
Eskişehirde birçok evlerin 
bodurm katlarına ve bazı 

dükkanlara su girdi 

L---------------------

Seylaptan daima zarar gören 
Bosna köyünün başka yere 
kaldırılmasına karar verildi 

= 
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Fransa büyük 
karar arifesinde Ege havzasında seyl8p 
:Almanların bir Stuttga.rt radr

yosu var ki harp içinde devamlı 
propagandasile Fransa efkAnnı 
lnuttasıl zehirledi Bu radyo 
fransız milletine yeniden hltab 
~tmeye başladL Fena alim.eti 
Şimdi diyor ki: «Ey fransızlar, 
wıutmayıruz k1 Almanya ile 

Eskiıehirdı da Porsuk çayı taşarak bazı '' 
va dOkkinlan sular bastı 

. 
Egede sellerden 

!Fransa arasında henüz sulh yok- l.anlr 6 (T ~lefoı:Ja) - Gedis ... 
tur, sadece bir mütareke vardır. nehri Menemen kazaa C:iahilinde 
tyi bir sulhe kavuşmak. istiyorsa- taımııtır. Ova b1r deniz lıalindedir. 
nız Almanya ile hüsnü niyetle el Ban yerlerde ağaçlar dahi görün--
bi l!ği müyor. Vali Menemene litmif teh· 

r etmelidir. Aksi takdirde likede bulunan Tuzçöllii klSyii bal· 
bizzat Fransa mutaamz olacak- kının tahliyeli için tertibat aldırmı.
tır. Almanyayı, size ağır sulh tu. Menemen kaymakama ..,.. ja.n· 
§artları kabul ettirmeye macbur darma komutanı da köye litmifler· 
bırakmayınız Şimdi söz V~l'nin- dir. K37' muhtan kendiaiııe ait ko
dir.» · yun aürilıll ile ıu ortunıda kalnut-

tır. Kurtanlmaıına çahplıyor. 
Acaba ne oldu? Vişldekl Mare- İzmir • Foça araıındakJ yol da 

§al Pctain hükumeti mütareke kapanmı1tır. Foça ova• da• albn· 
§artlarına riayet etmiyor mu? dadır. Yeni çiflik klSyflnde lO
Geçmişl unutarak Almanya ile ~ahmudlar köyünde 2, Burıru k&
birlikte çalışmak için Hitler'e iyi yunde 3 H' yılolmlfbl', Km:J•Y k,,... 

25 ev yıkıldı 

BU SA.BABKİ 

TELGBA:E'lı•B 

Yeni ltalyan 
mukabil 

taarruzları 

püskürtüldü 
6 İtalyan tankı ve 4 zırhlı 

otomobili tahrip edildi 

Londra , (A.A.) - CB.B.0.) Yunan 
resml batl.bl İtalyanlann çarpmba 
güntı cephenin merkes mıntat:aamda 
tank ve zırhlı otomoblllerln himaye
sinde şlddetll mukabll taarnısıar 
yaptıklannı beyan e:ylemlftlr. 

İtalyanlar, bu mukabil taarrwıda 
kah.kart bir hezimete ~. 
e tank ile. 4 zırhlı otomobll tahrip 
edllmlft1r. Italyanla.nn 1ruıan n mal-
3emece u~radıklan r.ay1a.t. da çok 
~ır. Muka.bll taarruzu idare eden 
İ'talyan sııbııyı maktul dil§InQştQ.r. 

• 

Peta in kararını bu 
akşam veya yarın 

ilan edecek 
General Weygand 

Bizerte üsaü hakkındaki 
haberleri tekzip ediyor 

Londra 7 (A.A.) - (B.B.C.) Amlnl 
Darlan Vlchy'de dün toplanan kabine 
!çtımaında hazır bulunduktan sonra 
Parise gitmiştir. Amerika bllyllk elçt
aı amiral Leahy, Darlanın harekeUnt 
milteakıp mareşal Petalnle görüşuıo,.. 
tür. 

Mal'efBl Petaln karannı, bu ak§aııa 
ve yahud yarın radyo 11• 11An cdecetc
ttr. 

Alınanlıı.nn kontrolu altında bula
nan Fransız gazeteleri ve radyolan 
tarafından Vlchy'l hükftmetlne bqi 
hilcumlan devam ediyor. Taarrwrq 
bu yeni safhası, Parla radyosunun b~ 
rat mare§al Petaını tehdld.lerlle ba.t-
1 aI111ff.ır. 

rumu bu klSylerdeld ha1kua ımdadı
niyetle el uzatmadı mı? İhtiyar na koımuıtur. Rahmanlar k.lSyün• 
mareşalin, Almanyadaki iki mil- 3S çadır g~nderilmit. Kmla7 umu• 
Yon fransız esirini kurtarmak- mi merkezinden de .. , pdır gel
tan, F'ransada açlık ve soğuktan miotir. 

Yunan resmt hatibi, Arnavutluk 
cephesinde vaziyetin memnun verlcl 

--~-~ ......... ~"'""'---............... ı oldtı#Unu, fena havalar diizellt dllsel

Londra 7 (A.A.) - (B.B.0.) Ce?AJti 
radyosu, dün akşam Fransız htlldUne
U namına general Veygandın bir u.
&"ljını neşretmlştır. General Veygan4 
Franaa.nm Blzerte üssüne karaı het
hangt blr Alman taarruzunun hazır
land..ıtı ha.berinin doğnı olmadJ.tıni 
beya.ıı eylemlşUr. 

kıvranan halkın sefaletini biraz Seylapzedelere yardım içla K.ıal
teskin etme~ten, Fransada teme- a>". ~.mumt merkezine mD.rac:aat ~ 
il Sağlam b' de let kurmaktan mıt ır. 

ır v Tıre v• Menemen aeyl&p mmta.-

Sulan yükselen Ged.iz nehrinden bir görüniif 

falan ev ve a§açlann Uıtlerine aı· 
ğınan halb kurtarmakta ve dağ 
~ylerine nakletmektedir, 

Aydın araaında trenler lolememeıi
tedir. Mani9& • Menemen araımda 
demiryol Cize:rinden jki metre yUk
seklikt alcmakta olan sular ılmdl 
80 aantimetr.,,. kadar dÜftnüotib. 

başka kaygısı var mı? kalarına yeniden sandallar göndo- Bandırma ve Aydın demiryollan 
lh:erinde yüzlerce amele tamirat 
için çalı§maktadır. İzmir • Manisa -

Almanyamn hoşnut.suzluğuna rilmiJtir. Jandarmalar eandaUatla 
sebep bunlar değııldlr. Maresal, köyler arasında dolapralt aa içinde 

~ütareke şartlarına baml titiz. 
ilkle hürmet ediyor. Fransanın 
kalkınması için Almanya ile na
rnusıu ve şerefli bir iş birliğine 
de hazırdır. Almanya bunlan 
pek5.IA biliyor. Fakat o, bu kada
rından memnun değildir, zirn 
F'ransadan istediği büsbütün 

(Dev.- 7 nci tabif.de) 

b~kadır. 
Fransa mütareke im1.alamak .. :a, harbe nihayet vereceğini, mil· 

Eritrede 
ltalyanlar 

takip ediliyor 
Yollar, top, tank ve 

kamyonlarla dolu 

Milli Şef Doğu 
seyehatinden 

avdet etti ---

Fransıı 
donanması 

1 verilmiyecek 
Hitler'in mütkül vaziyete 

düt tüğü bildiriliyor etı perişanlıktan kurtaracağım 
uıncıu. Bunun için de, ağır mağ
hlbiyetinın cezası olarak bazı Dik bir dağ yamacinda 
fedakArlıklara katlandı: Alman .. kain olan Keren ıelarinde 
yaya milyarlar veriyor, toprakla- ltalyanların mukavemet 
:an bir kısmını terketmeye göstermeleri ihtimali var 

oluyor. Fakat bunlara mu-

Ankara 8 (A.A.) - Reisi· 
cümhur ismet fnönn 29/1/. 
1941 tarihinde başlacbklan 

Doğu seyahatlerinde Sıvas, 

Erzurum, En1ncan, Diyarba
kır, EIAzığ ve Malatya vill· 
yetlerine uğnyarak tedkikler· 
de bulunduktan flOll1'a bugün 

Cebir İ•timal edilir• 
donannıa Fraıuu 

limanlarından ayrılarak 
müttefiklerin yanında 

harbe girecektir 
~bll, gene eskisi gibi tam istiklA.-

k 
e sahip bir devlet olarak feJA.-

ette ' n kalkınacagı"' yaralanın 
tcd . ' avı edeceği ümidini besliyor
du. 

llalbuki Almanyanın tasarla
dı "' Fr gı, ansanın umduğunun tam 
ak 'd' 81 ır. Almanya iki şey istiyor: 
EvveJft., İngiltereye karşı devam 
eden harpte Fransanın arta ka
lan kuvvetlerinden istifade et .. 
?nek. Sonra da Fransada, emir 
kulu insanları iş başına getire
rek, tedricen bir nazı hiikfuneti 
kunnak. 

Londra 't (A.A.) -CB.B.0.) Erltred• saat 16 da Ankaraya avdet 
gerek Agordatm u.ptında n gerek 115 buyurmuşlardır. VıcbJ' 6 (A.A.) - (D.N.B.) ı 
gün dağlık arazide vuku bulan muh&- Umumiyetle iyi haber alan bir kay-
rebelerde Hindli askerleı mtıhlm bir '------------~ naktan bildirildiğine göre, amiral 
rol oynamışlardır. Amerı'ka - Meksı'ka Darlanın Pariae yaptıiı ıeyahat üze-

Reuterln bir ha.berine göre İngllls rine dün toplanan Nazırlar meclW 
kuvvetlerinin yakla§makta bulunduk- İ d bir karar almaktan ziyade noktal 

h 1 d ttal 1 öa- ki memleket arasın a lan Keren §e ı n e, :yan ann g nn:ıar: teatisi iç.in içtima etmiotir. 
tereceklerl mukavemetin en tlddetll "k" k luk ) 
mukavemet olacatı tahmin edllınekte- ı ı omıu an aımaıı Vicby 6 (A.A.) - (D.N.B.) ı 
dlr. Keren dik blr dal yamacında kAbı imzalanacak Amiral Darlan marqaJ Petain'in 
olup mtıdataa.sı nlabeten kolaydır. tekliflerini hamilen bu sabah saat 

İ Nnyortı: e (A.A.) - Assoclated J' 30 d t L p . 
Barentudan çekllmlt olan ta.ıran- PresS'e V~ingtondan ırerllen bir ha- .' , .a e"';a~ .arıae gıtml~tir. 

ıarın 3lddetıe taltibi devam edlyorltal- bere göre, Amerika ile Mekslkanm Vıcby nın aalahi,.etlı mahfilleri ami
yanlar, bu mıntakada ancak kısmen yalanda Ud memleket arasında mu· ıal Darlanın cuma ak§amı veya CQ

tamamlanmıt olan, da~ ve orman- allAkta bulunan blltün meseleler! hal- martesi aabalu dönmcaini beldiyor
lılc yerlerden geçen bir yol ür.erlnd.en leden bir 111 komşuluk anlaşmasa im- lar. 
rlcat ediyorlar. Bu kuvvetten pek am za edecelkert salAlılyettar bir memba- Yine bu mahfillerde B La I' 
dağlar üzerinden geçerek Asmara - dan öğrenllmf4tlr. vereceği cev b .. ' · va,~ 
Adisaba.ba yoluna varabilecektir, Anla§maya alt 1ptida1 proje Amerl- a a gore, marcta ın 
İtalyanların yollarda bıraktıklan ka Har!clye mü.steşan B. Sumner Wel- hafta ~?nuna kadar bir karar ittihaz 

top, trulk, naltiiye vasıtalan gittikçe les ile Mek.slkanın Nevyork bllyük el- edecegıne ve bu karan radyoda 
artmaktadır. ç181. tarafından hazırlanmıştır. söyliyeceği bir nutukla Frannz mü,. 

letine bildireceğine iıaret edilmek-
••••••1•111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 tedir. 

(Devamı 7 nci aabifede) 

mes btiyük mikyasta harekAtm bek
lenme& lflzım geldltinl aöylemlftlr. 

Londra 7 (A.A.) - CB.B.C.) Reutq 
muhnblrine göre Tepedelen oehrl tı.. 
men alel'ler 1çlndedlr. İtalyanlar, Ae
tıavutlann yiyeceklerini "" eua.lanm. 
müsadere etmekte bulundutlaımdan 
birçok Arnavutlar hududu aeoereıı 
Yugoslavyn.ya iltica etmlflenllr. 

Lindberg yar

dım aleyhinde 
Londra 't <AA.> - <B.B.O.> Yunan- Mumaileyhe göre lngil. 

Iılar Kllsuranın ötesınde ~ te .. k l"l 11.:' 
dan zaptetmlf olduklan men;llert re muza ere yo ı e SUUI 

tahkim ediyorlar. yapmalı imiı ! 
Yunan tebllğl 

Vaşington 1 (A.A..) - <Columbla 
Atina 7 - (Radyo aabah saat do- radyoru) Miralay Lindberg, B. ııoo.

kuzda) - Mahdut mlkyaat& dem,. veltln İnglltereye yardım projesi aıq .. 
ve topçu faallyetı olmuftu. hlnde bulunduğunu aöylemlftlr. Llnd

berc diyor iti: 

lllustriua 
- Amerika, en cilzel tayyarelertal 

İnglltereye vermif ve kendlalnln ellD
de nıodası geçJD11 tayyareler hlllllf"' 
tır. 

t • • İnglltere, oAmer:tkanın yardımlle .U. ay yare gemıaı man ha""': kuvvetleri derecesine J'b
selemes. Inglltere lçln yegtne ~ 
mtızakere yolu ile •ulh Japmaktır. 

Evvelki gün Maltadan 
fakenderiyeye vaııl oldu Belçikanın 260 milyon 

dolarllk altını 
Londra , (A.A.l - (B.B,0.) 81cllya 

bo~azınd& geçen bir n.pur taruestnı 
hhnaye ederken vuku bulan muhare
belere iştirak eden ve Alman tayyare
leri ta.ratından hasara utrablmıf olan Neyyork 6 (A.A.) - Sabık Bel
İllustrlus İngiliz tayyare gem.1Jdntn eT· çika Baıvekili ve Belçikanın Biri .. 
velkl gün Maltadan İü.enderiye Uma.- ıik Amerika devletleri nezdindeJd 
nına vasıl olduğu dün aqam Londra mümeaaill B. Theuniı, memleketinia 
salAhlyettar mahflllerlnde 1ff& edll- Almanlar tarafından iıtilaıı esnum
mlştlr. da emin bir yere konulmak Üz•• 

İllustriua uğra.dığı taamuı esna.mı- Fransaya nakledilmif bulunan 260 
da mürettebatından 80 klıl ölmtıf ve milyon altın dolann Belçika hük6-
:i0 tayyaresi hasara u~ 

Parise bir Alman iktiaad 
heyeti gidecek 

Londra 7 A.A.) - Alman iktl
aadçılan, Fransanın iktisadi Taziyeti 
hakkında tedkik ve müzak•elerde 
bulunmak üzere yakında Pariae gi
deceklerdir. -----

metine iade edileceğini ıöylemiıtir. 
B. Theunis Nevyork hükumeti lll 

mahkemesinin, federal Resen'• 
Bank of Nevyork Amerikan bank ... 
sında bulunan Fransa bankasına aid 
paralar üzerine haciz konulmu1111 
temin edecek bir ilam verrneği esu 
itibarile kabul ettiğini ıöylemiftir. 
Bu haciz Fransız bankasına ait p .. 
ralann ancak 260 milyon dolar~ 
bir kısmı üzerine konulabilecek.tir. 

Kanada, binlerce tayya• B. Theunia Londradaki Belçika 
reci gönderecek hükömetimn. alhnlann ahiren Afd. 

Almanyanın galcbesile yapıla
cak bir sulhten, Fransayı esk.lsl 
gibi kuvvetlendirecek şartlar 
beklemek safdllllk olur. Alman
ya, gücü yettiği kadar, Fransayı 
Romanya haline sokmak isteye .. 
cek, kendi politikasına bağlı bir 
devlet yapmaya çalışacaktır. Ge
çen sene bir amerikalı gazeteci 
lle Yaptığı mül!katta Hitler bu
.!'l'U açıkca ifade etmiş «İngiltere 
hudutianmn Ren nehri sahille
~nden başladığını söyleyen ingl
~ z :rt:~line hatalarını gösterce
h:ı· 0 Yle bir hudut çizeceğim ki 
ııırette kalacaklar» demişti. 
v ler, Almanya hududunu, de-

Londra 7 (A.A.) _ BB.O.: ottava- k~dan Fr~neay-:.~ayya~~.ile nekl.edil
dan bildirildiğine göre Kansda btı mıı oldugunu ogrendıaıni de illff 

Siam hududunda kftmetı, Kanada ıum. bOl!Werlnd; etmiıtir. Sabık Belçik~ Ba,velı:ili be 
Nevyork 6 (A.A.) _ (Tau) 

1 
!azife gören tayyarecllerden ba.fka albnlann 

0
evvell Parıae.. •.?_~r~ ele 

g~~lı surette Manş kıyı1anna 
0 urnıek istıyecektir. 

§' liitıer, Mareşal Petain'in ne 
nımdt İngiltereye karşı ~ blrliği-

e, ne d 
Alm e sonradan tamamen 
ınay~Ynya bağlı bir Fransa kur
kendi :azı olacağını anladığı icin 
Fakat~e nı~.cadeleye girişmi~tir. 
de gizu u nı~cadele, şimdiki hal-

ve sınsidir. Zira, biliyor 

Necmeddin Sadak 

<Devamı 7 nci sahifede) 

- Bu et mi, kösele mi allahaşkına? .. 
- Merak etmeyin bayım, halis ettir! .. Kösele olsa porsiyonu-

nu kırk k~a yiyemezsiniz!.. ... 

United p •· d'Vf bir '- b Ingiltereye daha blnlerce ta1'1ancd Bordeaux ya nanl naldedıldıgııu ar .. '':9' ın ver. 1~ na ere gönderecektir. latmııbr. ' llitt - "'~ 
gore, ıon ıld hafta ıçınde Saygona ı 
gelmiş bulunan Japon kıtaab mem- " 
ı...ı.. 1....J.J.:J:_..ı_ .Q:._ l.. • .J •• .J -- ..J 
·~•:-• 'n.uunımc 'C>aaın uuuuuuna ~ 

ru ılerlemektedir. Hayfoı" da lıllea 
11,000 Japon aekeri bulunmakt.
dır. 

Bir ajanıın verdiği haberde Bhw 
manya yolunu bombardımu etmek 
üzere Japonya Siamda iki tayyare 
meydanını kullanmak mU.aadealnl 
almıetır. 

.. :l.kka•Ie:rı 

Arabın yahut 
garbın mukallit/iti 

- Pederin ismi? 
- Elhac Seyyid Ebumu.ı;.. 
- Mahdum beyini.mi? 
- AlanlD" Erman. 
Arabm :rahat prbna nvlk•Dkli 

olmaktaa kartal.u art&. 
Libya cephesinde Tobnık'a karp geceleyin hücum .._ 

A vustralyaJı askerler 
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{~~D_i_U_1._G_e_c_e_k_i_v_e_B_a __ s_a_b_a_h_ı_c._i_B_a_b_e_r_ı_e_r_ ..... ...,) 
Pasifikte Keren şehri 

düşmek 

üzeredir 

Harp tebliğleri 

İngiliz tebliği 
JUhire 6 CA.A.) - İngiliz hava kuv

yeUeri karargAhının tebll~I: · 
4/5 şubat gecesi İng!Uz bombardı

mnn tayyareler! Bingazt yakınındaki 
Benine tayyare meydanı lle Berıca. ha
va meydanını bombardıman etml.J
lcrdlr. 

Benlne'de iki hangar tahrip edilmiş 
ve petroldan çıkmış olması muhtemel 
büyük bir yangın zuhur etmiştir. Ke
ra nakllye vıısıtalnn arasında ve bir 

askeri hazır
lık artıyor 

Amerika, Japonya ile 
harp ederse A vuatralya 

ve Zelinda üslerini 
kullanacak 

ııı.yyare ı~ sahasında bombalann T~'- 6 (A A ) (0 N B ) 
paUadı~ gorülmü.ştür. . ua.J~ • • -: • • : • ı 

Bcrkıı'dıı ~lalarla hava meydanın- N.iako Şimbun cazeteaı dıyor ki: 
da bulunan nakliye malzemem ve bl- Japonya miJletini bugün en ziya
nıılar bomba ve mitralyöz ateşine tu- de alAkadar eden m~cle Japonya 
tulmuşt.ur. ile Amerika aruınd~ harp çıkıp 

Barce garı bombardıman edll.mlf- çıkmıyacağıdar. Bu lıuawta harp fnı'iJterede kadınlar ela memld:etin müdalauuıa iftlrik ediyorlar. Blr 
ıtr~15 b • i Rod _ _._ Ma iç h _ çıksa bile bedbin olmağa aebep lusnıı silib, mühimmat fabriblarmda ~lqı)'orlar, bir kısmı otobtis, tram-

.. şu a~ geces u.:.ı.u r a a lr. A ik ·u . b'l ny idare ediyorlar. Ban bclmlar da han müclafaa tertibatına ~-
n meydanı bombardunan edilmiş yo tur. mer an mı eti ıunu 1 - dl Y kandaki lmd to la •·· il 
... __ "n"l"" ve blnal ..... "--rlne bomba.: melidir ki, Japonya Amerika ile bir r. 0 res e pçu r a.._ ederken ç kadının hmas1 bir lletle 
......... .,... ... ... LU>C topun &tlfUll kontzol ettikleri rarüJüyor. 
Jar düşmüştür. Garajlar ve atölyeler harp ihtimalini ıiddi bir tarzda ve ====-====================;:::ıı:ıı:m:===-=-=== 
yakınında büyük blr yangın çıkmış- bunu sükunetle, kiyasetle ve korku· 
tır. Diğer ik1 yangının dnha çıktığı ve suz olarak derpİ§ etmektedir. İcabı 
Y!rde ~ul~nan tayyarelerin yandığı halinde Japonya her ttirlü tedbiri 
gorulmuştur. almaia karar vermiştir. Ti ki Japon 

Pilotlarımız bu taarruzu hava mey- ·ıı . il "d hi b" r Ad" 
danını mitralyöz ateşine tutmak su- mı cıı en e ç ır suret e na ım 
ret.ile tamamlamışlardır. olmaaın. 

İtalyan Doğu Afrikasında muhtelif Diğer taraftan Japon milleti, lld 

lngilterede 
harp sanayii 

IYeni bir ihtira 
beratı 

İtalyanlar Bingazi lıtilia
metinde mukavemet 

söatermeden çekiliyorlar 

Dün de 400 esir alinCli. 
Eritrertin 15 gün içinde 
·tamamen iıgal edilme•i 

muhtemeldir 

Dün U,ainki. · Radyo psctwfo. 
den: ~ 

Bingazl lal'ikametindc liareklt sll
ratle fnkiaaf etmektedir. İtalyanlar 
ınuhaıe'bc cereyan eden arazinin 
C:lailık olmuına ralın.en mukave
met g~termeden çekiliyorlar. Bu 
a{ln de 400 ealr almmııtır. 

Eritrede Keren ıehri düllllek lize· 
redir. İtaJyanlann yolJan kesil~
tir. Eritrenin 10-1 ' gün urhnda 
tamamen işgali ihtimal dahilindedir. 

ccphclcrdc mcsud neUeeler veren ha- memleket araaında bir felakete ma· 
rekll.tta orduyn her türlü mtlzaheret- ni olmak için Japonyanın her tÜJlü 
te bulunulmuştur. gayreti aarfedcceğine dair Hariciye 

Amerikaya 140 milyon Pilot aüğmeye baainca Kahire 6 (AA.) - R•mt teb-

liralık makine ve aliaami yolcular koltuklarile tay- d.ii•. Trabl~garpte, .Bi~gm latik~-
Barcntu'd:ı iki diifm~ aYcısı daha Nazın B. Matauokanın beyanatını 

7&kalanmış ve biri d~Orulmilştilr. . • . 
Kercn'de tepelere ve şehrin şarkın- tnma~le tas~ıp etmektedır. Fakat, 

daki yol üzerine yerlcşUrUmiş olan Amcnk~, İngiltereye yardım ve Al· 
bataryalara pike hücumlar yapılnıı§- manya ıle İtıı.Jyaya da tr. rruzlarda 
br. devam ederse Japonya ellerini Jı:a-

Negasıt'tc nnkllye malzemesi üzeri- ''U§turup haıeketaiz duramaz. 
ne bombala; ntı~~ıştır. Elde edilen Bir Sovyet gazetesine 
ncUcc çok buyüktur. 

Desstc üzerine yapılan bir baskında göre 
blnnlarda ve nnkllye vasıtalarında Moakova 6 (A.A.) _ (T aae) 1 
müteaddit yar.gınlıır çıkanlmıştır. 8 e1 ·ı 1 bA d" l · ·· d • 

Diin gündüz avcuanmız taarruzi ke- cyn un ~ a ıse erı goz .en ~eQ-
ıınerlnl idame et.mlşlerse de düşman- r~n Kumıa Zvesta gaxetC$1 diyor 
ıa hiçbir muharebe cereyan etmemiş- ki: 
tir. Pasi!iğin cenubu gaıbisinde aake-

Bfitiin bu hnrekAtt.an bütün tana- rf hamlıklar aıtmaktadır. 
~erlmlz ilslcrtne dfuım~lerd\r. Nevyorlt Tmıcs gazetesi, Ameri· 

Londra mıntakasına la ile Japonya arasında bir harp 
çıktığı takdirde Ameıüanın Avus-

yapılan hava akını tralya ve Yeni Zelanda üslerini kul-
1.ondra G <A.A.> - İlıglllz Hava ve lanmaaı hallmda bir anlaınia ya

Imhlli Emniyet Nczaretıerlnln tebllğl: pıldıiını tcyid etmektedir. 
Dün gecenin 11?: yansında d~an Bu gazeteye göre, Amerikan fi. 

ıayytı.rclerl İnglltercnln ,eArk -ve cenu- losuna Siogapur ye]unu açan hu üa
tJll ş:ırkt kısımlanna ve Londra mm- Jer Japonyanm cenup denizlerine 
:&:ıkasuıa. bombalar atmışlardır. Düş- • ı · · 1 k h" man tayynrelerlnln akınlan ufak genl§ ~mesıne manı o.aca ma ı-

mityasta olmuştur. Blr lld yerde ha.- yettedır. 
Blll' vukua gelmişse de umumlyet m- Matbuata beyanat yapan Ameri-

rlle ehemmlyet.W.dlr. insanca. zayiat it.an amiralı Sterling, Uzak Şarkta 
&7.dır. müttehit l:ıir lnciliz - Amerikan se

nel kurmayı ihdaaı lehinde bulun· 
teblifi Alman maıtur. _______ _ 

• • dil 1.: . . - _ • metınde ilerı hareketımız memnunı-
aıparıı e eceK yareden ditarı hr1ıyaca1' yet Tcrici bir tarzda inkifaf etmek-

NeYYork e CA.A.) - New-York Be
rald Trtbune gazetesın1n verdiği bir 
habere göre, İnglltereye Mtıno veya 
kıra lle sl.lhll verilmem baklondakl ka
nun projesi kongreden geçtikten ııon
ra İngiliz satınalma komisyonu Ame
rikaya fazla olntak 140 mllyon dolar 
tıymeilnde maklne 'fe makine ak.s:ynı 
stpartş etmek niyetindedir. 

Harp 1ma1Atunn genı,.lemesl tizcri
ne İngllterentn makine ?e maldnıt 
aksamına ola.n ihtiyacı h~lllr de
recede artm~b.r. 

Fi at istatisf ikleri 
Memleketimizin geçim 
şartlarıni rakamlarla 
öğrenmek kabil olacak 

tedir. 
BaclaPette e (A.A.) - Bir Macar Eritrede kuvvetlerimiz Keren et· 

subayı kazaya uğrıyan ta11are yolcu- rafında kuvvetle müdafaa ed.ilmek
larını turtarmatıı. yarayacak bir tcadı le olan mevzileri sarmaktadır. Da· 
t~ln bir lhtlt& beratı almı4f.ır. Tana- ha cenupta Barentudan tarh Cioi· 
re dil§meğe bafladığı sama.o, pilot bir ru çekilen ltalyan kuvvetleri Tole 
d!lğmeye basacaktır. Blr anda yolcu- mmtakasında çok yakından ıiddetle 
1arın hepsi koltuklarlle beraber tay- talö d'lm kted' ş· ~=- L d yareden dıfan fırlatılacaktır Bu e3- P e ı e ır. ımuı,e -.a ar 
nada yolculann pataf(ltlert · tendlll- ekserisi İtalyan olmak Uzere 1 SOO 
tinden derhal a.c;ıla.cak, hattA 20 met- e.ir aldık. Her clnsU1ı harp malze
re tadar alçak bir ırtıtadan fırlatılmış meal iitinam ettik. 
bile olsalar, yere inmeleri te.ınln edil- Sudandan bqlayan muhtelif ba-
mlf bulunacaktır. reklt eanaaında zayiatımız az ol· 

Asılsız bir haber 
Wavel • Metakaas goruş

mesinde hiç bir ihtilaf 
çıkmamJıtir 

muıtur. 

Habqiatanda, rlcabnı setretmek 
için düıma.n tarafından l>ırablan bir 
çok mayn tarlalanna rağmen Gon
dar yolu boyunca ileri bareketirmz· 
de mühim terakk.iler kaydedilmlıtir. 

Ankara 6 <Tele!anla) - İstatlstlk • . • 
umum mildürlllğil tlat ı.staUstlklerhıJ Atina 6 (AA.) - Atına aıanıı 

İtalyan Somalialnde hudut boyun· 
ca her ınıııtakada düıman toprali
lanna lıer gün biraz daha ziyade 
nüfuz edilmektedir Şimdiye kadar 
ebenınllyetaiz olan za)iabmıza mu· , 
labH düıman uyfab kıyas odilemi· 
yecek nlabette fazladır. 

daha mftkemmelleftlrm.ek Sçln çalış- bildiriyor: Prea Transcontinent ajan
malanna devam etmektedir. Bıı daire, sa, maksadı mahsusa m&stentd oldu
memlekeUn 100 kadar mmtakasında iu -l,;kar olan bir takını balierleri 
ırıda ve giyecek maddelerinin toptan Ati na' dan almmıı bir telvaf ıcltlin
'VO perakende tiaUertnf :takip etmeırte- de ~lgrad"cla nqretmJ,tir. Bu ha· 
dlr. Yakında. buılacalı: bu 1.sta.tı.st.ıkler be 1 ·· d 

&rlln G (A.A.) - Re.sm1 teblll: M. •h b• •• d 41 sayesinde memleketlmhtn ~ prt- r ere aore, xeçen ayın ıonun a 
Dün öğleden aonra dtlfman taratmdan 1 ver. lf DUR e larmı rahmtarıa aıttnmet tabll ola- Baıveltil müteveffa Metakaas ile 
&Tel tanarclerinJn b1m&JU1nıde bulu- 1 U caktır. Afrikadaki lngiliz kavTetlerl b-

Bir italyan 
mühimmat 

deposu ber
hava edildi 

oan ve muharebe tayyarelerlnden t · k b Aynca unum)l J1}lık. franm.ca n mandanı seaeral Wuel aramnda 
milrekkcp nıoıar tarafından mdtead- ayyare ay ettı• Ulrlı:çe cep )'1llık.lan cır. buılm•k ilze- İngiltese taralmdan Ymumistana ya-
dJt dalgalar halinde Mant alılllnde ' re matbaayıı. nrllmtftlr. Bunlar bir pılan n yapıl.ca.k olan ukerl yar-
lşgnl altında bulunan topraklar tıı:e- aya lı:adar intişar edecektir. Keza Ad- dnn hakkında gQya bir takım .ihti-
ıtne yapılmaaın.n te~bbtıs edilen üın 8 __ 1 _rdan ı.:- J l1ye ve sanayi yıllıkl&n da buılmak- ıan h . . B h b ı · 
Alman müdafaa va.sıtaıannuı ffJtf- UllUl 33 ü ~yan, tadır ar zu ur etmıştir. u a er en 
talfu:le blr surette hareket etmuı ne- sekizi Almandır Dfier taraftan 1lk defa olarak ano- kafi 1Gtette tebib' .,. Metale•• ile 
Uceslnde akim knlmı.§tır. Dtışman 1'l nlm flrketler hakkında da bir ısta- Wavel araııuıdaki aöriifmelerin çok 
tayyare b}1>etm!şt1r. Bunlardan on Lendn f <A.A.) _ DQ.n mlhTer dıeT- t1sttk hazırlanm~tır. der.in l>ir malaaleAt ... Yaa Jçiade 
döroii avcı t:ıyyarelerlmlş, 11~ de tay- JeUer1nfn cene 41 tayyare kaybdınff İ •ıt red •11.. f cereyan ctmiı Te aralarında ufak bir 
Jnl'e dft.n bataryaJanmtz tarafından ftgl e e mJ l maıra • iJı._,1~f 1-!le L--} ofm.....- o'-1a~"U 
-·-rülmf\.ffi• oldotıa.rın& d&lr bir haber ılınm)flu, ma ımı nam -• r.o •-

lnfilakin ıiddetiıiden 
)' qoıla'f'J'ada Ohri 

tehriaanddi 
... ~an '.;:u'h;rebe ta~rı. Bar- BllDlar LlbJa'da dDfltftlen ?eya ,ab.- 1ar için yeni tahaisat beyan ederiz. 
w1ch'in cenubu gart:ı1'1nde .aahra talı- lan 24 tıaııan ta17a.ru1 U. Kenya n :Lolulra e (A.A.) - Bugihı .Anm ika- Bir de bıa haberlere ina~unı olan M ...tır 6 (A.A.) _ :Anıavut-
llmatını :ve Times hallclnde vapurlan l'raDlm SomaDtd hudutlarında ta.brlp :maruında Maliye Na.zı.n str Klnpley cazetelere Dkri s~en ajuı•n taun luk LacLadundald Reatu mlllaa'blri 
muvnftnkıyetle bombardıman etmlf- edllmlt olan d1ler 9 İtalyan tayyaresi Wood, ceman b1r mUyar SOO nıllyon iiddcttaah . Ati8ada .......m.. 
lerdlr. üç bin tonllltohık blr npar b&- "İqll&ere tberindt dilfllrillmiif oWı sterllnlik yent ta:hs1sat talebbıde bu- m ~' _ı_ lı ~. bildiriTon Poaradet ~innna 7erleı
tmlmışb.r. Büyük b1r tıcaret gmıl&l d.e ıs Alınan bombardıman tayyaresi ne lumnUftlu'. yetlc WYunanist&naa - ueuuı bulun- tiri1mit olan UZllD mauiili &)':tlJlAD 
lrlilhlm ha.sara nğm.tılmıt '" i(tnde Malta berinde dilfllr6len ~ Yımkers Huır, bu m'n•eebetJe m11Jl masraf- madıgmı, binaenaM,-la Yunanistan toplan OhrJ s6lil aalülinde Uht Un 
,Jangın çıttıjlı görfilmilı1tür. tanarestdlr. ıanıı hilen bCUiin .em.ıer ıoın tat- bakbnda :meu6r telpafmdd::i ıa. köyüaüa ,mıali prbiaind. hlr lıal-

Blr uzun mesafe muharebe ı.ayya- Londray~ hava taarruzu rR>en afuıd& 12,5 milyon .sterline balJI ruuı nçhn• malWııat ı.tihaal etme· yan miihimmat cHpOMUW dG.a her· 
rw İtlandanm "50 kilometre ıarbbıde Lcıa4r:a IS (A.A.) - in&Wz Hava n oldulunn IMSyleını,tlr. linin .miinıkiHa 0lmadıi:uu hamlata- ba-.. dmipir. LıEillbı tiddednden 
bir ticaret vapunııııı. bombalar ve tay- Dablll Emniyet Nezaretlerinin bu aa.- m!::ara.sı, nuınn lı:ahatını ralt müteyakkız davraıunalannt tav· Y11g"OSf...,-..da balsan Obrl plıri 
rnrecıe blulunan dl!er 1111hlarla bil~ b&hktça-~~~11: _ka baz:ı madan tabu~:ı~tı reye ko:r- siye ederiz. aaraılmıttrr. Yanım o kadar .Urek· 
cum etmlşttr. Vapur manevra. lı:abllt- ·~ayı perıe""""'ye " tyan .., ... · ]i lm k' 1, 
Jettnl kaybederek bulunduğu 1erde ıecenln ilk hsmında, dfi.§man tayya-

0 
1lfbJT 

1
• a manzarayı eeyre• 

blmıştır. rek?1 tncruerenııı l&lkına Ye cenubu Kral Zogu Afrı·ka harb· denler 'beniin depolannm etq aldı-
Diln gece AlmAıı hava -ordUIU tara- şartbtnı ve Londra mıntakasına bom- 1 iını zannetmi~lerdir. 

fJlld!ın yapılan hiicumlar İn&Uterenfn balar atmıştır. Bu bllıeumla.r küçük Şiddetli bi1' yağmura raimen 
cenubu ~arJds1ııde bulunan ve harbln miQularda Japı.lm$r. Bir Tey& 1k.l y d ·} Maskopolisin garbinde ve 0.travi-
ıevk .. e 1daresı batımından ehemmı- DOttA&ta buat n.tua re1m11. 1atat unan or uauna yazı • Bir Sovyet askeri ça dağlarında bütün &'ün sert çar-
rctli görfilen hcde~ere tevclh edllm1f- be7U amumı,e.a Ua huar aııt olma- mak arzusunu ge>.teriyor muharrı·rı·nı·n makaleıı· pı•malar 1 t 
tir. Btr Umanın tesısatlnd& mtiteaddit 91111D'. Büdlı11en teıetat m1ktaıı t:6- --- "şktı bi 

0 
muı ~r. b d 

pngınlar çılı:mıştır. ~. • m l.rm~K}nın mansa ın a 
Düşıpan, Almanya ve A1man -.n Alman t k bi -. e CA.AJ _ H&•u: cıaz.ette de MoskoY ' C.&.A• _Tul" !'roa4 _ devnye faaliye~ olmuı Te burada 
tında ıbulwıan eruJ ~ .atm ı....n 

1 
ayyare ayı ı.ue"M 11Wh&b1rtnln Ymwı mah- sete.mıde .&fıtb w ~ftU~ Yunanlılar el bombalanm muvaffa-

ra~. -- CA.A.) - Avam kamara- 1Werlııden &14ı1ı bir h&l>en ,,,re.,.. .askeri baıdı:ıGed Pim PCinn lıbl- ldyetle Jathnal etmiılerdir. Bir nük-
- ""-::-- "~'~ ~:::::-.=-..=E ~ ;: --lıiiii-::!-:" ~~Jt!:; ~ &m.;vutı@ iDı1! ~- !'~ ":- ~~.:; ... ~ ..... - .:":"': ;=-e'S*e;i .'!! !t-!!au ulı .alınm!! .:!.! 2tmat;1r 
lıat.t:L Btt.ıt clvarmd& b1r d0pn.an .... , .. ~fU.::ebhes Ucaret d~& yasılmat lnUllWlU .ıöattrmll- 0*11 battaımı a lıu'2s n.ICmı ıı- ail&hlu iitinam edı1mif6r. 
lıt.17attd daha dOfO.rmtıfltrdlr. Bu ,..ıJnt tara""du 2ı8 dllpnan &ana- t1r. mal Te ,_.. Atdtumm MJ1n eep- -

;::ıı:_:ı: :1~~ ~=tar- ~":.."::mı ~ıı!. Yunan - Bulgar doıtluğa ;:ı~-=.~ ~: 
1to Alman uyyaruı l\sstlne d&ımt- a1aralc tahrip edUmıt "::' ._,;:::~ 1 

Atina 6 (A.A.) - Gazeteler. danlılı ımt '* t8meml ~·-
~- lluua ~r.' e Sofyadaltl Bulgar. Vınum c.emjyeti mek iSbı DeıuJ1 ı.hJJn ~. 

f l bl reiai B. Sa•on !ile Atinadaki Yunen - İtalymlar ılltDdl BtncntJ1 fılht2m ed1· 
.ıta yan te ili An;.y Donavan Kudüate Bu1gaT cemiyeti TM B. Roafos ara- yorl&r. IUM Mrlbd& :taa.mm :hıkifaf 

.... d . d'I · 1 • edtyor, 
R 6 (AA) 1 1 

. S.-. e (AA.)-~Clmbur- sın a teatı e ı mıı o an tazıyet ye ,. _ _:_..,_~,~ 
CD& - ta yaa ordu· h~~ •~..J.L·· 1- il .-~~"- ~•••••-- ,ıce_-dr, bUh&ala 

lıan umum! br.arallunın l.fO ....,.. nMI. B. Boolndı'bı - ma.rahba- ~ar teııgıa annı ftf)frcunc..te· cephmlıı Pal Ye c:map mmtabla-
m tebliii: Yuuan cephe.üıde dn· ::.· Donanıı butiln K'Ddilı'e selmiş- dulu. • nnda tt.a:ı.ruı mubbll taarruzlan ~ 
riyelerin <re bataryalann faaliyeti B. Dcm.a•an,.lnıll1z teftaJi4e tomt- Bombaya yemden İtal- lalJnıftıı'.tı".:~~~~.._!!-
ı b - - d "- ~ -..a-r...+trw • 1e . _ d "ld' navu _. uıu.ua.uau reni ......... ,,e 
aıa a~a '!1™ en eeıteye ...... -1 llao Jıl'tlıM1 ile•--~--· yan esti' rı gon en ı kuvvttıert dndıtrmtktedır. 

llUfbr. Şimali Afrikada ta.Y.YueJeri... ____ ._ .......... , lkmky 8 <A.A..) - 900 ulı:trle 104 

Alay edilen 
bir haber 

ltalyan filoaa Bizerte'i 
iıral edecekmiı 

mir, ~ilii.krin mowrJü Y.utini ~ lic btJJ'UeJi aJnler ~de ~:ibaret JeDI bir balyan et1rt 
bombardurıan dnUftjr. 1 .. düt&nz'lhrdir. ~ grupu Bombaya muvasalat etmiştir. 

Atfna G CA.A.> - Gazeteler, bir 1t.al-
18D membaı.nd.an gelen ve ıtalyan n
Joınmun B1zerte'1 1fgal edecetıne dalr 

Amerikanin Londra olan haberı lstlhza 11e karşllamakta-
L~!.-•k ..-J,_

1
•
11

• dırlar. Kathlmerlnl gazeten dlyor lı:i: 
Şarki ltaıyan Afrikumda tim.al 2 fÜat larilJi ıebliide bildirildiği 

eq>hcsinde Keren mm.t.abnada dün •edıL iç aMli,-e s...w.l 1.tırmı~ 
bütün gün pddetli muharebeler ol- olan ftalyan ta!ıtelhalıbt, bet bin 
muı ve bu awhar.ch~re her iki la· tld )'iz ıtoa J..cmipdeJd •• Urla 
rafın tayyareleri ~tirak. etmift.ir. ad.ndaki lagiliz vapurunu da batır· 
Avcı tayyarelerimiz, Blenheim ti- mlfbı. -

AYUStralya Baıvekili 
Kahirede 

Kahire 6 (A.A.) - Avuatralya 
8qveki1t B. M=ee. çaYpmba ali· 
aü Kahireye ıdmiftir. 

UU.7 - ~ y cFransızlar, dusar olduklan .felA-
Vaşlrııton 6 CA.A.) - B. John wı- ketıerden dolayı oldukça meyus bir 

nant Londra büyük elçlllltlne tayin halde 1dller, §imdi biraz gülmete hak 
edilmiştir. Kal'ar bu sabah senato- bzanmııtırlar. Bl1Uln dünya da tıaı
nwı :t&9'1btne arzolunmuttW". B. Wl· )'uılann matJQplar tarafından ~
n:ınt evvelce Cenevredekl beynelmilel J~ ed11dlk1erlne ph1d olarak ıuıecek-
İI bt\rosunun reıst ldl. Uu 

Al.i ile VELi 

Perapalaaın karşısınaa 
geceleyin çöp 
tenekeleri... , --

Ali - Aç, aç. 
Veli - Safa geldin amma, 

~yle gece yarısı ne vari 
- Midem bulanıyor. 
- Bayat bir oey mi yedini 

. - Hayır... Şimdi Perapala
euı karıısından geçtim de .•• 
Bütün kapıların önüne çöp t.c· 
nekeleıini koymuıılıır... Kediler 
de gelip devirmiş... Bir koku, 
bir kokul. .. Maazallah... Ko
lonyan Tar mı i ... 

- Var amma, azizim, buna 
,abat tedbir kafi değildir ..• 
Koskoca emlakin sahipleri, çöp
lerini bina dahilinde muhafaza 
için tertibat alnmıyorlarsa, muh
ltem kapaklı, güzel manzaralı 
eandı.ldar yaptırmalıdırlar ... Böy
le yarüağyann uğrağı en iıılek 

caddeye çöp boca etmek olur 
mu?. Aliveli 

Habeşistan
daki italyan 
muhacirler 

İtalyan bunların nakli 
için lngiltereye müra

caat etmiı 
Londra 6 (A. 

A.) - Afrjka· 
da ordulan dört 
cephede ricat el· 
mckte olan Du
çe, timdi Habe· 
ıiatıındaki iki yüx 
bin ltalyan mu· 
hac.irirU Habeı 
vatnnperverleri 
çetelerinin muh· 
temel intikam(a. 
nndan kurtar• 
mıı.k için büyük 
Britanya~ra mü
racaat etmek ü
zeredir. Daily 
T clcgraph gaze
teai, evvelki ge• 

""'" cc Duçenin bu 
-~ ltalyanların tah• 

Kont V ol pi liyesi itini mü• 
~eye etmek üzere İngiltere otori· 
leleri nezdine eski Maliye Nazın 
Kont Volpiyi göndermi~ olduğunu 
... her -..ermişti. 

Ba tqebbüı. Romanın $arki Af
rikadalü vaziyetin ne kadat ümidsiz 
olduiunu anlamıı bulunduğunun ilk 
Üimel'idir. 

(Devamı 7 nci ıahifede) 

Almanyanın 
diplomatik 
tazyikleri 
Bulgariıtamn ıon 

Clerece güçlük çektiği 
bildiriliyor 

l.ıolıclra G <A.A.) - Times ;eazewı
ııın t!Jofya mubablrlne gare, Aiman-
1BJlln yaptığı. t:ilplomatlk tazyik b.111-
andA Bulgaristan ı;on derece &üçlük 
oekmektedlr. Bu tazyik Romanyıı hu· 
dudundakl askeri hazırlıklnı:'la aldka
datdu'. 

İnglll.z aalahlyettar mahfillerinde de 
Balkanlardaki vazıyet hakkında. ayni 
mtitalA.a. ytirütülmekte, yalnız Bulga .. 
rtstan tarafından memleketın tama
ın.l,7etin1 :ve :ıstllrlAUnl muhafaza et-
ınelt hususunda yapılan beyanatın sa
mlaıtyetinden oüphe etmek için hiçbir 
l8bep olmadıtı hatırlatılmaktadır. 

Bulgar.latanın blr harp Balın~ ol
makta b1Çblr menfaati lbulunmadıtJ 
~ ~anlar tarafından ~ret •ltın& 

almm Romanyanm uiradıiı iime
tln terazide :tendlnı lıWett.1rdiii bedl
hld1r. Bulgamta.n va.~ne Romanya
nm maruz kalclıtı tehlike Ue tehcm 
eıd:Umektedir. Bu tehdidin ile Rumen 
JJlllleUnl utratt.ıtı !elAketu netıce 
meydandadır. 

•• aamall7 
Pastahaneye cidiyorsunuz. 

G.arıona: <Bir paat:ı ııetiriniz I> 
eliyorsunuz. Garson cevap veri· 
yor: c.E,•etb Kahvede oturu· 
yo~uz. Garsondan ça)• isti· 
yonun uz. 

Cevap: cEvetb 
Bu mevkide cEvet• 

. 

dememeli; 
cPeki>, hatta cPeki efendim> 

demeli! 



AKŞAMDAN AKŞAMA 

Niçin harp oluyor? ~--Ş ... B B.&B 
- -- ___ .. -· --

Et flallerinda 15 gDn · nadl 
usulD tecrübe edflecek 

Ri 
•• 

'l:elekleri biraz 
gef aalıml 

İngiliz mebuslarından biri Ave• 
lcıunarasında ıormllf: 

- HükUnıet, harbin ıebebiaf 
acaba hakikaten biliyor mu? 

Bu sual. evvela pek yersİ.a bir 
kıtlnrıt hissini veriyor. 

- Bilmez oha mu? •.• Tacallübe 
kartı harp ediyor ••• Küçük, oı:tanca 
hatta büyük milletlerin istiklili. ve 
ferdlerin hürriyetleri ortadan ka!~•· 
nlmak istenmektedir... Bunwı ıçm 
mukaddes harp nevinden bir cidal 
açJmıttır •.. Boiutma o uğurda ••• 

Ancak bir nokta var: 
Evveli sanıldı ki, bütün bu arf;e. 

delere sebep bir tahıs. iki tabı• ve 
onlarm fırkalarıdır. Sonra. İngilte
rede. bütün Mihver milletleri me
sul tutuldu: «Batlannda böylelerini 
bıılundurduğu için.ıt 

Hatta bir de karikatür görmiit· 
tüm: 
Almanyayı temsil eden bir çeb· 

re. Bıyık.lan bektativari ataiı ıarkı· 
yor: Bismark. Ayni yüzde bıyıklar 
ıüngüvari yukan kalkıyor: İmp8?· 
tor Wilheİm. İki siyah nokta halin· 
de üst dudağa konuyor: B. Hitler: 

Bundan da tu netice çıkarılmak 
istenm~ti: Alman milletinin batmda 
kim bulunursa bulunsun onda ayni 
ruh, ayni ,ahsiyet hakimdir. 

Hakikat de pek bundan batka 
bir tey değildir. 

İlerlemiş, teşkilatlanmlf m~etler· 
den biri olan Almanlar, dunyaya 
kendi telakkilerine uygun bir nizam 
vermek istiyorlar. Bunlar, bizzat 
kumandaya. mafevke körükörüne 
itaate zaten alış.nışlardır. Verecek· 
leri nizam da bu ruha uygun ola· 
ca.ktır. Dünyanın ifin~ gelmiyen ~u
dur, Zira kimse emir kulu halme 
Kİnnesini istemiyor: En batta Al
nıan milli sosyali.at partisinin te~ 
sonra 0 parti, derken Cermen m~
leti arkasından diğ'er ariler, ve m• 
ha~et derece derece milletler ... 
Böyle bir silsilei meratibe kimse 
kail olmuyor ••• 

Harp bunun için çıkmıştır: , • 
Yoksa eski dünyanın gıdı.tı de 

gidiş delildi hani. Yeni bir nizam~ 
hakikaten lüzum vardı. Bunu meseli 
:ı:alirn bir derebeyinin çiftliği gibi 
değil de modem bir kooperatif, ma
kul bir tirket halinde tertiplemek 
lazımdı. Öyle ki çorbada her mille
tin tuzu bulunsun; her ferd fU kai
natta hissedar olsun. Dünyanın ni· 
rnetlerinden kabiliyetlere göre isti· 
f ade edilsin... Böyle bir nizamı yu
karda anlattığımız zihniyette o~: 
Yan, istiklal ve hürriyet !evgu'!'ı 
yüreklerinde tatıyan milletlerm 
urnumu birden yapacaklardır. 

Totaliterliği ve demokratlığı, 
böylece, ba~ka bir tari.fle anlatmıf 
oluyoruz. 

Keza baaka bir tarif de tudor: 
Dünya iktı~adiyatı, teknik bakımın· 
dan öyle inkişaf etmiştir ki, artık bu 
nıazruf mevcut siyaset zarflarına 
ıığamıı:nnktadır. Civcivin yum~~
aını kırıp çıkma zamanı gelml.flir· 
Doğacak mahlük, iki üç ba~lı olmı· 
Yacaktar. «iki 

Eskiden fetva çıkarmıflar: 
Üç padişah olursa diğerlerini öldü
rünüz, biri knlmalıdı.r.»» 

Simdi de: . 
- tk· "ç reiim dünyaya bırden 

1 u • 1 .. "l 
hakim olmak isterse, dığer erını 0 • 

dürünüz. .. Biri knlsın. 

Biri! 
Ama hangisi? 
Bizim istediğimiz: Milletlere istik: 

lal ve hürriyet verecek olanı ..• A~ı 
zamanda iktısadiyatın inki,afına .s~
Yasi teklini en iyi uydurmak kabilı· 
yetinde bulunanı. 

İ$te ha11>. onun müstkabel salta· 
natı namına oluyor! 

(Va - Nu) 

···········~···························· * Dün Küçükpaznrda Leblebicller 
caddesinde Mehmed kaptana alt bir 
evde ocaktnn sıçrıyıın kıvılcımla kap
lamalar tutuşmuş, Ittaiye gellnclye 
kadar kısmen yanmıştır. 

- lilkmet Münir dostum:ız geçen 
~tın Vakitteki köşesinden ':>azı tavsl· 
eıerde bulunuyordu bay Amca ... 

Tramvaylar 
için bandaj 
Üç yerden teklif 

yapıldi 

UskiJdar 
tramvayları 

Londra rlMI,..,.... nfat eden t.. 
ailiz Miiatemleke NU111 Lord UOJd. 
Dl bayab baklanda malimat .~ 
ken bir aralık fUD)an söyledi ı 

Anlatma bugün umumi •l.ord Uoyd 68 ntmdan soma 

1 • ül k tayyarecilik öinnm.it ve pilot İmlİo 
Kundura sabşlarında azami fiat mec ııte 1rörüt"" ece banı Yennittir •• 

Altnutma iki RIMI kalnutkea ta,.. 

TramV&7 idaruintıı tzıamva.1' uıulu"nu••n ı•hdas edı•Jmesı• muhtemel Ö'şküdar Tramvay firket.tn1Jı Evka- yareeiJik ÖÜenmek Ye pilot İmtİJıa,. 
kerle~ bandajı tedariki ~in muhtelif fa, Iş bankasın&, e6k1 Tramny ttrke- m vermek bayata bailJ w gii-
memleketlere yaptı.it mtıraeaatl ttne, Belediyeye, dığer bir mtıemese zel 'bir ifadesidir Lord Uıgınod ne .,_ 
üzerine alınan cevaplan tedk1k etmelE lle eşhasa a.lt borçlannm Menme hareketi bakikat~ Y an 
üzere Vall ve Belediye Ret& Dr. Ltwl Flat mOıalmbe komisyonu ta- medllIMlf 1Azım geldlli beyan tarzı hakkında blr anlafm& hazırlan- lide deier. ' gıptaya ve tak-

~~;d~~~=a:~:~ın:ck~ ratından peraMnde et !latlerın.. edlllJOf.top. Belediye narh komis· ~~~~:~· :e~:ık:'la~= Vefat eden Müsteml~ke Nazıruua 
dar yapılan tekllfler Rom&DJ'&, Mac&- de MU lUihaa edilen emsal usu- yonu lanarak vazlyeU tedkit anlaşmayı tasvip ederse, Evkafın baklanda söylenen sözü dinlerk• 
rlstan ve Amerlkackn plmJftir. Ro- lüne kasapların ttlru ettiklerin1 edecektir. alacaktan hakkında hazırlanan ka- bizdeki garip bir zihniyet aklıma 
manya n Macarl!tandaD ple11. tele- yamııftak. Bu hu.susta kasaplar Pahalı kunduralar nun da çıktıktan sonra o!.rket mua- eeldi. Şu ckarlwıdan aonra aa.a ça1. 
ıınerde alınacak bandaJa mub.1>11 ip- • • melelert tasfiye edllecektir. makıt zihniyeti... Med•m dünyama 
tıdat madde ıstenmektedlr. Rumenld tarafmdan kaleme alınan rapor muayene edılıyor Bundan başka 'Ö'sküdar Tramvay hiç bir tarafında kulak aadnuyan .,_ 
hurda demir, Macarlar da Jr.:rom Ue dün na.t mürabbe komisyonun-. Fta.t mtıreka.be bürolu mtıa- idarc!iııln Belediyeye dem hakkında sözle adamakıllı mücadeleye •. 
verecekleri bandajı mtıbadele edecek- ..... ,,_,,...H. l da Umumi meclisten bir karar alına- memiz lazundar Hen·· CU'lf-
Ierlnl blldlrml.şlerdlr. Amerikalılar da ca tedktk ~"'"· Kasap ar, kiplerlntn lrontrollan esna.smda cak, devre alt te,ebbüs Belediye Re- • · uz renç denile-
bandajı sel'bes dövlıı ııe nreceklel'l.nl sarar ettikte~, on beş günden- yüksek tıa.tıe satıldığı görtUen lsllğt tarafından yapılacaktır. ede bar Yatta ~~ ~ir dostunuza 
blldlrmlşlerdir. bert satıft:a.rdan hiç bir "r alma- ı d Ü raalarsıruz. yem hır ~ o zaına .. 

Vali ve BeledlY! Reı.st Dr. LOtn Kır- dıklannı ileri sflmıekte, yeni bir mn uralar mağazalardan alm- niverıite ünvam taıı- kadar tecrübe etmediği 'bir ıahada 
dar, tramvay munablltuıın aekteye mııl, tlat mtırakabe komisyonuna yan ticarethaneler çallf~R•A bq~ıun1ttır. Fakat o bun-
u~maması için 1cab eden bandaj,,. emsal cetveli vermektedirler. teslim edllmiştl DUn bu kundu- • • 1 • • d "'• f d' dan ıu:e adeta utanarak bahseder 

diğer malzem,~~ btrelan _,!~~:: Komlsyon, kasaplann ~k 1 ralar stJkülmftf, malzemelerintn K!~!~rl:~ı~tve!ı~~leı=ll:adar ve~ EE d. b:..:_ı..! , _ _._ 
rlk edilmesi ~""4 g ec<;&• cetvelini yüksek bulmuş, ~ a 11 t .ı tl rl ö-..:1 lrU " ~ en un U.UlllU aırıandaa dir Ancak bu tekllfierden birinin ter- . ma ye .ua e g M.len geç - olduklarını g<>;Stermek tçln bazı duk- sonra saz çalmak kabir d d. 

lh.i l in hükftmetln muvataka\ ,.e bir emsal cetveline göre peraken- mlştir. Komisyon kundura satış- k~nlarda ıünıverslte tenlhcmesı., de iliv d m en... IY• 
c .. ç aı ıı: 1 ab ediyor tesblt tmlşti Et ' . cUnlverslte lokantası. ve saire gibi e e er. 
musaadeslnl m~rlk c Tram · um de et tlatlnl e r. larında ~t fiat usulü ihdas tabelllar vardır. Üniversite rektörlü- Halbuki unutmamak lazımdır ld 
~~it~~la:~f& Hulki ~~bir- satışlarında. on beş gün narh edecektir. ğü bu vnziyetten Belediyeye şlkft.yet k1rk ya,ma kadar eline kalem alma. 

~ç ~e kadar Anlt&l'aJ& giderek usulü ihdaa edilecektir. Tecrübe Kahve eli or etmiştir. B~~edlyece alAkadarlara ve- dığı halde bu çağdan sonra ite bat-
hükümetıe temaslarda bulunacaktır. mahl tinde ikame edilecek bu g Y rJlen emir uzerlne Üniversite namını layan ve dünyaca tanın b"'yük 

Milli piyango 
Eminönü Halkevinde 

çekiliyor 

MJ1ll Piyangonun be§lncl tertip bt· 
rinci çeklll3i bugün aaat 17,30 da 
Eminönü Halkevlnln konferans salo
nunda yapılacaktır. Salon ıstıyenleftn 
çeklllşi ta.kip edebllmeat lçln ıru.t 
16 dan itibaren halka a.çJk bulundu
rulacaktır. 

Bu çeklllşte dört tane 10,000 llral.ık 
büyük ikramiye \'ardır, Bin llra. ,.. 
daha yukan ikramiye bunan nu
maralar altı küre birden çalışt.ınla
rak her birinden ayn ayn top dü,ıl
rülmek suretlle tayin olunacaktır. 

Tevzi edilecek ikramiye yek~u 
357,132 llradır. 430 numaraya 12,132 
liralık tesem mükAfatı nrllecektlr. 

Amerikadan ithal edile

cek demirler 
Demir lthalA.t birllğlnde dtın mllte

addlt toplantılıı.r yapılmıştır, İlk top
lantıyı demir koml.syonculan yapmlf, 
Amerlkadan ithal edilecek demirlerin 
cinsleri konuşulm~. BtrllJı: idare he
yeti ile temas edilmiştir. BllAhare ıı
halAt taclrlcrlle fabrikatörler içtima 
etml3, demirlerin tevzi oeklJlerl konu
şulmuştur. Gelecek cum& g11nüne ka
dar ithalA.tçılar ithal edecekleri de
mirlerin miktar ve cinslerin\ Blrll~e 
bildireceklerdir. 

Balıkçılar cemiyeti 

kongresi 
Blıkçılnr cemiyeti kongttSi dün öıt

leden sonra Eminl:lnU Halkevl salon
lannda yapılmıştır. Balıkçılar, föra.
cat mevsimi içinde bulunduklan hal
de buz tedarik edcnıedl.klerlnden şlkA.
ye~ etmiş, ağ lpllklerlnln perde ima
linde kullanıldığını, halat bulm.~kta 
müşküUıtn. maruz kaldıklarını soyle-
mlşlcrdir. 
Balıkçılar cemiyetinin 5600 azası 

vardır. cemiyet, şimdiye kadar Hava 
Kurumuna 14342:> llra teberrll etm~
tlr. Mesnl rnporu okunmtlf, hesap
lar tedklk eclllml.ş, yeııl idare heyeti 
seçllmlştır. B. Klmll Abd~. B. İsmail 
Deniz, B. Sadık Uzuner, B. Zekeriya 
Glrlt, B. Kemaleddin Tıımukalp yeni 
idare heyetine iltihak etm~lerdlr. ---

Açılacak sergiler 
Şubat sonunda İnkılAp mllzestnde 

Belediye neşrlyaUle grafiklerini gös
teren bir sergi açılacaktır. Bundan 
sonra Tfirk temaşa. ta.r1h1ne dair bll' 
sergi daha. açılacak. bunu ırueclllk sa
natına dair üçüncü bir aergi taklp 
edecektir. 

ye .. Portsaide on bin çuva.l kahv&- t~ıyan bu glbl tabelilar indirilmiş- edebiyat dahileri vard an Mu h 
usul ne netice verirse ona gore n1n çıkarıldığı bildirilmiştir Ti- tır. k t ah J h F ır.. q w 

k~ 1 acaktır K · · u up seyy ı o n ranklm elli do-
hare .... o un · omısy?n, caret VekAlett, bu kahvelerin kuz yaşmd,. kalkıp ta kutba Kilmit-
narh !iatlerlni Ticaret Vekı11etıne biran evvel memlekete ithaline Bir karı koca tir. o yattan sonra kendisini kutup 
göndermiftlr. Veka.tett.en muva· çalışmaktadır. seyahatine çıkartmak istemiyen tn-
fakat cevabı gelince on beş gün- İstanbul gümrüklerinde 1300 giliz Bahriye Nazınnaı 
tük narh ilA.n edilecektir. çuval kahve bulunmaktadır. Bu Evlerinde yataklarında - Ben b~~ 59 Yllfında ge~ç bir 

U f
• 1 • +_ adamım .•• Nıçm Yatun kutba gıtme-

n ıat erı kahvelerin ancak 370 çuvalı .ı.ıt- ölü olarak bulundu me mini olacakm ..... dmıif ve yola 
Değ\nnenciler un fiatlnln art- tanbula çıkarılabilecektir. Geriye ı çıkmı~tı.r. 

tınlması için flat mürakabe ko- kalan kahveler yüksek faltle mü- Polis ve adliye hlr ktın koranın es- Amerikanın mt!4hlD' «Aktam 
misyonuna müracaat etmlşlerd!. bayaa edilen kahvelerdir. P1~ rarlı blr şekilde öli:mü tahkikatına mektepleri» nde 40, SO, batta daha 
Dün toplanan komisyon unun sada yer bulamıyan yükaek el koymuştur: Kc-eamustafapaşada fazla Yatta bir çok kümelerin bit 

O k 
' 

6 
. SünbUlefendi caddesı clvannda müs- bilmedikleri ecnebi lisan1arı öğren. 

çuvalını 104 uru.ştan 10 O ku- fıatli kahvelerin ne yolda ithal takll bir evde oturan B Osman ne, k .. 1 .. . · me uzere ransu:ca. almanca. ita). 
ruşa çıka~tır. Bu hesaba gore edileceği Ticaret VekAletinden knnsının bir kaç gündent:eri evden yanc• •11 1 d 1 . d 

km d kl k l dik -. panyo ca en erıne evam 
ekmeğin kilosuna on para zam- sorulmuştur. ~~tt:ı ~eı:tm~~uk~~a=:nçalın: ettiği görülüyor. itte Lord Lloyd 53 

masıııa rağmen de bir ses alınama- Yatından sonra tayyarecilik öğren
mıştır. Bu vaziyet knrşu:ında zabıta- mit, imtihan vermif, pilot vesik .. 
ya baş vurulmuş, urnlen cvt glrllmlş, alm11 ••• Halbuki bütün bunlar bizde 
kan kocanın od:ı.lıınndakl yatakta ,imdiye kadar süregelen %ibnİyete 

KüÇüK HABERLER 
* Dün ~leden evvel kongrelerin!. 

toplıyan Hama.mCJ.lar cemiyeti, idare 
heyetinin JaNUU deA1şt!.rml.şt1r. B . 
Muharrem Tokçaet', B. İsmail Ekin, 
B. Mehmed All Ak yeni heyete alın
mıştır. 

*Fatihte oturan Mehmedle Osman ölü olarak yattıkları görülmllştür. ne kadar aykırıdır. l 

adında btrt dtın bir alacak yt\zftnden Derhal alakadar doktor çn~nlarak Elli sekizinden ınra bir ecnebi J1.. 
kavga etinJf, .Mebmed bir aralık eli- cesedlcrl muayene edllmlt ve her iki- sanı. yahut baska bir it öirenme.ı 
ne geçlıd1tı blr demirle Omıanm b.- sinin <le zehirlenme neUcesl Oldilklerl İçin birisine taniyede bulunaams 
tasına vuraralı: atır surette yaraıanu..., tahakkuk etmiştir. Kan hocanın, bir size· 
tır Zabı•· ıı c -"' h yemekten zehirler.erek ölilmlert, bu- · B 

* Kızılay Alemdar nahiyesinden: 
' - yara yı e~.nw.ıpqa as- nun neticesi olarak milstaklllen otur- . -::: u >:~"? .onra mı? der, ha,.. 

tnnealne bldınnıf, cartht de Adli7819 duklan evde tnl>latlle kimsenin vazi- dı ogrend1Runı farzet. •• Ondan kat 
Kızılay Alemdar nahiyesi 1940-ı941 
kongresi 8/2/1941 eumartesı günü sa
at 16 da Glllh&n• parla methalinde 

vermlff.lr. yetten haberd:ı.r olamadığı r:eUcestne ıene istifade edeceğim ki. •. * Haydar •• Hüseyin lalmlerlnde vanlmıştır. Her 1Jd cesed de bir defa t,te fİmdiye kadar bu tarz diitün-

Alay JtOflr:ilnde yapılacağından, sayın 
A~alanmızın ı.stlraklert rica olunur. * Dilnkll lhracat yeltihıu 300,000 li
rayı bulmuıtur. Almanyay& yaprak 
tütün, Bulgartatana tlftik ve Portakal, 
Romanyaya kestane n lç fındık gön
derilmiştir. 

ikl arabacı. dtm ubah Vefa clvann- Morgca tcdkik edilmek Qzere tıbbı ce bir çoklannın elini aim baila
da bir ytıt tAışm&k meselesinden k&Y· adli milesseseslne gönderllmlşt.lr. llUflır. Böyle bir tdd~ k.:.ıasmd• 
ga eder1erken, o cinrda klmıtırctutuc 
eden HGaıeytn Kber, bunla.n ayırmalc İlk k 11· 1 • kalan: 
ıstemif, fakat bu müdahaleye tızan me tep mua ım erı- - Biz artık unumuzu eledik el .. 
Haydar, tabancasını çekerek k&nllr- nin kıdem zammı hakları ğirnizi de duvara astık. ' 
cüye a.tet et.mlf n kalçasından yan.- b h h l •• d k B ı k d uh-'-'--''-lam~tır. HAdl.seden haberdar olan :a.- e eme a O enece u e e e m ~ kırkında, 
bıta, yaralı kömllrcfiyü Cerrahpaşa İlkmektcp mualllmlertnın kıdem haydi haydi, ellisinde duvara aaJar, 
hastanesine kaldırmış, carlh ara.bacı zammı ve mesken bedeline alt alıı.-I Halbuki iyi ve üstada.ne saz ancak 
da tevkif edUmlftlr. cnklnn elli bin llrn tutmaktadır. Bu kırkından sonra çalınabilir değil mi? 

* Hongkong, Kanada, ıve Yeni 
Kontıa.nt memlelı:etıerlle yapılacak 
takas muamelA.tından gayrısı Merkez 
bankasına devredllm~Ur. İngiltere ve 
İngiliz lirası sahasına dnhll memleket
lerle tıcart muamelltın takasını Mer
kez bankası kontrol edecektir. Japon 
mallan müstemleke takMlle ithal 

Bu haftaki maçların 
programı 

olunacaktır, İstanbul futbol ajanlığından ı * Üniversite tektôrll B. Cemll Bil· 
sel dün akşam Edebiyat fakültesi son Şeref stadı: Saat 1 O Be§iktllf -
sınıf talebesine senelik çayını vermiş- Fenerbahçe (B) hakemı Bahaettiıı 
tir. Uluöz, saat 12 Beşik.taı • T opk.apı * Dün yapılan IJCyrüscter kontro- hakem: Ahmed Adem, saat 14 Ga
lunda on §Orör karnesiz çalıştığından, latasaray - Beykoz: hak · Sa 1 
Uç şoför numaralı kasket giymediğin- A k"' em. m 
den, dört şoför ııhh1 muayenelerini çı oney, saat 16 Fener bahçe • Ve-
yaptırmndığmda.n, bir şoför, otomob!.- fa hakemı Tarık Ôzercngin. 
Unde dlklz aynn.sı kullnndığındnn ya- Fenttbabçe stadı: Saat 12 Altın-
kalanınış, haklannda 1cab eden ecza tuğ _ Beyog~l r (B) h k . N 
zabıtıan tnnrlm edilmiştir. uspo a em· o-* Beyoğlunda Hamalb~mdcı otu- şı:_t Şarman, saat 14 ~ltıntui - Bey
ran y1nn1 beş yaşlannda Ziya isminde ogluspor halı:emı Şazı Tezcan, saat 
bir genç, evvelkl gece gıız ocağında 16 İstanbul~por • Süleymaniye ha· 
çay pişirmekte iker. ocak birdenbire kem: Scl!mi A1ı::a1. 
paUamış, Zly&, ytlzünden ve muhtelif Karaaümriik aabaaı: Saat 12 Da-

ye;~l~~!~~:~:;1:ğ~a~a~~~~t;[~ vudpaşa - Doğuspor hakem: Hüsnll 
ne kaldınlan Zl.ya., bir mfiddet sonra Savman, saat 14 F eriltöy • Fener
ölmüştür. Cesed, Adllye doktoru tara- yılmaz: hak.em: Halit Calip Ügü. 
fından muayene edilmlı ve gömülme- saat 16 l.tiklal - KaragUmrük. ha· 
sine 1zln verilmiştir. kem: Eşref Mutlu. 

Bay Amcaya göre ••• 

paranın ödenebllnıest 1çln 941 vurıyet Kırkına kadar ancak öğrenmek deT
bütçcslne on beş bln lira konacaktır. resi ... 
Mütebaki 35 bin liranın verllebUmesl •• 
için de sene içinde bütçe fasıllarında Evet. şu un eleklenna duvara yd-
tnsarruf yapılmasına çnlışılncaktır. mitinden hatti daha sonra assak._ 

Vali B. Lütfi Kırdar, llkmektep mu- Hikmet Feridu Ea 
nlllmler!nln mağdur olmamalan için n 
bu borçların behemehal ödenmesini 
temin edecek tedbirler alınmasını 
Muhasebe mudurlüf,'llne blldlrm~lr. 

Bir sarhoı otobüse 

çarparak yaralandı 
Edlrnekapı - Clhanglr hattında çn

llf:ın \'e şo!or Mahmudun 1dnreslnde 
bulunnn bir oto'bils. dün Sarnçhnne
başından Edirnekapıya doğru hare
ket ctt.lği bir sır:ı.da, kendini bllmlye
cak derecede sarhoş bir halde yıkıla 
knlkıı. yürüyen Hazım isminde birine 
çarparak muhtelif yerlerinden ehem
miyetli surette yaralanmasın& 8ebep 
olmuştur. 

Kazayı mütcaklp lşe el koyan zabı
ta memurları, hatanın sarhoo yara
lıda olduğunu tcsblt etmişler ve ken
disini hastaney knldınn1şlardır. 

•nrnnııuınunııtt11111uunn11u11111H• ... nHH111umı._ 

İnönü gezisinin tanzimi

ne başlandı 
. Taksim kışlası arsasında yapılacak 

dnönü ceztsı. n!.n tanzimine başlan
mışt1r. Simdi toprnk tesvlyesl yapılı
yor. Ayni zamandıı. yolun elektrik te
sL~tı için de şcbckC'nln döşenmesine 
bnşlnnmıştır. Bu ge?J, bütiln Takstıa 
kışlası sahasından Tabım bahçesine 
kadar sürecektir. Oezinln etrafı at!L"'9 
larla süslenecektır. 

İngilizler 40 bin balya 

tiftik alacaklar 
lnglllzlerle tıtt1k lhracatı için bll 

anlaşma yapılmıştır. Bu anlaşmaya 
göre, İnglllzler btzden 40 bin bal,. 
tiftik sıı.tın alacnklardır. Mallar t.
tanbulda teslim edilecek, paralul 
doğnıdan doıtruya almacktlr. 

~s fi, ~ l 1/~v 
. ~~Jl~ 

y.// 1 "'. (J!) 

_ cKı~ aylarmdııyız-
_ cNezle. ~rlp nıevslınl... , - •Halbuki bay Amca. dal demtror,I ... cŞuna blr. palt.o tedai'1klelı.M 1 

den12i dem.17or. paltosus ~- B. A. - Dostumuzun &lAkaam~ te-
' oekk1lr ederim amma ben d• ona 

benim. Clb1 dola§D>umı tanı1e ede
rtm.. 

- 1 ... 
B. A. - İhtlklrd& bu usınhk. ..

de bu zQlilrl.ltık Yarkea belkl 111 
rararı •. 
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Bahama adasında nasıl yaşıyorlar ? 
Sevdikleri ve hoşlanmadıkları şeyler 



"Şerefinize,, yerine 
"Allaha ısmarladık,, 

G eçen aJqam bir blralianede otururken yanımızdaki boş 
masayı bfr gfııç kaftJesl ~gal etti. Yerleştiler. Biraz sonra 

l>lraiar geldi tık dilblelerl blrlblrlerlne doğru kaldırıp kimisi 
WJalıa ımuu'Jadıku .tfmfst «Elveda» diyerek tokuşturduktan 
80lll'8 yuvarlaclılar. mç biri, içkiye başlarken Adet oduğu gibi: 
eŞerefi Alinlze!ı> yahud cSıhhatJnize!:o demiyordu. 

Gençlerin 1çkf başlangıcmda yaphklan t»u yenilik evvelA 
tuhahına gitu, fakat sonraaan gayet mantıkt buldum. Çünkü 
insan aŞere!i Allnize!», yahut oŞereflniıe!» diye fçk:lye başladık· 
&an biraz sonra fena halde sar~ olarak ayıkken hD.rmetkAr 
olduğu ~erefi ihlfıl edebilir. cıSıhhatinhe?» cllye bqlamam.n ise 
hiç manası yok. Zira içki ne kadar temenni edilirse edilsin, niha· 
Jet sıhhati bozan blrşeydir. Anc::k stıt içerken ıSıhhatfnize!:ıı de
mek yerinde bir temenni olabilir. 

Halbuki içJciye «Allaha mnarladık!• 9kile başWn.ak gayet 
mantıkidir. fçmeğe oturanlar ~ bfr mantık ve aklıselim kalde
linJn dikiş tutturamadığı .sarh~hık lJemine doğru harekete ha· 
arlanıyorlar demektir. Ve masaya hemen hemen milsavi bir 
aklıselim ile oturanlar biraz sonra sarhoşluk Alemhıde katede· 
ceklerf mesafeye göre, blribirlerindcn aynlacak1arda. . HeJkes 
ayın derecede sarhoş olmnz. Blrl on düble bira lçtıği .. halde 
hcniiz aklıselim nbtımmda bağlı dururken öteki beş dublede 
Jpleri koparıp ufuklara do~rru açılır. 

Bu b:ıkımdan içkiye başlarken arkadaşlann blribirlerlne 
ıAllaha ısmarladık» demeJeri pek yerinde buluş. «Elveda» ya ge
lince bu, içki içenin sarhoşluk denizinde süratle açılacağı~ ha· 
be · b' f"'"rcttir. Netekim ~anınnzdaki masada biraya 

r uren ır s-- . .. .. d"bJed 
ıEJveda!n diyerek başlayanlardnn biri daha üçuncu ~ e 
yüksele sesle şarkı söylemeğe ~bbüs ettiğinden birahanenın sa· 
hib. k d' .· üzcn"nde· «Harirten oı:arJa okumak memnudur!» ı en ısıne, . ,. v • • 

ciiınlcsl yazılı bir tabela göstermek mecburiyetinde kaldı. ~ıncı 
düblcdc ise arkadaşlan onu evine göttirmek üzere dışan çıkardı· 
lar. Bu tabü bir ikıbettt. Çünkü kendisi daha masaya oturur
ken aklıselim ile ,·edalaşmış bulunuyordu. · 

KUŞ BAKIŞI: 

Fransız Milli 
Meclisi 

Bozgundan ııonra Fransanm 1dare-
81n.1 eline alan mareşal Pet.nln yanın
da. mQşavtr olııtnk B. Lnv:ı.ll bulundu
ruyordu. Her meselede ona. danışıyor 
ıre Laval'in t1kr1nl almadan hiç bir ka
rar vermiyordu. HattA yeni kanunu 
esas! ile kendisinden sonra Laval'in iş 
ba.§lila. gelecetın111An etml§tı. 

Bir ay evvel mare§al, Laval'iıı Fran
sayı tamamen Alman nilfuzu altına 
IOkmak için çalıştığını gördü ve der
hal ~ Ba§veklll kabineden çıkardığı 
gibi kendlslntn haleli olac:ı.~ına dair 
kanunu es:ıs1de mcvcud mnddeyi de 

General 
Metaksasın 
son günleri 

Hastalık nasıl başladı· ve 
nasıl bir seyir takib etti?, 

Müteveffa BQ§vekilin 
ölürken aon aözleri ıu 

oldu: «O midim 
Yunanlılardadır» 

1lgu etti. Mar~ aynl zamım~ hnl- Sabık ;Yunan Baıvelciti general 
bn temayülünü anlamak 1çln, icabın- Metaksasın •on günleri hakkında ıu 
da .tJ.k.lrlerln1 sormak ilıt'rC', cM!lll mütemmim malUmat alınml§tır: 
meclis> namlle bit lsti~are .medlsl im- Gencnıl Metaksasın, rahatsızlığı 
rutmuınn tarar verdi. Geçen hafta - 1.. .. d · · •· ı b 
b karnr btr kanım fCkllnde re.mıt ga- o umun en tam yırım ıun evve e· 
~ede çıktı ve Millt mecUs Azalan lirmi~tir. 1 kanunusani günü gene· 
tayin edildi. ralin isim günü olduğu cihetle, B. 
Ne~redllcn kanun alıkAnuna göre Metaksas, Yunanistamn dört tara-

ıMllll mecllst p:ır!Amentolar:ı. benze- hndan gelen yüı.lerce heyetin teb- ne kabul etmeksizin vaktini yatağm·jba§vurulmu§tur. Giridden tay 
mlyecek, tamamen ist.lşarl mahiyeti riklerini kabul ederek aaatlerce d · · · 'J I ] l Yar 
hatz olacaktır. Meclis yalnız mar~şa- ayakta durmu~ ve nkşama doğru bir aı1~rm!~tır. b .. - lı eda ~-~ele e.l~tinhaya gf"len Yunani 
lm sorduğu meseleler hakkında mut:ı- b d.. . h. . . G 1 a ısesız geçen u uç gun :r.ar- tan aıı:ı ngı ız ava kuvveti . k 

General Metaksas kral George fle birlikte 

lAa beyan edecek ve kaU tlr kanunu aş onmC!ı . ıssetmıştır. enera fında hasta, iyileşir gibi olmuı '\'e 1 mandam genenı.1 Dalbink cfı .1t~ esası Ul'ın ediUnceye kadar çalı§acak- Metaksasın ıı.ılesi ve doktorları bu 26 kanunusnni cumartesi günü umu· !Akdeniz filosu ıocrtabibini 'd bngı 
tır . .Azası muhtelit halk sınıtıan mü- baş dönmesine ehemmiyet verme- .. · H b' 1 · b . d f e era 

messlllcrlnden, eski mebus ve Ayan- mişler ve hunu o gün hıssettiği yor- ::a::::ra~n~eoda:;ndne k:~rc~e;ıb=~~Y; ı!~!;:!t~~tik~~~i:0~;:~ru dnn, Belediye meclisi dzalanndan, lllm gunluğa atfederek kendisine istirn- rek birlikte ça1ışmalan kararlaştml· disinc bir serum zerkctmi" ve en 
Te ten sahasın~a mevki ~:ıh1bl kim- hat tavsiycsind, bulunmu lnrdır. tı • b' •

1 
I h • Yep 

selerden terekkup edecektır. Meclisin Filhakika, genernl Metaksasın, mış . .. .. yen.•. ır a et c astnyn bol miktnrd 
bir reisi, 2 ikinci reisi, 4 kiıtıbl buluna- b'"b ki . • . .. 1 d·-· d • Fakat cuma gunu ak§nmı hasta· oksı1 en ele '\'ermiştir. 
caktır. Milli meclisin nerede, ne za-

0 
re· .. erının 1>:~ ~ eme ıgıne au nın ateşi, endişe verecek bir ıe- Bu müdaha1elcr üzerine h 

man toplanncngı, içtima müddetinin baz.ı _al~m.~tler g.o~u.lmekle. ~er?ber. kilde tekrar yükselmeğe hS§lamıştır. Ba~vekil kendine gelmi .... a:t 
ne kadar süreceği m:ıre§al Petaln ta- ertcsı gunu kcndı ını daha ıyı hıssct- Doktorlar, hRstayı muayene ederek 1 rengi avdet etmi,, nabızl~n }~z~~u 
rafından karo.rl:ıştırılacak~ır. Müza- miş ve zevcesinin ~iddctli ısrar ve bademciklerde tekrar iltihap toplan· da ; 80 den 108 c İnm~tir. F : 

1
1 ba 

kere lı.lenı olmıyncak, znbıtlar devlet ricalarına rağmen dı§nrı çıkarak ka· dığını gö?11ü ı.er ,.e ailesinin de mu· salnh, manlC3ef geçici idi. Ce:ernl 
reisine gönderilecektir. De\•lct reisi rargahı umumiye ve makamına git- vafakatı ile Vıyanndan me .. hur pro- ı - .. 

1 isterse bunların neşri Jçln Wn tere- · r M'"t k"b ·· ı d l " aa ı gunu saat a tıdan sonra koma 
b111r. Nazırlnr mllli meclise dahU olup mMış ırk. u heah ıt' dgun elr.he h~enedra fesör Eckenerin tayyare ile cclbedil- haline girmiştir. Kendisini hayatta 

Ü eta sas, aı a ın c ae a ısse e- · !" ·· ·· ) d' F k ._,1 .. m zakereye iştirak edebUlrler. k b h l k d mcsıne uzum gormu~ er ır. a at tutam en yegane ııcy, kuvvetli bün-
Kanun çıktıt:ın sonra mareşal mllli re sa a tnn gece yarı arına 8 ar bu sırada hastanın halinde ııalah be- . · "d' 

k .h "'d B 1t·ı tt l)esı l ı. meclis azasım tayln etml§tlr. Bunfar ıırarga. 1
• umumı ~· ıışve a e, e lirdiğinden Alman profesörünün Vaziyet bu şekli nlınca, Atinn baş-

188 kişidir. Içlerlnde zlr:ıat mensubu, ve Hnrıcıye neı.aretınde, Kral, \ e- daveti tehir edilmi~ yalnız profe.-ıör · k .. hl k k 
Şevket Rado sannyi, ticaret fı.lemlne mensup olan- liahd, askeri rical ile yorucu mesai· Ecken~re hastalığı~ &razı • ~'.5 o:osu, gunn nrını lb ç~·.fr~~ 

, 1 ! lar, serbes sanatı ar ertıabı, akademi sine ve rnüş verclcrine devam et· lcib d ·i . .. • acy:rı ve 1 ıçın astanırı yanına ce e ı mıstır. "·----·••1111ı:u~rııt111r••~nu~oıuuu111nunuınıuunnuunr~·u• ' 
1 

aza.smd:m b:ızılnn vardır Mıill meclis · t" ta e 1 ~n teda\'J usulu telgrafla Başpiskoposun hastnı.ın odasında . ~t~~ ~t~~l j :ı.zası tayin edilenler 1çl~de eski me- mıf1~·haş d<>nmesinden on gün geç· bildirilerek fikri ve mütnlaası sorul- görünmesi, derin bi:r kessür uyan-
4 () ~ busan meclisinde sosyalist, radikal . . G Ü •• B k'l mll§tur. dırm~tır. Hastanın Zt;vcesi kızları ~---- 4 

0 0 o o sosyalist partisine d:ılıil birçok kimse- mıştı. ~n ~uma g ~u ~şve 1 
• Alman profesörü, derhal telgraf. akrabaları ve yakın mesai 'arkadn : 

<i> ~ .. ~ ler bulunmaktadır. Milli meclis nzası ansızın bır rahatsızlık hı setmış ve 0 le. cevap vererek Yunanlı mesle'kta"- l h"" - h'· .. wl w b sl§ L..:ımır.111_ .. __ • k f arasında en tanınmış olanlar. şunlar- gun ı ısya a ı evın e ıstirn at e • lan tarafından tatbik edilen tedavi ı d H k d' 1 • .. K'f' d k' · d • • h t ~ arı ungur ungur ng am&ga ~ 
11

• Garı p re o r ar dır: meğe mecbur kalmıştır. Fakat Ba§- usulünü tasvib clmİ<ıtİr. mık~·~. ıah. ~:.ta, en ınGe ge clmMıye-
lsl k"J.i · • d d' k '"' re gun ._ .... arm~br. enera e-".ı"~ da bütün ve tlç saatte 6000 de!ıı. dJzlnl bükmeğe Sosyalist part umumi ktıtibi Paul ve ı n ırazıyetin e en ıve verece General Mctakeasın ııhhi variye· taksası ba d K 1 'k" • Şln•dlkt """' b..,....ıı>cın aft k ı ot Faure, eski oosynl~Ucrden Frvssard, hio bi, al5mey yoktu. Bu ikinci ••· tinde befücn oalAh 26 k&nunu,..; G n ııucun •. '" . '-.ne.o düna.yı hayrette bırak.an cihan re- m:r d~ztnf =~tt~· 103 defa bükeblll- radikal sosyalist meclis grubu reisi hatsızlık da gprünü,,.tc zail olunca, - .. . . . eorgc saatlerce kalmışhr. Bır ara-torknn:ı şimdi kimse nUl.k:ıdar olılla- Chichery ve bu partiye mensup Ge- . • - l . d pazar gunu de devam ctmıo. aılesı lık general Metaksııs kendine gel

makta .. _,.,. gnrlp ı•yler dly• ,..nıu. 80 kilo &tı<!>k ne 39 defa sat o ..... Bonnet Lamourcuıc Misti" "'"'"''"' ve pam gun en ~ Üc müdavi dokıo,Jenmn haotanm ""•· baoucundo Yunan Emni}'ot 
bakmnktadtt. 1899 oeneslnd• bütün •• 

41 
defa ooJ aynJlun" ~ ldlo mklet akademl azaşindon Abel Bo~nara, pi: makamma celmk çal'?"!''· m""' tamamilo iyil.,.,.k h•ftaye vazife- miistepnm gfüünco, ona dönmk, 

dünyada Vlyanalı Dauthage diz bük- ~:.ı.:.~:. ağ" 19 
defo aol aynğ>m yanlst Cortot, albay de la Roôque, eski "'1ı'ôdk'!a"n' ka~ul etm'§l~... k ai ba,.na dönoccğinc dai• ümidle<ôni - Demek hio bi, ümid kalma· 

mek hususunda cihan rekoru yapa- Otuz yedi buçuk kilo &ıklet lle iki Berlln sefiri Franço!s Poncet, J:ıcque . . . anunusa?.ı .. pazar gunu, en· kuvvetlendirmi~tir. Fab.t maalesef, mı,. Anlıyorsun, Ben kendim için ta 
.. buy"' u-k bir ~öhret '·--·n"""tı. Bu dlzlni birden 300 defa ve 50 kllo sıklet Doriot, Je:ın Montlngny mUU meclls dısını mezara gotürecek olan rahat- bu ümidler pazartesi günü baılıyan gam "cm O 'd' v 1 1 d 
.. "' ~ --Y d 27 rı. 44 b 3? 1 k .. .. .. d f b .. · • • J cm. m1 ım ı unan ı ar n· adam saatte 2200 ve 1kl saatte '4200 Ue 67 deta bilkmüştil. azası arasın a yan, me us, .. " 812 1 • uçuncu e a a~gostermıştır. yeni kriz ile hoşa çıkmıştır. dır. 

ziraatçı, 17 ticaret e sana~·ıcı, 3 mus- Bu defa general Metaksasın !badem- z d"ld'W• .. b d "k , ı;:.,. ı te 
J k 1 21 b b - - .. anne ı ıgıne ~ore. a cmcı - oc3z erini aöylemiıı ve ruhunu te$• A ·k A ad t mobı·ı ı"malı· arttı 6 eski asker ve baıır1yeı1, 16 ame1e • .. . • . er e ı ı t aptan .. ana .. anpn to .. - ·m etmiıur. m e ec , ser es sanayı mensu u,, cikleri §İ!!miıti. Derhal çagınlan 

1 
d k .. 

1 
ih .L L L li 

rnerı a Ve VrUp a O O "'ndlknlon meNubu, 7 küçük sanat Atma .~?.'ve"'''" kulak Ve burun ,;nJo" gen.,al Metabnun m;d.,m- Gcnaal Meıalwum ölüm hab"i 
Amerika, Almanya ve Rusyada oto- safe A.lmanyad:ıki otostrat denilen ertıabı ve amele, e eski muharip teş- P~~fesoru., B._ Ge_orgo~~lo~, Baıve-ı deki eski ülseri faaliyete gctirmi§lcr, cephede harbeden Yunnn kıtaatı 

mobtı ımaıı akıllara durgunluk vere- .YOllann tullert mecmuundıı.n tlçte birl klültı Azası, 9 r:ıhlıı, politikacı vardır. ık~lın. b.nde;ncıklennde m~ ıle karışı.k ve baraaklarda fiddetli bir nczfe se- İirıuında derin bir mı:ıtem ve tecs-celı:: derecede Uerlemfştir. Bütün dlln- derece.sinde uzundur. .Mll1i mcc.lls 1stlş:m surette rey ver- bır _ılt.ıhap mevcu~ oldu~~nu teıhıs bebiyet verm~lerdir. Bunun lizerine ıürJe karplanmı:ıtır. Cephede açık 
yndn bir senede yapılan otomobiller Amerika müttehJd hükQmetıerl mekle beraber Yercceğl reyln Fransa- etmıştır. Bu te~hıs mucıbmce ha- tabasa iki defa kan verilmi,; fakat yerlerde toplanan kıtaat, istirahatı arlı::a arkaya bir araya getlrtıeret dizl- IU1'.ı:lalnde kullanılan otomobillerin nm takıp edeceği politika üzerinde azı demciklerin ameliyat ile çıkarılma· bundan hiç bir netice alınmamııtrr. ruhu için ayinler yapmı§lardır. Ay;n. "'°'' olsa kürelnru ihata odecek bı. =:.•;.=-.,!•:~~· :::.=,; ook t~lr yaprn= bekl.,,.eblllr. Yeln" "icab ed'yo,du. Fakat bad=cildc< Erı.,; ••I• RÜnU yine "'"'"") Me- l<rin hitammda m«n•imc ,1ya,.t 
kuş:ık teşkll eder. Avrupndakl otomo- Jstllısall derecesine nazaran birkaç se. ~~:;~e~i;:~~~~e ce~~i~e:~~~ fevkalade §İşik ve kil.t1!hap]af}:~ı ol· taksasa ikidefa kan 'Teriimi~. fakat eden Yunan komutanı, teessür ve 
bll trbstlerinden yalnız btrln1n birse- ne. sonra Rusya müstesna bfitün Av- kilde çalış:ıbllmesınl şüpheli blr halel masından ve Ba~ve ı '".ya§ ı u un: hastada üremi de ba§ladığı cihetle, heyecandan tib'eyen bir sesle: 
nede imal ettiği otomoblller Oo mllyo- rnpada kullamlan otomoblllerln "'"" koyrnuıtu• rna•mdon dola,.., amoloye> ıehhkdi bu kan vcnnele<foden hi• notico - Büyük tefi Ayni iman ve 
nu buluyor. Amorlka mOttehld hükdmetıerlndo . olobili<di. Binncnaleyh bu vaziyette almm•m•Jhr. lıtc gen..al Metak.au ha..,Je ile hube devem edccoğimfao 

Bu tröste dnhll .tabrlkıılar senede kullanılanlara t:ılk olacaktır. S I k .. • /yapılacak en mı.inasib müdahaleyi ölüme aürükleıncye ıebeb bu üremi and içiyoruz, deyince, sıraya dizil· 
!00 ••• lllJyen!k cOnde 10,000 oWrno- l)• mlfynn oWmobllln ''"" bedeli atı ma uzere Amerı· tayin ioin A~na ünivenit.,i ob ile ülmdon müıevclHd ne 'f 1 • miı Ölan binle<co Yunan ubit va 
bla çıkanyor. Yirmi dört saatte t~~rl- yedek 1Uetıer1 hariç olıırak biünr buçuk kaya gönderilen tablolar I profesörlerinin ve diğer rnütehas· tur. 7.l 0 mu§ eri, •emalara yübelen .... 1.mk~r b'ır 
talnrda nmele sekizer saatten uçer mllynr Tilı1c llrnsı tut:ır ki d yanın 6 ( sıs doktorların iıtirakile bir kanııül- H -ı·· d it it . . ..... u 
Ceklp) olarak çalışmaktadır. Bu he- en büyük blr müessesesi sayılan Al- Şanghay AA.) - Reuter: 

1 
B k .. 

1 
astayı o um en urtarma ıçın ıesie: 

a:ıpla her sekiz buçuk saniyede bir manya devlet dem1ryollan &enellk: Avrupanın Almanlar tarafından İş· tns~on. yapı mıstır. u ?nsu tasyon kan vermelerden ba~ka fennin gÖs· -· And ;çiyoruz, cevııbını '\'ermiJ-
ot.omo'bll yapılıyor demektir. Bıı fab- hasılntının dörtte üçüne müsavidir. gnl edilen muhtelif yerlerinde bulu- nct~~rıde, n~ı.fe sebebiyet. ve:me· terdiği bütün çare ve tedbirlere de lerdir. 
riknlardn 170,000 amele istihdam ed1- Amerlknda kadın ve çocuk dnhll ol- nan kıymetli tnblolnrın satılmak l m.r-k tçın amelı~attan va:g~çılmıo ve • • •----------

duğu hıılde her b~ nüfusa bir otomo- .. Vlad' t k 1 •1 A . yalnız: bndemcıklerde ıltıhaplanan 
Uyar. bll isabet e•-ektcdlr. A.vnıpada dahi kuzere .. d .v.olds.~. hyobu 

1 
el mcrı- ve kabaran kısmın yarılarak temiz- A d k d ı Tröstün bir senede yaptığı otomobll- ...,. ·aya gon en ıgı n l!'r ı t 1 · 

Jer nrka arknyn dlzllccek olsa 9000 ki- her beş yahud dört insana bir otomo- Al 1 A 1 "k d .. a J nmilı.ş lır. lenmcsi münaırib görülmü§tür. vr up a a a ın ar 
b bil isabet edecektir. man nr, t antı r.nızı ng ıı. e- F . b' b . 1 k d k 

lometrellk bir mesafe tutar k1 ıı me- rin ablokası altında oldui:'ll için şark ecı ır gara ~t C3erı o ara o -

yolunu tercih etmek mecb r'y t" de j torların bndemcıkleri çıkarmamak 
Mirascı araştırılıyor kalmışlardır. u 1 e ın suretile önüne seçmek İstedikleri erkeklerden fazladır 

nezif, maalesef birkaç gün sonra İngllterenln büyük tersruıe 6nhlple- asker olduğu, Frnnsaya gittiği an- Gu"nu"n başka hir sebebdcn, vnktilc general 
rlnden ve sruı:ıyt er.babından Vikont ~lm!.§tır. Ansik]opedisi Metaksasın geçifrniş olduğu mide 
---ess rreçende o-ımü,, ... , oğluna Frnnsada yapılan tahkikatta dell- "l . . k 1 d ·ı . 
... ..,.., "' kanlının 24 mayısta blr bölfiğe ku- u serının te rar açı masın an ı en 
!,660,000 İngiliz lirası sent:t bırakmış- manda ederken harp meydanında öl- Amhari dili gclmi§tİr. Doktorlar, iltihaplanmış ıır. Varisi bulmak için ynp,ılan ara,,- b d 'ki k J 
tırmalar uzun müddet net.ce verme- dilğü meydana çıkmı§tır. Ştmcll bu bil- Habeş imparat:>rıı Ambarı dlllnde a ~mr:ı eri ynrara temiz emeğe 
1Dlştlr. Nihayet Chrlstopher Fumess yük &erveUn ba§ka ml.ra.reısı olup ol- bir nutuk soylemlş. Bunu Necmeddln karar verince, general Metaksas, is· 
adınd:ıki bu gencin harbin iptidasında madığı ~tınlıyor. Sadak dünkü başm:ıkalcslııde mevzuu ter istemez, evinde istirahat etmeğe 

Yalnız Bulgaristanda erkek nüfus 
kadınlara nisbetle fazladır 

bahsedlyor. me-cbur kalmıştır. General Metaksu 
Amharl dlli, Habeşistanın Ambara tehlikeden bihnher, hasatlığını •o· ~tlletler Cemiyeti tarafından har- 665 bin erkeğe mukabil 88 milyon 

eyaletinde en s:ı.t şeklinde kullanıldı- ğuk algınlığına atfediyor ve kendi- bin iptidalarında hazırlanan dünya 802 bin kadın "ardır. tı için lmıtni de ornd:m almı:tır. Ev- . • • d . . nüfusuna dair istatistik geçende n~· 
San ta F e nin güzel kızları 

Cenubi Amerllı:ada, Arjantin htıkd- m1n eylemek 1ç1n toplantılar yapıyor- velce Habe§lstanda en tazla Ironuşu- sını zıyaret e en meıaaı arlc:ada,larıle dil B 
metinde Santa F~ isminde bir tehtr lar. Bunlann a!"Umda Moro Lejan ıs- lan habeşçe yahud ghez lisanıydı. ıaltala~rnk: re · miıtir. u istatistiğe göre yer 
-rdır. Bu •ehlr, kadınlarının güzel- m1nde cilzellitıie mCf}ıuı blr artlst bir Şlmdi bu yal ız dl ı bl dU la k M"'h' b' d ... 

1 
b' • • yüzünde ladınlar erkeklerden fazla· 

,,.. "' ır ttık aö I ' n n r 
0 

ra - · u ım ır ıey egı ' ızım rı· dırlar. Binaenaleyh ehcriyet kanu· ııı.ı ile m~urdur. Santa. F~ kadınla- toplantıda harareW b nn Y er- almış, onun yertne 1300 Ylhndanberl bi çocukların bademciltleri ıiımeıi 4 • 

Avrupada eıkek nüfuıu kadından 
fazla olan bir memleket vardır. O 
da Bulgaristandır. 3 milyon 1 19 bin 
Jtadına mukabil 3 milyon 15 3 bin rı umumiyetle alyah saçlı s1yah veya ten Ozerlne atcı edllmle ve hatttçe Amhart hAklm olmnğa ba~lnmı§ ve ol- ad tt-' d' d nunu kabul etmek lazım relırse Jca-

toyu mavi gözlil, pembe beyaz, çok yaralanıD11tır. Derhal yapılaıı tahlı:i- muştur. e ır, ıyor u. dıalann hcrıeyde hlltim oJmalan 
lllfitenaslı> vücudlildürler. Bu aebeple Jı:atta .sllA.bı atanın eenç kızın .bir Aşığı A.mlıarl, t.ı.pkı gbeı ve hlmyarit gfb.!, General Metakıaa 21 ikinciki.nun ica'bcdCT. A'merik.ada erkekler daha fazla· 
cenubi Amerllı:ada nkit ve hali ye- oldutu ve onun yabancılarla evlenme- aemltik <-samt) d1llertn cenup gru- pazartesi ıabahı uyandığı zaman M la F d 

41 300 
POO Ü· dır. Amerika Birleıi.k hükumetlcrin-

ıtrıde olan herkes Santa Fe'd~ bir m le taran.ar olma&ına maralı: atq ~t- puna da.hUdlr. Bugünkü cüııdc, arap- ümid ettiği cihetle, tamanüle iyileı· •. f ese 
19 

ra;sa 8 

900 
OOO. le nk de 60 milyon 638 hin kadına karp 

almak ister. Şimdiye kadar yuz binler- tıtı anJaoılmıftır. Carth yablanmıftır. çbadan .10nra, aami dlUer ııJle.ünln en m·iı bulunacağı yarde vücudünde ~~us?." :;01~;0 • k• d d er B' 62 milyon f 37 bin erkek vardır 

900 erkek mevcuttur. 

• gOıel santa n'll kız yabancılarla Mora LeJan flmdl hastanededir. !'ab.t ~zn:nıretu :rv:u~j Lt\rat9eaf hattl hafif bir ateş de vardı. Artık haıta- 7 Yk~ 
1 

• k 1kl 8 dın b: buu Japonyada erhldcr pek az laz.1adır. etlenmiş ve başka memleketlere &it- hastaneden çıtar çıkmaz mücadeleal- •··•~-:.va~-ınıır ·•·· eanJ.aAlt ~51ın hahyli lık geçici bazı aalahlara rağmen me- •u~~t e.
1 

a ınf arl erde e;_t.en Alımr : 34 milyon 73.f bin erkek, 3'4 milyo~ l n. devam tdeceğlnl söylem~tır. ...-uuı - -... auc c ez ..• k"b b 
1 

T" çuır; mı yon az a emeır; ır. an 
520 

. 
llllft r. dili tarzındadır; yalnız bunr. birkaç tum aeyrını a 1 e • aı amııtı. ıtre· yada (Avusturya da dahil) 7-4 mil· hm kadın vardır. Şehrin belediyesi bunu na~,:- hart 1Ibe olunmuıtur. mel)M""rle ~~n,ık ateıın .de~a~dı, sedne- yon 827,000 nüfusun 36 milyon Kadınlar neden dah .. fazladırlar"' 
bte alarak 15·20 yaş arası!llM'oAl b - Japon muhacirlerine h • • ra etaıu;ası pazartcaı ~nu. e o •- ,.27,000 ı' erLek, 38 m·ıtyon "00 M·ıı 1 C .. r 
.__ beledtyeden 1z1n almac:iıJı:ça aş- G ez dılı d d k - b t "" I[ ., ı et er emiyet'İnin brö .. üründcld ~ ıa t k J an an ışan çı mamaga ıc u e - b' • ._ d d 

8
. I h ._ d ) le .. bJartıe evlenemlyeceklerlnl laı.n e - evlenme üzere apon · · B ü • B k·t ını ııı;.a ın ır. ınacna ey u ın ar ra amlardan bunu anlamak kabildir. 

... emlekettlr Habeolllerin bu dU1n1 •Ch!z, gheze, m~§tı. unun zerınc . aşve 1 ' mc· er1-cklerden t m·ıl ·on 973,000 fazl• t iki aı.tJr. Santa fi sıcaı. m · - •• d ·ı· f ıueze. auretinde :ruanıar da olmu'"- sıu arkada~lannı nezdıne davet ede· ... . > .. ıstatist er gösteriyor ki kadınlar ..... ıoın mıan .... cabuk eocuk- kızı gon erı ıyor. lar. Rab•-ıla ba, eatl •• w. •ek vai;yeı hakkmda ma!Gmat al- demokhr. . "'keklerden daha mukavimdide" lütan genç kızlık çağına. geçerler. 6 (AA) - Celebcı, Ca- J M ı· F d d 
Burada izdivaçlar ekseriyetle 16-1811Y.~ T50k>'o ._ A:_-nın cenubu ıar· dllc:Ur; U1nı dill membeslnded1r. Mlltı- dılttan ıonra kendilerine direktifler talyada -42 milyon 918.000 nü· ese a ransa a oğan 100 hin 
arasında olur BeledJye yasağı ....., va, uma .. a ~e ~~a. k 1 d dın d!>rdünc!l uırlanndan yadigA.r vcrm~t-i. fusun 2 t milyon 67,000 j erkek 21 çocuktan ancak 90.962 erkek bir 
edfnce zengin. yabancılarla evlenmeğe kisindeki d;ier ban mı~t~ 8 

ar ~ olan ~= ~~rt~ıg~ez·e~- 22 jkinciknnun 111.lı günü, doktor· milyon 849,000 i kadındır. Burada yaşına varabiliyor. Kız çocuklardan lıamrlanan lazler bir care ııwmu,ınr, bulunan Japon muhacfrl•nrun talebı :=~;., ,ııJ..:,~. Onuncu a !,,,..,: I~'· h.•~tanon ilt;haplan'!'" ?"d"'!'. kadonlann cberiyetl daha az 
0

). ~e 92,838 i bi, >•~na. ""'Y•'- 4? 
llihlrden kaçarak b~kll memlekette üzerine ve Hariciye Nezaretinin mil· ghez cenuba intikal etml§tlr. Arapça- c.ıklerını yararak temıı.lcmı§lerdır. makla beraber yine 782 bin ki- yasında 74,988 erkege mukabil 
.. ıenmep b3flam,.ınnru. d ;ı d • n bdmlu emri· ya ynkm bir dlldı.. Genml Metak..,, bademcikl.,de oilik bi, fazlaJ.k va'd'" Belci· 76,361 kad•n 'o'd". 75 ye~nde 

BeledJye bunun ü.zcrine Jzlnslz ya- saa es e enız a§lzk(l h • l l hasıl olan irinler temizlendikten aon- '--da 8 mı"lyon 804 hı'n 500 nu'"fu· 23. 766 crkegv e karsı 34,621 kadın bancı memlekette evlenen ınıann al- yeti tarafından mc r mu acır er e ======-========== Ka 

ltrt hakkında takibat yapacağını 11~n evlendirilmek: üzere b?J mıntakalara * Kadıtlly HalkevJnden: Kadıklly ra, h~inde bir ~al8:h .duymuı ve tit- sun 4 milyon 1 1 O hin 900 ü erkelt, bulunmaktadır. 
~tir. Yenı karar genç kızlar ara- b. le genç Japon kızlanndan mli· Haltevl beşinci resim ııerg1s1ne tıtirak remesı de hsil~tır. Çarşamba. 4 milyon 19 3 bin 600 Ü kadındır. Bundan çıkan r.t'tİc .. .şudur: Zn) ıf 
::da b{lyük heyecan uy:ındırmıştır. 

1

~r kalabalık kafileler ıöndcril· etmek .tsteycn Kadıköy r~n perıembe ve cuma günleri, hadiae- Kadınlar erlcekJerder ~2.700 fazla- cins denilen hchnla- hakilcatte u-
nta ~ kızları belediyeyi protesto re. .ep Halkev1De Jnüracaatıan. aiz l'eçmiı, Baıvekil kimseyi nezd;. 

1 
dır. Sovyet Ru!!yede 81 milyon ı lıcckl:rden daha lı:uv ... ·ctlidirlcr. •t.ıneıı: ve kar.ırın değişt1riln:esin1 te- nuıtir. 



Sahile 8 

HER AKŞAM 
BiR BiKAYB 

Hem eskim, 
Hem yenlmsln f ... 

Kemaleddln Sengil gazetenin llln-ı çen tadmlaruı haller1nl ttcWk ~t 
ıar sahifesini tekrar tekral okuduk- f11 R. R. O. O.' J1 ~~-
tan sonra, kalktı. Masasının baflll& V• fırladı- , 
geçti. R. R. c. c. rllmuzuna daktilo U. ••• / 
fU mektubu yazdı: - A... ı 

-A. .• ..................................... ····· 

ılKŞAll 

Destere ile kesilen dinamit! 
Dinamit nasıl keŞf edildi ve ne 

suretle tehlikesinin önü alındı 
Hanımefendi, 
İlanınızı okudum. Ben de tıpkı 

ıizin tarifnizde bir hayat arkadap 
arıyordum. inşallah biribirimizde 
ideallerimize kavuşmuı oluruz. 

- Kemal ... 
- Müzeyyeni Son günlerde fsveçte gazetecl-1 çıkarmalı, sonradan bu kıvılcım 
- Seni burada. KOrme~ .. N' !ea- ter patlayıcı madde imaline cıvalı bir fitil ile küçük bir mlk-

düf ... Evet ... Halbuki, botaııdılımılda.ıı- mahsus bir fabrikayı ziyaret et- tardak1 müştall madde fişeğine 

Hayatımdan bahsedeyim: Arzu 
ettiğiniz evsafı haiz olduğumu sanı• 
yorum. Vaktile evlenmiştim. Lakin 
karımdan ayrıldım. Zira, şeklen ho• 
ıuma gitmekle beraber evkadını de
ğildi. Yemek 'bilmez, dildı bilmez. 
Bense gayet titiz bir insanım. Onun 
bu noksanları yüzünden boyuna •İ· 
nirlenmem İcab ediyordu. Nihayet iı 
kavgaya bindi. Ayrıldım. 

berl karşılaşmam14tııc... mişlerdir. Gazeteciler ağaç kütü- gitmelidir. Ancak bwıdan sonra 
- Bozulmamışsın maşallah.. ğüne benzlyen birşeyin ame!e yani bu küçük miktardaki müş-
- Da.ha güzelle~ ... 
- sana birşey söyllyecettm- tarafından testere ile kesildiğini tail madde atef aldıktan sonra 
- Söyle... görerek fabrika. direktöründen dinamit patlar. 

mi; ~~f..h paltomu kardeşlm ıt.fme- bunun ne olduğunu sormuşlar- Dinamitin in!UAk süratl san1-
- Sen?... dır. Direktör bir dinamit parça- yede 8000 metredir. Yani lnfil!k 
- Sen de R. R. o. O. sı olduğu ve kUçük parçalara dalgası bir saniyede sekl2 kil<>-= ~~:t';~i;:ncıSl."l da... ayrılmak üzere testere ile kesil- metre mesafe alır. Tablt karşı-
- Neden yalancı olacakmı11m? ... İş- mekte bulunğ'u cevabını vermiş- sında bir hail bulunmamak şar-

Fakat meğerse kabahat bendey
m;ş. Zira, ondan ayrıldıktan sonra 
da hayatımı tanzim edebilmiş deği
lim. Bir savurukluktur gid·iyorl Siz, 
ilanınıza göre ev hanımı imişsin·iz ... 
Bütün tarifleriniz tıpatıp bana göre. 
T .!menni edeyim ki biribirimizi in
kis&.ra uğratmayız. 

te bun? k~bul etmem... tir. Gazetecllerin dehşet içinde tile. Her tarafı kapalı olursa önü-
- Çünkü sende ev hanımlıltı nere-

de?... kaldığını görünce bunda korku- ne rasgelen herşeyl çelik ve de-
........................................ • lacak birşey olmadığını şöylece mir olsun, beton olsun parçalar. 
- ... İşte, böylece, senden yediğim izah etmiştir: Bu müt~ 1nfllA.k maddesinin 

darbe üzerine kız sanat mekteplerin-
den de diplomamı aldım ... - diye sözn- «- Testere brouzdan olduğun- tehlikesini tecrid etmeğe imkA.n 
nü bitirdi... dan kıvlcım saçmaz. Esas itiba· hasıl olduktan sonra dinamit 

- Ve idealim oldun... · rile bu dinamit kütlesi övle bir fabrikalarında mamulA.t datrele-
Bence evvela sizin bana dair bir 

not vermeniz lazım. Şayed beğen
mezseniz, görünmez. geçer gidersi
niz. Ben sizi, bu cumarteJi günü saat 
be, buçukta Knraköydeki saatin al
tında bekliycceğim. Sırtımda siyah 
bir palto olacak. Sol elimde koyu 
sarı bir eldiven. Sağ elim çıplak bu
lunacak. Bununla bükülmüş bir Ak
ıam gazetesi tutacağım. Uzun boylu 
ve gzliiklüyüm. Siyah saçlıyım. 

- Sen de benim... ÇllnkO. mektu- · 
bunda yalnız blrşey slnlrlme dokun- şekilde yapılmıştır kl ancak bazı rinde ihtiyatı tedbirlere mUraca-
muştu ... Başka bir kadının r.ıüsahhah mahsus ahval ve şerait içinde ate hacet kalmamıştır. Amele 
nüshası olmak ... Onun modeli üzerine • ağ ı d ğu h d 
yapılmış bulunmak ... Şlmdl sen benlm patlıyabılir.• zında p posu ol u al e ça-
hem eskim, hem yenlmsln ... Sende ikt- Dinarnlt ilk defa keşfedildiği !.ışıyor. 
sinin de zevklnJ bulacağım... zaman yapı1dığı fabrikada birçok Maahaza dinamitin imali ta-
dü~::.~et lçlndeydller ... Kolk'>ln yürü- defa iştial vuku bulmuş ve bu mamlandıktan sonra tehlikesi 

Ha tice Süreyya yüzden yüzlerce amele ve usta kalmaz. Kazalardan sakınmak 

============ ölmüştü. Fakat sonra dinamitle- ve tahribatını tahdid etmek lçln 
E mnİyet Sandığının rln ateş almasına meydan ver- birçok tedbirler alınmıştır. Bu-

Şayet şekilce muvafık görürseniz 
yakla!jır: 

bir izahı miyecek teamliller bulunmuştur. nun için fabrikanın daireleri bir-
Bunlar ancak istenildiği zaman birinden kilometrelerce mesafe 

İstanbul Emniyet sandıtıodan şu iştial eder Bunun için dinamit uzaktadır. Her daire bir katlı - R. R. C. C. 1 - dersiniz. 
Şifahen aıılaşırız. 
Şimdilik derin hürmetlerimi arze

derim, muhterem hanımefendi. 

mektubu aldık: · 
27 K. sanı 041 tarihli nilshanızda blokları tehllkeslz olarak testere bir bina olup kalın beton duvar-

ıHalkı tetecller n vereslyecller elin- ne kesilebiliyor. HattA. kibriti ya- Jar ve toprak yığınları ile setre-
de bırakmnmnlı. başlığı altında çı- · · i · ı ı k"l'tsi ı K. S. kan yazıda, müessesemiz muamelMı· karak bu bloka yakl~tırabılırs - dilm ştir. Kapı an ı ı z o up 
n!\ temas edlldl~i sırada, (A) evvelce n1z. Kibrit blr ağaç kütüğünü ne ancak harice doğru açılır. ·c·~~~~i~~ ·~il~ü ·;~ı;~ ·~~~· .. ~IÖ~duİc-

ten sonra, Kemaleddin, ağır ağır ha
zırlandı: İtina ile trtı§ oldu. Saçına 
lftranta çiçeği losyonundan frlksion 
yaptı. Yeni aldığı bir kravatı zari! 
püklümlerle bağladı. Zaten aldığı ak
şam gazetesini dürdü, büktü, bir or
kestra şe!lnln işaret basotnu haline 
soktu. Her.şey tamam. Saate baktı: 

müessesemizden borç alınan parala- kadar yakarsa dinamit blokunu Toprak yığınları ve beton du-
nn, her sene, fnlzlle birlikte ana pa· . 
radan c;:, 10 verilmek suretııe on sene- da ancak bu kadar yakablllr. varlar da lstihkAm kavlsleri gıbl 
de ödendi~! halde ahlr~n ittihaz edl- Dinamitteld gizli müthiş inli- yılankavidir. Bundan maksad 
len bir karar He, bu müdde~in 1kl se· IAk kuvveti ancak <ılptldal ateş- bir iştial vukuunda lnfilAk dal-
neye indirildiğinden CB> mUessesenili . . 
muameUı.tının kırtaslyecUlk yüzün- ~eme• denilen usul tatbik edıl- gasını kırmak ve şlddetlni hafıf-
den günlerce uzndığından bah.l.9 ve cUğt zaman meydana gelebillr. !etmektir. 
şlkAyet olunmuştur. Yan! bu patlayıcı madde ancak Fabrlkanın döşemeleri kurşun 

Becıl beş geç'yor. 
Ala ... Bir çeyrekte köprüye inerse 

randevu mahalline mukannen zaman
dan on dakika evvel varmış olur! 

Halbuki, lkrazlarımızdan vadenin, . • t 
alelıtlak kısaltıldıtı ve eskiden mev- diğer bir müştall maddenin tat- levhasındandır. Bütün ule ler la-

••• 
::ud olan kolaylıklımn kaldınldığı btki Ue infllA.k eder. vılcun saçmaması için bronzdan 
doğru de~lldlr. BHAki3, mülga sandık Bir dinamit fişeğini ateşlemek yapılmıştır. Dinarnlt imal edlllr
nizamnamesl uzun vadeli lkrazata 

- Şeytan nldı götürdil ... Satama- mesağ vermemlcte td.l: bunun ıçln lçln üç muamele l!zımdır. Evve- ken amele bunu görmez ve te-
d!ln getirdi! ... Şeytan aldı götürdü ..• sandıkça ancak bıt sene müddetle lA. kapsülü vurmalı ve lavılcım mas etmez. 
Satnmadı getirdi... bo rtl bil kt nte k1 1k1 

Kemnleddlnln annesi sordu: rç ve e me e ve m a P 
sene sonunda verllen paranın faizi 

- Ne oluyorsun, evlftdım? ve yüzde onu tahsil cdildlkten sonra 
- Canım, şimdl sırtımdan çıkar- muamelenin tecdidi lbım gelmekte 

dım ... Bugün giyiyordum ... Eve girince idi. Her üç senede bir, borç senetleri~ 
şuraya astımdı ... Siyah paltom n~ ol- nin ve tapu kayıdlarmın yenllenme
du?... sinl istilzam eden bu usullln halkın 

- A ... Yavrucuğum ... Kardeşini bll- çeşltu znrurl ihtıyııçlanna uyacak 
mez misin? Senin eşynna musallattır ... alAstiklyeti haiz olmadığına şüphe 
o giydi, gıttı ... Cebindekileri de çıkar- yoktur. Yeni mevzuatımız bu mah
dı ; şuraya, m:ı.sanın üzerine bıraktı. zurları tamamen ortadan kaldırml.f-

- Eyvah... tır. HAien müessesemiz, halkın muh· 
- Canım, ne var? ... Sen de bugün teli! nevide ki zıırurt ihtiyaçlarını der-

gri paltonu giyersin ... Daha yııkışı- piş ederek uzun ve kısa vııdell olmak 
Y 'I'... üzere iki türlil !krnzat yapmaktadır. 

- Eyvah . . Eyvah!... Uzun vadeli lkrazlr.rda azamı vade 
Bir dakika içinde, beyninden şunla- on senedir. İnşaatta bulunmak veya 

l'ENİ NEŞRİY~T 
-----------~ 

194 1 Togo albümü 
Kıymetli sanatkAr Togo'nun on yıl

danberl neşreltl~ bu sanat eserinin 
1941 yılına ald olan nlbUmü yakında 
lntlp.r edecektir. 

Her yılın albumllntl& olduğu gibi 
941 albümünde da büyükJerlmlzin ga
yet ilstadane ve mahlrıme yapılmış 
karlkn.tUrlerlnden başka Mdlselerln, 
bilhassa harbe aid >aka.tarın pek can
lı ve gülilnçltl §ek!lde karikatürize 
edilmiş olduğunu göreceksiniz. 

n geçirdi: emlak satın almak veyahuct gayrı ........................ ........ ....... . 
ıı:- Mektupta ısiyah palto• demiş- menkullerini tamir ve ıslah eylemek 

tim ... Beni tanımıyacak ... Acaba göz- isteyenler bu kredlden istifade eder
lilklü, uzun boylu, bir cllm eldivenli, ler. İstlhlA.k maksndlle borç alanlara 
gazetem de var demiş olmam beni ise ancak kısa. vadeli kredi verlllr. 
seçmesine k!l.!1 gelecek mi? ... Ah, ne Gayri milsınlr mııksadlar altında 
talihsizlik, ne talihsizlik! ... Ah ... Aca- vuku bulan borçlanmalann, temin 
ba ne yapsam? ... Komşulardan bir si- ettığl yalancı huzuru ekserly& daha 
}ah palto edlnebUlr miyim? ... Mesel~ ağır ıztıraplqrın t~lp ettlğl malüm-
Recep be~lnkl? ... Deli mi oluyorum? ... dur. Binaenaleyh, lstlhlAk kredilerine 
o şişman ndamınkl bana uyar mı? ... azamı imsak ve h:ıssnsiyet gösterll-
Babasınm c ketin! giymiş fakir çocu- mest borç veren müessesenin men
ğuna doııerım ... Yahud mcdem bir faatıerl bakımından zaruri oldu~ 
bob-stllc!. .. Rüştü beyinki? ... Onun da kadar borç alanlar için de lüzumlu
cüssesi kiiçuktı.ir ... Yenleri dirsekleri- dur. Bu lUzumu hakkile yerine getir
me çıkar... Olmadı borum, bitmedi menin en doğru yolu, hiç şüphe yok 
karpuz! ... Katlnacağız, çare yok ... Böy.

1 

merhun emlAkln 1rnd11e ödenebllecek 
lece yola. çıkmalı ... Asıl mesele rnnde· mlkdarın daha evvelce tesbit edllerek 
vu saatini kaçırmamakta .. Belki ge- lkro.z olunmamr.sındnn lbarettı.r. Bu 

Tefrika No. 66 

Kadının Zaferi 
MüeJJifi: P. de Coulevain Tercüme eden: (VA - Nft) 

------~---~---~~~ 
Şayet dayım Papa olursa, onun se- Bir kaç dakika sonra. marki 
leflerile aynı siyaseti takib etmedi- Verga onu köşeye çekerek tebc .. 
ğini isbat etmek için derhal hüküm- sümle: 
dar sarayında bir vazife kabul eder- - Ah konteıl ... Hedefinize var-
dim. ltalyaya karşı merbutiyetimi mak için çok acele ediyorsunuz. 
bu suretle anlatmış olurdum ... Zira - Beni kabahatlı mı gördünüz) 
ben İtalyanım ... Adoua mağlubiye- - Karı koca münasebeti nokta-
tini okurken bunu bi.itün damarla- sın dan, evet ... Bir kadının bu dere
rımda, iliklerimde hi•ıettim. ce mütebeşşis olmak salahiyeti yok-

- Tabii... iyi ltalyansın... Bu tur ... Şimdi Lelo, ailesini tatmin et
geceki b1.yaz ziynfct de alemin na- mek için geriye doğru bir adım at
zannda böyle -olduğunu ortaya ICo- mak mecburiyetinde kalacaktır. 
yacak ... Sakın kimseye karşı tekzib- - Ehemmiyeti yok ... Manen tat-
lcre girişme... min edildim... Yarın da Romada 

- Şa} ed tckzib etmezsem kendi herkes bizim hangi paıtiden olduğu
kend;me hürınetimden dolayı ola- muzu öğrenmi§ bulunacaktır. 
cak ... Fakat Dora iyi bir ders hak- - Fakat şu dathı meselimizi 
etti 1 unutmayın: Ohi va piano va rano. 

Bu muhavereyi uzaktnn tnkib den ı (Eriıir menzili maksuduna aheste 
Dora mevzuun kendine taallük et- gideni) 
tiğini anlamıştı. Endişı-yle kocasının Suvarenin geri kalan kısmında, 
çehresine bakıyor, ifadelerirri göz-1 Dora, kocasının nazarlarile karşıla~ 
den kaçırmıyordu. 

1 
mak için beyhude uğra~tı. F.itri ce-

Ru ifadeler kalbine serin su serp- sareline rağmen, ba§ıboş kalıp da 
medi. J çatı;acaklan andaıı korkuyord~ 

suretle bugünkll ikraz sistemimizin 
esası izah edllmlş olmaktadır. Halka 
lhtlyaçlanna uygun vadelerle ödeme 
lmUnlan nlsbctlnde borç vermek. 

Muıı.melelerimlzln kırtasiyecilik yD
zünden günlerce uzadığı hakkmdakJ 
ifadeye gelince: İddianın ipotekli 
muamelelerimlze matuf olduğunu sa
nıyoruz. Zira diğer muamelelerimiz 
hakkında glln de~ saat tabirini da.
hl kullanmak yerinde olmaz. İpotek 
işlerinin ise vergi, vakıf, tnpu dalre
lerlle alA.ka. ve m.Unnf:ebetı vardır. Bu 
dairelerde görülecek işlerin bir iki 
gllne sığdırılması kabil olmadığı gibi 
v.ergl' münasebetlerlnl U\yıklle tanzim 
edememi' kimseler hakkında dııhcı 
çok uzaması mllnıkündür. 

Misafir grupları ayrıldıkça heyecanı 
artıyordu. 

Gece bire doğru heıkes çekil-ince, 
hizmetçilere ıon emirleri verdi. 
Lelo"nun yanına gitti. Kadın odaya 
girdiği zaman. erkek, ıomınenin 
önünde ayakta beklemekteyd;. Yü· 
zünde, vahşi bir ifade vardı. Kadın 
asabiyetle gülümsedi. Mücevherler 
içinde pırıldayan ellerini. atılan bir 
şeye karıı baıını himaye etmek iati
yormuı gibi, alnının üzerine kaldır
dır 

- Bana yıldırımlar yağdırmayı
nız I - dedi. 

Bu halile o kadar komikti k.i, Lelo 
gülümsemekten kendini alamadı. 

Genç kadın, doğrularak: 
- Ya... Bunu lutfen kabul edi

yorsunuz, demek) ... 
- Evet... Zira vicdanım emret

ti... Gerçi 'biraz gecikerek... Dün 
geceki hareketinizden dolayı inti
kam almak istemiıtim ... Hem de ... 
Sizi ltalyan görmek istiyorum. 

Le1o, kocaman ve güzel gözlerini 
açarakı 

- İtalyan mı) ... PekJ, neyim ki> 
- Papacı... Aileniz papacı . . . 

Dini var, vatanı yokl Yatan bayrak
tır. kiliao deiilcüra 

I ANK ARA RA DYosu l 
T fUb&t cuma 6tle ve a~m 

12.30 program, 12.33 karışık şarkı ve 
türküler, 12.!50 ajans ha.berlt>rl, 13 .05 
karışık şarkı ve türküler, 12 karışık 
program (Pi.) 18.03 Swmg) kuarteti, 
18.30 meydan faslı, 19.30 ajans haber
lert, 19.45 muhtelif !Ollst okuyucular, 
20.15 radyo gazetesi, 20 45 temsU, 
21.30 konuşma. (İktisat sanm, 21.45 
radyo salon orkestrası, 22.30 aıans ve 
borsa haberl~rl. 22.45 salon orkestrası 
23.00 dans müziği (Pl.), 

8 şubat cumartesi sabahı 

8 program, 8.03 ajans ha~rlerl, 8.18 
hafif parçalar f Pl.> 8.45 ev kadını. 

Gülhane hastanesi 
Baştabipliğinden 

Gülhane hı:ıstanestndo açılan glSnlll
lü hasta bakıcı kurslarının 3 nen dev
resi ı7 Şubat 941 Pazartesi günü 
derslere başlayacaRındnn ısteklllerln 
bu tarihten evvel hastaneye mUracat.. 
lnn. 

* İstanbulda buluncın Niğdeli genç
ler 22 şubat 1941 de P:ırkoteı salonla
rında bir elma gecesi yapmnğa knra.r 
vermişlerdir. 

Sant' Anna §aıırmıı gibi durdu: 
- Fazlaya variyorsunuzl - dedi. 
- Hak.ika ti ıöylüyorum... Her 

halde oğlunuz ltalyan olacak .•• Ay
n ayrı cephelerde bulunamazsınız. 

Kontun gözleri asabiyetle kırpı-
lıyordu. 

Kontes devamlaı 
- Ai1enizi hatalı görmüyorum. 
- Allah raz; olsun. 
Bu alayın farkına varmamış gibi: 
- Evet, hatah görmüyorum ... 

Zira, ıimdi düıündültlerinden hqka 
türlüııünil düıünmelerine imk&n yok
tur ... Lak.in sizin üzerinizde mileı
ırir olmak, sizi Vatikana bağlamak 
istiyorlar. işte beni kızdıran .•• 

- Sizi kızdıran başka şey ... Kra
liyet sarayına intiaap edememek ... 
İhtiraslarınız var: Kraliçenin nedi
melerl arasına. girmek istiyorsu
nuz ... Siz Amerikalılar doymak ne
dir bilmezsiniz .•. Günün birinde de 
ailemizin ünvanlarından biri olan 
Napoli prensi diye isim almamızı i11-
tiyeceksiniz. 

- Hayır, hayır... Abdal Cleği· 
!im ... Tariht Sant' Anna adını tercih 
ederim... Öbilr ismi de Romada 
iriten hile olmamıı ... 

- Ala... Şimdi utık mademk.i 
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1 ORDULARI DURDURAN KADIN 1 
Tefrika No. 32 

Yezir Beyazit paıaı 
cDonanmaya kadın 
girenıezl• diyor 

Saidenin den!zclll.ktekl meharettn• 
herkes lnanmı§tı. Çelebi Mehmed ~ir 
hafta sonra Blza.ıu ttnklle Oellbolnya 
gidecek bir katile tle Saideyi de, do
nanmada çalışmak ü:zere Gellboluyıı 
göndermeğe karar vermişti. 

Bir gün vezir Beya?:ıd paşa, padl.şa· 
ha: 

- Şevketıım, dedi, bu kadın donan
maya giderse, düşmana karşı kcndl
mlzi güldürmüş oluruz. Şlmdlye kadar 
hiç blr milletin korsan gemisinde ka
dın hizmet almamıştır. Hem bunun 
başka bir mahzuru da vardır: Denlzci
ler, aralarında blr kadın görilr~~rse, 
ahlAkı bozulur... Gemide bu yüzden 
kavgalar, kıskançlıklar, l!yanlar çılca
blllr. Kulunuz öd ve ldete mugaylr 
olan bu işe katlyen 1 araftar değiUm. 
Ve donanmada bu yüzden çıkac:ı.k ts
yanlardan, kargaşalıklardan dolayı 
hiç bir mesullyet kabul etmem ... 

Dedi ve Çelebi Mehmedl bu flkrtı~
den vaz geçirmek ıstı?dl. 
Halbuki, pad.lşahın azim ve karann
dan dönmesine lmkAn ve ihtimal yok
tu. O, her noktayı vezirinden çok daha 
derin dilşiinmilş ve kararını ona göre 
vermişti. 

Çelebi Mehmed, Beyazıd paşaya: 
- İyl amma, dedi, senin bu &Syle

dlklerln, b!r erke~i yolundan çevirecek 
kadınlar içindir. Halbuki Saide erkek
lerden daha cesur, daha atılgan ve ya
şı otuzu bulmuş bir kızdır. Ben onun 
kadınlığını yalnız adından ve saçın
dan anlıyorum. Böyle cesur bir de
nizciyi buralarda süründürmek doğru 
değildir. Donanmaya kcıdın girmek 
i\detı yoktur ... Bunu ben de blllyorum. 
Fakat bu, kadın değil ... Ejder gibi bir 
mahlüktur. Kendisine söyleriz; saçla
nnı keser. Adını da Said yaparız. Kim 
bllecek onun kadın olduğunu? ... 
Beyazıd p~a bu makul tedbire kar

şı fazla blrşey söylemek cesaretini 
gösteremedi. Zira. ne söylese faydasız 
kalacaktı. Padişah son kararını ver
mişti; onu bu knraından çevlnnek lm
kdnsızdı. 
Beyazıd paa~ da görüyor ve bUlyor

du kJ, Saide donanmaya girerse çok 
fayadlı' olacaktı. Fakat o zaman Çalı 
beyin muva!!akıyctıert artacak değil 
miydi? 

İşte Beyazıd paşa bunları düşün
dükçe küplere biniyordu. Kendisi 
Edlmede otururken, Çalı beyin Akde
nlzde muvaf!akıyetten muvat!akıyete 
koşması kıskanç vezlrln hiç de hoşu
na gitmiyordu. 
peyazıd paşa, Saideyi Çalı beyin ya

nına göndertmemek için bir çare bul
du. Birkaç gün sonrı.>. tekrar padişahın 
huzuruna çıktı: 

- Halk, Saldenln donanmada çalı· 
şacağını duymuş, şevketlim! Herkes: 
aGemlye kadın giremez!• diyor. Bu 
kadını donanmaya gönderirseniz 
memlekette de bir kargaşalık çıkması 
muhtemeldir. 

- O halde ne yapalım? 

Yazan: İSKENDER F. SERTELLi 

Ankara matlQb!yetinden aonra İsfen
diyar zadelerin. eline geçen Kengart. 
Tooya, Kalecik kszalan tekrar Çel .. 
bi sultan Mehmede ıacte edil~ d .. 
Şlbinkarahisar, Samsun, Canlk hav ... 
llstnl Karakoyunlular zapt ve !stili. et
mişti. Buralardaki halkın bu Yilzden 
çot sıkıntı çektiği padişahın kulalma 
kadar aksetmişti. • 

Çelebi Mehmed o yılın tlkbaharında 
Karadeniz seferine çıkmak üzere ha
zırlanmıştı. 

Bundan evvel o tarafa gönderilen 
Kasım bey, kendisine padişah tara.
tından idaresi verilen yerlere bir türltl 
giremiyordu. Çelebi Mehmcd bunu da 
duynıuş: 

- Kasıma zorluk çıkaranları tedip 
etmeliyiz. Bu zorluklar ona değil, ba
n'\ gösterUlyor demektir. 

Diyerek ordunun hazırlıklarını ta.
mnmlatmıştı. 

İsfencllyar bey oğlu Kasımı kıskan
dığı için kendisinin hüküm sUrdilğtl 
Kastamonu havalislne Kıısım beyt 
sokmamak istiyordu. 
Kasım bey o cihete giderek vaziyeti 

yakından görünce, İsfendiyar beye blı 
haber gönderdi: 

e:Padlşaha terk ve iade ettiğin yer
leri bana tesllm etmelisin. Çelebi 
Mehmed böyle ar.:u ediyor ve beni 
buraya. bunun için gönderdi. Eter 
teslim etmlyecel: olursnn &Onunu aen 
düşün. Benim bundnn bnşka bir dlye
ce~lm yoktur!• 

Isfendlyar bey, Kasıma müsbet bir 
cevap vermemişti. Kasım bey padişa
ha da bir mektup göndererek vaziyeti 
blldlrmlş ve bir dostunun evinde ka
panıp, Edirneden gelecek orduyu bek
lemeğe mecbur o!muştu. 

Çeiehi Mehmed bunları duyunca: 
- Eh, artık, Karndenlz seferine çık

mak sırası geldi. İsfeııdiynr oğullarına 
bir ders vermek !Azım. 
Demiş ve bu hale çok hlddetlenmit

tl. 
Çelebi Mehmedi o havaliye sevkeden 

bir Jklncl sebep daha vardı: Karade
niz! saran Karakoyunluların Osmanlı 
de-vletıne kafa tutuşları. 

Çelebi Mehmed boş yere sefere çıt
mış olmtı.mak için, Karakoyunlu beyi
ne de bir haber göndererek: 
ıEcdadımm luınları bahasına. al

dıkları o yerleri terk edip Azerbaycan 
cihetlerine çekllmlyecek olursanız, bot 
yere kan dökülmesine sebep olacaksı
nız. Bu yılın ilkbaharına kadar Sam
sun havallsinl tahliye etmediğtnll 
tnkdlrde, ötesini sız b1lln!11 

Dedlyst' de, Kcrakoyunlular bu teh
dide kulak vcrmem!~ler, hatt.A padlp.. 
ha müsbet veya rr.enfl bir cevap bllt 
göndermemişlerdi 

Çelebi Mehmed Karakoyunlulardan 
cevap alamadığı için de hlddetıenmlf: 
cBu heri!ler benim sözümü hiçe l&J• 
dılar ! • demişti. 

Gerek !:stendlyar beyin allAklığı, ge. 
rek Karakoyunluların lnadcılığı " 
Canik ha vallslnl tahliye etmemeleri 
Çelebi sultan Mehmed1 o yılın ilkba
harında Karadenlze uzanmağa mec
bur etmişti. 

- Kulunuz bir çare buldum. Yakın-
da Karadeniz havallslnde Karakoyun- Çelebi Mehmedln maiyetinde çot 
ıuıar üzerine yürüyeceksiniz. Bu kız değerll kumandan ve zabitler vardı. 
madem ki cesurmuş... Atılganmış... Tu~cu Ahmed gibi vuruculuğu ve atıl
Merdmlş ... Vurucu, yırtıcı bir mah- ganlığile tanınmış olan kimseler he
Hikmuş. İlk önce bu seferde yanımıza men yola çıkmak lçln sabırsızl:ı.nıyor
alıp bir kere deneyiniz! Eğer kendisi- lardı. 
ne at!edUen bu meziyetleri gözünüz- Çelebi Mehmedln ordusunda dltl 
ıe görürseniz, o zamıın kimsenin bir- mnhlCık olarak bir tek insan vardı: 
şey derneğe, dedikodu yapmaıta hcıkkı Saide: 
olmaz. Donanmaya gönderirsiniz. Orduda kadın götürmek Adeti 10t-
Padişah bu teklifi makul buldu: tu. Pad~:ıh Saldeye kadın göz!le bat-
- Pekftld. Kabul ediyorum. Doğru madığı için, kendisine: ıBlr kadın. 

söylüyorsun! Her işin aksini de dil-ı nasıl olur da ordu lle birlikte gider? 
şünmellyiz. Böyle bir kıldın gllnün bl- Bu belki bir uğursuzluk getirir.. dl .. 
rinde blr gemimizle kııçablllr. Fakat yenlere Çelebi Mehmed: 
orduda nereye kaçacak? - O kadın değildir. Adından başta, 

Saidenln ordu ile ve padişah maiye- kııdına benzer hiç bir yeri yoktur. 
tinde olarak Karadeni.: seterinde be- Cevabını verirdi. Zaten bütün bir 
raber götı.irülmesl karnrlaştırJmıştı. kış mevsimini Edlrnede geçiren Saide. 

Saide bu kararı duyduğu zaman çok yi nrtık görmeyen, tanımayan da kal· 
müteessir olmuş, fakat, kimseye bir- mam~tı. 
şey söyllyememlştı. Gerçekten onun kadına benzer hiO 

Celebi Mehmedin bir yeri yoktu. Saide padlşalıın maı-

Ed • d l yetinde tıpkı bir erkek gibi giyinerek 
ırne en ayrı ışı yola çıkıyordu. 

Vnktlle Osmanlı Ülkesine bağlı iken 

siz bunu ilan ettiniz. bende tekzibe 
kalkmayacağım... Fakat artık ye
ter 1 ••• Şunu hainiz ki a:ınem hayatta 
kaldığı müddetçe diğer siyasi nü
mayişler yapmayacağız... Anneme 
karıı hürmetlerimi vazgeçilebilir 
hassasiyetler sayıyorsunuz... Hal
buki hu hassasiyet benim latin ka
rekterimde giz1i bulunuyor. Rica 
ederim istikbalde bu tahauüıüme 
karşı hürmetkar olun ... Yarın bütün 
gazeteler sizin şu beyaz ziyafenizden 
monden hayat sütunlarında bahse
deceklerdir. Bazıları beni methede
cckler, bazıları da tahkire kalkacak
lar ... İıte kazancınız ... 

Dora, mahcubiyetleı 

- işin bu neticelere varacağını 
düıünmemiıtim .•. Özür dilerim. 

- Hayır. . . Düşünmemiıtiniz ... 

(Arkası nr, 
::::::s 

Genç kadın biraz sabırsızlanarakı 
- Adam! ... Yaptığım ıey de o 

kadar vahim değil... Fikfrlerini c ... 
saretle ifade etmek daima iyi fe1'• 
drl 

- Buna lüzum olunca evet .•• 
Fakat şayed bundan can sıkıcı neti
celer doğacaksa, saçma 1 

Kontes oturmamıştı. Kollarına 
kocasının boyununa doladı. 

- Haydi, Lelo... Farkında d .. 
ğil misiniz k.i, bana söylediğiniz ~ 
ho1 şeyler bu gece için klfidir .•• 
Hiddetiniz yatı~mış olsa gerektir ... 

Yanakları kızarmıştı. Uzun kı.
pikleri arasından gözleri ışıldıyorda. 
Yumuıak beyaz seten elbisesi lçia
de vücudu pek latifti. KorsajındaJd 
çiçeklerden baş döndiirücü kokular 
çıkıyordu. 

Zira kadınların akıllarından bazı 
ıeyler geçerse de aralarında düşü- Sant" Anna bu gençliğin ve zera• 
nenler pek azdır .•. Şüphesiz siz de 0 fetin cnribesinc kapılmamak ic;ia 
nadir düşünenler arasında değilsi- başını çevirdi. Hatta knrısının kolla
niz ... Bilmeliydiniz ki eski dünyanın nndan sıyrılmak tecrübesinde bg.. 
insanları ve eşyasile öyle hafif meş- lundu. Lakin kadın onu bırnkmad1. 
rebane alay edilmez ... Darbı mesel Kollarını daha sıktı. 
m~şhurdur: Roma, bir gün zarfında Sonra matmazel Carroll'luk za• 
bina edilmedi... Binaenaleyh 'bir 

1 

manındaki karakterinde bulamıya• 
gün zarfında da yıkılamaz... Hatta cağı biı ilhamla: 
Amerikalı kadınlu tarafından!... (Arkası var) 



7 Şubat 1941 
:A.XŞAM 

Sahife 7 

Brest'te pet
rol depoları 
ateş aldı 

Baymdır, Ödemiş ve Menemen 
ovalanm su. kapladı 

Habeşistandaki 
italyan muhacirler 

Fransa büyük 
karar arifesinde 1 Günlük Borsa 1 

'(Battarafı ı inci aablfed•) 
ESHAM •e TAHVİLAT - KAMBİYO 

ve NUKUD FİATLERi 

S Subat 1941 

(Battarafı l inci ıabifede) 

ki bütün Fransa Mareşalin arka
Nevyork tar.ikile buraya ıelen, sındadır, ve §ayet Mareşali açık 

Yichy' de mtınte,ir ~lr auetenin mücadeleye sev kederse Fransa- DEVLET BORÇLARI 
'(Bllfl,arafı 1 IDd aabilede) u.i alınan tedbirleri yafuClan ~P nrdiii bir !ıabere ıöre Kont Yolpi nın imparatorluk kuvvetleri ve -------=:..:.:.:..:...::==---

İngiliz tayyarele!inin _ 
muvaffakıyetli akinları 

etmektedir. ifıal altında bulunmıyan Franeanın L. K. 
Eakiıehirde ManiN.. Akhiaar aruında J9. payitahhnda Framu. erklnından donanması Almanya aleyhine "7,50 933 Türk borcu ı. n. m. 19.80 

E~-Lhir 6 (A.A.) - Portuk 20, 21 inci kilometrelerde Kumça- bir ut ile birlikte 6ilo yemeii ye- dönebllir. Bitler, bu esnada böyle > > l938 1kramlyel1 19.85 
_..,._._ O B d ltal 1 l 1 > > 1933 İkramiyeli Erganl GA1I .,.. Saıuu kualrın erimCJıi üze- )'lnın eulan toee:ri ~5/.4b 1 eadn:ın :l,tir·~- ... uli ~~a ~ yadn mOFteci e- b r buhran yaratmaktan çekini- A. B. c. 

Bordeaux' da büyük 
yangınlar çikti 

rin• tqDUI ıehrin mühim bir kı.nnı- y(lUckJiiinde qmaaa ata 1a•n• w.o ,._,, awuaun a ranıız yor, tedrici hareket ediyor. • 7 1934 Sh,.as-Erzurum 1 
m !ıttill etmlftir. Birçok. evlerin bod- dan bu yol ilzerinde otomobil mtl· Somaliainde Uin Cı'buti ile Adisa- Esasen müzakerenin şekli de > > 1934 Sh"as-Erzurum %-7 
rum katlan ile bazı dükUnlara au nakalah da durmuştur. Sularla az- baba araımdakl demiryolunun kul- • 2 1932 Hnzine bonoları 

10.98 
19.~ 
19.58 
60.50 
15.50 
29.50 
62.'15 
42.-
41.40 
39.'15 
44.50 

ırimültir. Kerpiç bir av yıkılmııtır. tülü yolu ıeçmeğe teıcbblla eden larulmuı huauıunun ıCSriiıülmüı ol- garip değil mi? Paris, alınanların • • 1934 • > 
N Nüfuaca ve malca zayiat yoktur. bir otobU. ıuların içinde kaldığın- duiunu farzettirecek birçok ıebep- elindedir. Orada Alınanyanın sa- > • 1~:5 > > 

Londra 6 (A.A.) - Hav•. • Ege feyezanı hakkında dan yolculann kurtanlmuı için im- Jer vardır. İngiliz ricali ne ya lapan- tın aldığı politikncılar yeni bir ;, Demiryolu t~hvll1 ı·-II 
-·etı" aa· b"hbarat dairesi bildiriyor: kib d ·ı · · d h P L! d "' ·· _.. dat e ı i eön en mı§tır. ya a veya ut orteıuz e auruıme- parti kurdular. Bu parti ve Faris • • nı 
Ostende'den Bordeaux"ya kadar 7a· tafsilat b ·.ı ""' 1 1 Jd ~ • .:...: t 'd A. "'~m1~· ı ü 

Torbalıda 24 saatten eri uurma• ,er yapı mıı o uau rıvaye ... m eyı matbuatı V'"i htiktlmetinin aley- .uç u,,o u m messll senet ~ düpan iıgali alhnda bulunan sa· .___!_ 6 (A.A.) - Birkaç gün- 1 d b d ek b d tt "" Haydarpaşa. llmanı 
k dar .a.zmır 1 f dan yağan yağmur ar an azı za- e ec es ap a mevcu ur. hlndedlr. Elebac:ı Laval de Parls-lıilin bir ucundan obür ucuna a denberi Ege mıntakaaının muhte i rarlar olmuı Ertuirul mahallulnde Londra 6 (A.A.) - Müstakil Y H. limanı mümessil senedi 

112&nan saha dahilindeki doklarla yerlerine ve bilhassa dün de Mani- bir evin duvarlan yıkılmıı "'° lçin- Franıız ajanıı bildiriyor: Daliy Te- tedir. Kendisi Mareşal ile konuş
i\lman harp gemileri İngiliz bom· aa mıntakuına yağan ıiddetli yağ- dek.iler diğer evlere ia'L:.an edümi,tir. Jegraph gazete.Ti ıu haberi vermek- mak için Vişiyc gelmiyor da D1SSE SENETLERi 

42.-

J,ardunan tayyareleri tarafından ~~- aıur ve ıellerden bazı tahribat ol- Bayındırda Küçük Menderes nehri tedir: cKont Volpi B. MuaaoHninin Mareşalin mümessillnt Pariste T. C. Merkez bankası 
Lyı çarıambaya bailı~n ~e;e ııe· muı -.e tren ıeyrüseferi durmuıtur. d k k lu m ahhas f ti) Lo d 1 k T to bıı. ita llO.-
d ı b b d dııınııtır G • M d. d üzerin e i öpriinün cenup ımını Hur ı ıı a e n raya ıe erbe kabul ediyor. Demek k1 daha T. İ n Sl nama muharrer 9.95 

et e om ar ıman e . . . Emirilem • ura ıy~ arasın a sular yıkmıı ve yol bozulmu~tur. ab~istanın İ§galini müteakip u 1 . IJ bankası <hamile nlt) 10.20 
cenin en sürekli ak~laBnd~d ~~ hat bo1undaki ıulann yükse~liği bir Bayındır ovası tamamile ıular altın- memlekete yerlqtirilmiı olan 100 ~:ıdiden Vişlalmanlar, 1 ~ansad~ ~· ~ b~n~sı mümessil his. 103.-
aaat 20 ile 22 arasın a He• e .. tarafta 65 -.e diğer tarafta 5 un- dadır. Tirede ıiddetli yağan yağ- bin İtalyanın tahliyesi meselesiru S ve diye b rb rlne zı A. D cmıl'j'O Inrı şirketi (3 60) 22.85 
fissü üzerine yapılmı~tır. ava xı;u· timdir. Bu yüzden dün lzmire gel- mur ve ıellerden Suba~ı köyü ile müzakere edecektir. iki siyasi merkez yaptılar. ~k';m ryolları §lrketı (3 100 38.-
;wt oldugu" için doklar ve rıh~m ar m·..; be'·lenen Ankara vo Afyon 1 k d K v l v· h 'd M- ak ı ri __ , ti 1 198hir çimento §lrketi 7 70 

d --k ..... ~ Torba ının Arpacı öyü arasın a ont 0 pi ıc y e uz ~ere e n na=ı ne ce e- Şirketi HayrJye · 
bücumun yapıldığı irtifa an mu em· postası Manisada ve lz:mirden hare- b 1 ,_ .. hl''- 1· - x. ~ı k ti H rf 26.-

1 .. •. .. rdu Doklarda d E u unan ı.öprünün ayagı te ııı.:e ı Londra 6 (A.A.) _ Vı'chy'de neccği belli de6 Udir. Fakat ara- y r e ny Ye temettü 21 me ıurette gorunuyo • .. .. ket eden Bandırma postası a • · d .. .. d • f ----:::="=::-:O--'-=~=-----!~·=-
Jllr an n çıktığı görülınuJtur. Bu miralem • Muradiye istnsyonlnrı vazıyete Ü§tÜgun en ıcyrüse er bulunan bitaraf bir Jazetecinin yaz- dnki iht1ldf, mütareke şartlannın EC!lıı"EBi TAllVİLLERi 
yan~nı:S petrol depolarının ateş ~l- arasında rular içinde beklemekte- menedilmi§tir. dığına göre, eski ltalyan Maliye tatbiki gibi halU kolay bir mesele Kredi Fonsiye 1903 
ması üzerine zuhur ettiği zanned1I· dir. Manisa dağlanndak.i karların Ödemi~te 24 ıaattenberi devam Nazırı olup B. Muuollni tarafından değil, Fransa tarihinde dönüm > • 1911 111.50 

104.50 mektedir. havanın tcsirile erim eğe ba~laması eden yaimurlcdan Bozdağdaki muhtelif vazif elerdo kullanılmıı olan yeri teşkil edecek bir aynlıktır. kupun kesik . 
Akına ~tirak eden bir pilot '~!'- yüzünden aeylnp tehlikesinden en· karlar BerimiJdBirgi nahiyw içinden B. Volpi Nevyork yolu ile Vichy'ye Mareşal pı.tain'in rırf milli ve > ,, Amorti 60.-

T d klann us· geçen irgi ercsi taımıı -.e bütün 1 • · c ., > » Kupon ları anlatmıştır: c am 0 dişe edilmektedir. . .. .. ıe m11tır. • -------:-::-------1:.:·:.:30 
tünde uçtuğumuz ıırada bir infilak Gediz nehri yük~elnnş ve butun çkar§ıyıdsular kaplamh ıştır. Ertuğrul Kont Volpi, Vichy' de ,.Ukaek. bir dürüst siya.setile Almanya elinde ?\\JKUT 
oldu ve rüyet kabiliyetimizi. he?1.en çaylar taşrnı§hr. Kulım~n S~d.ali öyün en ova ma ailesini <le Kü- Fransız ıahıriyetile yemek yemiştir. oyuncak olmak isteyen bir poll
hemen izale et!İ. İlk an endışe !çın· mahallesi 24 aaattenbcn ıular ıçın- çük Menderesten taşan ıular baa· Öyle :unnediliyor ki. İtalyan mülte- tıka çarpışıyor. Fransa büyük 
do g erti. Çünkü infilak ço.k anı ol· b' k mııtır. Ödemi§ ovasının bir losmı F 

11 k dedir. Bir ev çökmü§, ır çocu en· sular alhndadır. ellerinin ransız Somalisinden ıevki bir kararın arifesindedir. 
muştu. Ayni zamanda iıç şımş: ç~· kaz altında kalarak ölmüştür. Ala- için Cibuti - Adisababa Fransız hat- Necmeddin Sadak 
kar ıibi olmuştu. Ziyadan goz~erı· şehir _ Kula arasında muv~salad.kl e- Bosna köyil ba•ka yere tından .isrifade cdilmeai görü§ülmür 
mizin kama§tığını hissettik. ~gı>:a silmişt-ir. Aalqehirden tahrik e ı en ~ t'' 
baktığımız zaman 150 metre~~k ~ır bı'r imdat ekibi ovayı kap.layan sula- kaldırılacak ury· d'Jd•w• _ l 
.ahnnın Yanm~kta olduöunu go_rduk_. I l ıne zanne ı ıgıne gore, apan· 

.. ., nn •L' metreye yükse mış 0 masın- Edim 6 (A.A ) Edl d 4 k1 P k. d 1 ·ı· h · 
Alevler 60 metreye kadar yukselı· uu ff k l e · - rne en - ya veya orte ız e ngı ız ıa 11yet-

k d ilerJemeğe muva a 0 amıya- lometre mesafede \'e Meriç nehrinin }erile de müzakereler yapılmakta-
yordu. Yangın denizin hemen . e· aa: geri dönmÜ§tÜr. Seylap tehdidi~ ~ sahlllnde kurulmuş olan Bosna dır 
ııanndn zuhur etmişti. Kalın ve ·~~- ~e maruz bulunan Ala~ehirin Balcı· köyü, muhtelit zamanlar nehrin tq- · 
Iİynh duman bulutlan semaya ~u~- köy halkı jandarmalar vasıtasile ması yüzünden rular altında kalarak H b • t 
aeliyor ve bizim bulu.nduğumduz 3ırotio- tahliye edilmiştir. zarar görmekte idi. Son zamnnl:ırda a eş ıs anın 

d B o sıra a hükCtmeUn köyft aeylAptan kurtarmak 
faı bile geçiyor u. ız Sular Manisa • Ala§ehir §osesini 
metre yu"ksek)ikte uçuyorduk.>•• • gayesi.le 30 bin l1ra sarfile inşa ettir- ·ıstı• klaA ı ı• t mu"teaddit noktalardan tahrip etmi"· dIM •"'t -·•ann taz•lkl d "'~tende' de hava o kadar musaı " "• .... ıow .l ne ayana-
! l ""'d ., halde pilotlarımız burada tir. Turgutlunun Akçapınar çaYının mıyarak yıkılmış Te köyü .sular lstll~ 
o ma ıgı f' · isabet ıuları aedleri yıkarak ve yeni mecra etmiştir. Bu defa köyün yerinin de-
da bombalarını hede ıerıne •· bularak Urganlı Jcöyünij tehdide Ri§tlrllmes1ne karar nrUerek nehrJn 
et..:rmeg"e muvaffak olduklarını soy· l Eol sahlllnde •e Jr.l)vı';n ~aPC'l~1ndak1 ., ba;ılamı~tır. Su nr ıimdi Manisa ova- "~· A. •v~• 
!emişlerdir. • 1 sına gelmektedir. Kumça ... , Akhisa- Dayakadın çlntği hükümet tarafından 

. ·1 Ounkerque e bulut ar " ı.stl.ml~k edUerek köylüye takslml ka-

İtalya B. Eden'in beya· 
nabna cevap veriyor 

. Ddcppe ad: sırada hasıl olan boş- rın Beyoba köyünü ha.muşsa da za- rarla.ştırılmı.ştır. Bu şekilde köy çllllk 
içın e,d ar . t'fade edilerek hücum yiat yoktur, Sazoba ve Selenci ovası erıı.zlslııde kurulacak ve köylü esk1 Roma 6 (A.A.) _ D.N.B. ajan· 
tuk !ar an ıs 1 b d t it d d '• · to kl 1 l •~bu kt1 1 . . . B vaziyet bom ar ıman amamen ıu a ın a ır. ınanısa va- pra annı ş e.,.. ece r, n bildiriyor: talyan ıiy·aai mahfil-
edılmıştır. u · • 

· 1 ·ni sarahatle te,,pıte manı leri. Haile Selasienio Habeıiatan 

Sovyet ticaret komiseri 
muavini azledildi 

Moıkova 6 (A.A.) - Stefani 
ajansından: Ticaret halk: komiseri 
muavini Ciuprin hükumetin karar
lannı tatbik huıuıunda mesuliyet 
kaidcs.ine riayet etmemi~ olduğun
dan dolayı Sovyet Ruıya halk komi
ıerleri meclisi ta::-afından azledilrnif· 
tir. 

Artvinde dokumacılık 
Artvin 6 <A.A.) - İktlsad Velı:AleU 

taratmdan ArMn Halkevine göndcrU
m.l§ olan dokuma tezgAhı faaliyete ge. 
çlrllmlş ve Halkevlnde dokuma. me
raklıları 1çln bir kurs açılmıştır. 

Deri ihtiyacımız 

Türk altım 
Külçe altın bir gra.mı 
Osmnnh bankası Cbnnknotl 

KAl\IBİYO 

23.50 
2.81 
2.40 

Londra üzerine 1 sterlin 
Nevyork üzerine 100 dolar 
Parıs üzerine 100 frank 
!1!!_6.no üzerine 100 llret 

Türk llrnsı 
5.24 

132.20 

Cenene üzerine 100 frank 
Atına üzerine 100 drahmi 
Sçfya üzerine 100 leva 
Mndrld üzerine 100 pezeta. 
Budapeşte üzerine 100 pengö 
Bükreş ilıerlne 100 ley 
Belgrad üzerine 100 dinar 
Yot:ohruna üzerine 100 yen 
8tokholm üzerine 100 kuron 

AKŞAM 
Abone ücretleri 

29.6875 
0.9975 
1.6225 

12.9375 

S.175 
31.1375 
Sl.005 

nence en Bununla beraber bir çok B w·ıık· Fransız donanması tahtına olan hakkı TO lngoiliz hük.u-olmuştulr. doklar mıntakasındn • 1 1 e metinin harpten ıonra kendiıine ge-homba ıırın _ 
hmlr 6 (Telefonla) - Hilkftmetln 

vereceği döviz mukab1llnde dört aylık 
deri ihtiyacımız Türkiye dert 1thallt
çılar birllğl idare heyeti tarafındnn 
te.sblt edilmiştir. Bu miktar 220 bin ki
lodur. 

Ttlrtıye .Ecnebi 

atladığı görülmüştu!. rek tavsiyelerde bulunmalc euretile 
P 'd bazı bombaların • • Almanlara Ye gerekse fiilen yardımda bulun-

Bordehaux 1 \dan biri üzerine düş· Lızbondan Amerıkaya mak niyetinde olduğu hakkında in-
başlıca avuz a k ) h k t • • ı • k ıiltere Hariciye Nazın B. Eden ta-
,-., .. tespit edilmi~tir. Çı arı ~n yaın· are e etti verı mıyece rafından "'•pılan beyanatı ciddiye ugu b .. d göklere yulc.se en ---- ~ 
gınlardan ırın e - l h'r kesafet almamaktadır. lnrilterenin Habe-
kapkara bir duman oy e ı trol Lizbon 6 (A.A.) - Amerika (Battarafı J inci aabifecle) ıiatana yeni bir İpotek koymak iat.i-
arzediyordu ki ~!ınanları; ~~t'k· Birle~ik devletlerine dönmekte olan Lonclra 6 (A.A.) _ Nevyork yen bu beyanata İtalyanın -.ereceği 
depolarından biranı d~hak" a~ .. e 

1 
B. Wandel Willkie. dün öileden yolu ile Vichy' den eelen telgraflar- bir tele cevap vardır ki o da mütte-

lcrine hükmetmek mum un u'. onra tayyare ile Llzbona varmııtır. dan alınan intibaa eöre, marqal fik.i olan Almanya ile birı.ikte lnıiüz 

Sene.llk 
e Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

1400 kuru~ 2'100 kuruş 
150 lt 1450 > 
400 lt 800 • 
150 ' > 

lzmirde bir bakkal Post.a ıttlhat:ı.na dahil olmıyan 
mahkemeye verildi ecnebı memıetet.ıer: senellğl: 

8600. altı aylığı 1900, Qç aylıtJ 
&mır 6 (Telefonla> - Şadınan&l- 1000 tunıtıur. 

tında bakkal İbrahim, kilosu 280 tu- 1----------;.;...---.ı 
k'Uftan çekJrdelt kahve sattıtı ve evin- Telefonlarımız: Bapnubarrlr: 2056 
de de 7 kilo kahve bulundutu iddia.- Yau lflerl: !0785 - fcbre HllJ 
slle nıahkemeye 'Verllmlş ve muhate- Midür: ZOf97 
me.slne başlanmıştır. ı--------------1 

Bordeaux'da Almanlar ~er~f~c B Willkie'nin bindiii tayyare Cint· Petain'in dahili itler ıahuında Al- imparatorluğuna karıı harbe kendi 
Lava meydanını İngiltlte~~ı a o a r~ tayyare meydanına, bir Yünkera manlarla bazı hususlarda i;ıbirliği hakları ve istikbali .için devam ede-

. . k il d klan uıler arası· . . . ceğidir. 
etmek ıçın u an 1 d bir Alman tayyareıının yanına yere ın- yapmağa razı olacağı kabul edil- T 
na ithal ettikleri için .~11 mley ahn def iab'r Willkie aeyahat.i hakkında mekle beraber Fransız donanmasını ürk ticaret bankası 

l .. n hucum ara e m..,, • Norveçten Almanyaya 1 k 

M1lbarrem 10 - Kasım 82 
S. İm. 00. Öğ. İkl. Ak. Yat. 
E. 11,53 1,34 6,56 9,42 l~,00 1,33 
Va. IJ,25 ıf.06 13,28 16,14 ll!,32 20,0 uatten fa~ a .su.re , B havanın gazetecilerin sorduğu ıuallere ceva· ve Almanların eöz diktikleri ıimali memur arının as er 

• "h dılmı~tır. uraaı b l Af 'k ·· 1 · · •- aı"ya• "ı mevkuflar ıttı a:ı; e . da bombardıman ben ıu beyanatta u unmu§tur: n a us ermı tcr .. ctmcğe asla mu- a arkadatlarma hediyesi 
açıldıgı bır ınra h "tehav· - d"kl · _.. vafakat etmiyeceği aöylenmektedir. gönderiliyor Ankara 6 CA.A.) _ Tiirk Ticaret 

İdarehane: Babı.Ali ctvarı 
Acımusluk sokak No. 13 edildiği cihetle bu ücum ~u h e- clngilterede ~o: u.dt~m /•·o~· Bu itibarla Hitlerin mü~kül bir va· bankası memurları ılllh altında bu-

-.il havalı bir gecede )'l''alpı. adnenarbı' rendiklerim benı umlı enm de m. • ziyeto düıtüg"ü de kaydedı'lmekte- Londra 6 (A.A.) - Londranın l si k k d l " 1 ill••••••••••••• 
ff ki)'·el ı crın • ı a'ltere e ıste• Norver mahfillerinde yüz kadar unan me e ar: a aş anna muna.s P 

katın en muva • sara uiratmamıı ır. n.ı dir. Cebir iatimal edilmedi&-i takdir· '"" hediyeler göndermek suretlle yürek Cuma R\inü Beyoğlu Halkevi 
rini tqkil etmiştir. di~im bütün malumatı aldım. Her Norveçli l'İyasi mevkufun Almanya· bağlılıklannı izhar etml•lerdlr. 

"' de buıünkü kararaı.z vaziyetin de· ya gönderildiği bildirilmektedir. " ıalonunda yapılacak maçlar keı bana mümkün olan bütün yar- vam edeceg~i ıüphesizdir. Fakat T k d 
d • · ı·k • t d... h Bunların ilk kafilesi Hamburoa rı- e ı·r ag""da ko0 'ycu"lu'0 k İstanbul mektepleri voleybol llk Franla a J!lllZ 1 dımı gösterdi. 9 te ıgım er Y.ere Hitler kuvvet istimali c·ı'hetı'ne gı"de- .. 11 

:s b ) d t karılmı§ bulunmaktadır. k ld heyeti iba.şkanlıtındnn: Darü~e!aka Vıchy 6 (A.A.) -1 lavas: Mesai ıidehildim. Bütün un ar an ne ıc~- cek olursa, Fransız donanması bü- ongreıi açı l L .• ist. Erkek L. saat lUO hakem Os-
B Bel1n gazetecilerle yaptığı !erimi iatihraç ettim, fnkat bu netı· yük bir kolaylıkla Fransız limanla- Romanyada • Teltlrdat 6 (A.A.) - Tekirdat Vill- man Kerman, ~ık llsesl - Kabataş L. 

~~xın .. tl•mede iştiz adedinin mut• celeri Amerikaya dönmeden evvel rından ayrılacak ve Fransız müs- ıate yeti blrJncl köycülük kongreı;l bugün .saat 15 hakem Osman Kerman. 

tpaJrrıdce:; ~zalmakta olduğunu ıöyle- bildirmemeği vadetmi~ .b.ulunuy~- temlelceleri de müttefiklerin yanı meaeleıİ nlıll Saltiın GM~~koltnn1'm bblr nutku lle Cuma günü Eminönü Halkevl snlo-
194 ı d Pa r"m. Auan meclisin-in harıcıye cncu· baıında tekrar harbe <Nrccektir. Biikreş 6 (A.A.) - Stefani ajansın- aç mış ır. u= ere ere •olamadan nunda yapılacak maçlnr: Muallim M. 

mittir. 25 ikincikanun e · .. " ~· dnn: Memleketin fazla 1stlhlft.k olu- önce delegeler Ebedi Şef Atatürkün • Hayriye L. snnt 14,30 h~l:<:m Ahmet, 
ria'de 342329 j~iz bu0lunu~ho;d;· meni önünde beyanatta bulunamam Zürih 6 (A.A.) - Fransız - Al- nan zahire itibarile ıa~lnl zımrı.n al- aziz hatırasını tebcil lc;ln tıç dakika İstlkIU L. _Taksim L. snat 1~ hakem 
Halbuk·i 19 ilktctrin 19

1
4 . tan 'kın e muhtemeldir, fakat muhakkak de· mlln müzakereleri hakkında mev- tmn nlmnk için Milli kooperasyon ens- zükut etmişler Ye Milli Şef islnet inö- Ahmet. 

• mıntakadaki İ§sİz erın mı tarı ld' suk hiçbir ~ey bilinmemekte ise de tltiisunc bir buçuk milynr JeyUk bir nü'ye, Baş\'ekll Dr. Reflk Snydnma ve --------------
aynı b ı·" · kta 'd' ği ır.~ J kr dl l t di!'.er biiyu'klerlmlze t""lm •·e bal'.lılık- "' k" • · k ,537551 kişiye a ıg oım~ • ,1 1

• cı· t ansnt sviçre matbuatı buhranın pek ya- e açı mış ır. Bundnn b~kn Ro- b ..... • & v!> udar Askerlık Şubsı B:ış anlı· 
nu"tu··n Fransada 25 ıkınc-ıkS.nun B. Willkie, gece ıpper r - mnnyanın !o.zla muhtaç oldul'.u zeha1r lnnnı 1zhnr ve ifade etm~lerdlr. Umu- i'ından: 
u ·ı A 'ka•·a hare· kında bir tarzı halle baö)anaca<-ı " ı ııs A l 

1941 de 675.619 İ"siz olduğu tes· !antik tayyaresj J e men " .. e lt'haHitının art.tınlmasına karar ve- m mec za an, idare şube reWerl Llse \'e muadlll okul mezunu olup 
" kanaatindedir. ahi "d" l ı 't edilmiştir. t 9 ilkte~rin 1940 Ada ket etmiştir. rllmlştlr. ve n ye mu ur er nden mürekkep kısa hizmet askerliAlne karnr. verllmış 

etu"n Fransadaki i .. S'iz.]CTİn ,.ekunu ki ' . b' ·ı Lozanda çıkan La Tribunc ga· olan bu kongre, geçmiş yıllnrdn yapı- olan nsker! tam ehliyeUllcr hnzırlık 
PU " T B. WiIJ e nın ır mesaj zetesinin Vichy muhabiri Almanya- Bulgar • Macar kü'ltü'r lan köy işlerinden alınan neUcelcre kıtasmn aevkedlleccklcrlnden 24/2/DU 
1.059.229 ki•iyi bulu:rordu. ena· J ·ı ' •,.re l k .... 11 d l " 11 ün" d ... d 1 b"tı vucud "'tmel l 

v Londra 6 (A.A.) - ngı tereyı nın Fransayı açlılc ve Pariste yeni } eu . r:e ece ,, ..... ar a yapı aca .. şer g un e euuc e s .. " er 
kus miktarı 383.41 O dur. d'I terkebneden evvel, Wandell Willkie teılcil edilen parti vasıta.sile ihtilalle an aşmaıı için be~ ylllılt bir koy ı;a~nia prog- llAn olunur. 

fhtiyar işçilerin teka~de ~evk e ı • Jnailiz radyolarının Alman dili ile tehdit etmektedir. Budapeşte 6 (A.A.) - Bulgar Baş- ramı hazırlıyncnktır. r·----------··1 
1 . ukarrer oldugu cıhctlo ya· •· ,_ k 'Yeklll B. l'ilov'un daveti üzerine Ma- H d ) k ) k l 

me en .rn. l · daha ziyade azala· yaptığı neşriyat esnasında o~unma. Muhabire nazaran La\'al ıon car Manrl! Nazın B. Honan 15 ıubat- arp e en mem e et er• Çocu ana arı 
kanda ı§SJZ erın -r.ı..:;• ::-:-e • .. - - . . ' ' • ~ - ~ - - -- - - """-- --- " " - • • .ıah mııMkkJJWı• .~ :'"'.""üüre ;nğiilz raoyo ıaarcsıne D'lr me- ~~Jikalınd~ •nııral Darla_nın dikka- ı.a .~1.)'a.ya Kıuereıt DUJ.gar - lv.ı.dca.r c:tekı ÇOCUKiarın vazıyetı Babalari! 

. ·ı . miktarı 150 . b kmıştır. tmı bu tehlıkelere çekmış ve Al- kllltur nnla§lllasını imzalıyacaktır. Lizbon s <A.A.) - Snlnzar kabinesi cYavıuma ne hediye verecet!. 
tabi tutulacak ıtı;ı erın d' saı ıra 1 F b d Macar nazın dönüşte de YugoslaT- tı ki 1 t t ışu .., 
b ·m Ladar tahmin edilmekte ır. B Willkie, Alman milletine hitap Tman arta .. rlanıanı~I ce~u. unFa 'Ye yn Manrtt Nazınnın daveU üzerıne ap da resm no u neşre m r: dfye artık düşünmeyUıız. şte "- h • t · . d d' k. unuı a uı er ven mesının ransa- B 1 d _, t d ktl Bugunkü harbe l§tlrat eden Avru- emnlyeUe seçebUece~Iz. glluJ 
ı • l dıın ta ıııa 1 eden bu mesaıın a 1Y0 r 1

: • • e gr:ı 1 :uyarc c ece r. pa memleketleri çocukları Jehlndekl hedJyeler 
fllZ ere yar N B ) • . . . . W'llk' nın ıerefıle telıf kabul etmez bir gayretlerin telif ve tanziminin ve bu 

1 
Paria 6 (A.A.) - (~. · : A • Hakikatte ~e~ı"'! ~smım j ıe ıey olmadıiını ilave eylemiştir. Ye- Baudoin Hindiçini ban· 1§1n Porteklzde mcrkezlleştlrllmesinln Çocuklara Coğrafya 

F devleti Saint-et· Oiae vı:ak değil fakat WJllıke dır. Ben, ~~an ter lc.i Almanya Fransız donanma k · d }" · Af1kllr bir surette faydalı olacağınn k- } • 
;:~~z emrine '500 milyon hank 1 ırlundanım. Büyük babam, hurr~y~t ve ordusunun fiili iıbirliğini iıteme· aıı 1 are mec ısı kanı bulunan Portekiz hükl'.imetl, bu 1 ıraat erı Lr tahsisat vermiştir. Bu pa.r~ b~ bahsindeki .~u~ukunu muhafaz~. ıçın ırin. reisi oldu tas:ı.vvurun tatbikini kolaylaştırmak Y:unn: Falk Sabri Duran 

dayettelci işsizlere yardım ıçın tfe otokrati reJJmınden kaçmak uıere B. Laval, Vichy Kabinesine tek- Vichy 6 (AA.) - Hindiçini işine iştirak edebilecek hukumet ve 50 ınmı. 
f. • l rine tar e- k · t" Ben da- · .. f k bankaaı murahhas a'"'!I B. Baudoı'n şahsiyetler nezdinde teşebbüste bulu-'Yeasül olunacak na ıa .lf e • 'k' Almanyayı ter etmış ır. • rar gırmege muva a attan önce oto· J ..... nacaktır. 

41iJecektir. Ayni makıadla Parı~e 1 ı marlarımda Alman kanı bulunma· ritesinin işgal ~dilmi§ \'eya edilme· ayni bankanın idare mecli!i reisliği· .,.••••••••••••• 
milyar franklık bir tahsisat verılme· llndan dolayı müftehirim. miş bütün Fran~aya et.mil olacağı- ne tayin olunmuştur. ; 

Lokman Hekim ili dü~ünülmektedir. Fakat Alman milletine deyiniz )ci nın garanti edilmes1ni ve bundan ............................. ,, •• , .... . 

ben, cebir ve tazyikten nefret ede- başka matbuat ve radyo da dahil telakki etmekte olduğunu bilmek-
lıveçte hayat pahalılıği 

St ._ ... 1 6 (A.A.) - Stefa~i 
oııuıo m k t' tik 

ajansından : Stokholm' da i ıta ıs 
merkez enstitüsü, İsveçte hayat pa· 
Lalılığı nisbetinin 1935 sene~in~t 
fiyatlar için cYü:u esa'! ittihaz edı • 
mesine görı- 1941 kanunusani I ~5 
e çıkmış olduğunu bildirmektedir. 

. o· bı'ürim ki Alman ırkından olduğu halde bütün propagandtl tedir. 
rım. ıye . . l 
I d'" vatanda~larımın ekserı91 organlarının ve po isin kontrolunu Mareşalin açlık el'di~t-sile Lnvnli , 

~ea~en;!:rgibi dü~ünüyorlar. Bunlar, istemiştir. 1 Dahiliye l'\azırı tayin etmek sureti!~ l Div .. nyolu 
104 ıh hakka inanıyorlar. Bunlar R.ınunla beraber, mareıal Pctain yeni bir uzla§ıcı gayret göstereceği 

(Dr. HAFIZ CEMAL) 

Dahiliye mütehassısi 

su a ve ı.~ t' · 'ht'ı a Fraıuızlann aeni• bir ekserj ... •etinin ve fakat Bizertcnin Alman•·a•·a ' 'C· 1 Muayene saatleri Pazar hariç 
.. k'. Alman hü umc ının 1 r • ... v " ~ " 1 h .. - 5 "" T 1 2??.98 

bugdun U tecavüzkar hareketlerin· lavala itimadı o}madiğım Ve kcn• riJmesine muvafakat ctmİVecc2i zan- er ~ U. L, - } e : -.J 

sın an ve disini cfr;ınsa Gauleiteri> olarak ,nedilmcktedir l•••••••••••••lii den nefret ediyorlar. 

1 

1 
1 
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Tarih öğreniyorum 
Yazan: Ahmed Refik 30 Kr. 

Tevzı yert: AK Artı nıatbaası 
Tel. 20&11 

l'fü:de 20 tenzilat kuponu 
Bu kuponu keslp 6lpa.rl§ mek
tubunuzla cöndeıırseniz klt.p 
1laUerlnden vilzde 20 tenı!IA\.a 
hale k:u:anırsınız. SJp:ıriş bedc-

ıını o suretle he.s:ıp ederek 
1ını.deorıuızı 



1 

ı 

Sahife b-

Soldan sağa ve yukarıdan aşağı: 
1 - Masal - Başl.!la ıK• gelirse bil.-

fÜk kara parçasıd!r. 
2 - Daveti kabul eden. 
3 - Blr memba suyu. 
4 - Tersi nazik .:lcğ!l - Blr .ahşl 

hayvan. 
5 - Bir - Avucunda. 
6 - Yıldız sinema sının eski l.sın1 -

Nida. eden. 
7 - Lisanlar - Bir sayı. 
8 - Tersi fehme~ti demekl.lr - Btr 

JC)rgu. 
9 - Önde bulu.."lllla. 
10 - Lahza - Ne sebeptı>n. 

Geçen bolmac~mızın halli 
Soldan sağa ve yukarıdan aşağı: 

l stanbııl Levazim 
'amirliği satın alma 
komisyonu ilanlari 

Beheri.ne 22 llra. tahmin edlleıll GOO 
adet katlanır demJr karyola mat..h
hid nam ve hesabına aıınuııJctıJ, Pa.
zarlıkla eksiltmesi 10/2/941 ~ 
günü saa.t 14 de Topha.nede LT. !miı'
llğt satın alma. komisyonunda~ 
caktır. İlk tenılna.tı 825 Ura.cm, ım.. 
munes1 kom.Isyond& görüUlr. tat.
illerin belli vakitte komisyona ge~ 
lerl. ("99} 

••• 
Beher metresine 35 kUI"Uf ta.hm.hı 

edilen 196,492 metre elU mlllınetreıık 
şerld kolan alınacaktır. Paza.ı1ıkla 
ckslltmesl 11/2/9~1 salı gü.ntl saat 
14 de Tophanede ıst. Lv. AmlrllR't sa.
tın alına. komisyonunda yapılacakbr. 
IIk teminatı 4688 lira 61 k~ur. Nil
munesi komisyonda görülür. Tallpl ... 
rtn belli vakitte komisyona gelme-
leri. (881) C7MJ 

••• 
30 ton kireç kayma.ğı alına.caktU'. 

Pazarlıkla eksiltmesi 11/2/941 .salı gil
nü saat 15 de Tophanede Lv. A.m!.r1.tğ1 
satın alnı& koml.syonunda. yapılacaJc
tır. Tahmin bedeli 11,100 llr& tik temi
natı 8325 liradır. Taliplerin belli vakit
te komisyona gelmeleri. (864-810) 

ı - Dokuzaylık, 2 - Otur, Daire, il!••••••••••••• 
S - Kumaroynar, 4 - Uranüs. Ok,~ 
Rus, Tas, 6 - Ados, Etice, 7 - Yay, 
Tapon, 8 - Linotip, Ki, 9 - Jrakacok, 
10 - Ker, Seniha. 

Dr. İhsan Sami 

lstafilokok Aıııı 
İstafllokoklardan mütevellit 

(ergenlik, kan çıbanı, koltuk altı 
çıbanı. arpacık) ve bütün cilt haa· 
talıklarına karşı pek teslrll blr 
aşıdır. 

Divanyolu No. 113 

Aşçı kadın aranıyor 
Alaturka ve ala1'ranga. yemeltl 

iyi billr Aşçı kadın aranıyor. bi 
aylık verilecektir. Talip olanla1' 
ö~leden evvel Maçka Teşvlkiye 
Palas 3 numaralı apartımanıı 

müracaat. 

90 
aenedenberi laviçrede bqı tutan: , 

MARVIN 
Saati• Kadm • Erkek • Kol 

Cep - Yüzük 

Osman Sakar ve Sk 
Müessesesinde 

8 T AKSiTTB 
satılır. 

Galata: Bankalar Cad. 47 /59 
Tel: 41378 

Beyazıt: Onivenite Cad. 28 
Kadıköy: İskele Cad. 33/2 

ASANSÖR 
Beled·iye nizamnamesine uygun 
T AMlR ve PLANLAR yap.111'. 

Raul Franko 
Galata Voyvoda cad. 4 7 No. 

Tel: 41427 

«AKŞAM• neıriyab 
ROMANLAR 

Kurut 

Küçiik binlar V&-Nl\ 715 
Kıvırcık Pata 

Sermet Muhtar 75 
Deli Selami İzzet 30 
Yab Çapkını 

Burhan Cahit 30 
Bu perdenin arkasmda 

Z. L 40 
Düğün gecesi 

Burhan Cahit 100 
Sumer Kızı 

lskendeT Fahreddin 125 
A.yadan bir günt!4 do~or 

lskender Fahreddin 80 
Pembe mqlahh Hanım 

Sermet Muhtar 70 
Bir kadın g~ 

Selami İzzet 20 
Dıı:ıvler kaldırnm 

Halit F ahrl 75 
Atk fırtınası 

Muazzez Tahıin 50 
Tevzi yeriı 

AKŞAM matbaası 

cAKSAM:. karilerine mahsus 
vi:.zde 20 tenzil.it kuponu 

BAYANLAR, ÇARPJNTI w SİNİR BUHRANI ÇEKENLER 

evrol 'Cemal 
den zo aamıa annca sinirleri yatışı.r, derhal ferahl::ırlat. Evinizde 

bulundurunuz. 

Beyoğlu akşam kız sanat okulu 
mübayaat komisyonundan: 

1 - Nişantaşında Kız enstitüsü ittihaz edilecek binanın bahçesinde 
kaiıı mtamam betonarme binanın yıkılması ve tuğla duvar örülmesi. 1941 
şu':ı::ıtının 10 uncu pazartesi günü saat 16 da. Yüksek mektepler muhaslpllğl 
binasında toplanan komi.syon tarafından pazarlıkla ihale edilecektir. 

2 - Keşif bedeli 844 lira 23 kuruş, teminatı 126 Ura. 43 kuruştur. 
3 - İsteklilerin en az bir taahhütte 500 llralık bir işe benzer iş yaptık

larına dair idarel rinden almış olduklan vesikalara istinaden İstanbul V1-
Hlyetine mi.lıacaatla. ihaleden üç gün evvel alınllll.f ehliyet ve 941 yılına. ait 
Tlcaret odası ,·esikalarile muayyen gün ve saatte komisyona. ve bu baptaki 
keşif şaıtname ve mukavele münderecatına. ıttun. hasıl etmek lçln de okul 
idaresine müracaat etmeleri. (807) 

il Devlet Demiryolları ve Limanları İ§letme 
Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 17000 lira olan 9 kalem tazylkı hava aıetleri 19.3.1941 
çarşamba günü saat 15.30 da. kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare bina
sında satın alınacaktır. 

Bu 1~e girmek isteyenlerin (1275) liralık muvakkat temlnat ile ka.
nunuı. tayin ettiği vesikaları ve tekliflerlnl aynı gün saat 14.30 a kadar ko-
'tnt.cı•ru"" """"'lo.H&:-.. - .... ._ol~ud lAnn·n~"" 
•y _..,,-.,,&.& • '-..ı..,).&.4bU•t. \t .... .ı..~:ı.~;a.---. 1.Q"El.l.'U.1'1:&.a:1."I '"' 

... Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Hapdarpa.-
ışo.da Tesellüm ve sevk Sefli~lnden da~Lılacaktır. (659) 

İstanbul Hava mıntaka depo amirliğinden: 
1. - Hava birlikleri için 150 çift demir er karyolası satın alınacaktır. 
2. - Pazarlıkla ihalesi 8/2;941 cumartesi günü saat 11 de Yeşilköy ha.

va mıntaka d e >O il.m1rliğl satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3. - Ist klılerln şnrtname ve nümuncyi görmek üzere her gün, pnzar

~ığa girecek! .n belli gün ve saatte 570 liralık muvakkab teminat makbuz-
larlle bir kte m~kfır günde komisyana müracaatları. 0:830> 

Belediye Sular İdaresinden : 
İdaremi?. ervlsleri için bu sene tedariki muktezi 103 kalem matbu ev

rak 2135 lirada talibi uhdesindedir. Nümuneleri Taksimde Sıra Serviler
deki idare merkezinde levazım servisinde mevcut ol::ın bu evrakı daha aşa
ğı fiyatla vermek isteyenlerin 12/ 2/941 çarşamba günü saat 16 ya kadar 
fiyatlarını birer mektupla idare merkezinde mu:ımeıat şefliğine bildirme-
leri. 1858» 

Selimiye Tümen Satın Alma Komisyonundan: 
1 askeri ihtiyaç için 50 ton kuru ot ile 50 şer ve 100 zer toııdan ibaret 

dört parça saman ayrı ayn evsaf dahilinde Selimlyedeki tümen satınalma. 
komisyonunda 10/2/941 pazartesi saat 11 de pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Takarrür edecek tiat üzerinden % 15 teminat alınacaktır. (869) 

Allll!lll ..... :sml ........................................ ~ 

Yavrunuz, · Saadetinizdir .. 

Onun gü.rbibıı ve slhhatll yetlşm.lf tabiatın tıpkı bir yavnı 
gibi sinesinde yetiştirdiği saf ve normal gıda ile mümkündür. 

Her anne tabiatın insanlara bahşettiği bu kudret güzelll

ğinden istifadeyi geri bırakmamalıdır. 

ÇAPAMARKA 
Müstahzaratmda bu hassa tamamen mevcuttur. 

Beşikta, ÇAP AMARKA Tarihi tesisi 1915 

1
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Deniz Levazım Satın Alma Komisyonu ilanlan 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Marmara. Vssü bahri K. satınalma komisyonundan 

TOZ ŞEKER iLANI 
1 - B1r k.llosuna tahmin edilen f!yat 38 kuruş olan 10.000 kilo tol şe

ker, pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Pazarlığı 8. Şubat. 941 cumartesi günü saat 12 de İzmltte tersane 

kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. 
3 - Teminat pazarlık günü takarrür edecek ihale bedeli üzerinden % 

15 nlsbetınde derhal alınacaktır. 
4 - İsteklilerin bu işle ilgtli ticaret vesikaslyle birlikte muayyen gün ve 

saatte komisyona müracaatları. u748• 

* 
Marmara üssübahri K. satmalma Komisyonundan 

Sadeyağı ilanı 

·ı Şubat 1941 

1941 iKRAMiYELERi 

T. iŞ BANKASI 
1 adet 2000 Liralık = 2000.- Lira 
1 • 1000 .. = 3000.- • 
ı • '750 .. = 1500.- • 

' • 500 .. = 2000.- • 

1941 Küçük • .. 250 .. = 2000.- • 

• • 100 .. = 3500.- • 

T asarrul H esaplari 80 .. 50 • = 4000.- • 
300 ,, 20 .. = 6000.- .. 

ikramiye Planı Keşideleri: 4 Şubat, 21 Mayıs, 1 Alus-
tos, 3 İ.kinciteşriıı tarihinde yapılır 

3600 adet elektrik sayacı 
satın alınacaktır. 

.l\.nkara Elektrik T. A. Şirketinden : 
14826 sayılı ölçüler nizamnamea hükümlerine uygun ve ille. mua

yenderi Şirketimiz laboratuannda yapılmak §artile 3600 adet. 1 O 
Amper, 220 volt. 50 periyotluk bir safhah mütenavip elektrik saya
cı sabn alınacakbr. Bu sayaçların jntihabında Şirketimiz yalnız fiatı 
es1M1 ittihaz etmeyip diğer fenni evsafı da göz önünde bulundura
caktır. 

Bu aayaçlan satmak istiyenlerin, sayaçları hakkındaki fennt izahat

la teslim müddetini bildiren teklif mektuplarım 1/3/941 tarihine 
kadar Şirket Müdürlüğüne göndermeleri ilan olunur. ı.- Bir kilosuna. tahmln edilen fiyat 170 kuruş olan ve yukarda cinsi 

yazılı bulunan 20.000 kilo sadeyağı, pazarlıkla satın alınacak~ır. iil•••••••••••••••••••••••••••llil 
2. - Pazarlığı 10. Şubat. 941 pazarteııi günü saat 14 de Izmltte tersane SİPAHİ OCAÖTh'DAN: 

kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. Bu işe ald şartname her gün Ocağın 26/ 1 /941 tarihinde toplanması kararlaştırılan senelik koD<o 
komisyonda görülebllir. 

3. - Isteklilerin bu işlerle ilgili olduklarına dair ticaret vesikalarını ve gresi ekseriyet hasıl olmadığından dolayı Ocak nizamnamesinin 21 
2550 liradan ibaret muvakkat tem1natlarile birlikte muayyen gün ve saatte ünc\l maddesi mucibince 9 /2/941 Pazar günü saat 18 e tehir olu.o-
k:omlsyona müracaatlo.n. ır.7471 mU§tur. Azanın mezkur gün ve saatte teşrifleri rica olunur-. 

RUZNAME * 1 - İdare Hey' etinin okunması. 
Marmara ttssübarhri K. satınalma Komisyonwıdan 12 - Hesap raporunun okunması va tasdiki 

Un ilanı 3 - Hesap mürakipleri raporunun okunması 
4 - 1941 senesi bütçesinin kabulü 

1. - Kilosuna tahmin edilen fiyat 19.25 kuruş olan 100 ton un, pazarlık- 5 - Müddeti biten Reia yerine Reis intihabı 
Ia satın alınacaktır. 

2. - Pazarlığı 10/Şubat/941 pazartesi günü saat 15 de İzmitte Tersane 6 - Müddeti biten Hey' eti idare yerine yeni hey• eti idare lnb'habi 
kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. Şartnamesi bedelsiz olarak 7 - Müddeti biten hesap mürakipleri yerine yeni hesap müra-
alınabUeceği gibi her gün komisyonda görülebllir. . kipleri intihabı 

3. - İsteklilerin bu işle Ilgili olduklarına dair ticaret veslkalarını ve 8 - Müddeti biten haysiyet divanı yerine yeni haysiyot divam 
1443.75 liradan ibaret ilk teminatlarlle birlikte muayyen gün ve saatte ko- intihabı. 
misyona müracaatları. ~748» 

1 İstanbul Bele~ivesi ilanları 1 1 
Karagümrükte Haydıı.r mahallesi civarında. bir adet geyik başı boş ' 

olarak bulunmuştur. Tarihi ilandan bir hafta. müddetle sahlblnlu Fatih 1 
Belediye muhasebesine müracaatı aksl takdirde satılacağı ilil.n olunur. 

(896) 

* Kar~ağaç müessesatı et nakliyatı işlerinde kulla:ııımak üzere blr ay 1 
müddetle iki deniz motörü kiralanması işi açık eksiltmeye kom.Jmuştur. 
Kira bedeU muhammen! 1350 lira ve ilk teminat mikdan 101 lira 35 kur~
tur. Şartname zabıt ve muamelat müdürlüğü kaleminde görüleb!11r. İhale 
10/2/941 pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Ta.lip
lerln ilk teminat makbuz veya mektuplarlle ihale günü muayyen saatte 
Daimi Encümende bulunmaları. (573) 

Selimiye Tümen Satın Alma Komisyonundan: 
ı - A.sl::P.rl l.btl:ıı:ı~ lci.n 100 ve 150 tondan ibaret 1k1 oarça..arnaııın e.v

saf dahll~lm~kÜzcre ve ayn ayn Sellmiyedekl tümcnsatınalma ko
misyonunda. pazarlıkla. satın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 10/ 2/ 941 pazartesi saat 11 de. 
3 - Takarrür edecek flaıt üzerinden % .15 teminat alınacaktır. (868) 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
İstanbul Subesi Müdürlüğünden: 

Bankamız hisse senetleriı;in dördüncü hesap devresine ıı!d !! No. Iı 
kupon temettüü bedeli 29/ 4/ 941 akşamında müruru zamana uğrıyacağın
dan mezkur miıddetin inklz:ısından mukaddem hissed:ırlar~mızın temettü 
bedellerini almak üzere gerek bankamız ve gerek Türkiye Cümhuriyetı Zi
rııat Bankası gişelerine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. (867) 

.._ _______ ın_h_i_s_a_rı_a_r_u __ ._M __ u_·d_u_·r_ıu_"g-~u-"n_d __ en .... : ______ , 

I - Şartname ve nümunesi mucibince 170 ton slklop çemberi pazar-1 
lıkla ~atm alınacaktır. 

II - Pazarlık 20/2/941 perşembe günü saat 14 de İstnnbulda Kabataşta 
Levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

111 - Şartname ve nümune sözü geçen şubeden parasız alına.bilir. 
r.v - istekl!lerln pazar:Jık için teyin olunan gün ve saatto teklif ede

cekleri nat üzerinden % 7,5 güvenme paralarlle birlikte mezkftr konılysona 
müracaatları. .._ (657) 

OSMANLI BANKASI 
TÜRK ANONİM ŞİRKETi 

TESiS TARiHI 1863 
Stat01eri ve Türkiye Cümhuriyeti ile miınaldt mukavelenam.ı 

229 2 Numaralı 1 O/ 6/1 9 3 3 tarihli kanunla tasdik edilmitt& 
.(24/6/1933 tarihli 2435 Numaralı Resmt Gazete} 

Sermayesi: 
İhtiyat akçesis 

10.000.000 İngiliz Ur .. 
1.2so.ooo İngiliz Liraa 

Türkiyenin ba,hca Şehirlerinde 
P ARİS, MARSl!... YA ve NIS' d6 
1 ~Jn.Q A aı A •ı...--..n~r'\..-".C 

• 1 -

ı...vl'luıY"'!. ve ıvı1·u~\.l:ZI ı ı::..nuı::; - -
MISIR. KIBRJS, YUNANlST AN. İRAN, IRAK, FlLIST!N 

ve MAVERAYI ERDÜN' de 
Merkez ve Şubeleri 

Yugoslavya, Rumanya, Yunanistan, Suriye, Lübnaa 
Filyalleri ve bütün Dünyada Acenta ve Muhabirleri vardır. 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 
Hesabı cart ve mevduat hesapları küşadı. 
Ticari krediler v~ vesaikli krediler küşadL 
Türkiye ve Ecnebi memleketler üzerine keşide senedat islContoau. 
Borsa emirleri. 
Esham ve tahvilat, altın ve eıntaa üzerine avans, 
Scnedat tahsilatı ve saire. 

ı:;n yüksek emniyet §artlarını haiz kiralık 
Kasalar Servis: vardır. 

Piyasanm en müsait ~ıı:tlarile (kumbaralı veya 
kumbaras\z l tasarruf hesaplan açılır. 


