaşa bulvarının açılma- intil.aı:- edlmiştir ktir t~ ı ı. a ı . o acagı~ı aJI ·tan açı~~ 
sına ul'.lumi harp esnasında B. Rah- k k • d ce · soyledı. Ankaradakı ) unan sefın 
minin Izmir valiliği zamanında baş- Pamu ongresın en Böylelikle Çocuk Esirgeme ku- gibi tecrübeli biı sefirin, siyaseti 
lanmıştı. neler istenecek? nımuna on bin liralık lrnzanc tE- şek Vı.! tereddüd knbul etmiyen hü-

Ankarad- toplanan pamuk. ıslah min ediliyor. Fakat iştir:ik edE'r- kfımetinir direktifleri haricinde ha· Geçen sene İzmir belediyesi, bul- - d 
var üzerindeki bazı binaları istimlak kongresine murahhas olarak lzmir- ler daha karlı cıkıyorlar. Zira, reket etmesinin kabil olma ığını l söyledim. Bundan başka sefirin 
ederek y-kt.rmı .. ve bunun için yüz den ziraat odaları namına zmir me- kurum piyangorlaki ikramiyeleri mihver alevhinde hareket etmesi 
b ' ı · f t · · ş· d' d li yüz busu B. Mehmed Aldemir, pamuk k b'l' ı t · tt•V• J ın ıra sar e mıştı. ım ı a a hediye a ı ınc En emın E' ıgı için elinde nt: vasıta bulunduğunu 
bin lira sarfederek 1941 sene~inde ihracatçılar birliği namına borsa re- · t ·ı'kl · kl'l iç~n ,mesela en an ı er, ıpe l er anlamıyorum. Bu müdahalenin müp
bu mühim bulvarı tamamen açacak isi B. Cevdet Alanyalı ve tarım sa-
\.'e parke döşeyecektir. tış kooperatifler: namına koopera- Sam kumaşları ve saire çıkıyor. hem esbabı mucibesine karşı infia-

fl b . ı·v· ··d·· avini B. ayr·amlık ufak tefek hediyeleri limi izhar ederek bana müsbet de-f . b l B h il ti er ır ıgı umum mu ur mu l'll .. .1 d 

b 
. . ev.zıK~aş<d. u varı, dasmb.~ .':11k eG e 1 B ~ahrr.ud İğriboz İştirak etmişler- b i angoda te'iarik jc;tifadel\ . . er gosterı mesin e ısrar :ttim. 
ırıncı or oıı arasın a uyu a- : U P Y 

1
. l k b'l t l j B. Anfuzo Ankaradakı Yunan 

. b 1 b k b b l dır olabı'lı·r Bes ıra l ı e a an f' . . b" .. f l' . .h l Zl • varına müvazi üyü ir u - · · ~ se ırının utun aa ıyetı mı ver a ey· 
var olacaktır. Burada yıkılacak bi- Kongred..! görüşülecek mevzular biri on beş liralık malla dışarı hine müteveccih olduğu şeklinde 
nalar arasında Kurunu vustai bir arasında Ege ukçuları- çıktığını söylemiştir. Elli liralık te.~~~r müphem ?ir cevap verdi. 
bina olan. faka~ tarihi kıymeti bu- nın dilekleri şunlar bilet alan bayan Nemliıadenin Butu.? esbabı mucıbenin pek kısır 
lunmıyan Kantar polis karakolu 1 - Pamuk sahasında su tahri- e asını taşımak için hamal la- o.ldugu h< kkındaki intibaımı kendi-
vardır. Meclisiı• bu hususa dair ver- batının önün" geçilmesi, şy . . sınden saklamaksızın duyduklarımı 
diği son kara:-. tasdik için usulen 2 _ Sulam, tertibatı vücuda ge- zım gelm~tiı · . bildireceğimi kendisine söyledim.> 
vilayetten Dahiliye Vekaletine gön- tirilerel.. pamul- zeriyatı ve randıma- Bu hayırlı işi tertip edenlerm lmza: Politis 
der ilmişti •. Bu paranın bir kısmı ile l ı· J • tf" K d 1 1 y 
k , nını: artın ması, başında bayan va ı . .ılt ı ır ar- ta yanın unan dahili işlerine 

i incı Kordon üzerinde bulunan eski b 
b 3 - Ege mıntakasına uygun ori- la bavan Tevfik Sağlam ve diğer ir müdahale teşkil eden bu talebi, 
azı bin, la,. d< istimlak edilecektir. 1 b 1 .J y h"k" · d d 

jina bir pamuk tohumu u unması- hayırperver bayanlar bulunmak- unan u umetın e erin bir hay-
Parti kongresi ve 

dileklP.r 

nın temini. ret uyandırmışt• Yunan hükumeti· 
Sonbaharda Eı,e bölgesinde yağ- tadır. inin bu h~yreti, ayni günde Roma 

murlar erY.er? başlamaktadır. Akala ı Yunan sefirine daimi hariciye müs-
C. H . P. hmir vilayet kongresi. pamuk tohumt• 192 günden evvel A k l teşarı B. Mavrudis imzasile çekilen 

me,aisini sona erdirmiştir. Parti ı neşviLemasını ikmal edememekte- S er ere şu telgraftan anlaşılır: 
ocak ko o:grelerilc nahiye kongrele- dir. Bu yüzden yağmurlar başlayın- Roma Yunan sefaretine 
rinden gelen 736 dilek, vilayet kon- ca mahsulün yüzde 20 si tarlada kısJzk hediye 26 Haziran 1940 
gresin-:ie tedkik edılmiş, bu meyan- kalarak zarar görmektedir. 150 1 «B. Anfuzo tarafından size vaki 
da muhtelif murahhasların açık di- günde neşvünemasını ikmal edecek olan tell:liğattan mütevellid hayre· 
!ekleri tesbit edilmiştir. Bu dilekler, orijinal bir tohum bulunması isten- Ankara 4 (A.A.) _ Askerlerlmize timiz büyüktür. lki hükumet ara· 
bağcıların ihtiyacı olan kükürt, göz 1 mektedir. Nazilli pamuk ıs19.h istas- yapılmakta. olan kışlık hediye tebn- sınd'lki mür:asebetlerde samimi bir 
taşı, kara boya, zaçyağı vesairenin 1 yonu tar:ıf ında ı yapılan tecrübeler- rüleri etrafında bugün aldığnnız ha- ı dostluk hükün. sürdüğü bir anda 
,.e b;' .ıssa :Jz:im v~ incirlerin kuru- de iyi bir r.eticeye varılmak üzere· herler Ordu malkmın şim~iye k~dar İtalya İl<! münasebetlerimize nifak 
t 1 d k il 1 d . 5400 çfft yun" çorap, 827 çıft eJdıven . . • 

1 
f 

u ıııa>ıın a u nı an potasın zama- ır. 
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kl 93 parça da mu~ıtellf sokmak ıstıyen alakadar ar tara ın· 
nında stok edı'lurek mu··stahsı·ı emrı·- 4 P k 1 1 ( A pamu u ve d · d'l b' "k b h' ~ - amu · tara arının ennı ve- cins yünlü ve pamuklu, Teklrd:ı.ğ an tertıp e ı en ır entrı a a ıs 
ne hazn buh:ndurulması, köy ve saitle sUrülü,., e'kilmesinin temini. mananın da 1340 J')arça eşy:ı. vermiş mevzuu olduğunda hiç şüphe yok
nahiyelerde u luran halkın Toprak 5 - Ege bölgesinin pamuk mah- olduklarını bildirmektedir. ılur. Pek doğru olarak söylediğiniz 
m~hıdleri ofısinin İzmir mülhakatı sulü noktasından kombinalar, zirai Denizll merkezi ile buna bağlı köy-

1 

gibi Ankaradaki mümessilimiz tec
için yaptığı huğda) nazım satışla- mıntakalar meyanına ithal edilmesi ler halkı da son güne kadar 1090 rübeli bir sefirdir. Ve İtalyaya kar
rınt.la!' İstifadt. ettirilmesi, rençbere 6 - Memlekette ııtandard pa- pamuklu, 3368 çift çorap. 402 çift .eı-1 şı mutlal· samimiyetinin en bariz 
zaman.nda tohumluk buğday tevzi muk temini. dlven, 177 .. parça da muhtel~! cıns delillerini göstermekten geri kalmı-
edilmesi, mu'·ruru zamana uygrayan ' eşya teberru eylemişlerdir. Yıne De- yan krallık hükumetinin sarih bit 

Adana mıntakasında Klevland nizlinin Babada~ nahiyesi halkı da tt t b"t d'I . . . v ·1 · h 1 sure e es ı e ı mış sıyasetıne ay-
erg. erın a ktan aranmaması, bina pamuk neviinin kaldırılması ve ora- 322 pamuklu, 557 çift çorap, 66 parça kırı, şahs! bir siyaset takip etmeği 

vergisi İçin yeniden tahrir yapılma- da da Akala nevinin tamimi zaten da diğer giyecek eşyası ve Ağrının hiç bir zaman düşünemez. 
aı, tütün müstah!!illerinin zarar et- kabul edilmiş gibidir. Hamur nahiyesi halkı da 237 çift ço- S . . 
memes: için tu•·tu·'nlerinin kalitelerinin 7 N ki ·ı 60 ift eldiven vermiı;lerdir. ·unu da kaydedelım kı, Ankara-- a iyatta intizam. rap ı e ç • d k. f · · b ·· k" A k 
Zamanındl\ kendisine haber verilme- Bun°un için pamuk mıntakaların- Bursa tüccar ve esnafları askerler!-

1
. al 

1 
se 

1f~ıı:nı.z. luf~unB u G nıı· a·rıa 
- l mize kışlık hediye tedariki için 5000 ta. yan se ırının ~e e 1 
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11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 etmiş ve ltalyan - Yunan nıünase-
- v~ i:al Edirne ve Men~- bah buı::ünkü dostııne inkişafı aı-

• O ~ ~~~~ ~~~ mamıŞ olduğu bir devirde onunla 
~Ja~ D O 0 O men seylapze- münasebatı samimi olmuştur.:!> 
._ - - - İmza: Mavrudis delerine yardım 
Kendili~inden ölmek ve dirilmek tecrübeleri Ankara 4 CA.A.l - Türkiye Kızılay 

Doktorlar, kendisini muayene cemiyeti umumi merkezinden: Andric Tawsend namında zen
gin bir İngiliz, yaptığı bir tecrübe
de hazır bulunmak üzere iki doktor 
ile hir eczacıyı evine çağırmıştır. 
T awsendin yapacağı tecrübe pek 
garip ve işitilmemiş bir mahiyette 
idi: Kendisi ölecek. yarım saat ölü 
olarak kalacak, sonra tekrar drrile
cekti. 

Tawsend, tecrübesine başlamaz
dan evYel evine şahid olarak çağır
dığı iki doktorla eczacıya yukarıki 
ııözleri söyledikten sonra yatağına 
uzanmıştır. 

l ı 1 ı Edl.rnede su baskınına uğrıyan va-
ederek hiç bir hasta ık ile ma ii o - tandaşlarımıza yardım yapılmak üze-
madığını tesbit ettikten sonra haki- re 12112/ 940 tarihinde 2000, 17/ 12/940 
katen ölmüş, yarım saat ölü bir hal- tarihinde 3000, 30/12/940 tarihinde 
de yatağında serili kalmış, sonra da 3000, ve 4/1/941 tarihinde 2000 lira ki 
kendiliğinde.1 dirildiğini görmüşler- ee"man 10,000 lira ile 200 manto, 200 
dir. entari, 200 kazak, 140 gömlek, 300 çift 

Doktorlar ile eczacı verdikleri ayakkabı, 200 çift çorap, 200 bülüz, 
raporda bunu resmen teebit etmiş- 500 battaniye mahalli Kızılay merke
lerdir. Bu tecrübeden beş saat geç- zine gönderilmiştir. 
tikten sonra Tawsend noterini nez- Ankara 4 (A.A.) - Türkiye Kızılay 
dine çağırmış ve vasiyetnamesini cemiyeti umumi merkezinden: 
tanzim ettirdikten sonra yatağına Menemende su baskınına uğrıyan 
serilmiş ve bir daha dirilmemek vatanda.şiarımıza yardım yapılmak 

1 üzere mahalli Kızılay şubesine üzere hakikaten ö miiştür. 3 1/12/ 940 tarihinde Ziraat bankası 

A vrupada c~nsi bi!inmiyen yemişler 
yıldırım havalesile 500 lira gönderll
ml§t!r. 

Bazı mtyvalar "ardır ki, yalnız 
Avrupada değil, fakat soğuk hava 
tertibatın. haiz vapurları sayesinde 
dünyanın dört bucağında çıkan 
muhtelif ve nadide meyvalan ana 
''atana naklettire" İngilterede bile 
meçhuldür. 

Mesela Hindistanda on nevi mey
va vardır ki Avrupada yaşayanlar, 
hunların ne rengini, ne de tadını 
bilmiyorlar. Zira bu meyvalar, ağaç
tan koparıldıktan sonra en mü
kemmel soğuk hava tertibatını ve 

sair tesisatı havi olan vapurlara ko
nulsa bile yirmi dört saatten fazla 
dayanamazlar. Bu meyvalardan ~i
ri. dağ armududur. Bu armud aga
cı, kendiliğinden ormanların için
de biter. Bu meyvalardan bazı-, 
lan da gavas'lar ve hurmaya ben
ziyen mangastkiş'lerdir. Avıupada 
cinsleri tamaile meçhul olan ve fa
kat Hindistanda oturan ecnebiler ta
rafından beğenilen ve çok yenilen 
bu yemişler, muzdan, ananastan 
dah" lezzetlidirler. 

Dünyanın en mükemmel maki nesi: insan 
iltisak ediyorlar. 

Yunanistanın bu izahatına rağ
men İtalya hükumeti. Ankaradaki 
Yu~--n sefiri aleyhinde ithamların
da ısrar c.diyordu. Roma Yunan se
firi 30 haziran 1940 tarihile Yunan 
Har::iye Nezaretine çektiği telgraf
ta bu ısrarı şöyle anlatıyordu: 

Yunan Hariciye Nezaretine 
30Haziran 1940 

<Hariciye Nazırı, Ankara İtalyan 
sefirini:-ı bi:- telgrafını bana okudu. 
Bunda ;.\ nkaradaki Yunan sefiri
nin, mihver aleyhinde tefevvühat
ta, gayri müsaid tahminlerde bu
lunduğu noktasında ısrar ediliyordu. 

Bütün ithamın bundan ibaret ol· 
duğunu sezdim ve kont Cianoya 
lbım gelen şeyleri söyliyerek bana 
okuduğu şeylerde ancak İtalyan se-

YUNAN 
Beyaz kitabı 

Y unanistanın Ankara 
sefirinin değiştirilmesi 

için İtalyanın bir 
miiracaatı 

Romadaki Yunan 
sefaretine karşı alınan 
tedbirler ve J tal yanın 

harp tehdidi 

No. 7 J 
Tercüme eden: A. HİLAJ.l 
~-
açığında İngiliz tayyarelerinin hü
cumuna L ğramı~. 28 haziranda di· 
ğer hir denizaltı, Zantadan uzak 
olmıyan bir yerde tayyareler ile 
torpido muhrip:erinin taarruzuna 
hedef olmuş, 2 ~ haziranda bır de· 
nizaltı Zan tadan gelen tan areler 
ile torpido muhriplerinin hücumuna 
uğramış ve belki de batırılmış, 30 
haziranda Yı 1 temmuzda dort İn· 
giliz muhribi. Milos'ta bulunu} or· 
muş. 

Oniki ada kumandanı lngiliz 
hare gemilerinin guya Girid. de bu
lunduğuna dair evvelce yapılan te. 
şebbüse verdiğimiz ve kendısine 
bil~i;ilen cevaptan hayrette ka!mış, 
İngÜız harı: gemilerinin daima ) ll· 

nan adalarında himaye gördüklC"ri· 
ni teyid ediyor imii'. 

İngiliz tayyarelerinin Lefkasın 40 
mil batısında mevcudiyeti, teknik 
bakım<lan Y unanistandaki üs ulha
rekelerinden geldiklerini otom.ıtik 
bir surette :İsbat eder mi? dı) ııor· 
makla söze başladım. 

firinin fikir ve mülahazası bahis 
mevzuu olduğu ve bu mütalaanın 
da doğrudan doğruya sefirin şahsi 
müşahedesi değil, kendisine vaki 
olan nakillerden ibaret bulunduğu 
noktasına dikkat nazarını çekerek 
bu halin ortada bir entrika mevcud 
olduğu hakkındaki fikrimizi takviye 
e~tiğin" söyledim. Nazır, deliller, muharebesı saa ti 

Kont, İstihbaratında ısrar ederek olmadığın. söyliyerek ce' ap 'cr-
dedi ki: : mekte.n. is~.k~f etti: lt~l) anın , ni· 

- «Sizi ikna etmek için pofü yetlerının butun delıllerıni göster· 
tahkikatına girismiyeceğim gibi bu miş ve vaadlerini sıkı bir surette 
mesele için de' bir teşebbüste bu- tutmuş olduğunu ilave etti. Fakat 
lunmuyorum. Sadece size istihbara· şimdi Yunanistanın vaziyetini bili
tımı bildiriyorum. fstediğiniz neti- yor. Esasen. Almanların eline geçen 
ceyi çıkarmak size düşer.> Fransız vesıkalarından da tene' vür 

N b 'lh 1. 'f .. etmiştır. 
azınn ı assa po ı" vazı esını 

görmediği hakkındaki sözüne ce- İstinad ettiğ. delilleri göstemeksi
vap Yermek istediğim için kendile- zin imalarda bulunmasının doi: ru 
rinde umumi ve tamamile haksız bir olmadığı cevabını \'erdim. Bana 
itimadsızlık zihniyeti mevcud oldu- bunların maziye aid olduğu ve bir 
ğunu teessürle gördüğümü söyle- tarafa bırakmağı tercih ettigi ce· 
dim. Roma sefaretini sivil polislerin vahı garibini verdi: 
tarassud altında bulundurmaları, - İngiliz donanmasının Yunanis
bütün ziyaretleri not etmeleri, sefa· tandar gördüğü ) ardımın hize hah
ret avlusuna mütecessis nazarlar ~ettiği deli~ kafidir. Bu hal, İtal) a ile 
atfetmeleri vakiasını başka suretle Almanyaha harp demektir. M hvc
tefoir edemezdim. Bu hal. dost bir rin artık galip gelmi , olduğunu ve 
devlet mümessiline karsı doğru bir hayalatı bir tarafa bırakarak ıki 
hareket değildir, dedim. tablo üzerinde O) namaktan 'az cç· 

Nazır, aşikar bir sıkılganlık ve nıemiz lazım geldiğini> söyledi. 
itimadsızlıkla bunun her memleket-
te vaki olduğu, bu tedbirin emni-
yetimiz için İttihaz edilmiş olacağı, 
fakat şayet beni sıkıyorsa ref'i için 
emir vereceği cevabını verdi. 

Ben de bilmukabele, İtalyan ma
kamatı, sefarc.ti şüpheli görüyorsa 
tarassudlarına devam için hiçbir iti
razım bulunmadığını söyledim. Bel
ki bunun aksine kani olurlar. Nazır, 
buna cevap olarak nazikane teza
hürlerde bulundu.> 

imza: Politis 
ftalyanın B. Rafael aleyhindeki 

teşebbüsii sökmemiş ise de bir müd
det sonra Roma kabinesi Yunanis
tana karşı hakiki emellerini meyda
na ''uran şiddetli bir te .. ebbii!'lte f>u
lunmuş ve Yunanistanı harp ile teh· 
did etmiştir. Roma Yunan sefiri, 
İtalyanın bu yeni tesebbiısünü 
3 temmu· 194< tarihinde Hariciye 
Nezaretine çektiğ~ şu telgrafla bildi
riyordu: 

Yunan Hariciye Nezaretine 
3 Temmuz 1940 

«Hariciye Nazın biraz evvel beni 
çağırarak kaha ve hiddetli bir ta
vırla. müthiş neticeler doğurabile
cek pek mühim bir mesele için da
vet ~ttiğini, İngiliz harp gemileri· 
nin Italyar deniz kuvvetlerine hü
cum etmek icin Yunan limanlarile 
kara sularını kullanmakta bulun
duklarına dair elinde müsbet delil
ler bulunduğunu söyledi. 

- Bu hab tahammül edilemez. 
Buna derhal bir nihayet verilmezse 
İtalya, hareketı geçecektin dedi. 

Bu tebliğin tarzından ve muhte
viyatından hayrette kaldığım ve bu 
hücumun neye istinad ettiğini öğ
renmek istediğim cevabını verdim. 
Kont Ciano, bahriye genel kurma
yının notundan bana ~u malumatı 
verdi: 

1 3 haziran tarihinde bir İtalyan 
denizaltısı, Lefkas adasının 40 mil 

B Cıanoya: 

- Bu sözleri söylediğ:niz daki
kada hükuır..etinin hakiki hislerinin 
neden ibaret olduğunu bili) or-u 
nuz, bu hususta elinizde de ıllcr 
vardır. Bizi İtalya ile Alman} a..,: a 
karşı harbe sürükliyeceğini bıldiği
miz bir şeye teşebbüş edeceğ;mizi 
zannetmeni-: kabil değildir, Ce\ a
bını verdim. Bu siyasi hiicuma te· 
mel teşkil eden hakikı esasları mü
nakaşadar. imtina etmesinden do
ğan hayretimi izhar ederek bunun 
bize birçok faraziye ve tahmınler· 
de bulunmak hakkını verdigini ih· 
sas ettim. Hükıimetimle temas et-
tikten sorn. cevap vereceğimi öy
ledim.> 

İmza: Poli~is 

Günün Ansiklopedisi 

Brem en 
İngiliz tayyareleri Bremen tet sn

ne, fabrika ve askeri hedeflerinı y,1k
mışlar. 

Weser nehr' üzerinde Ye bu nf'h
rin Şimal denizine: aktığı noktadan 
65 kilometre uzakta bulunan bu 
Alman serbes şehri 277750 n 'ıfus

ludur. Demircilik sanayii ile meş
hurdur. Pamuklu, yünlü ve jüt men· 
sucatı, tütün, bahriye tezgahları, 

pirinç temizleyici sanayi, şekcrcılık. 
biracılık başlıca istihsalleri ıu l ın

dadır. Büyük bir ticaret merkezi
dir. Hububat, şeker, petrol, men
sucat buradan her tarafa <lağılır. 

Bir bahriye mektebi vardır. On bi
rinci asırdar kalma kilisesile on be
şinci asırdan kalma şehremant tı bi
naları en eski binalarıdır. 

Charlemagne zamanından itiba
ren dini bir şehirdir. On ikinci asır

d~ ehemmiyet kesbetti. Ehlisalip se
ferlerine de iştirak etmistir. On 
üçüncil asırda müstakil oldu. Hanse 
azabrından başlıcası arasına k!\tıl-

dı. Şimal denizine açılan en miihim 
Alman limanı haline geldi. 

On altınc: ve on yedinci asırlarcla 
Reform hareketi ile Otuz ı;ene mu· 
harebeleri inkişafını durdurdu. 1 640 
da Almar memleketleri arasın.ı ~er· 
he::ı şehir sıfatile girdi. l 806 dan 
1813 ' kadar Fransaya tabi oldu. 

1815 den itibaren yine serbes şehir 
halini a]dı. 1888 de Zollverein' e 
girdi. İkinci Vilhelm zamanında 
Alman müstemlekeciliğinin inki"'afı
r.a faaT surette yardım etti. 

Koh!, Meteus, Rohlfs, Bo tian, 
Mohr isimli seyyahların, Olbers 
isimli astrononun vatanıdır. 

Bremen'in 1894 de tabi olduğu 
serb~ şehir kanunuesasisi 1920 de 
değişır.iştir. Şehir ik: yüz elli altı ki
lometre murabbaı mesahasında ve 
31 l 250 nüfuslu bir arazi üzerinde-

Meşhur Fransız alimi doktor 
Karele göre dünyanın en mükemmel 
makinesi insandır. Beyin, birbirine 
hağlı ve bir makine gibi işleliyen 
milyonlarca ince liflerden mürek
keptir. As<..bi merkezleri, 12 milyar 
huceyre teşkil ediyorlar. Bu hücey
reler, birbirinl birçok şebekeleri 
hulunan bir takım lifler ile bağlıdır. 
Bu ~ .-keler sayesinde hüceyreler, 
hirçok trilyon defalar, yekdiğerile 

insanın eli bir şaheser olup, ade
ta gözleri bulunduğu faızedilebilir. 
İnsan vü::udü, birçok hüceyrelerin 
muntazam bi. surette iltisak ve irti
batından hasıl olma mudil bir 
uzviyettir. Velhasıl bu meşhur dok
tor ve alimin fikrine göre yeryüzün
de insandan daha mükemmel ve 
muntazam bir makine mevcud ola
rr.a;L Cephe ge;risinde bir Yunan mangası istirahat haJinde \ dir. Halkın ekserisi protestandır. 

-



Sahile a 

HER AKŞAM 
BİR HİKAYE il f aut s'entr'aider 

Blrl Ahmed Serez, blrl Halld MUJat; ı ne do.ha. canlı olarak - iüzel tebe.sstl
ikl arkada§ tramvayda gidiyorlardı mile görilycnım: 
Şlıllnin Uk 'durağında blndlklerl.1çln, c- İl faut s'entr alderl - diyor_, 
yanyana yer de bulmuşlardı. ltlş1p cBenden bu sefer ne ıstlyorf.-
ltakışan diğer yolculara ehemmiyet t.Kabll olsaydı da, ah benlm hayat 
fermekslzin, aralannda konuşuycrlnr- arkadaşım, ceblmdekt paranın yansı: 
dı. nı vaktlle sana uzattığım gibi kara el 

D.:ı.ha doğrusu, konuşan hep Ahmet. ~erlmln yansını kop:ı.rsaydım, versey 
tı. Öbürü, sakin, dlnllyor. Zahiren aa- dlm sana ... Ne memnun olurdum ... 
kin. Amma içinde ne fırtınalar... cÖmrümün yansı da böylece taksi-

- Hulılsa, azizim Halid... Yılbaşı me uıtmrdı. 
gecesi çok kaçırmışız.- Fena. halde cVe günün blrlnde beraber Oltıtdüt .. 
kendiml harap ettim... Şuramo. bl1 Bernber gömülürdük ... 

ncı glrd.l... Aman ne mncı- Ka; .......................................... . 
ıündür evden çıkamadım... Ya sen 
ne oldun kimblllr?. Benden do :fazla ......................................... . 

Ahmed: 
lcmiştin._ Kanşık mezelerden de ye· - ·· - ? A d 

d 
,..11 l? - ... Ne duşunuyorsun ... mma a 

din ... Hastalandın, c6 m ·•· dalgınsın ... Söyledlklerlml dinlemiyor. 
Halid: d dl 

1 b tan .sun galiba ... - e . 
- Eh •.. - diye, bir heceye aş HaUd, eUklndl: 
vma cevap verdi. _ İl :fa.ut se'ntr'alderl - dlve yük 
İçinden de: # 

sek sesle saçmaladı. 
u- Sıhhatim turp gibi... Ne yesem - Vallahi tımarhnnellk olmuşsun .• 

eritiyorum ... Klmbillr knç sene yaşı- o da ne demek? ... 
yacağım... Amma yaşayıp da ne ola
cak ...• 

Ahmed, devamla: 

- lllç ... Yılbaşı ıeceslnde midemi 
bozmuşum dn. hezeyan devam ediyor 
sanırım ... 

- Arkasını dinle, bak ... İnsan rüya
yı bir anda. görfirmfi§ de bir k:\ln:ı.t 
içlnde yaşadı sanılmış diyordum ... 

c- Halid: fül.IA. o bahlsteymlş ..• - dl 
ye düşündü.- Ben de o bir tek cümleyi 
söylerken koskoca bir klinat içinde 
yaşadım galiba ... Tıpkı rüya glbt. .... 

Müeıun: <Va-Nlı> 

- Hazımsızlık yüzünden ne k:\bus
lar geçlrdlın ... Korkulu rllyalann binl 
b!r paraya ... Ha, azizim, rüya dedim 
d aklıma geldi. .. Bir kitapta. okumuş
tum: Rüya nasıl görülilrmüş, blUyor 
mu.sun? ... Uykuda iken hanı tafsilatlı 
tafsllfı.tlı, roman gibi macernlarl:ı. bu
nalırız ya ... Ve koca hikayenin -sürmc
s1 s:ıde bir anmış ... Biz bntün gece 
rllya gördük sanınnışız ... Ne düşUnU- ..................................... .. 
yorsun? ... Amma da dalgınsın ..... .. 

Günlük Borsa 1 .......................................... 
.......................................... 
Hnlld, ölen karısını düşüntlyordu. 

Ye' i o yüzdendi. O hafta iyi bir iş 
yapmış, ümidinden fazla p:ım kazan
mıstı. Cepleri para doluydu: 

r:.SilAl\I ve TAITT'İLAT - KAl\IBİl'O 
ve NUKUD FİATLERİ 

4 İkincikılnun l9U 
••• 

- Adam, sen de .•. - diye düşünüyor
du. - O olmadıktan sonra ... Onun se
vincini görerek scvlnemediktcn sonra, 
paranın da ne kıymeti var? ... Ah şim
di, olsaydı, eve giderdim; bütfin cuz
daıumı önüne dökerdim... Umumı 
ml\sraflar için yansını ayırırdık." 
Aramızdaki akanunu e.sast. muclbln
ce, dortte biri onun, dörtte biri de be
nim cep harçlığım olurdu .•. Fakat o
nun eli benimkinden açık olduğundan 
hnr vurup harman savururdu. Kendi 
eablrlle çarçur ederdi. Sonra şirin şi

DEVLET BORÇJ,ARI 

rin karşıma geçerdi: 
c- İl !aut s'entr'aider ... - derdi. 
aBu fransızca cümle yerine türkçe 

olarak: cİnsıın blrlblrlne yardım et
men! o dememesine sebep, neydi, ha
eırlamıyorum... Belki de hizmetçiden 
gl:rJI başlayan bu şakalaşma, böyle ya
bancı bir cümlenin tfirkçe muhavere 
ortasında peydalanmnsın11 sebep ol
muştu. 

11Bunu işitir işitmez, ne büyük bir 
zevk duyarak, ona kendi hissemin ya
nsını verirdim ..• 
~Fakat baıen ·de ben sabahleyin 

tenbellık ederim. Yata~ımdan kalk
mak istemezdim ... 

3 7,50 1933 Türk borcu l. 
> • > > lI. 
> • > > III. 

Lira Kr. 
19.17 
19.17 
10.17 

• .. 1938 ikramlyell 
• • 1933 İkramiyen Erganl 

A. B. C. 

19.70 
19.81 

• 7 1934 Sivas-Erzurum 
D.Y.I. 

> .. 1934 Sivas - Enurum 
D.T.II. 

• > 1934 Sivas - Erzurum 
D.Y.ill. 

• 21 1934 Sivas - Erzunım 
D.Y.IV. 

> • 1934 Si•;as - Erzurum 
D.Y.V. 

.. > 1934 Sivas - Erzurum 
VII 

> :ı 1932 Hntlne bonolnn 
• > 1934 .. > 
> > 1035 > • 
D 1938 J > 

A. Demiryolu tahvill I-II 
• , m 

A. Demlryolu mfimessll senet 
Haydarpaşa limanı 
H. limanı mtimessU senedi 

20.48 

19.20 

19.20 

19.20 

19.20 

19.20 
60.50 
15.50 
29.50 
52.37 
40.25 
39.25 
38.50 
42.25 
40.50 

- II faut s'entr'alderl - dedim mly- HiSSE SENETLJmi 
:il, hemen fırlar, kahvaltımı önüme --------------· 
~etirirdl... T. C. Merkez bankası 

11Ah, zavallıcık ... Bu sihirli söz onn T. İş bankası nama muharrer 
neler yaptırmazdı. Koltuğumda blr to- T. İş bankası (hamile alt) 
mar müsveddeyle eve doncrdlm. Göz- T. İş bankası mümessU his. 
!erimin :!ersizllğinden yorgunlu~umu A Dcmlryolu şirketi (% GO> 
anlardı. Şirin halllc yanıma yaklaşır, A demlryolu şirketi (% 100) 
başımı oksayarak: Eskişehir çimento şirketi 

« İl !aut s'entr'alderh değil mi? • Şirketi Hayriye 
d1ye sorardı. Şirketi Hayriye temettü 

c Yarım ağızla: 

109.M 
9.35 
9.65 

97. 
24. 
39.50 
7.85 

20. 
21. 

Deniz liseai 
Maltepe 

birinci, Kuleli ikinci, 
üçüncü oldu 

Vezirler de padişahtan memnun 
görünmüyordu. Bunun 1çln, vellahd 
olan Musa Çelebiyi pek tle kırmak is
temiyorlar, uzaktan uzağa ona da 
hoş görünmeğe çalışıyorlardı. (1) 

Nihayet sultan Süleymanın bu ha
linden istifade eden Musa Çelebi, kuv
vetll bir ordu hazırlayarak (813) yılı
nın sonlarında Edirne üzei'1ne yürü• 
yor. ve hiç bir mukavemet görmeden 
şehrin kapısına. kadar geliyor. HMl
seden haberdar olan vezirler derhal 
saraya ko§uyorlar, padişahı sarayda 
bulamayınca. Jınmamlan anyorlar .... 
Ve bir hamamda e~lence t'ı.lemlnde 
sarhoş olarnk buluyorlar. 

A.tkerl liseler arasında. tertlb edile
rek uzun milddettenbert devam et
mekte olan spor blrlnclliklert milsa.
baknlan dfin Beyoğlu Halkevt salon
lnnnda yapılan voleybol karşılaşması 
ile sona ermlf Ur. 

Diln yapılan bu aon miisabakada 
Deniz lisesi takımı Maltepeyi 15/3, 
15/10 mailüb ederek voleybol şampi
yonluğunu da almıştır. 
Atletızm, futbol, boks, basketbol, 

voleybol ve hendbol olmak üzere altı 
spor: şubcslnde devam eden müsaba
kalıı.r neticesinde Deniz Harp okulu 
ve lisesi sporculan 21 puanla nskerl 
liseler spor blrlncls1 olmuşlardır. 

Kuleli aynı puanla iklncfllğl, Mal
tepe 15 punnlo. üçüncüHiğü kazıı.rım~
la.rdır. (Kulellnln 21 puanla lklnclllğl 
siması iki blrtnclllk dört lklnclllk k:ı
zanmış olmasıdır.) 

Altı spor şubesinde mekteplerln 
elde ettiği dereceler şunlardır: 

ATLE1'İZl\I: 
I Deniz. 2 Kuleli, 3 Maltepe 

\'OLEl'ROL: 
I Deniz, 2 Kuleli. 3 Maltepe 

BASKEIBOL: 
I Deniz, 2 Kuleli, 3 Maltepe 

BOKS: 
I Deniz, 2 Kuleli, 3 Maltepe 

:PUTBOI.: 

I Kuleli, 2 Maltepe, 3 Deniz 
HENDBOI,: 

I Kuleli, 2 Maltepe 3 Dcntz 
Bütün karşılaşmalar bllhn~sa Deniz 

l!sesllc Kuleli arasında sıkı bir çekiş
me halinde devam etmiş ve bu ikl 
lr!an kaynağımızın yetiştirdiği spor
cuların mücadelesi zevkle takib ·edil
miştir. Her iki lise hazan galebeyi 
cncak bir sayı farkla kazanabllmlş
lerd!r. 

Üç sene devam etmek üzere ortaya 
konan ve iki senedenberl üstüste ka-1 
zandıkları galebeler yüzünden Kuleli
nin ellnde bulunan askeri liseler 1 

fampiyonluk kupasını kazanan Denizi 
lisesi sporcularını ve onları yetiştiren 
kıymetli spor hocaları Tevfik Bökeyi 
hararetle tebrik ederiz. 

İstanbul güre§ ajanı 
istifa etti 

Uzun nıüddettenbcrl şehrimizin gü
reş ııJnnlı~ını yapmaktn olan eski 
sporculardan Süleymanlyell B. Hikmet 
Bnrlan bu vazifeden istifa etmiştir. 
KıymeUi bir spor idarecisi olan Hik
metin istifası güreş sporu için haklkt 
bir ziyadır. 
Güreş ajanlığına yer.iden kimin ta

yin etllleeeğl henüz belli olmamakla 
beraber eski sporculardan İsmail 
Hnkkı Vefa lle Sndullnh Çifçio[:lunun 
isimleri söylenmrktedlr. 

Deniz lisesi spor muallimi ll. 
Tevfik Böke 

Vezirler, Silleymanın aklı ba§ında 
~ olmadığı için, meseleyi bir tUrlü nnla
tamıyorlar. Tehllkenln dehşetini g6-
ren padlııahın sadık dostlarından bir 

1 

kaç kişi -(2) kendisini zorla hamam
dan giydirip çıkarıyorlar ve saraya 
Göturüyorlar. 

Halbuki o sırada Musa Çelebi kuv-
vetli orduslle şehre girerek sarayı 
muhasara etmişti. 

1 Yolda padl§ahın aklı ba~ına geli
yor, ayılıyor \'e tehlikeyi görünce, ge
ce karanlığında, adamlarından bir ka
clle beraber şehirden kaçmağa mu
vaffak oluyor. 
Silleymanın, niyeti Kostantınlyeye 

firar etmek ve kraldan lmdad alıp 
saltanatı tekrar ele geçirmek 1dl. Sü-

ve güreş gösterllerı yapılncnktır. leymanın Kayserle tedafüi ve taarru-
İnönü koşusu bugün zi muahedesi vardı. Fakat, yolda köy

lüler tarnfından adamlarlle blrllkte 
yapılıyor ' katlediliyor (3) ve Musa Çelebi Edlr-

İstanbul atletizm ajnnlığı tarafın~ nede Osmanlı tahtına oturuyor. 
dnn tertlb edilen İnönU kır koşusu * 
bugün saat 10,30 da Şişli sırtlarında Şimdi, biraz da Musa Çelebiyi tnnı-
3000 metrelik bir mesafede yapılacak- y:ılım: Kılıcının kuv\·etlle birinci Sü
tır Haber aldı~ımıza göre bu müsa- leymanın yerınc geçen Musa Çelebi 
bakaya ıslmdlye kadar Türklyeac eşi- zeka ve iktidarca Mehmed Çelebi de
ne tesadüf edilmeyen bilyiik bir spor- recesinde değildi. Fakat, vatanını çok 
cu kalabalığı iştirak edecektir. severdi. Cesurdu. Ahllikı metln ve 

Spor klüplerının aUctıerlnden ayrı mazbuttu. Şecaat ve cesaretine en 
olarak mükellefiyet çağında bulunan büyük delil; Ankarn muharebesinde 
138 koşucu bu yanşa gireceği gibi blltün şehzadeler harp sahnesinden 
ayrıca Kuleli askerı lisesi sporcuları firar ettiği halde kendisi babasının 
da 300 ü aşan bir atlet grupu 1ıe ya- yanından ayrılmamış, harbin sonuna 
rışa iştirak edeceklerdir. kadar mevkllnl terketmem~ olma

Bugünkü maçlar 

sıdır. Ahlfık ve vekarına da, İsa ve 
Mehmed Çelebllerln istiklal davasında 

1 biribirlerile uğraşıp boCuşınalarını hoş 
gönnlyerek: •Kardeş oldu~unuzu unu
ttıyor musunuz?• tamnda haber gön-

ŞEREF 61'ADI: dermesi bir mls:ll olarak tlkredlleblllr. 
i. Spor _ Topkapı Bant 11 Gerçi kendlslnln de son zamanlarda 
Galatas:ıray • aüleymanlye ,, 13 Sırp ve Ulahlardan l;uvvet toplnyarnk 
Beyoğluspor _ Beykoz • 15 Rumeliye geçmesi ve biraderi Süle~·-
FENım STADJ: manın üzerine yürümesi, bu iddiaya 

Fenerbahçc _ Sülcymanlye • 13 aykın gibi görünürse de, kardeşlnln 
Beşiktaş _ Vefa , 15 , sefahate 1'atlnca dUşkünliltlü onu pek 

l. tabii olnrıık Edime kapılarına kadnr 
------------·-' setırmlştl. 
J'minönü l:"ab. askerlik şubesinden O sırada Kostantinlyeden bir Rum 
337 doğumluların ilk yoklamasına nıuverrlhi blle: cMusa Çelebinin Edlr

askerlik kanununun 14. maddesi mu- neye gelmesi zaruri idi. Zira kardeşi 
cibince 1512. künun 941 tarlhlnden Siıleyman şeref ve hukuk saltanatı 
ıtlbaren yııpılmnğa başlanacağından nyaklar altına almnğa başlamıştı!. 
aşağıdaki hususların dikkatle okuna- gibi sözlerle bu müdahaleyi pek tabii 
rnk bir yanlışlığa meydan verilmeme- görüyordu.Eğer Süleymıının bu liıkay
si ll6.n olunur. dlsl ve günden gUne artan sefahati 

ı - Yoklama her ayın tek günle- karşısında Musa Çelebi bu hareketi 
rinde ve sabah s.:tnt 9 dan 12 ye ka- rapmasaydı, Bizans müverrlhlerlnln 
dar devam edecektir. (Yalnız cumar- müttefikan dedikleri gibi, Osmanlı 

Galatasaray bayramda tesı günleri mtıstE:.madır). saltanatı beşinci padl§ahile beraber 

A k . 2 - Bu yoklamayıı gelen her er ye- inkıraz bulacak ve hiç değilse Rume-
n araya gıdecek ni harfler ile yazılı nüfus hüviyet. lld.eki Mklmlyetı mahvolacaktı 

Galatasaray klübü Kurban bayramı cüzdanı, 6 adet 4 x 6 ebadında fotog-ı Isa ve Mehmed Çelebilerin hıı.reke
tatillnden istifade edilerek iki maç 1 raf ve iki adet dosyalık sarı büyük tlle onun Edirneye gell~I arasında. 
Yapmak uzcre Ankaraya davet edil- zarf ve ikamet ettiği mahallln polis pek çok fark vnrdı. Onlar §ahst men
mlştır. Snlı günü şehrimizden hareket komiserliğince tasdikli ve fotograflı failcrlnl. temin etmek için çalışıyor
edecek olan Onlntasaray klübfi An- bir adet ikamet senedlle beraber şu- lardı. Suleymanın ise, Uk zamanlarda 
karada Gcnçlerbirliği ve Maskespor beye gelecektir. içki ve sefahat düşkünlü{tü §aYl olma-
t;.kımlan Ue karşılaşacaktır. • 3 - Bu doğumlulardnn mektepte mıştı; kimse blrşcy bilmiyordu. Hal-

Kredi Fonsiye 1003 Yürüyüş müsabakası okuynnlar talebe olduklarına dair buki, Mus:ı Çelebinin kıyamı böyle ol-
c Hayır, hayır ... Vallahi senln yo- ECNEBİ 'l'AHVİLLERI 

rulmnnı istemem ... - derdim ... 
tF-akat o zorla ve samimiyetle k!\

ğıdlarımı alır; makinenin baıına ge
çer ... Saatlerce ynzar, yazhrdı_, 

114· b .. mensup bulundukları mektep müdür- madı; o: - Vatan tehlikeye düşüyor. 

$Şimdi üzülüyorum: Bu rakik sıh
hatli kadınıı keşke bu işlerden hiç bi
rini yaptırmasaydım ... Kc§ke kahval
tımı ona getırtmeseydlnı... Keşke ..• 
u=e§kı> ... 

cZlra, ben, ne kadar dokuz canlıy
mışım işte ... Yılbaşı cece i beş cins 
karışık içkiden on beş kntleh içtim .. 
Şu Ahmed benden genç olduğu halde 
yarı lle helfik olmuş ... 

11Halbukl ben? ... Ben turp gibiyim .. 
cıSıhhatlmln yansı ondı:ı. olsaydı.. 
Karşımda onu hAIA, - günden gü-

> > 1911 l08. ugun yapılıyor lüklerlııden tasdikli ve fotograflı bir Vntnnı kurtarmalıyım .• diyerek Edlr-
> > Amortl 57· Üsküdar knzası Anadolu gençlik ı tecil vesikası ariyeten getirmeleri neye koştu. 

_• ___ • __ K_u_po_n ___ _.__1_·3_0 klübü ile Halkevi spor kolunun bir- lô.zımdır. · Bir noktaya daha lşarH etmek 11\-
NUKUT ll!'t?, tertiP, ettikleri kısa m~~afell yü-J 4 - İzdiho.mn meydan verllmcmek zım geırr ki, Musa Çelebinin Sırplar

Türk altını 
ruyuş m.usabnkası pazar gunü saat içlı1 yoklama aşağıdaki tarzda mm- dan ve Ulahlardan asker toplamak 

23.0S (14) de Üsküdar Halkevl ônündc 150 takalnra ayrılmıştır. surctile yardım görmesi; o milletleri 
2.71 mükellefin lştlraklle yapılacaktır. 1 A - Eminönü kazası 2. kfinun ve Osmanlı saltanatı üzerine saldırmak 
2.35 Mfisabıkla(' tramvay yolunu tnklben şubat nylannda. münasına tefsir olunmamalıdır. Çün============== Altıyol ağzı, Fcnerbahçe stadyoın pis-1 B - Fatih kazası mart ve nisan ay- kii, Musa Çelebi bunları yabancı birer 

OSMANLI BA1''KA6JNDAN tinde bir tur yaptıktan sonra aynı lannd:ı. yardım atayı hallnde de~ll dalma 

Külçe altın bir gramı 
Osmanlı bankası (bankntıt) 

Kurban baymmı münnsebetlle os yoldan doneccklerdır. C - Eyüp kazası mayıs ve h:ızlran kendi kumandası altında ol;rnk ıst.e-
mnnlı bankasının Galata merkezlle Blrdl'n onuncuya kadar derece alan- aylan nlhayl'tine kadardır. 1 dlği gibi kullannuştı. Her hareket ve 
Yenlcaml ve Beyo~lu şubeleri 8 - 9 10 lara birer hatıra bayrağı verilecektir. Ve bu yoklama.ya kanunt milcldet haıp sahasında onlara bizzat kuman
ve 11 1kinclktınun 941 günleri kapalı Bundan sonra Halkl'vl salonunda zarfındıı gelml.renler cezalandırıla-1 da etm~ ve her zaman Türk hô.klml
bulunacaktır. Üsküdar mükellefleri arnsında boks caklardır. 1 yeti altında bulunduklarını hatırlat-

Tefrika No. 36 

Kadının Zaferi 
bu kızın huyunu bilirdi... Niçin bozo.bilmek için hayatını bile ve
bcyle yıı.lnız baııınn yabancılar ara· rirdi ... 
sına bır kmışl... Yaptığı pek saç- isim zikretmiyordu: fakat Dora'-
ma ıey... ya kur yaptıklarını Jack'a bildiri· 

- Fakat kızım, unutuyor musun, yordu. Kızın servetine göz diktikle· 
ortağı San - Francisco' da bulunu· rini iddia ediyordu. Saadetinin teh· 
yor... Onun için ıerbeı değil .•. lilcede olduğunu haykırıyordu. 
Jack'ın iı ndnmı olmasını istiyen Delikanlı bu mektubu alır almaz, 
Dora' dır... lıte emelinde muvaffak bütün iılcrini ortağına ter keder, he· 

kalmaz. Faknt daima bir tipe sada
kat gösterir ... 

Üstelik Dora'nın Lelo'yu eğlen· 
dirmek, oyalamak kabiliyeti de var· 
dı. Erkek şimdiye kadar böyle ser
bcs fikirli ve serbeıı hareketli bir 
kadın ıörmcdiğini düşünüyordu. 
Genç kızın düşünce hürriyeti onu 
her an hayretlere sürüklüyordu. Bu 
mahluk, hiç bir manevi prangayla 
ba~lanmahızın hayatta müstakil 
yürüyora benzemekteydi. 

IUHellill: P. de Coutevaln 

Etrafına bakınarak t 
- Burası anki dünyanın ölü biı 

parçası .••• dedi. 
Sophie bala: 
- Tamamile değil ... - cevabını 

verdi. - Zira, bak.,. Aldanmıyor• 
sam ııurada Verga'ların arabası du· 
ruyor .•• içinden de kont Sant' Arına 
ile bizim Dora çıkmııılar, dolaşı
yorlar. 

Bayan Ronııld baktı. 
Eski kabirlerle çevrili olan bu 

yolun üzerinde iki gencin ıiltietini 
vazıh ı;t-1,.ilde farketti. 

Kalbi çarpmağa baılo.dı. 
Dora"ya baktı. Genç kız, tarihi 

bir kitabeyi okumak için eğilmit~i. 
Sonra baııını kaldırarak konta dost
ça b kb. Samimi samimi bir ııeyleı 
söyledi. Gülüşerek yürüdüler. 

Kinayeli ve telmihli bir sesle: 
- Evet. onlar... Arkeoloji ile 

mcşgı: oluyorlcı.r ... 
Hnlaı 

TercUme eden: (Vl - NO) 

- Kontıı nerede raı lmiı olabi· 
lir) •diye hayretle aordu. 

- Corao'da olacak... Şu İtal· 
vanlar daima ııokaklardadırlar ... 

- S ğda aolda dedikodular do· 
!aşıyor... Sözde O ora bu adama 
vanyormuı diye... Böylo gczdikle· 
rine nazaran, Memin kabahati yok 
demek .•• 

Helene sar rdı: 
- Ya... Böyle rivayetler var, 

öyle mi) ... Duymnmıııtım .•• 

- Evet. birçok kimseler bunu 
Dora'nın annesine sormuı ... Bizim 
Mary de buna kızacak, itiraza kal· 
kacak yerde, memnun oldu ... Ağzı 
kulaklarına vardı... Kızının kontee 
olmasını istiyor her halde ... 

- Kontes mi)... Doral... O 
liıübnli hnllerile, çirkin çirkin 
tavru hareketile... Pek yııkııırdı 
doğrusu ... Umanm ki gözü kamaı· 
maz, böyle iddialarıı kalkmaz, ver
diği sözü bozup rezil olmaz ... Jack 

oldu... men Avrupny gelir ümidindeydi. 
- Öyleyse bugünden te:zi yok, Adresi itina ile yazdıktan sonra: 

Jack'a yazacağım... Bu kız bana - lıte, oldu bitti ... - dedi. 
emanet· edilmig sayılır... Sonra Sonra, ıelak zarfı kurutma kilğı-
mcsul olurum... dına yapııtırarak, halasına: 

- Hakkınız var... - Bizim Amer1kalı erkekler, çok 
- Haydi dönelim... Of bugün ahmak ıcyler ..• Baıılarına müthiı fo-

buraları pek sıkıntılı... lak etler gelmeme& için bizlerin çok 
Ve. halasının diigünceaini eor· namuslu olmamız l&zım. 

madan, şoföre: XVI 
- Döneceğiz .•. - emrini verdi. 
Bütün yol uzunluğunca, ağzını bi· 

le açıp tek söz söylemedi. 
Otele döner dönmez. hatta fnp· 

kasını bile çıkarmadan, mnsnnırı 
bnıına geçti. Bny Ascott'a mektup 
ynzmnğa baııladı. İçi öyle kaynıyor· 
du ki, coıkunluğu bir lokomotifi ısı· 
ta bilir, bir balonu ı~irebilirdi ... Ah 
telı:: ıu mektup bir an menziline 
ulaşsın .•• Bu öyle bir hareketti ki, 
insan yaptıktan ıonra, pişman olur, 

Dora'yla al kadar olurken, Sant' 
Anna'nın kaygusu, Helene'i kızdır
mak, onun izzetinefsini yaralamak· 
tı. Bununla beraber, yavııı yava§ 
kalbinde bir Fıararet uyandı. Aıık 
rolünü oynnrnnğa bnşlndı. Esmer ol· 
masına rağmen gözleri açık Dora' • 
nın prcnsca Vittoriıı'ya bcnzediğinJ 
görüyordu. Üıtelilı:: bu gençti, çe
vikti... ikisi de uzun boylu ve na
rindiler. 

Erkek eberqa Dır kadına aadık 

Bu irade, bu servet aayesinde, 
Dora, Lelo' nun gözüne ihtiıamlı bir 
kudret halinde JÖrünüyordu. 

At merakı ... ikisinde de vardı .• , 
Bir hayvanın karııısında uzun uzun 
durabiliyor, rengını, yürüyüşünü 
tedk.ik ediyor, mütalaalarında dtt 
mutabı'< düşüyorlardı. 

Lelo, kızı ilk defa olarak at üze
rinde görünce vücudüna bir aıık 
Ürpermesinin 111rdığını hisaetti. O 
gün, gözlerini kendisinden ayırma
dı. Kızı komplimanlara boğdu. Dora 
da hayatındaki en büyük zevki bu 
sözleri i~terek hissetti. 

Mark.iz Vcrga"nın en büyük emeli. 
Romada Amerikalı kadınların top· 
lanarak kendisine arkadqlık etme
siydi. Bay Ascott" u tanımıyordu. 
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mşıtı. Bu 1tlbarln, sarhoş kardeşinden 
k.al:ı.n Osmanlı tahLına - bütün mll
letce - Musa Çelebi IAyık görülm~
tü. 

Sultan Musa, Osmanlı tahtına otu
runca. (813) 1lk l.şl, biraderi sultan 
Süleymanı şehld eden (Döğenler) kö
yü Türkmenlerini tedip etmek olmuş
tu. Musa, bundan sonra, Ankara mu .. 
harebesindc padişahı yalnız bırakarak 
kahbecc firar eden beylerden blr ço
~unun elinden s:ı.ncaklıırını, zeamet
lerlnl aldı ve hepslnln bumunu kırdı, 
haddln1 bildirdi. 

Bundan sonra, vadinde durmayan 
ve el altından Türkleri vurmak iste
yen Sırp kralının üzerine hficum ede
rek hepsini kendlne ıtaata mecbur et• 
ti. Ve blnıderi Sülcynıanın Rumellye 
geçerken Kaysere terk eyledlitl yerle
ri de geri nlmağn muvaffak oldu. 

Hasılı, sultan Musa, bir buçuk ytl 
içinde, Rumeliyi, babası Yıldırımın 
znmnındakl hal ve hududn getirdi. 
Musanın nüfuzu yalnıı An:ıdoluy'1 
geçemiyordu. Zlrn, Çel bl Mehmcd 
Ana.doluda tekrar kuvvetı nmeğc baş
lamııttı. 

tSTANBULUN ÜÇÜNCÜ 
MUHASARASI CONLER!NDE •• 

Musa Çclcb çabuk hldd ti nlrdl. 
Runl Kayserinin, Anado ud.ı Mehmed 
Çelebi ile gizliden glz!ıye muhab re 
ettiğini haber alınca - b;rıken vergi
ler bahanesilc - bir ordu hazırl:ı:ya
rak Bizans üzerine YÜru\'or ve Kos
tantinlyeyl karadan muha .ara ediyor. 
lBU muhasarn. istanbulun Turkler 
tarafından üçUncü muhnsara.sıdır.l 

Kayser ıAmanoeı. bu azlyet karşı
sında Mehmed Çeleb.y · •Aman, im
dad:ı. l etiş .... Knrdeş n bızı muha ara 
Ç!.'mbcrl altmn a dı Tehllke buyuk
ttir ! » 

Diye hab!.'r gondt'rlyor Çelebi M h
med, Kaysere yardım etmek uz re 
Kostantaniyeyc kadar - orduslle be
raber - geliyor, \'e krıla :nls:ı.f r o.u
yor. 

Kale dışınd.ı iki dct.ı yapıl:ın mu
harebede suıt.an Musanın a kerl rl 
gallb gellyor. Mehmed Ç lebı sıkılıyor. 
Askerinin bir kısmını Bıznnsta bırn
karak: - Ben gidip yeni kuvvet g ti· 
reyim .. diyor ve Anndoluya dônüyor 

Fakat, Mehmed Çelebi, bu fırsatı 
kaçırmak istemiyor. Ertesı sene tek
rar Ana.doludan büyük bir kuvvet 
toplaynrak Bizans tnrlklle Rumeıiye 
geçiyor. Bu sırada Musa Çelebtnln ve
zirleri ve maiyetindeki beyler, Musa
ya muğberdir. Musa onları şlddctlle 
ve daha bnşka sebeplerle darııtmıştır. 
Bunınr, Çelebi Mehmedln eldi •ınl 
duyunca heırı!.'n o t:nrata r,eç yor ar. 
Hattfı. Musamn butün nsk rl vl.' urac
rası da müttefikan Mehmed ç leblye 
dehalet ediyor. Padış:ıh yalnız ba na 
kalıyor ... Böyle olmakla beraber, Jn
rıındakl bir miktar dev lı mc muh rı • 
la cenk edl}·or; b r kolu harpte omu
zundan kesiliyor .. Ölm~or Yar ını 
sardırıp firar ed!Jor. Ik gun lkı g -
cc mütemadiyen kaçıyor ve nihayet 
bir nkşam knranlığmd atı .!e b~r b"r 
bir çamurluğa dUşe:-ek inleye n o 
bataklık içinde can ver yor '81Gl 

<Arka ı \•ar) 
(1) , Vezirler, Musa Çelebinin m k

tuplarma gizlice cev ı• veriyorlar ve 
p:ıdlşahın nlıvnliııi gunu gününe \"C· 

li:ıhda bildiriyorlardı. Sultan Sulev
m:ııı i e. Çelebi l.'\lehrnediıı \nadohıda, 
Musa Çeleblrıin Rumellde maglup ol
ın:ısından do!ııvı mafrur olmu \'t 
kcnftlnl büsbütün içkiye vererek, ha
mam eğlencelerine dalmıştı. 
<Tarihi O mani encümeni mecmuaı:ı. · 
rı - Ali Scydi) 

(2) Tinıilrtaş paşazadelerden Ka
raca, Hüseyin ve Kam Iukbil beyler. 

(3) Birinci Süleymanm Cfahat e 
('ğ]enceye lüzumundan rıı:ılıı dü kün
liık gösterdiğini ve son günlerde dev
let lşlcrile meşgul olmadıfını köyluler 
de ötrenmiştl. Suleyman Uizans:ı ka
ç:ırkcn, kôyluler yoldan çevirdıler: 
eo:Blrc gafll? Kardeşinden açıp kur
far iline mi sığınacaksın? Hamamlar
da yaptığın rezaleti du.>m:tdık nu sa
nı3 orsun?u diyerek, (Dôgenlc.r) kari
yesl ahalisi tarafından parçalanmak 
surctlle öldürüldü.~ 

- Osmanlı uırlhl - A. S. c. ı 

Onun için bu adamın aleyhinde ça
lışmak ona hiç de fena bir hareket 
görünmüyordu. 

Kont Sant" Anna'ya mütemadi· 
yen: 

- Bu kızın beş milyon dolat 
drahomaaı var •.. Sizin için pek mu· 
vafık bir zevcedir .•• • deyip duru• 
yordu. 

Erkek de şöyle düşünmeğe b ı· 
ladı: 

Acaba annesile hemşiresi bir cc• 
nebi kızla izdivacı hakkında ne dü
şünecekler) . . . Üstelik protestan 
bir kızla .•• 

Bu ültramodern Amerikalının 
kendi muhitine ykm düşeceğini his
sediyordu. Fakat para ile de her ve
yin affolunacağını umuyordu. 

Lclo, Dora'nın niııaıılı olduğunu 
biliyordu. llk zamanlar, kız ona 
Jack Ascott'tan ve onunla pek ya
kında evleneceğinden bahsetmişti. 
Fakat arbk bu mevzuu açmıyordu. 

Acaba Sant' Anna onun bu nişn• 
nmı bozdurabilecek miydi) Acaba 
bozuı skandıılınıı göğüs gcrcbilecek
ler miydi>... Her ne kadar Dora 
ruhan hafifm~repse de erkek onda 
sağlam bir karakter belkemiğinln 
bulunduğunu da ıezmiııti. 

(Arkaaı var l 

~~~~-----------· 
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. Devlet Demiryollan Avrupa battı 9 uncu işletme Müdürlüğünden 
Ist.anbul - Edirne ve Kırklareli arasınd:ı. Xarşı1ıklı olatnıt yevmt 1şle

mekte olan•7 ve 8 No. lu yolcu trenlerlmlzln hareket saatlerinde 6 1 941 
tarlhh:aen başlamak üzere aşağıdaki değişıkllkler yapılmıştır. Daha fazla 
mali'ımat alınmak için istasyonlara müracaat ~dilmesi sayın halka ilan 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
APARTlMAN - Tramvaya çok ya- 12800 LİRAYA AOELE SATILIK 

Beherine 2,5 kuruş tahmin edilen 
140,000 adet memeli, çengelll toka alı
nacaktır. Pazarlıkla ekslltmesl 13/1/ 
941 pazartesi günü saat 14 de Topha
nede Lv. !\.mirliği satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. İlk teminatı 2G2 
lira 50 kuru~tur. Nümunesi komisyon
da göri.ilür. IstekUlcrln belll vakitte 
komisyona gelmeleri. (765 - 12570) 

KÜÇÜK iLANLAR 
FevkalMe ahvnlln devamı 

müddetince gayri muayyen gUn
lerde haftada ttJ veya üç defa 
neşrcdllecektlr. 

tın 12 daireli kalorifer yok sıcak su APARTII\IAN - Kurtuluş Çifte fırın 
tesisatı mevcut iradı net 3800 füı.tı 55 Şahin sokak No. 18 tramvay lstasyo
bln. nu Çifte fınnlann ~.emen yanında 

:Müracaat: EmlAk ajanlığı Bnhç~ka- yeni ~n .~on sistem gom~e bany~lan 
pı Taşhan 26-27 No. Rüknü Aksoyek her turlu konforu havı uç kntıı üçer 
Tel: 24724. Taksim şehldmuhtar No. 4 oda bir salon iradı 1080 Ura. - 4 

&unu~ (34} 
İstanbuldan hareket sant 8,50 Edime Karaağaçtan hareket saat 8 49 
Edime Karaağaç \"arış • 17,48 Kırklarellnden hareket » 8,40 
Kırklareline '\'anş 11 17 ,45 İstnnbula vanş ı> 17 50 

1 - iŞ ARIY ANLAR 
ı~TANBl'L AMERİKAN KOLEJİ -

<Robert kclej lln ticaret kısmından 
mezun, ı:arHı İngilizce ve az çok dak
tilo bilen bir genç Lş arıyor. Taşraya 
da !'lder Alfıkadarlarıu Akşam gaze
lesıne A. v. rümuzuna mektupla mü
racnı;.tları. 

BiR L\IUJIASİP İŞ ARll'OR - On
heş seneJlk tecrube snhib! bir muhasip 
iş arıyor. Türkçe, fransızca, almanca 
bilir ve muhabere de yapar. Adres: 
Fost::ı kutu.su Galnta No. 1243 

BiR rtlRK BAYAN İŞ ARIYOR -
Eski ve yeni harfleri okur yazar. Te
nılz bir aireden kendisine münasip bir 
lş arıyor. Taşraya da gidebilir. Ak
şamda .c.M.ıı rümuzuna mektupla 
murncaat. 

l.İSE TAHSİLl UULU:SA:S - A\'U

kat yanında llfı.nat bürosunda ilan ta
kip işlerinde bulunmuş az daktilo bi
len faal bir Türk genci ehven ücretle 
bütun gun çalışmak üzere lş • arıyor 
Atşamda N. o. rümuzuna mektupla 
müracaat. - ı 

HAYAN AŞÇI iş ARJYOR - Ala
franga, alaturka yemek pişirmesini 
:f<'\ kn:fıde bilen elinde bonservisi bu
hman dışarıya gider. İstenilen kefili 
r.oct reblllr. Beyoğlu Taksim Tarlaba
şı ÇiçekleyHik sokak 4 No. madam 
Belaiya. - 2 

llAH11'A, PLAN, ŞEMA - Makta \"e 
makine resimleri çizen, takeometre, 
r.ivelman, Poligon hesaplan yapan bir 
ressam <Desinatör), miıhendis veya 
müteahhitler yanınd::ı. çalışmak :isti
yor. N. Aksop - Kalyoncu cad. 103 
Beyoğlu. - 2 

ON Bf.Ş SENELİK l\IAKASTAU. -
Ve bir müessesenin on senelik kadın 
dikişi, atclye ve müşterisini idare 
etmekte ve 34 ya§lndayım. Bu işle 
meşgul bir müessesede aylık veya 
müşterek olarak çalışmak arzusunda
yım bir tecrübeden sonra anla§ablll· 
tiz. Akşamda A. Y. rumuzuna mek
tupla müracaat. - 2 

BAYAN İŞ ARIYOR-Türkçe fran
sızcayı almanc::ı.yı çok iyl ve daktlloyıı. 
aşina bir bayan kasyerlik gibi bir iş 
arıyor. Galata Kuledlbi camekan so
kak Tapu apartıman 2 No. S. O - 2 

2 - İŞÇi ARIY ANLAR 

Veli Öz der Tel: 43486 - 2 

APARTl:\IAN - Maçka tramvay 
caddesi fevkal~de konforlu ve denize 
nazır Iradı net 8300 fiatı 160 bin. 

Müracaat: Emlak ajanlığı Bahçeka
pı Taşhan 26-27 No. Rüknü Aksöyek 
Tel: 24724. Taksim Şehidmuhtar No. 4 
Vell ÖZder Tel: 43486 - 2 

APARTI~ - Nlşantaşında Gü
zelbahçe sokağında 10 daireli t.am 
konforlu iradı nen 4100 tiatı 75' bin. 

Müracaat: Emlak ajanlığı Bahçeka
pı Tnşhan 26-27 No. Rüknii Aksöyek 
Tel: 24724. Taksim Şehldmuhtar No. 4 
veli Özder Tel: 43486 - 2 

SATIN EV VEYA ARASA ARANI
YOR - Çifte havuilardan Bostancıya 
kadar deniz kenarında ev veya arsa 
satın alınacaktır. Akşam gazetesinde 
(C. S.) rilmuzuna mektupla müraca
at. 

MAÇKADA DEVRI;N KİRALIK DA
İRE - Maçka palas 4 No. lu kapı ka
lorl!erl. banyosu mevcud tam konfor
lu bir daire devren kiralıktır. Kapıcıya 

müracaat. 

KAÇIRII.i\llYACAK BİR AUSA -
c~ ddebostan plfı.J yolu mevkllnde yeni 
köşkler arasında mutena ve merkezi 
bir mahalde denize na:r.ır plô.Jo. lskele

••• 
Bellerine 50 lira tahmin edilen 20 

adet Hclyatrop tıletinin pazarlıkla 
eksiltmesi 13/1/941 pazartesi günü sa
at 14 de Tophanede Lv. Amlrllğl satın 
alma komisyonunda. yapılacaktır. Ka
tı teminatı 150 liradır. Nümuncsl ko
misyonda görülür. İstekUletfo beJII va
kitte komisyona gelmelr1 (766-12571) 

••• 

* . 
Görülen liizum üzerine 6/1/41 tarihinden itibaren aşağıda No. ve sefer 

ettlğl kısımlar gösLcrllen bazı yolcu katarlarının Haydarpaşadan hareket 
snatlerlle itinererlcrinde değişiklikler yapılmıştır. 

Her gün Haydarp:ışadan saat 15/45 de hareket etmekte olan 6 No. Jı 
katarın 6 1141 tarihinden itibaren Haydarpaşadan saat 15/ 15 Pendikten 
saat lG/00 da, İzınitten saat 18 00 da Arl!iyeden saat 19/07 d~. Blleclkten 
sn.at 22105 de hareket edecek ve Esklşehlre sant 00/ 58 de varacak surette, 

Her gün Haydarpaş:ıdan sant 20/05 hareket etmekte olan 10 numaralı 
Adtıpazar treninde, Haydarpaşadan saat 19/15 de hareket edecek ve Ada
pazara ~aat 23/55 de varacak surette, 

Her gün Haydnrp:ışadan saat 15100 da hareket etmekte olan 34 numa
ralı banllyo treninin de, Hnydarpaşadnn saat 14/50 de hareket edecek ve 
Pendlğe ~ant 15/45 de varacak surette, 

APARTDIAN _ osmanbeyde cad- ye, tram\'aya sakın <919) metre arsa 
dede beş dalrcll net ıradı 2780 !!atı (5000) liraya :;atılıktır. Cndedbostan 

55 
bin. plfıJ yolunda 3G numı.ra Kemal 'l'ü-

Müracaat: Emlak a}anlı~ı Bahçeka- _k_en_m_e_"·----------
pı Taşhan 26-27 No. Rüknü Aksöyek DEVREN SA1'1UK KİRAATHANE -
Tel: ?.4724. Taksim Şehidmuhtnr No. 4 Taşraya azimet dolayısile çok işlek bir 
Veli Ozder Tel: 43486 - 2 ı mevkide gôrmek kllfldlr. Müracaat 

Beherlne 250 kuruş tahmin edilen 
4000 adet mahruti çadır direği alına
caktır. Pazarlıkla eksnt.mesl 6/1/941 
pazartesi günü saat 15,30 da Topha
nede Lv. amirliği satınalnıa komisyo
nunda yapılacaktır. İlk teminatı 750 
liradır. Nümunesi komisyonda görü
lür. lstek!Uerln belli santte komisyona 
gelmeleri. 768 - 17 

Arlfiye - Adapazarı - Ariflye arasında işleyen 115 numaralı trenli\ Ada
pazanndan saat 18/35 de ve 106 numaralı treninde Arlfiyeden saat 19/20 de 
hareket edecek surette iUnererlerl değ lştirilm1ştir. Fazla tafsilat almak 

için ısta~yonlarn müracaat edilmesi muhterem halka ilan olunur. C60> 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden : 

••• 

HAN _ Galatanın en mütena ye- Kndıköyündc Altıyol Nal sokak No. 23 
rinde tam konforlu net Iradı G740 fl
ntı 120 bin. 

Sirkeci istasyonunda 20,000 ton ka
dar eşya ve saire tahmil ve tahllye 
ettirilecektir. Pazarlıkla eksiltmesi 
6/1/941 paz:ı.rtesl gunü saat 13,45 de ı 
Tophanede Lv. Amirliği satın ıılma 
komisyonunda yapılacaktır Tahmin 

Anatomi ve zirai kimya enstitüsüne birer 
asistan alınacakbr. 

Müracaat: Emlak ajan~ı Bahçeka
pı Taşhan 26-27 No. Rüknü Aksöyek 
Tel: 24724. Taksim Şehldmuhtar No. 4 
Veli Özder Tel: 4348G - 2 

APARTIJ\IAX - Beyoğlu tramvaya 
yakın bir yerinde 5 daire iki dükkan 
iradı net 32G5 flatı 50 bin. 

Müracaat: Emlak ajnn!ığı Bahçeka
pı Taşlıan 2G-27 No. Rüknü Aksöyek 
Tel: 24724. Taksim Schldmuhtar No. 4 
Veli Özdrr Tel: 43486 - 2 

IIAN' - Galatanın iyi bir yerinde 
İradı net 3600 fiatl 55 bin. 

Müracaat: EmH'ı.k nJanlığı Bahçeka
pı Taşhan 26-27 No. RUknü Aksöyek 
Tel: 24724. Taksim Şehldmuhtar No. 4 
Veli Özder Tel: 43486 - 2 

APAR'I'll\IA!li - Bomontl tramvay 
caddesine yakın yedi daireli G şar o
dn net ıraclı 1800 fiatı 30 bin. 

Müracaa\: Emlak ajanlığı Bahçeka
pı Taşhan 26-27 No. Rüknü Aksöyek 
Tel: 24724. Taksim Şehidmuhtar No. 4 
ven ÖZder Tel: 43486 - 2 

APARTL'\lAN - Nlşantaş sekl7Aıdal
reli Iradı net 2780 flatl 50 bin. 

Müracaat: Emlak ajanlığı Bahçeka
pı Taşhan 26-27 No. Rüknü Aksöyek 
Tel: 24724. Taksim Şehldmuhtar No. 4 
Veli özacr Tel: 4348G - 2 

ACELF. SATILIK - Kadıköyde Ce- bedeli 10,000 lira ilk teminatı 750 lirn-
vlzllktc muntazam demir parmaklıkla dır. Isteklilerln belll saatte komlsyo- Veteriner ve zlrnat fakuıteleri a'lntomi ve zirai kimya enstitülerine 35 
çevrili iki dönüm bahçe içinde 4 bôlük r.a gelmeleri. <772 - 39) llrn asli maaşlı blrC'r ikinci sınır asistan alınacaktır. Imtihan 9 ikinci kıi-
npartıman şeklinde 18 odalı bina, sağ- ••• nun _ 1941 perşembe giinu sant 14 dr vük:sek zıraat enstitüsünde yapılacak-
lam ve eski boyalıdır. Her apartıman Beherinc 20 lira tahmin edilen 2500 tır. Istckillerln bu hu 11'.'itakl şartları oğrcmnrl: uzere r ktorıu~c muracaat-
daireslnde havagazı, elektrik terkos ve Uraİık gardörop p:ı.zarhkla ynptırıla- lnrı. (8528 - 11636) 

Katranlı Şose inşaatı ilanı 
duşlu, komalı hamamı vardır. Bahçe- caktır. İhalesi 7 /1 941 salı gunıi saat 
nin meyvalık kısmında kuyu ve tu- 14 de Tophanede Lv. Amirliği satın l 
ıumbası ve umumi bir de muntazam alma komisyonunda yapılacaktır. Ilk 
çamaşırlığı var. A;da getirdiği klrıı teminatı 187 lira 50 kuruştur. Nümu- Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları müessed 
bedeli seksen liradır. Taşraya hareket ne \'e şartnamesi komisyonda gôrii-
sebebile müsaid rıatte satılacaktır. li.ir. Taliplerin b:!lll vakitte komtsyona Müdürlüğünden: 
Her gün saat 12-2 nr~ında 21614 e tc-1 gelmeleri. (770 - 37 ı ı. _ Türkiye dnmlr ve çelık fabrikaları müessesesi taı nfından ş hlrde 
lef on edilmesi. - 1 ı • • • y::ı.ptınlnc:::k katranlı şosnnın ikinci kısım inşaatı vahidi fıyot Mas.:c Ye 

- Beher kilosuna tahmin edilen flat\ kapalı zarf uc;ullle eksiltmeye konmuştur. 
SATJLIK İKİ Dt!KKAX - Küçuk- 195 kuruş olnn 1000 kilo kadar s:ı.hti- 2. _ Işbu inşaatın muhammen keşif bedeli 78.242.75 liradır 

mustafapaşa caddesinde üstundc bi-1 yan pazarlıkla satın alınacaktır. İha- 3. - Eksiltme evıakı 3.00 lira mukabilinde Ankarnda Süm r Bank mu::ı.-
ıer oda, helfı., aralığı olan ll~i dükkan lesi 7 1 941 salı günü sant 14,30 da melfıt şubesinden, Istonbulda Sümer Bank şubesinden ve Karabukte Turkl-
2000 liraya satılıktır. Taksimde stad- Tophanede Lv. amirliği satın alma ·ye demir ve çelik fabrikaları muesseseslndrn alınabilir. 
yom karşısında Ford bayll muhasebe- komisyonunda yapılacakt1r. Tutarı 4. - Eksiltme 13 IklnclkO.nun 1941 pazartesi gunu saat 15 de Kar. buk-
cisl Fuad'a müracaat edilmesi. _ l 195!> lira ilk teminatı 146 Ura 25 ku- te Türkiye demir ve çelik fabrikalan müessesesinde yapılacakt1r 

ruştur. Evsaf ve numunesi komisyon- 5. - Ist:!kliler teklif .. evrakı meyanına şimdiye kadar yapmış oldukl:ın 
DEVREN SATll.lK Bı\l\:KAl.İYE da gôrülür. (783 - 95) bu kabil işlere, bunların bedcllertne, hangi bankala,·a muamelede bulur.-

DtlKKANI - Iyl bir mevkide ve muş-ı .. • duklarına, Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesikalarını koyac k-
terlsi bol bakkaliye, tütün, telefonile Beygir nalı lardır. 
beraber tnşraya gideceğinden acele I Giyim İstek:! kendisi yüksc:k miıhendis olmadığı takdirde, teklif eHakı mey. -
satılıktır. Beşiktaş Şair Nedim cad-

1 
ıoo Bir No. nL1da inşaatın fennt cihetlerini deruhte ettıgıne dair bir yuksek mi.ihendı-

desJ 98 No. ya _ 1 400 l_kl No. sin imzalı taahhütnamesi bulunacaktır. 

SA'fll.IK ıw - Beylerbeyinde is
keleye 2 dakika 490 metre bahçe kin
de yeni inşa edilmiş bir kat üzerine 

100 Uç No. İstekli teklif evrakı meranında fenni teşkllutmın kinılerdrn ibaret ol-
Yukarıda Na. lan yazılı 600 glyi:u duğuna da aynca işaret \'e tasrih edeceklerdir. 

nal alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 6. - Muvakkat teminat miktarı 4,700.- liradır. 
14/1 941 salı günü saat 14,30 da Top- 7. - Teklif mektuplarını hnvi zarflar kapalı olarak ihale gunu saaı 14 ' 

APARTll\IAN _ Şişlide 11 daireli knrglr 3 oda 1 hamam 1 mutfak ı hr
parke sıcak su kalorifer frndı net 4120 la hol kuyu sarnıç elektrik terkos te
flatl 70 bin. slsatı, görmek için iskele karşısında 

hanede Lv. amirliği satın alma komts-
1 
kadar Karabi.iktc Turktye demir ve çelik fabrikaları müess<'""' ı muhnb r.' 

yonund::ı. yapılacaktır. Tahmin bedeli şubts;ne makbuz mukabilinde teslim edilecektir. Posta ile gönderilen t ı:ı.r. 
480 lira kati teminatı 72 liradır. Istek- lerirı nihayet ihale saatinden bir saat evveline kadar gelmiş ve zarfların ı~ -
lllerln belll rnkltte komisyona gelme- nuııi şekilde kapatılm~ olması lazımdır. Postada vaki olabilecek grçıknı -

Müracaat: EmlO.k ajanlığı Bahçeka- berber Yunusa. - 2 
BA y AN A ·çı ARANIYOR - Bir ka- pı Taşhan 26-27 No. Rüknü Aksöyek 

n kocanın al:ıfrnnga alnturkn yemek- Tel: 24724. Taksim Şehtdmuhtnr No. 

41 

SATILJK ı:v vıa• A ARSA ARAN i 
lerini pişirecek bir bayan aşcı aranı- Veli Özder Tel: 43486 _ 2 YOR - Çifte havuzlardan Bostancıya 
Yor. Akşamda A. Ş. rümuzuna mek- -------------- kadar deniz kenannda ev veya arsa 
tupla müracat. _ 2 APARTl!\IAN - Beyoğlu caddeye satın alınacaktır. Akşam gnzetesinde 

leri. l 775) (96> terden dolayı muessese mesullyet kabul edemez. 
••• 8. - Bu inşaatı müessese taliplerden dllcdl~ne vermek ve yahut muna-

Bir adet muhat makinesi satın alı- ka~.}, hükümsiiz saymakta tamamen serbesttir. (1:!501 ı 
nacaktır Pazarlıkla eksiltmesi 15/l/ 

FİLİM An1·ı·s'I'İ OLMAK İSTEYEN yakın 6 daire denize fevkalfı.de man- (C.S.) rümuzunn mektupla müraca-
zaralı iradı net 2205 flatı 45 bin. at' - 3 

941 çarşamba günu saat 14 de Topha
nede Lv. fı.mlrliğl satın alma koml'!
yonunda yapılacaktır. Isteklllerin 
belll saatte komisyona gelmeleri. 

Devlet limanları İşletme Umum Müdürlüğiinden 
Işletmcmlzde müııhaİ uGO~ şar llrnlık üç puantörlük lcln 7 1 941 tar.

hinde müsabaka lmUham icra kılınacaktır. 
lsAYANLAltA - Filimlerde çalıştırıl- Müracaat: Emlflk ajanlığı Bahçeka
nı~k üzere lise veya orta tahsilini bl- pı Taşhan 26-27 No. Rüknii Aksöyek 
tlrmış 18-26 yaşlarında bayanlar an- Tel: 24724. Taltslm Şehldmuhtar No. 4 
gaJc edileceğinden Taliplerin salı, Veli özder Tel: 43486 - 2 
~arşamba, perşembe günleri öğleye 

4
gdar Şişlide Büyükdere caddesinde 

8 SENE TAKSİTJ,J~ - 3450 liraya 
satılık ev ... Fatihde Fevzlpaşa cadde
sinde Emir Buharı sokağında 26 No 
dadır. <Beş oda, mutfnk, elektrik, tu
lumbası vardır \'C köşe başıdır! . 1000 
lirası peşin, miitcbakısı 8 senede öden
mek iizere bankaya borçtur. Ciro edi
lecektir. İçindekilere nniracaat... - 3 

<77G) (88) 
••• 

122,100 ve ayrıca 30,000 kilo kuru ot 
alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 13/ 
1/941 pazartesi günii saat 16 da Top
hanede ı.v. ftmlrliğl satın alma komis
yonunda yapılacaktır. İsteklllcrin te
minatlarile belli saatte komisyona 
gelmeleri. (775) (87) 

Taliplerin mezkür günde saat 13,30 işletmemiz memurin mudlırhı[ıl ı " 
müracaatları. ı9:.;ı 

flan tashihi 
Akşaın gazetesinin 4/l/941 tarihli nüshasında intişar eden cml .. k \ c 

eytam bankasının r..tyrlmcnkul satışı hakkındaki lıti.nının 197 e as numnr ... -
ondakl veri .Beşiktaş neşriyat mahallesi eski çiftlik• yaztlnca~ı yerde seh
ve; yalnız çiftlik olarak neşrrdlldlğl görülmüştür. Keyfiyet tashihcn !lan 

1 No. Halil Kdmil stüdyosuna mü
tncnatıarı. 

APARTl:.\IAN - Taksimde tam kon
forlu sıcak su kalorifer iradı net 4670 
f!atı 100,000 bin. 

Müracaat: Emlô.k ajanlığı Bahçeka
pı Taşhan 2G-27 No. Riiknü Aksöyek 
Tel: 24724. Taksim Şehldm.uhtar No. 4 
Veli Özder Tel: 43466 - 2 

olunur. 
••• Darphane ve damğa ma tbaası müdürlüğiinden 

KADJ~ ADÇI AHASJ\IAKTADIR -
Aile nezdinde çalışmalc iizere alafran
ga Yemek bilen bir kadın ahçı aran
rnNaktadır. Nlşantaşında Emldk caddesi 

"' 12 8 e müracaat. APARTIMA.~ - Ayaspaşada denize 
nezareti vardır. Banyo, sıcak su, ka-

SATILIK APARTJl\1,\S - Fatih 
Fevzi paşa caddesi 3 numara, 4 daireli 
ıos Urn ayda kira gctırrr. (12000) lira
ya satılıktır. Milrnca:ıt içindekilere. 

Kilosuna 7,5 kuruş tahmin cdllrn 30 
ton kuru ot mütenhhld nam ve heı.a
bına nlınncaktır. Pazarlıkla eksiltme
si 13 1/ 941 paznrtest günü saat 16 dn 
Tophanede Lv. iımlrllği satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Kati te
minatı 337.5 liradır. İst.eklllerln belll 
saatte komisyona gelmeleri. (777-89) 

ı - Muhammen bedeli 2360 ve ilk teminatı 177 lira olan 2000 kilo Su
dan zamkı nçık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Ihale 20/1/941 pazartesi günü saat 15 de ldaremlzdekı komisyonda 
yapılacaktır. -1 BiR 8C7..ACI ARASIYOR - Sanata Iorifer net Iradı 3924 :rıatı 68 bin. 

Vakıf muktedir bir eczacının İstanbul Müracaat: Emlflk ajanlığı Bahçeka-
757 Posta kutusunn yazı lle müracaa- J>l Taşhan 26-27 No. Rüknü Aksöyek 
tı. - 2 Tel: 24724. Taksim Şehldmuhtar No. 4 

5 - MÜTEFERRİK 
3 - isteklilerin kanunun tayin ettiği vesaik ve ilk teminat makbuz 

veya mct:tuplarllc birlikte mezkür gün ve saatte idaremizde bulunmaları 
lazımdır. Şartnameler her gün idareden parasız verllir. <69> 

\'EZ~E BAYASI - El yazısı diizgün 
tccrübell ve lyl referanslı bir vezne 
memuru bayan lsUyoruz. Tallplerin 
bt:r.zat müracaatı. Muhiddin Akçor 
Porc1 otomobilleri acentesi. - 1 

iŞÇİ KIZ ARı'\NIYOU - Isteyenle
rtn Mimar Vedat caddesi 2G Na. ya 
mUrnc::ı.at. - 2 

RAl"AN ÖliRf;TMEN ARANIYOR -
10 ynşmda blr çocuğa akşamlan 2 sa
nt. türkçe dersi vermek isteyen bir b::ı
y:ın öğretmen aranıyor. Taksim Tar
l:ıbaşı E.5er Apt. No. 3 saat 19 ne 20 
arasında müracaat. _ l 

BÇffA~J YE SIVf\CI BİR HADEl\IE
YE lH'l'Jl' AÇ YAU - Arzu edenlerin 
Zeyrek ortamektep müdürlüğüne mü
racaatları. 

BiR BAl'AS ALIXACAKTm Şeh-
7.adebaşındaki Toros kız talebe yUr
caunda k!ltlpUk \'e idare işlerinde ça
lışacak bir bayana ihtiyaç vardır. Ye
me içme banyo çamaşır yıkanması 
Yurda alL olmak üzere net olarak ve
rllccek ücret ayda onbeş liradır. Ta
liplerin her gün öfleye kadar mczkür 
Yuı·t müdürlüğüne müracaatları. 

3 - SATILIK EŞYA 
SAl'II.IK Ol'OMOBİI. - Lfı.stikler 

ve motor çok yeni. Boya Ye döşeme 
guzel, pek az kullanılmış. Ekonomik, 
::.,l<'fon: 41243 No. ya müracaat. --3 

4 - Kiralık - Satılık 
APAl!Tll\IAN - Taksimin iyi bir ye

rlnde tam konforlu 10 daire 3 dükkan 
iradı net 5000 fiatı 90 bin. 

Veli öıder Tel: 43486 - 2 

APARTDIAN - Taksimin iyi yerin
de mcy.danlığ'a nezareUi sıcak su ban
yo kalorifer, parke net iradı 6000 fi
atı 115 bin. 

FRASSIZCA İXGiüzc•; DERSLE
Rİ - Çok tecrübeli bir muallim ta
rafından her ders üzerinde orta ve li
se talebelerlnl iyi bir metodla yetişti
rir. Akşamda «Bayan T. H.o riimuztı
na mektupla müracaat. - 3 Müracaat: Emlak ajanlığı Bahçeka

pı Taşhan 26-27 No. Rüknü Aksöyek 
Tel: 24724. Taksim Şehldmuhtar No. 4 İ:SGiLİZCE DERS - Bir Türk ba
Veli Özder Tel: 43486 - 2 yanı lise ve orta mektep talebelerine 

yahut İngilizce Öğrenmek isteyenlere 
APARTDIAN - Aksaray Lalelide kısa bir zamanda en iyi bir usulle eh

tramvaya yakın blr yerde 7 daire net ,·en !i::ıtta ders vermektedir. Arzu 
Iradı 1456 flatı 17 bin. edenlerin aAkşam»da T. B. rümuzıı-

Müracaat: Emlak ajanlı~ı Bahçcka- na mektupla müracaatlnn. - 5 
pı Tnşhan 26-27 No. Rüknü Aksöyek -------------
Tel: 24724. Taksim Şehfdmuhtar No. 4 
Veli Özder Tel: 43486 - 2 1\IEKTUPLARINIZI Al.DiRiNiZ 

Gazetemiz ldarehaneslnl adres 
APARTll\IAN - Aksaray Liılelide olarak göstermiş olan karller:-

••• 
59,720 kilo hnkl pamuklu kırpıntı ve 

140.280 kilo beyaz pamuklu kırpıntı 
satılacaktır. Pazarlıkla ckslltmcsl 
14/1/ 941 salı günü saat 15 de Topha
nede Ist. Lv. dmlrliğl satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Tahmin be
deli 30,028 lira kati teminatı 4504 lira 
20 kuruştur. Taliplerin belll vakitte 
komisyona gelmeleri. (778> (90l 

••• 
30 ton kireç kaymağı alınacaktır. 

Pazarlıkla eksiltmesi 15/1/941 çar
Ş2.mba günü saat 14,30 da Tophanede 
Lv. iınıirllği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedell 12,000 lira 
ilk teminatı 900 liradır. Tallplcrln hel-
11 vakitte komisyona gelmeleri. (780-92 

tramvaya yakın 5 daireli net iradı mizden 
2000 flatı 23 bin. 1\1. A. - ~ı. T. - ~. K. - B. A. DİPLOMALI DADI 

Müracaat: Emlak ajanlığı Bahçeli- T - K. M. - M. K. - A. V. - A 
pı Taşhan 26-27 No. Ri.ik.nü Altsöyek G. 1\1. - N. S. K. D v le ranıyor. 
Tel: 24724. Taksim Şehldmubtar No. 4 namlarına gelen mektuplan !da- ogaca çocuğa ayni zaman-
Vcli Özder Tel: 43486 - 2 rehanemlzden aldırmaları mer- da lohusaya bakabilecek diplo-

cudur malı bir DAD! aranıyor. Talip-
OTEL \'E DUKKANLAK - Sirkeci- lerin Ayazpaşada Üçler apar-

nin en iyi bir yerinde ve 638 metre 
kare arsa üzerinde net 6270 fiatı 120 ı•••••Ooktor •••••il I tımanında 2 No. lu daireye sa-
bin at 1 3 der. 1 5 e kadar müra- 1 

Müracaat: Emlik ajanlığı Bahçeka- Bahaddin Lütfi caatlan. 
pı Ta.şhan 26-27 No. Rüknil Ak.söyek 1 
Tel: 24724. Tnk.slm Şehldmuhtar No. 4 Va rnall - 1 
Veli ÖzderTel: 43486 - 2 1 o F E T H • 1 

APARTll'ılAN - Taksimde 9 daireli OPERATÖR ÜROLOG ı r • 1 
1
i 

iki dukkfm knlorJfer, sıcak su, banyo il 
net iradı 4GOO fiatı 80 bin. Böbrek, mesane, idrar ve LABORA ruv ARI 1 

:Müracaat: Emlük njanlığı Bahçeka- tenasül ynllan hastalıklan Ccrrahpaşa hastanesi bakteri· ' 
pı Taşhnn 26-27 No. Rüknü Aksöyek 1 yoloğu kan, idrar, balgam, 1 
Tel: 24724. Taksim Şehldmuhtnr No. 4 mütehassısı ("d 
Veli Özder Tel: 

4
3486 _ 2 _ 1 mevadı gaita tahlilleri ve ı - I 

· k k rar vasıtasile gebeliğin ilk gün- ı 
HANf<: - Şişli tramvay caddesi ka- Beyoğlu, Iş Ban .ası arşı- 1 terinde kati teşhisi) yapılır. 1 

lori!erU üç kat üzerlnde flatl 20 bln. sında, Emir Nevruz sokağı, ~ Beyoğlu: Taksime giderken 
Müracaat: Emlrık ajanlığı Bahçeka- Panaiya aprt. No. 2. , Meşelik sokab'l ferah apaıh· j 

OSMANLI BANKASI 
TÜRK ANON1~ ŞİRKETi 

TESiS TARiHi 1863 
Statüleri ve Türkiye Cümhuriyeti ile mi.ına.kit mukavclenamesi 

22<>2 Numaralı 10/6/ 1933 tarihli kanunla tasdik edilmi~tir. 
(24/6/ 1933 tarihli 2435 Numaralı Resmi Gazete) 

.3ermay esi: 10.000.000 İngiliz Lirası 
1.250.000 İngiliz Liruı İhtiyat akçesi: 

MISIR. 

Türkiyenlıı ba.flıca Şehirlerinde 
PARls. MAHSI!.. YA ve NIS' de 
LONDRA ve MANÇE.STERDE 

KIBRIS. YUNANiSTAN. tRAN, IRAK. FlLISTlN 
ve MA VER1-\ Yl ERDÜN" de 

Merkez n Şubeleri 
Yugoslavya, Rumanya, Yunanistan, Suriye. Lübnan 

filyalleri n bütün Dünyad!l Acenta ve Muhabirleri vardır. 

Her aevi Banka Mu~me1eleri yapar 
Hesabı cari ve mevduat hes.ıpları küşadı. 
Ticari krediler v 0 ,·esaikli kn·dilcr kUşadı. 
Türkiye ve Ecnebi mer.ıleketlt-ı üzcriııe keşide senedat is~ontosu. 
Borsa emirleri. 
Esham ve tahvilat, al~ın ve e.mtan üzerine avans. 
Scnedat tahsilatı ve saire. 

En yüksek emniyet şartlnmıı haiz kiralık 
Kasalar Servu: va:-dır. 

Piyasanın en mihıa;t ~'1lan1e (kumbaralı veya 
kumbaramz l tas.vruf hesaplan açılır. Mürncaat: Emlak aJıı.nlığı Bahçeka

Pl Taşhan 26-27 No. Rüimii Aksöyek 
Tel: ~4724. Taksim Şehldmuhtar No. 4 
Veli Özder Tel: 4348G - 2 

pı Taşhan 26-27 No. Rüknii Aksöyek Tel. 42203 ~ manı. Tel: 40534 1 
Tel: 24724. Taksim Şehldmuhtar No. 4 iilm••••-•••••llli iill••--•••••••••••••••••••••11 
Veli Özdcı· Tel: 43486 - 2 ••••••••••-••• 
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Ne n bu kadar ucuz ? 
SORGULARINA CEVABIMIZ: 

Otomatikman bir surette hazırlanan ÇAPAMARKA çorbalık kompri
melerinin temin ettiği kolaylığı, kazandırdığı vakti. aynı zamanda 
nefageti ve kalori kudretini muhterem vatandaşlara tanıtmak malc.-

sadile karsız satıldı~ı içindir. 1 

Büyük bakkaliye mağazalarında bulunur. 

SING 
Tnıpunu takdim edecektir. 

Büyük fedakarlıklarla _,...,..._._,._.,_..--..;or;r.r;ıııı HER PAZAR ve BAY-
getirdiği bu meşhur RAM günleri saat 17 
trupu, TAKSİM. Gazi den 20 ye kadar bütün 

nosu müdüriyeti fiat- varyete programlle 
larda hiç bir zam yap
madığı gibi duhuliye 
dahi serbesttir. · 

DANSLI 
MATİNE 

. 

~ 

7 ikincikanun 1941 
~· 

ı 

3 

8 

15 

120 

300 
600 

6000 

60000 

-

baamb'e 
Mik.tan 

Lira 

50.000 
10.000 

5.000 

baamiyo 
Tutan 
Lir~ 

50000 · 

30000 

40000 

2.000 30000 

1.000120000 

1 
+ 

500 90000 
100 30000 
50 30000 
10 60000 , 

4240000 
120 5640 
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~-------------------... ·-· AVRUPADAN DİPLOMALI İLK TÜRK KÜRKÇÜ 

Türkiye Ottmhuriyeti 1 6 o - 2 o o L i R A ' y a 
Z İ R A A T B A N K A S 1 Ismarlama Kürk Manto, Kürklerinizi Şık, ekonomik ve Sanatlı yap

Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türlt llrası. Şube ve 
ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muamelelerL 
Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Zlraat Bankasında kumbarall ve ihbarsız tasarruf hesaplannda en 
az 50 lir:.ı c;ı bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a lle aşağıdaki plana. 
~ore ikramiye dağıtılacaktır: 

4 adet 1,000 liralık 4,000 lira 100 adet 50 liralık 5,000 lira 
4 • 500 .. 2,000 • 120 • 40 • 4,800 • 
4 • 250 • 1,000 • 160 • 20 • 3,200 • 

40 • 100 .. 4,000 • 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşatı 

dü~mlyerJere ikramiye çıktı~ takdirde % 20 fazlaslle verilecektir. 
Kur'lar senede 4 defa 1 ey16.I, 1 blrlncikinun, 1 mart ve 

1 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

tırmak veya tamir ettirmek isterseniz. Beyoğlund~ Karlman mağa
zası bitişiğinde 

SAADET MEBRUKE 
Terzihanesine geliniz. Telefon : 41492 

TÜRKiYE KJZJLAY CEMiYETı 
Umumi Merkezinden : 

Nümune ve ıartnamesine göre ( 1885) adet demir portatif 
karyola kapalı zarfla ihale edileceğinder. alakadarların mühürlü 
nümuneyi görmek üzere İsatnbulda Yeni Postane civannda Mimar 
Vedat caddesinde <Kızılan hanında Kızılay Deposu Direktörlüğü
ne müracaat etmeleri ve kapalı zarflann yüzdt; on beş nisbetindeki 

teminatla 7 / l / 941 sah günü saat on bire kada:· mezkôr Direktör
lüğe tevdii ilan olunur. 

BAYRAMDA YALNIZ 

KIZILAY GAZETE Si 
Çıkacaktır. 

lstanbul Belediyesinden : 
İBtalıbul Umuınt Meclisi için 150 llı:a. a.yiı.lt ücretle iki stenoğraf alı

nacaktır. Taliplerin arasında 20/1/~ pua~ günü saat ıo da mü
sabaka. yapılacaktır. Müsabaka.ya girmek 1~rln şeraltlnl öğren
mek üzere 15/ 1/941 çarpmba giinil a.Jışamına. bd.a.r zabıt ve m11atn.ellt 
müdürlü~üne müracaatlan. (50) 

1 
1 
l 
1 

-_z+-4 

"det LlraJJk Lira 
---

1 2000 -
3 1000 -
2 750 -
4 500 . = 
8 250 -

35 100 -
80 50 - 4000.-

300 20 - 6000.-

Türkiye iş Bankasına para ya· 
hrmakla yalnız para biriktirmiı 
olmaz, aynı zamanda taliinizi 

de denemiş olursunuz. 
Keşideler: 4 Şubat, Z Ma
yıs, 1 ·Ağustos, 3 İkinci teş

rin tarihlerinde yapılır il 
Kumbaralı ve kumbarasu 
hesaplarında en az elli U· 

rası bulunanlar kuraya 
dahil edilirler. 
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