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Memurlar için 
yapılacak 

binalar işi 
~ 8aşvekil dOn 
eeliste beyanatta 

bulundu 
A. -

~ı:ı-~~~•ra, 1 1 (Hususi) - Millet 
t'ıj ~ı bugünkü toplantısında as
~ 1\t e rnülki tekaüd kanununun 

~ llladdesine bir fıkra ilavesine 
anun layihası ile göçmenlere, 

ve muhtaç çiftçilere 
ve yemlik dağıtılması 

kanuna ek layihanın ildn
...... ,"r•••:~ yaparak kabul et-

ı· 
•! k 15 bundan sonra emniyet teş-
~· linununun 49 uncu maddesi-
ır fıkr ·ı- · d · ı· 'h 'I a ı avel!lne aır ayı a J e 

ve tıbbi müstahzar hak
kanunun bazı maddelerinin 

d'V~ Yeni bazı maddeler ilave
ilır layihanın birinci müzake
Yaprnıştır. 

·-
1tll 201) 

Barekit sahasını rösterir harita. 

• 
Dün gece Istanbul 

sokaklarında 2.000 den 
fazla 13mba yandı 

Tramvay idaresi 23.30 dan sonraki seferleri 
kaldıran tarifefi tatbikten vazgeçti 

Cadde ve sokaklardaki 6.000 den fazla lambanın ampullerinin 
takılınası üç güne kadar ikmal edilecek 

Nakil vasıtaları müstesna olmak 
üzere, iç ve dı§ tenviratta, ıgıkları 
.öndürme ve maskeleme mecburi
yetinin kaldırılması hakkındaki V e
kiJI er Heyeti kararı, dün sabah tel· 
grafla vilayete tebliğ olunmu§tur. 

toplantıda birinci mü
:Yapılıı.rak tasvib olunan ve 

te kilatı için inşa edile

Bu karar üzerine, evvelce cadde 
ve sokaklarda sökülen ampullerin 
yerlerine takılınası hususunda der
hal faaliyete geçilmiştir. Elektrik 1-

" dareai ekipleri, dün sabahtan itiba---------------------~ S idi - Barrani'yi ır Askeri vaz i yet aid kanun )il.yihası mü
b·· söz alan bazı hatibler u
h~·lgelerdeki vilayetlerimizde 
U~\ı~t memurlan için bu 

. bınalar yapılması :ıaruretini 
ı.ıtltıüşlerdir. 

&11 ~.-.vekı1!n beyanab 
~k~unasebetle söz alnıı~ olan 

·~~~~ Dr. Refik Saydam da şu 
ta htı\.ınmu•tur: 

'-. <Devamı 7 nci sayfada) ,, .. -
ltatva için 

~Uk bir tehlike: 
Almanya ... , 

alan İngilizler 
garbe doğru 
ileriiyorlar 

3 general, 6 
binden fazla 

esir alındı 
c Son Ingiliz tebliği ) 

lo "Çok büyük miktarda 
U • ndra telgrafında zam esir ve 
~t1 •• •• .k. I mun 

surulen fı ır er malzeme elde edildi, 

• 

• 
Mısırdaki Ingiliz 

taarruzunun faydalı 
olabilmesi için 
devamı lazımdır 

YAZAN ----ı 

Emekli general 

H. Emir Erkilet 
cSon Poeta. nın uurl 

muharrirl 

I ngiliz başvekili Çörçilin yeni 
nutkundan öğreniyoruz ki, 

Ingiltere, Libyadan Sidi Barra
niye kadar ilerlemiş olan İtal
yan ordusuna, daha geçen Bi
rinciteşrin ayında, harbiye nazı
Tı Edenin Mısıra seyahati sıra
larında, taarruza karar vermiş Sekiz cephede birden Knhıre ll (A.A.) - İngiliz umumi ve bu maksadla Mısır ordusunu 

k • • d karargfıhmın bu akşam n~redilen yeni İngiliz ve imparatorluk ma mecburıyetm e tebli~i: kıt'nlarile kuvvetlendirmi~ti. 
l"'lrıd Sidi - Barrnni, bugün ö~leden sonra Fakat Birinciteı~rin ayının so-

ra, 1 1 (A.A.) - halyanın alınmıştır. nunda halyanları n, malum au-
vaziyeti pek karışıkt.Jr. Arnlarında üçü general olmak üze. Tette. Yunanİstana taarruz et-

e Qirden harbetmckten re biiyük miktarda esir aldık. meleri üzerine Ingiltere, Mısır· 

1liitlerin, bu nazariy~sinin 1 Motörlfi kuvvetlerimizin ileri unsur- daki uçak filolannın ehemmi-
0 <trak Mihver ortağı ayni zn- lan, şimdi, garbe do~ru harekfitta yetli bir 'kısmını Yunanİstana 

ltı •ekiz cephede birden çarpış- bulunmaktadır. yardıma göndermek vaziyetin-
~~~iburiyetinde bulunmaktadır. Çok büyfik miktarda munzam esir de kaldığı için, Sidi Barranİ ve 
l\r11

1
te Verici bir yekundur. Mı- ve malzeme elde edilmiştir, cenubundaki halyan kuvvetleri-

~~~. ta"lıdluk. Kenya, 12 ada ve 6000 esir ne yapacağı taarruzu geri bırak-
~rıı.a,Uthulrnası lazım gelen ilk beş Kahıre ll (A.A.) - Yakınşark İn - mıştı. (Devamı 7 nci sayfada) 
t~ • atlarıdır. Fakat bunlara (Devamı 7 nci sayfada) l, ) 

~. · •ıddetlenen hava harbini 
)~l Ingiliz donanmasına 
~~~ ı an mücadeleyi ve Alman
"'ıı r~ı memleketin müdafaa•ını 

lıetınek lazımdır. Çünkü Al
a11va için büyük bir teh1ike

talva da anlamış ve bita-
ltiirlll"ttıbadan verilen bir ha

e, Brenner hududunda tah
d ab ba~lamı1tır. Son 

ıt; .a Alman gazetelerinde 
(~trl,.r Almftnyanın ortağı

~ı 3 üncü sayfada) 

~rnavudlukta 
llıühim italyan 
~e~zileri sun~u 
11Ucumile ahnd1 
lt l 

~Q ~ Yanlar agır 
J t !Iz ota ugradılar, 
~ op iğtinam erliidi 

a.ll -
(4\ A.) - Atinn ajansı bU

~4 

~,ııo;du~arı bnşkumandanlı~ı 
\ı_ iS 

11
° nkktlnun ak§amı ueş _ 

' ·'lt~ Utnnralı te b li~: 
~lılıı~~~,~reketıerimiz bfitün cep. 

lıııtı B.kiyetJe devam etmekte
~i4nıan mevzllerl süngü 
qgaı edilmiŞtir. Düşman 
Utramıttır. ıoo mUirnet. 

ittinam ldUmit 

Orfı idare komutanı 
dön Ankaraya gitti 

Korgeneral Ali Rıza Artunkal Ankaraya 
hareketinden evvel Basın Birliğini ziyaret etti 

Örfi idare komutanı korgeneral 1 sinden izahat almıttır. Korgeneral 
Ali Rıza Artunkal, dün Emniyet Ali Rıza Artunkal müteakıben, Ba
Müdürlüğüne gelerek, Müdür Mu- sın Birliği merkezini ziyaretle, bir
zaffer Akalım ziyaret etmiş ve şeh- lik reisinin ziyaretini iade etmiştir. 
rin emniyet işleri hakkında kendi- (Denmı 7 nci ~:ıyfada) 

Ekmeğe garzn 30 
para zam gapılacak 
Bazı kimselerin ekmeği narktan fazla fiata 
sattıklarından şikayet ediliyor, bu gibiler 

şiddetle cezalandırılacak 

Belediye tarafından ekmek fiat
Ianna muvakkaten konulan 1 3 ku
ruş 30 para narkın eti bu ak
§am bilecektir. 

Fınncılar 
rinde 
evvel 

elle-

Ekmek fiatları yarın sabah 30 
para daha artacak ve Belediye En
cümeni tarafından tesbit olunan, l.f 
kuruş 20 para nark üzerinden utıl
mağa başlanacaktır. 

Son günlerde, bazı semtlerdeki ı 
bakkalların konulan narktan fazla 
Hata ekmek aattıklan hakkında Bo-

... ...,~. 1 

ren, gehrin en ziyade kalabalık olan 
cadde ve sokaklannın lambalarını 
takmağa ba~lamış ve akşama kadar 
(2000) e yakın lambaya beyaz em• 
pul koyrnuşlardır. Bu Iimhalar dün 
gece yanmışlardır. Şehirdeki 6000 
den fazla umum' tenvirat lambası· 
na beyaz ampullerin takılınası işi üç 
dört gÜnde ikmal edilecektir. 

Dün gece şehrimizde bütün ev
lerde, dükkanlarda iç ve dış tenvi· 
rat maskeleri kaldırılmıştır. Yalnız 
tren, tramvay, vapur, otomobil, o
tobüs ve arabalardaki maskeler 
muhafaza edilmiotir. 

• 

<Devamı '1 n('i sayfada) 

Edirnede 
sel afeti 

Insan ve hayvan 
zayiatı var 

Evler çökmekte devam 
ediyor, tuğyan 

Yunanistanda da şid
detle tesirini gösterdi 

Edirne, 1 1 (A.A.) - Iki gün
denberi fasılasız olarak yağan yağ
murlardan Meriç ve Tunca nehirle
ri beşer buçuk metre yükselmiştir. 
Bu defa Edirne için hakiki bir afet 
halini alan tuğyan Karaağaç ve Bos
na köyü ile tehrin irtibatını tama
mile kesmi,, birçok zarar ve hasa
ratı mucib olmuştur. 

Tuğyan Yunani~tanda da ayni 
tiddetle t~sirini yapmıştır. 

Elektrik fabrikasını da aular isti
la eylemiştir. Köprüler sulardan gö
rünmemekte, Yıldırım ve Kirişhane 
tamamen göl halindedir. Evler su
ların tesirile yavaş yRvaş çökmekte 
devam ediyor. Ağaçlar üzerine sığı
nan halkın tahlivesi tombaz, sal ve 
kayıklarta yapılmaktadır. Tahliye 
arneliyesi ile idare amirleri vakın-

(Dnamı 3 üncü sayfada) 

Hitlerin, nutkunda 
sükOtla geçtiği 
mUhim noktalar 

"B. Hitlerin yeni 
çal d 1g1 hava , 

Nevyork, ll (AA.) - Washing 
ton Post gazetesi başmalcaleııinde 
1unlan yazmaktadır: 

B. Hitlerin söylemit oldui(u nut
kun en bariz vasfı beliğ bir sükutla 
geçtiği noktalardadır. 

Caddelerdeki elektrik limb alannın ampulleri tüalırken ..... 
istanbulun dün geeeki manzarast 

Halkgeç vakte kadar 
sokakta kaldı 

Birçok dükkanlar her zamankinden büyük 
ampuller takmışlardı, bunları kapanma 

saatlerinden sonra da yanar bıraktılar 

Türlc.iye, ışıkları karartma '\'e 
maskeleme i§inde imtihanını mu
vaffakiyetle verdi. Her imtihana 
hazırlık safhalarında olduğu gibi, 
biraz sıkınblı, üzüntülü günler ge
çirdik. $imdi istikbalimiz kadar ay
dınlık gecelere tekrar kavuşmu§ 
bulunuyoruz. 

Dün akşam, şehrin, eski norme.J 
ışıkları, gözümüze bir şehrayin ha
linde gözüküyordu ve.. belki en 
aydınlık gecelerde bile dışarı ayak 
atmıyanlar, tahriri nüfus günü, dü
dük öttüğü zamandaki manzaraY' 
hatırlatan bir sel halinde sokağa dö
külmüflerdi .. Devanu 7 nci sayfada) 

Maruf bir fabrikatör 
ihtikir suçundan 
dün, tevkif edildi 

(Atlas) mensucat fabrikasır · ' mamulahnı 
fazla fiata satarak ihtikar yaphğı anlaşıldı 

Fiat mürak.abe komisyonu içtima halinde 

Şehrin maruf fabrikatör lerinden Ticaret r 'jdiriyetince ihtikar bl-
biri, ihtiklr wçundan tevkif .oluna- dileleri etrafında yapılan kikler 



2 Sayfa 

•• e rgun 
---···-

Kendi benliğimizi 
Muhafqza ve hatta 
Müdafaa meselesi 
_ Yazan: Muhittin Bir«en -J 

SON POSTA 

• • 

e 

Sen ve çocuğun ... = 

Mensub oldu~un milletin en bUyük ferdlne bak, sonra kendi çocu~na Kendin iÇin kannntkt\r olablliTSin,bu, nihayet seni aliikadar eder. Fa-
dönerek düşün: 1 kat çocuğunu mümkün oldu~u kıı.dnr yüksek, millete faydalı görmek bir 

- Yavrunun ytiz çizgileri'nde milletinin en bü~nUn hasletlerinden milli meselcdır, bu, senin için sadece bir istek olmaktan çıkar, ona çalış.. 
bir kısmını olsun ke§fcdcbUiyor musun? mak vazifelerinin en büyü~üdür. ı ...................................... ········--.. ······ .... ...._ ............................................................................. ,---------·---------· 

Söz Aras1nda [As e er] 

1 ST ER 1 NA N, i ST ER iNANMAl 
Bir aqam refiklmlı: vardır ti, işi gücü hergün hand~rim.izi sayfa -

lanna nakletmek ve bunlardan bazuarını da, .sebebi nodir lbilinme2, t.ek-

ZL'be k8.ıkmnlttlr. 
Bunun hergün ;çın gösterilecek pek çok misali Tardır. Fnkat bi.z en 

taze iki tanesini nakledelim: 
İstımbul Vali muavini Hüdal Kırataban Kft1's vnllliğine tayin olundu. 

Biz ibu haberi, takriben 10 gQn evvel sütunlarıımza g~tJk. P'nkM 
mahud rettkimiz derhal, bizim sayfalardan alınan havadJslerle dolu mı.. 
wnlD.n arasından ba.§mı uzatarak seslendi: 

c- Hayır bu haberin aslı esası yoktur. Vali muavlni, Kara vallli~ine 
tayin edilmiŞ değild • .ıı 

Haydi bu defa da gaf yapmama.g için i.nsaflı -olalım. Tayin kararı so-
vimli muaviniın1z.e b~ edllmiştir. &uurız t1 Jl"udai Kamto.ban, ~u ıe-

fikimi.zi mahcub etmemek için Karı valill~ini kabul etmemek istemiye -
eektlr. 

Gelelim ikinci hAdiseye: 
Bir kM gün evvel, dün a.tşam için, şehre maskelenm~ 200 ltunba 

nn.ve edileeelini yazdık. Akşam üstü mahud ark.ndnş.ımm ıene bwıtı 
tek:zı'bi: 

c- Bir rcfıkim.iz 200 lfı.ınbanın maskesiz olarak bırakılacağını yazı -
yorsa da, bu haberin aslı esıısı yoktur,.]) 

Biz 200 ı~ derken, §ehrin bütün lAnıbnlan ynndL İn§allah ~.k -
zibcl refitl:mi'zin tekzlb muhD.rriri, aqam evine giderken lAmbaları gor -
müştür. 

İşin bir de garib tarafı var: 
Bu ref"ıkimiz, tckzib e~l haftdisleıir:niZ tnhaklruk edince yamuu 

ai)ylc yazıyor: cEvvelec de haber vCI'clığiınJl! gibi .••• 

Birincikanu~ 

Sözün kısası 
Muhtekir ... -
Ve ötekiler 

\ E. Ekrem Tald 

B u yazının h~lığı, ine~ ı:ıd~ 
harrir CeJale,ot.\in ~ bit 

mülhem gibi görünürse de hı'k1' 
münnsebeti yok.. Son hnrb bir ta i, 
yeni yeni tipler yar• ttı. Onho 01,1 • 

rusu, :içtimai bünyemizde zaten :Ş~ 
ter sinsi, habis ~ikrob gibi ya~ 
bunları canlandırdı. Ben de ş '• 
onları tethir etmek istiyorum· l-15111• 
ki eski zamanlarda bazı amme [i.' 
lulannı umumi meydanlarda, h.11 

ibret olaun diye te§hir ederlerdı··· 

* - Pastırrnayı kaça 
Bodos ağa) 

- Yüz seksen 1 e<,t9 
- Ne diyoraun, yahu~ 1 G 

gün yiiz yİnniye idi. fll'l 
- Eyle emme. Avrupadan 111 • 

gelmiyor gayri. Biz de gaçıı sB 
cağımızı §aşırdıh, galdıh 1 

~ n' 
- Çivi vnr mı, Mösyö Sıılnıt,~~ 
- Çivi mi) Sende vnrs:ııı 

yitir, ben alıyorum. rtJ11il~ 
- Ne bile~) Sende ' 

dediler de.. ~ bi' 
- O, iski vakitlarda icli. ÇO 

şey ilnzum mu? . Jo Jıif 
- Yok, canım r Üç, be~ Id 

§CY isti~onım. 6 
- Oylesan kolayi Ak~ıır1l ~r 

ortalıle karanncaz yel . Sana ~~ (f• 
lo kadar bulurum amma, malu 
fiatlar hrladı i 

·~ rc9 - Ne deorudum) On J d,lı' 
hasse. yinni top alaca.. dah• 

* 
istediğin vardır) ıf. 

- Dokuz top da koput be 1 ·~,. - [Tezgllhtnra seslenerek ~ 
gop! Şu anahtan al.. deP0':9pııC 
Ondan dokuz top 12 8 noınt0 ,ıJ~tf 
getir. [Mü~teriye dönedek 1 s;11ııı1' 
biloorsun, he).. Para peşin·· J>ıdJı' 
yıınbeyan. Sorduklannda o 

3 
~ 

aldım dersin, he mi) Cenah1",~ fr 
dimi müşterisin df.'yi bu malı •0~ıf 
yete veroorum. Piyatsada ~~eti 
bilesin. Daha on sene de ge 

* 1 

Fınnın önünde: fl'ıfJ 
- Durun, yahu 1 Ne o ltı k•(f: 

nuz~ Bu, üçüncü ağızdır ~tı'ıı ~ 
nız. Acık aa bredin 1 Kıt lı •• 
çıkhnız? 1 tu o~ 

- Hasan Efendil Bana a ·~ 
ver. Pi:oıkin olsun 1 ..,.;,-ııfetl 

-Al h o 'k ka mı dedin? ~ l, 
mi var, hacıbaba) ııe 0 

- Yok, hayır! Ne olur. ,. 
m az diye alıyorum. le~~~ 

[Birçok lan, bövle. ~krne~ ~ı.ı l 
oışırlar. Kocuı askerde old~rlii ~~ 
fınnın önüne gelip de bir tdıtı'" .ı 
~ulamıyan zavallı bir k~ır·· d~( 
parası elinde ekmeksiz. kııorb' f 
gün sonra, hacıbaba bır t ıfll 
luııu dilinmi~ ekmekle fırıoC rJ 
lir .. l l tl ~ 

- Hasan Efendil Sun 1\ J111•1.t; 
fınnlayıp da gevrek ya~r ,eıv 
Geçen gÜn aldı idim: fa a 
~iyan olmasın, baril. , 

+ · de (o 
- Bu hnftn içinde bı-ı i 

yonnuşuz.. (Juf 
- Gerçek mi? Kirnden 
- Dan yerinden f ·tl 
- Dan yeri, kim) d'ki~ (ıl 
- Bizim çocuklaTn 1 ~ C 

\)ir modistra vtır: Madıı~ 0~ı.ı~ 
1 • ı 

Kocası ecnebi gazete cnn 
söyledi .. 

-Ya!.. ~ 
- Beni dinlersen, e';:'ro'' 

ati Ben de 11imdi :ıaten 8 

gidiyonım 1.. ~ j;l 
e. ctl!IJ,. (J 

Ingilizierin alacai1 
Jel' tt' 

yernitler ııı 
İngil~erc Terfiecek kUrll: ıı~ 

rin te!rı'ki ve bunların btrl~l)~ 
arasında tabimi üzorınde . ~C 
ler yapılmaktadır. İlk pa~jf!Ci ~. 
adan sonra, İngutzlerln ~~~ 
bir milbayıında da buıuntı ıı11 
rcnilmiŞtlr. İzmirde bul~ ~e ~ 
korporasyon u müınessUl 1 ,t16 ı 
meyva ihrnea~lan iblrli~9tt~ 
bu hususta. temaslar ynP~ ....... 

••••• .. A oo••••-=r-A••K-V 1 ıvı 
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elgr e e 
akineye ı Bazı ithalat mallarının ı 

'~erilirken Usansa tabi tutulmasına 
"Mussolini nin 
imparatorluğunu 

devirabili riz, 
ısrrdakl italyan 
· Ileri koliart 
~uvayi kolliyeden 
lt~ ı 

dair karar mer'iyete girdi 

. ~an sağ cenahına 
kiilız hava, deniz ve 
~~ta kuvvetleri hep 
~tden taarruz ettiler 
"'h' lt e 12 (A.A.) - Royterin 

tlluhabirinin bir haberine gö
tank ve zırhlı otomobil 

Maktila mıntakaaında İtal -
sağ cenahına hücum et -
· İngiliz deniz ve hava kuv

de ayni cenaha karşı şiddetli 
l bulunmuıılardır. İn • 

' talyan geri kuvvetlerini de 
etınektedirler. İtalyan ileri 
~Uvay,i külliyelerile muhn -
b tamamen tecrid c
~~~maktadırlar. 

~.o11d 'l0"4UJ)lfan Fransı.zlar 
~~~~ll 12 (A.A.)- Hür Fran

etleri kararg&hı tarafından 
bır tebliğ: garb çölünde 

kuvvetlerinin Ingiliz 
e sıkı bir teşriki mesaide 

Ankara ll (Hususl) - Bazı itha- bedellerinin serbest dövizle tediyesl 
lAt mallarının lisansa tabi tututma • taahhüd edilmiş bulunan mallnrıh 
sı hakkındaki a§afıdaki kararın mer. Ithali lisansa tabidir. 
iyete konulması Hey'eti Vekilece ka. 2 - İthal lisansları Ticaret Vekô. -
bul edilmiştir: !etinden verilir . 

ı - Yabancı memlekeUerle arn _ 3 - Ancak siparişinden önce Tica-
mızda mevcud mer'i ticaret ve kle _ ret VekA.letinden mUsaadesi alınmış 
ring anlaşmalnrı hükümlerıne göre olan mallara ithal liSansı verilir. 

Askerı ceza kanunundaki 
revkalade zaman tabiri 

' ı -Ankara ll (Hususi) - Askeri ceza !erek bir kararn ba~lanması Mill Mu 
kanununun bazı maddelerini değışti- dafaa Vekilliğlnce istenmiş, keyfiyet 
ren kanunda zikredilen devkalade İcra Vekilieri Heyetı toplantısında gö 
zaman. tabirinden maksud olan va - rüşillerek bugünkü durumun mezkftr 
ziyetin ttıyinl hususunda bir kanun kanunda ynzılı fevkaliıde zamana 
bulunmadığından bahisle bu hususun mutabık bulundu~una karar veril -
İcra Vekilieri Hey'etince tetkik edi - miştir. 

italyanlar1n bir 
ayhk zayiati 

Maraşta iki kişi 
donarak öldu 

bildirmektedir. T eb-
kuvvetlerinin mühim Roma. ll (A.A.) - İtalyan umumt Maraş ll (A.A.) - Köylerde çalış. 

eair ve harb ganaimi al- karargahının verdiği resmi mnlümatn tıktan sonra ~ehre dönmekte iken A-
i)• göre, İkincit~rln 1940 ayı zarfındaki hır dn~ının İncebel mevkiinde fırtına nve etmektedir. 

~bı' Mıaarda sevinç umumi zayiat 986 ölü, 2368 yaralı ya tutulmuş olan üç kalaycıdan iki. 
te 12 ) _ lngıliz ve 1040 kayıbdır. Bunlardan 779 ölü, si donarak ölmüş ve biri kurtarılarak 

çölünde kazandık- 1917 yaralı ve 731 knyıb Yunan- İtnl- memleket hastanesine yatırılınıştu. 
ve bilhassa Sidi _ yan cephesine aiddir. 42 kişi aldıkları 

t işgali Mısırda büyük bir yarnlar neticesi ölmüştür. 
ttıev!id etmiştir. Mısır hükQ- Şimali Afrika cephesinde 107 ölü ve 

ll'ıı tebliğde, Sidi - Barranl- 10 knyıb vardır. 
mükemmel bir hadise Şarki Afrikada aldıkları yara veya 

etmiştir. ecellerile ölen 26 kiş~ 70 ynralı ve 7 
memuru, Sidi-Barrani- kayıb kaydedilıni!t~. 

&ayesinde harekatın daha Donanma 89 olu 182 yarnlı ve 130 
.•t.kilde inkişaf edebileceğini lkayıb knydetmıŞtlr. .. _ 
111ır Hava kuvveUeri de 50 olu, 92 
~11.D3.D ve 162 kayıb kaydeylemıştir. 

tebliği Suriye komiserinin 
~ _ bindiği tayyareyi 
h~tarteçte kat'i Ingilizler düşürmüşler 
«ltekat vukuu Madrid, 1 l (A.A.) - Fransız 
b kl büyük elçisi, Ingiliz hükOmetine tev-

~~ ı 
e eniyor di edilmek üzere Madriddeki İngili'z 

tııı ~62 (A.A.) - Başkuman- biiyük elçisine bir nota vermiştir. 
''-'lı numaralı tebliği: Bu notndn, Chiappe bindiği tayya
"~dtıtluk cephesinde dtişmn• renin bir Ingiliz tayyaresi tarafından 

t ı trıukabil taarruzlarına düşürülmüş olması iddia ve protes
ıı:uVVetlerimiz muhtelif is _ to edilmektedir. 

ilerlemeğe devam et-
' b.rb k esir ile büyük mik -

a 12 ınalzernesi almıt}lardır. tıı~ . (A.A.) - Bitaraf as
hidler.in fikirlerine görti, 
k ~rfında Pogradeç mın
ııt•i bir hareket vuku -

Bu hareketin Mokra 
:ıırnamının fşgali ile neti
Uınid f"dilmektedir. 

ll lar Fransandan 
asıı istifade 

'~d ediyorlar·? 
~~~ l 2 (A.A.) - Dün, ik -
A.t 'rıaı:ırı, beyanatta bulu -

. iati~nYamn Fransadan ne 
t kı~ e ettiğini anlatmı§ ve 
A.ı . 
f:'lı~anlar, Ingiltere üzerinde 

r11 11 'Yan tayyarelerini F ran
•ıı: işçilerine tamir ettir

F' Almanlar, işgal altında 
flt~ansız mıntakalarından 

ro], demir, bakır ve el
diğer maddeleri alıp 

· Hasadı yapılmış 
kltııntakalardaki bu~day

Ontrolü altındadır. 

. tayyarelerinin 
k~ sehirlerine 

~r,. 
1
\l hücumları 
~ .. <A.A.) - Alman 

Un İngilterenin muh -
nna hücum etmiş -

~llı<'a h e bir şehir Alman -
\~ bit f"de~ini teııkil etmiş, 

~~~ tı~ok ıkametgahları bü
~ıı,ı:rııtrnıştır. Alman tay
ı~ıl~ nr;ı:ıçta çok alçaktan 

------
Marul bir fabr:katör ihtikar 
suçundan dün tevkif edildi 

(Ba tarafı ı inci sayfadal 
nın muhik bir sebeb olmadığı halde 
ipekli mensucat fiatlarını yükseltti
ği anlaşılmıştır. Keyfiyet fiat müra
kabc komisyonunca da tetkik mev
zuu olmuş, neticede fabrikanın imal 
ettiği ipekiiieri 40 kuruştan fazla 
zamla sattığı ve ihtikur yaptığı tes
bit edilmiştir. 

Böylece, Atlas fabrikası sahibi 
Kohen milli korunma kanununa mu
halif hareket ettiği iddinsile adliye
ye verilmiştir. Fabrikatör adliyede 
verdiği ifndede, hakkındaki iddiıtyı 
reddetmiş ve iptidai maddelerdeki 
pahalılık dotayısile fiatiara zam 
yaptığını söylemiştir. 

Müddeiumumilikçe yapılan tah
kikat ise, suçu sabit göstermiştir. 
Fabrika sahibi Kohen 7 nci sorgu 
hftkimli2:inin kararile tevkif edile
rek, Asliye 6 ncı ceza mahkemesine 
sevkolunmuştur. Muhakemeııine bu
günlerde başlanacaktır. 

Edirnede sel afeti 
(Ba.ştarafı ı inci savfada) 

dan alakadar olmakta, zabıta. jan
darma, asker kuvvetleri ile b~ledi
ye hummalı faaliyet göstermektedir. 
Miktarı henüz tesbit edilmernekle 
beraber nüfus ve hayvan zayiatı 
vardır. Açıkta kalan halk yerleşti
rilmekte, iaşeleri temin olunmakta
dır. Tuğvıının bu şiddeti önünd~ e
hemmiyetli tedbir alınması için M~
riç, İpsala ve Enez nahiy~ine vila
yetçe icab eden emirler verilmi~tir. 
Şu dakikada sular mütemadiyen 

Hitlerin, nutkunda sUkQtla 
geçtiği mühim noktalar 

(Bqta.ra.fı ı bırl sayfada) 

B. Molotofun Beriini ziyaretinden 
sonra Sovyetler Birliği her ne kadar 
yeni nizamın müstakbel ve muhte
mel bir ortağı olarak selamlanmışsa 
da B. Hitler bu nutkunda Sovyetler 
Birliği hakkında bir ~ey söylemerni§
tir. 

cıB. Hitlerin yeni çaldığı havaıı 
başlı~ı altında New York Times ga
zetesinde çılcan bir makalede Hitle
r.in kendisini Avrupaya h&kim kıla
cak bir «sulh:. havasını son zaman
larda aık sık tekrarlamaleta olduğu 
işaret edilmektedir. 

Gazete diyor ki: 
Reddiye makamındaki bu bela

gatin tesiri B. Hitlerden sonra söz 
söyliyen Coebbelsin tehdidlerile de
ği~emektedir. Bu nutuk Alman i~
çileri ve dünya tarafından, Hitler 
Almanyasının gözüktüğü kadar ne 
kuvvetli ne de kendine emin bulun
madığını telkin eden bir nutuk su
retinde telii.kki edilecektir. 

"ltalya için bUyUk bir 
tehlike: Almanya .. , 

<Baştarafı 1 inci sayfada) 

na karşı beslediği niyetler hakkında 
hiçbir şüphe bırakmamaktadır. Bu 
ortak, Mihvere faydalı olmaktan zi
yade zararlı olmaija başlamıştır. 

Bir Alman gazetesi, Badoglio
nun istifasından sonra Alman ordu
sunun İtalyan ordusu üzerinde nü
fuzunun artması ihtimali bulundu
ğunu ihsas etmiştir. 

19 1 5 te ltalya düşmanı olan Al
manyaya karşı harbetmistir. Bugün 
ba~ka bir şekilde olmakla beraber 
tehlike aynidir. Bu harbin İtalya i
çin hakiki bir istiklal harbi olduğu 
söylenebilir. Badoglio, memleketin 
bu vaziyette oldu~unu anlam ıtır. 
Bu endişe gec;ende Ansaldo tara
fından nceredilen bir makalede ken
dini götltermektedir. halyan gaze
tecisi, bu makalesinde biri Alman
vanın, diğeri ltalvanın nüfuzu altın
da olmak üzere iki türiii yeni niTarn 
kurulaC'a*ına telmih etmiştir. hal
van mill~ti Vf" ni ft,. Ivan nizamın ın 
kı-limelerl~ de~il, fiilivat ile kurula
cağına •imcfiden int~'lmıs ol~uğu 
için harb~ kar-.ı büvük bir heyecan 
ve tt"mıtviil ızöotttermem!"ktedir. 

Sinırliv .. l-adar yanıinn İtalyan 
lı n r~ketl~ri, lıalvavı ıı:ittikçe v~ ka
~ınılamıvacak bir surette Alman 
bovunduruihı altına v;ötürm~kten 
baska bir iFe vııramamıstır. t. ~akat bilahare baraj 

l'ukaelmeğe mecbur 
\j~tr' ta Ve r.enubu şarkide 

~ ıne de bombalar atıl -

yükselmektedir. 
Muilada dereler t14h " Emir Abdullahı tebrik 

Muğla. ll (AA.) - Dört beş 
gündür devam eden sürekli ve şid
detli yağmurlar dün gecedenberi 
fırtına halini almıştır. Fırtına lıütün 
ııiddetile devam ediyor. Muğlanın 
içinden geçen Sabunhane ve Debag
hane dereleri taımıt ve •okakları 

~~ uenıisi yakalandı 
te~·~·A.) - Ren adlı 
\it ~ı, garbi Atlas Ok

l"lolAnda harb aemi-

Kudüs ll (A.A.) - Filistindeki İn. 
giliz hava kuvvetleri kumandan ve • 
kili Erdün Emiri Abdullaha, bir tel _ 
graf çekerek, generalliğe nasbedilmiŞ 
olmasından dolayı İngiliz hava kuv. 
vetlerinin tebriklerini ve iyi temenni. 

Bir Ingiliz generaline 
göre Afrika ve 

Arnavudlukta vaziyet 
Londra, 1 1 (A.A.) - Geçen 

Umumi Harb esnasında Fransada 
bulunan beııinci Ingiliz ordusunun 
meşhur kumandanı general Hubert 
Gowgh, Royter ajansının askeri mu
harriri sıfatile şunları yazmaktadır: 

halyaniara yeni darbe indirile
cek psikolojik an kaçırılmamıştır. 
Büyük bir cüretle ordularını Sidi 
Barraniye kadar ilerietmiş olan ma
reşat Graziani bu darbeyi tiddetle 
hissetmektedir. Dört binden fazla 
esir alındığı gibi, birçok tanklar da 
ele geçirilmittir. Keyfiyet cesaret 
verici bir batlangıç teşkil etmekte
dir. Bu harekat neticesinin ne ola
cağını tahmin etmek için vakit he
nüz erkendir. İtalyanların ciddi su• 
rette zarar görerek, ric'nt hatları 
boyunca geri püskürtülmeleri ve 
kuvayı külliyelerini kurtarabiimelen 
mümkündür. Fakat bu İtalyan kuv
vetlerini mühim mikyasta bir hezi
mete uğratmak ta pek mümkün bu
lunmaktadır. Libya yaylıısı imtida
dınca yapılan çevirme hareketinin 
sarp araziden Sollum-Sidi Barrani 
yolunca imtidad etmesi de imkun 
dahilindedir. Bu hareket ise ltal:ran 
kuvvetleJini tamamen imha etmeğe 
matuf yapılabilecek çevirme hare
ketlerinin yeganesi değildir. Zira 
denizlere tamamen hakim bulundu
ğumuz cihetle, bahriye kuvvetleri
nin himayesi altında yapılacak bir 
ihraç hareketinin de, T obruk yakın
larında İtalyanları daha geriden 
vurması ihtimali de vardır. Düşman 
kuvvei maneviyesinin ciddi bir su
rette sarsıldığı da muhakkaktır. Pek 
az bir müddet evvel Fransa tama
men inhidam ettiği zamım böyle bir 
§eyin tecelli ettiğini gördük. İtal
yanlar da ayni kolaylıkla yıkılabi
lirler. Yaşadığımız günler büyük 
darbelerin indirilecekleri gün ve 
anlardır. Bütün mesele düşman ku
manda heyetile efradının psikolojik 
anlannı takdir etmek meselesidir. 

Şurasını memnuniyetle kaydet
mek lazımdır ki, general \Vavell ile 
general Wilson düşmanın mağliibi
yetine yarayabilecek mevcud her 
silahı istimal etmektedirler. Şimdi 
büti.in mesele düşmanı Libya, hatta 
bütün memleket baricine tardedip 
edemiyeceğimiz meselesidir. Diğer 
taraftan Arabiarıo da ayaklanarak 
mi.inferid halyan kollarını, grupları
nı veya aivil ahalisini tazyike ba~la
maları da ihtimal harici addedile
mez. 

Gözlerimizi Arnnvudluk sahasına 
çevirecek olursak orada da bizim 
için parlak birçok neticelere intizar 
edebiliriz. 

Arnavudluktaki ltalyanlar, en 
tehlikeli bir vaziyettediı ler. Eğer 
Afrika sahillerinde yaptığımız ha
rekata yardım eden deniz kuvvetle
rinden bir kısmını ayırarak Avion
raya bir donanma gönderebilecek 
olursak, bu darbe ltalya için bir ö
lüm darbesi olur. 

Hatta belki de halyan donanma
sını ininden çıkarnrak muharebeyi 
kabul etmeğe bile mecbur edebilir. 
Fakat İtalyanların böyle bir cesaret 
göstereceklerine güçlükle inanabi
liriz. 

Mussolininin faşist imparatorluğu 
temeli üstünde sarsılmaktadır. Biz 
onu devirebiliriz. Bu pekala ka
bildir. 

Adisabaha - Cibuti 
demiryolu bombalandı 

Aden, 1 I (A.A.) -Resmi teb
liğ: 

Pazar günü Adenden gelmekte 
olan Ingiliz tayyareteri Adisababa
Cibuti demriyolu üzerinde ve Fran· 
sız Sornalisi hududu civarında Du
aneyi bombardıman etmişlerdir. 
Ciddi huar vukua geldiği zanne
dilmektedir. Car binalarma ve de
miryoluna isabetler vaki olduğu gö
rülmUttür. Kızıldenizde Assab lima
nı üzerine de bombalar atılmıetır. 
Alınan fotograflara göre geçen ay 
içinde yapılan eiddetli hücumlar n~
ticesinde Auab ciddi hasara uğra
mı~tır. 

Romanyada askeri 
m2kamlar icabmda hususi 

binalara el koyacaklar 
Bükre~. ll (A.A.) - D. N. B. 

nin hususi muhabiri bildiriyor: 
Neşredilen bir emirnameye göre, 

devlet menahi icab ettirdiğı takdir
de bütün resmi ve hususi müessesa
ta ciheti askericeye el konulabile
,...lrti .. 

Tütün piyasasının açıliş 
arifesinda Ticaret 

Vetaletinin neşrettiüi tebliğ 
Ankara, ll (A.A.) - Ticaret 

Vekaletinden tebliğ edilmiştir: 
Ihracat maddelerimizin en ba

tında gelen tütün mahsulüroüzün 
piyasalarını daimi bir surette takib 
etmek ve bu piyasanın salah ve ni
zamını bozacak her hareket ve te
mayülü önlemek cümhuriyet hüku
metinin daima itina ile takib ettiği 
bir siyaset olmuştur. 

Geçen senelerde her devrenin 
hususi tıcmitine göre zamanında a
lınmış olan tedbirlerimiz tütün müs
tahsili olan geniş kütlenin menfaat
lerini ve aleiGmum tütün ihracntı
mızın memlekete temin ettiği &eliri 
korumak bakımından tesirli olmug
tur. Bu arada muhtelif nıemleket
lerle yapmış olduğumuz anlaşmalar 
ve başkaca alınan iktısadi ve mali 
tedbirlerle tütünterimizin hariç pi
yasalarda satıııını temin hususunda 
memnuniyet verici neticeler alın
mıştır. 

Bilhassa şurasını tebarüz ettirmek 
lazımdır ki, bugün dünyanın başlı
ca tütün istihlak merkezlerinde şark 
tütününe olan ihtiyaç daralmnmış, 
bilakis muhtelif sebebler tahtı tesi
rinde bu maddeye olan taleb hisse
dilir nisbetlerde artmış bulunmak
tadır. 

Tütünlenmiz.in alıcısı olan piya• 
salarla muvaııala ve münakale vnzi-

ingiliz ve Alman 
tayyareler i ni n 

faaliyetleri 

yetimiz de herhangi bir şekilde sek
teye uğramış olmayıp arızi mahiyet
te olan mü~külatın izalesi i;in de el
de olan bütün imkan ve şartlardan 
istifade edilmi~tir. 

Bu !ferait dahilinde herhangi bir 
şekilde satışsızlık ve fiat ı;ukutu te
mayüllerinden endişe etmeye asla 
mahal yoktur. Bol ve temiz bir 
mahsul almış bulunan Esc tütün pi
yasasının açılı§ına takaddüm eden 
bugünlerde bütün tütün müstahsil
leri itinalı emeklerile elde ettikler. 
mahsulün değer fiatını bulması için 
her zamandan ziyade milsaid şernil 
mevcud olduğunu kat'i olarak bil 
melidirler. Gerek memleketimizden 
mübayaat yapan büyük ecncbi kum
panyalarının yeni piyasaya müda· 
hale arzuları ve gerek milli ve yerli 
müesseselerin artan mübnyan kabili
yetleri ve inhisarlnr idareainin niı
zımlık rolü ile yapacağı mübnyaa· 
ların intiznmı, piyasamızın büyük 
bir ferahlık ve umumi bir ahenk 
içinde açılmasını ve inkişafını temin 
için müstahsile haklı bir emniye 
telkin edecek esaslı unsurlardır. 

Bu itibarla çok yakın bir zamnn 
da açılacak olan Ege tütün piyasar 
için müstahsillerimizin en emniye• 
ve itimadla beklemelerini hem ken• 
di, hem de memleket menfaatlerı 
için tavsiye ederiz. 

Vugoslav- Macar 
"Ebedi sulh, 

muahedesi 
Londra ll (A.A.) - İngiliz hava Budapeşte 11 (A.A.) - Hav:uı: Dün 

nezaretinin tcbl~i: nkşam Belgradn hareket etmiş olan 
Dün gece fena hava. şartları bom - kont CSnky'nin seynhati iki gün de _ 

bardırnan harektitım l§kAl etmiştir. vnm edecektir. 
İngiliz bomb:ırdıınım tayyareleri Mncar siyast mahfelleri, Macar -

garbt Almanya. ilc düşman işgal! al- Yugo.slav münasebetlerinin sıkılnşma. 
tında bulunnn arazide bazı hedeflere sından pek ziyade memnun bulun -
hücum etmişlerdir. Hücuma mnruz maktadır. Bu mahfeller, Macarista -
kalan hedefier nr:uıındn demir yolla- nın ikinci büyük komşusu olan Sov -
rı iltisak noktaları, bir elektrik san - yet Rusyanın da bu hususta memnu. 
tralı, tayyara meydanlan ve r.ehir niyet izhar etmiş olmasını bilhassa te 
dokları vnrdır. Bombardıman tayya. - barüz ettiriyorlnr. 
relerinden mUte§ekkil küçük filolnr Belgrad ll (A.A.) - Siyast mahfel. 
Manş ısta~ limanlarındaki doklnra ve lerde tahmin edudiğine göre Macar 
limanlara ve düşman Inalindeki iç hariciye nazın Kont CSnky'nin ika • 
ınıntaknlara dn hücumlar yapmış - meti esnasında. Bulgaristnnla akte • 
!ardır. Tnyyarelerimizden ikist üssüne dilmiş olnn cebedl sulhr paktma mü. 
dönmemiştir. şablh bir pakt tesbit edilecektir. 

İngiltere üzerinde Belgrndda bulunnn ecnebı müşa _ 

Londra ıı (A.A.) _ Dahili emniyet hidler, Mncnristanın ayni zamanda 
nezaretinin tebli~: _ bir iktisadi ve siyasi istikldl izhar ct.. 

Sonrndan gelen raporlara nazaran mek arzusunda oldutunu dn zanne _ 
dün öğleden sonra Essex sahilinde bir diyorlar. =================== 
mevkie de bombalnr atılmıştır. Birkaç mıntakasına 36 saattenberi hiçbir 
evler yıkılmış ve bazı inBanlnr öl - hava akını yapılmamıştır. Diğer ta
müştür. raftan İngilterenin sair bölgelerinde 

Londra, ll (A.A.) - Londra de pek az faaliyet kaydedilmiştir. ...................................................... -................................................. . 

- Neden bazı arkadatlar, gazete sayialarının çoial • 
ma•ından memnun olmamıtlar? . . 



SON POSTA 

( H ABER L ER "::.:2 
e Balıklı Rum hastanesi eski ser-I e Şirketihayriye vaP~r~t S ehir Ilaberieri ) c KÜÇÜK .. 

Bursadan kaçan 
katil dün tutuldu 

Katil, Bursadaki cinayeti na -
•ıl iflediğini ve hapiıhaneden 
nasıl luıçtı ğın ı mahkemede 

bütün talsilcilile anlattı 

Bursada bir cinayet işliyeret. ya -
kalanan ~ ha.st.aıı:ı dolayı.sile nat -
}edildiği hastaneden fLTar eden 18 ya_ 
oında, Beytutlah Yerçizen Isminde blr 
terlikçi dün §ehrimlı.de yakalanmı~ -
tır. 

Katil genç adliyeye sevkedileret, 
isticvabı için Sultanahmed 1 inci sulh 
ceza hflkimlnin huzuruna çıtanlmış.. 
tır. Beytutlah sorgusunda, vat'ayı 

§Öyle anlatmıştır: 
c- Bir akşam dukkft.nımızı kapıya_ 

rak, kardeşlerinlle birlikte çıkarken 
ölen İsmail, yanında Necati ve Ragıb 
isminde iki arkad~Ue geldi. Benin:) 
eski bir meseleden dolayı Ne-cati 
nram açıktı. Bunu vesile yaparak SÖ
vüp sayma~a başladılar. Biraz son -
ra, Necati lle isınan ellerinde bıçak -
lar olduğu halde, üzerime hücum e~ 
tiler. Ben 200 metre kadar kaçtıktan 
sonra, takntim kesilerek, durdum. Pe 
4imden geldiler. Aramızda ilc;, dört ,_ 
dım mesafe kalmıştı. Ne!Mni miida
faa içln 1abancamı çektim ve rnstge
le atelj ettim. Benim ismanıe hiç blr 
m~elrm yoktu. Fakat çıkan kurşun 
İsmnfle Isabet etmi§.ıı 

Katil, ha.c;taneden kaçı§ını da şu 
§ekilde anlatmıştır: 

c- Beni, Vefikpa.şa hastanesine 
sevketmi!ller ·· Orada, tedavi edili -
yordum. Bır gece saat ll suların1a 
helAya gittim. Baktım, pencere a -
çık, bir adam dışarı doğru sarkıyor. 

Yaklaşınca, bunun arkadaşlardan 
Snbri olduıtunu gördüm. Kaçmak için 
pencereden bir ip sarkıtmı.ştı. Bana, 
ses çıkarma iStersen kaçalım, de -
dı. Kabul ettim ve birlikte taçtık . İs
tanbula kadar beraber geldik, bura -
da ayrıldık. Ben, yakalandım, fakat 
Sabrinin neıeye gittiğini bilmiyorum.• 

Hakim, Beytullahı tevkif ederek, 
Burs:ı.ya sevkine karar vermiştir. 

Ticaret Veka1eti ve 
ihtikar mücade esi 

Milli korunma kanununun tatbi
katile çok yakından alakadar olan 
Ticaret Vekaleti, bilhassa bütün em
tia satışlarında fatura verilip alın
masına, satı§ fiatlarının kanunda, 
kararnamelerde ve fiat mürakabe 
komi yonu kararlarında yazılı esas
lar dairesinde yapılmasına ehemmi
yet vennektedir. 

Bu maksadla, iki gün evvel An
karadan ~ehrimize gelen Ticaret 
V ekıileti basmüfettisi LUtfi Aral dün 
Emniyet Müdürlüğüne gelerek, Mu
zaffer Akalını z.ivaret etmiştir. 

Batmüfettiş Emniyet Müdürü-
mü:zle milli korunma kanununan 
tatbikatma taalluk eden bazı işler 
etrafında görüşmüetür. 

Diğer taraftan Ticaret Vekaleti 
tefti§ heyeti de. bu mevzulan ken
di mesai programına almı~ bulun
maktadır. 

----------------------
18 sabıkalı bir 

randevucu yakalandı 
Randevuculuktan 18 sabıkası bu

lunan Fahri adında bir randevueu
nun, son günlerde Beyoğlunda Ya
zıcı sokağında Topçuçıkmazı mahal
lesindeki 9 sayılı evi <ımaruf bir tüc· 
earırn lıı diye kiralıyarak burayı 
gizli bir fuh~ yuvası haline getirdiği 
zabıtaca tesbit edilmiştir. 

Evvelki gece bu eve yapılan ani 
bir baskın neticesinde içeride fuh§ 
yapıldığı görülerek F ah ri yakalan
mı~tır. Emniyet Müdürlüğüne geti
rilen ve suçunu itiraf eden sabılcalı 
randevucu bugün adliyeye teslim e
dilecektir. 

-----------------------
Vali Muavinimiz yeni 

vazifesine gidiyor 
Vali Muavini Büdai Karatabanın 

Kars vnlill~ine tayini hakkındaki e -
mir, dün Dahiliye Vek(Uetinden Vi11L 
yete tebliğ olunmuştur. Hüdai Kara -
taban. 1:-lrkaç güne kadar yeni vaz! -
fes! ba.şına lulreket edecektir. 

Uzun zamandı::tıberl ~tanbul vali 
muavinlir;i vazlfesin; .muvaffakiyet -
le ifa eden, vazifesevej"ij~i. nezaketı 
ve tevazuu ile kendisini her~~e sev -
dirmiŞ olnn,kıymetli idnre amırf llü -
dai Karatabann yenı vaıtfeslnde mu4 
vaffnkiyetler dileriz. 

Külliyetli miktarda kahve 
geliyor 

Yakında, BMTn yollle mühlm mik
tarda kahve gelece~i haber alınmış -
tır. B~ suret!e piyıuıada kahve sto • 
kunun bir senelık ıhtıyacı karşılaya
bılet'tk miktarda artaca~ı anlafılmak 

tabibi ve müdürti Yusuf Petrn.ki has- bugünden itibaren :tış tarif 

Başvek.lll·mı·z bugu··n tasarruf 1 :~~~~~~~:~~::~ci ~r:ıa~ ta:k:fö:a~:::ı:~n~~; 
1'' •• 

1 ••l !::~eiruav~~:~ :~. P;::;~!~ ~:::a!:!!i:!: ge:::~·!P 

Ve Yeri ·~ mallar haftasini 3ÇIJ0f li M i ~ı::aib~~e~irkC:~=:ınX:eı~~:r~n:h d~nbire kamyonun a 
: etmiştir. Mahkeme, Dr. Yusuf Petra_ biri fırl~ ve 0 sırad nda 

KTUPI.ARJ ~~- kinin beraetine karar vermiştir. gitmekte olan Halim adı a5ııı• 
• çarparak başından yaralanJll 

Radyoda sıra ile, general Kazım Ozarp, Munakalat, 
Maarif, Gümrük ve lnhisarlar, Ziraat, Ticaret 

Vekilieri bu mevzu etrafında konferanslar verecekler 

Belediye sıhhat işleri i e Belediye fen heyeti aıruan ıa- bebiyet vermiştır. ~ 

mu
""du""rlu""g"" u"" nu"" n : rafından yapılan teftişler sonunda, Yaralı tedavi nıtına ıı.lınJl'lıŞ\ıt· 

1 

bazı inşaatta kalfalar tarafından etrafında tahkikata başlaDJll~ 
harçlara kum yerine kömür cürufu __ ::_.......--, 

alakası tarı.ştınıdığı görlilınüştur. Belediye O b"l I,. -tiklet' 
Dün bu sütunda, derdli bir Reislitl allkadarıara bir tamim gön- tom o ı a, ~? 

l 1 babanın dileğini neıretıniştik. 1 dereret. harçlara kumdan maadası - nasıl tevzi edilece 
• Faltrü zaruret içinde bulunan bu nın tarntırılma.smın . fe?nen mah - . re' 

~ 
1 zavallı baba, hasta bulunan oğ- 1 .zurlu old~funu blldırmış Te üzerine Dün sabah Mıntaka !~ ~ 

~ 
1 ]unu tedavi imkanından mah -~ çini vesaı.r d~e yapıla:ak yerler dürlüğünde §ehrimizdeki l~ıı 
1 rum olduğu için yardım rica edi- mü.stesna olmak üzere d~er duvıı.r carlan toplanarak l&ştik te 
·! yordu Belediye aıhhat i .. leri harçlarlle betonarme gibi mühlm yer .. . d .. .. 1 de · ., 1 .. _ uzenn e goruşme er 
ı müdürlüguw.. ne riyatımız üzeri _ lerde komfir cunıtunnn kullanılma - 1 d V .1 k ra 1 ' • ar rı. erı en ara 

ı 1 ne, derhal bu dilekle meşgul ol- 1 sı~a. meydan verilmemesina emret - lif vasıtalarla gelen 
T'URTTAS 

TORK O ıJUSUHA 

Tasunıf bafta.sı münuebetüe caddelere uılan veeizelerden biri 
Her yıl ı 2 Birincikanunda başlı

yara k, bir hafta müddetlc devam e-
den, tasarruf ve yerli mallar hafta
amın 1 1 ncisi buııün, B114vekil Dr. 
Refik Saydamın Ankara Halkevin
de söyliyecekleri nutuk ile açıla
caktır. 

$ehrimizde yerli mallar haftasına 
aid bütün hazırlıklar bitirilmiş, 

muhtelif mahaiJere iktısad ve yerli 
malı mevzulanna aid veeizeler asıl
mıştır. 

Ulusal Ekonomi ve Arttımıa Ku
tumu tarafından işçi ve çiftçiye hi
taben yaptınlmıt olan plikartlar da 
bütün müesseselere, mekteblere, ti
yatro ve fabrikalara dağıtılmıştır. 

Tasarruf ve yerli malı haftası i
çinde, Ultısal Ekonomi ve Arttırma 
Kurumu başkanı general Kazım 

Özalp, Münakalut Vekili Cevdet 
Kerim lncedayı, Maarif Vekili Ha
ann Ali Yücel, Gümrük ve lnhisar-

Kar1s1n1n aş1k1n1 

lar V ekili Raif Karadeniz, Ziraat 
Vekili Muhlis Erkmen, Ticaret V e
lci li Mümtaz Ökmen, Cümhuriyet 
Halk Partisi idare heyeti azasından 
Sırrı Day, radyoda konferanslar ve
receklerdir. Hafta içinde bütün 
Halkevlerinde ve mekteblerde top
lantılar yapılacak, konferanslar, 
müsamereler verilecektir. 

Yanndan itibaren, bütün ilk o
kullıırdıı dersler tasarruf ve iktısad 
mevzuları üzerinde verilecek. hafta 
içinde kumbara, ye~ günleri, yazı 
müsabakaları tertib olunacaktır. 

Yarın bütün orta tedrisat mües
seselerinde ilk derse girecek öğret
menler, talebeye tasarruf, yerli malı 
ve iktısad mevzulan etrafında söz 
söyliyeceklerdir. 

Pazartesi günü Üniversite fktısad 
Fakültesi ve Yüksek lktısad ve Ti
caret okulunda toplantılar yapıla
cak, iktısadi mev:r.ular üzerinde kon
feranslar verilecektir. 

Belediye doktoru 
öldüren katil15 bir lira 

sene hapis yatacak rüşvet mi a!mış? 
Şehremininde kansnıın atıkı Kii

zımı taammüden öldüren Cevdetin 
muhalcemeşi, 1 nci Ağırceza mah
kemesinde dün neticelenmiştir. 

Suçlu Cevdet, kansının Kaznn 
isminde biriyle münuebatta bulun
duğunu öğrendikten sonra, raltibine 
bir tuzak ' kurmak istemi§ ve kan-
sına: 

«- Bu akşam a~ıkmı odana ala
caksın. Ben sizi tesadüfen yakala
mı~ olacağım ve onu öldürec~m. » 

Demi tir. Kadın korkarak, bu 
teklifi lc:abul etmi~tir. O akpm iki 
aşık buluşmuıılar ve sevişmeye ba~
lamı~lardır. Kapının arkasına gizle
nen Cevdet. :içeri girerek, Kazımı 
7 yerinden bıc;aklamak soretile öl
dürmüştür. 

Ağırceza mahkemesi di.in tefhim 
ettiği kararla. suçlu Cevdeti ceza 
kanununun 450 nci maddesine göre 
idama mahkum etmiş, ancak hadi-
8edelci ağır ve oiddetli tahrik dota
yısile bu ce7~yı 1 S sene ağır hapse 
tah,oil etmi tir. 

Iki haftada Arnerikaya 
yapılan ihracatm yakOnu 

S milyon lira 
Son iki ·hafta içerisinde Amerika

ya 3 milyon liralık ihracat yapılmıt
tır. Muht~lif zamanlarda Amerika
ya sevkedilen mavi ha~ha~ ve hat
haşın tutan 1 milyon linıyı a~mı~ır. 
Ayrıca bir buçuk milyon liraya ya
kın yaprak tütün gönderilmistir. 
Yalnız bu hafta içerisinde Amerika
ya 1 milyon 600 bin kilo tütün ih
raç edilmiş buhınmaktadır. Yeni 
tütün piyasa!ının açılma~ndan 
sonya Arnerikaya tütün ııevkivatmın 
daha fazla artacağı ümid edilmek
tedir. 

Halıcıoğlunda, İskele sokağında 
20 sayılı evde oturan Hüseyin adın
da biri, dün zabıtaya mürac:aat e
derek, rapor almak üzere, dairesine 
gitti~i Beyoğlu helediye doktorla
rından birinin 'kendisinden bir lira 
rüşvet istediğini söylemiştir. Bu id
dia ve ihbar üzerine, lıarek~te ge
çen zabıta, bir eürmümeşhud tertib 
etmiştir. Neticede doktorun çekme
cesinde bir )iT& para bulunmuştur. 

Iddia etrafında adiiye ve 7abıta 
tahkikata devam etmektedirler. 

Macarİstana bir tica!'et 
heyetimiz gidiyor 

Macaristanla ticari münasebahn 
genişletilmesi maksadile önümüzde-
ki hafta içerisinde bir ticaret heye
timizin Budapeşteye gideceği bildi-
rilmektedir. Heyet Bedri Tahir $a
manın Tiya.setinde bulunmaktadır. 

Heyet Macaristanda alakadar me
hafil ile temas ederek yeni bir an
ltışrnı. temini iınklinlarını araştıra
calttır. Son zamanlarda Macaristan
la yapılan tican münıısebatta büyük 
bir artı~ görülmektedir. 

Dün gelen ithalat e!yası 

Dün Odesadan bir Sovyet vapurUe 
!imanımıza mühim miktarda, demir 
eşya, kibrit çöpü, Köstcnceden, Eti 

Tıirk Tapuru fle, galvani?.ll demir fı_ 
çı, asfalt, Bnlgaristandan, kitab, e -
sans, Çekoslovakyadan, t.Tenle kül -
liyetil miktarda demir tel, Almanya _ 

dan kol saati, Yugoslavyadan asid 
arsenik gelmiştir. 

AK iT 
Şehrimizin maruf ailelerinelen 

Otomobil li.stiği ilalikarı eski fetva. emini Hacı Nuri bey 
hnfidesi bayan Fethlye Hisar -

yapmıtlar cı ile istanbul Vilfıyeti jan _ 
Otomobil ~ti~i satan Sabri, Ce - damıa kumandanlı~ı millhaki bin -

ınal ve Abdi isimlerinde üç kışi milli başı Fnhri Kıya'lon akidleri dün üs.. 
korunma kanununa rouhalit hareket küdar evlenme memurlu~unda, gü .. 
lddia.sile adliyeye vernm~q!erdlr. Maz- zide bir daveUı huttırunda icra edil
nunların, faturasız mal sattmları id- miştir. 
dia olunmaktadır. Muhakemelı!rJne Yeni evlllere saadet temenni ede-

1 muş. idarehanemizden dilek sa- •
1 

miŞtir. işi vilayet acentalannın 

d' hh · 1 · .. d .. l .. w .. b maari Mu ır Ut;U, un me - go:tonun e u nrıı. 

1 
hibinin ndreşini istemiştir. Bele- • ..... r "dt· 1 .. ,.- d" k • .' ·· ·· d t tul k 
ıye wsı atdış ~r!l mu ulr ugu u 1 teblere bir tamlm göndererek, şehir Gelen lastiklerden, karnY00 

çocugun te avıaı e esas ı surette • . . .. . . vı·ta~yet 
• meşgul olacaktır. Belediye sıh- i dıahillnde talebelerin bir mektebden lerının y~zde yetmışı ulll• 

1 
hat :işleri müdürü doktor Os _ f di~erine nakillerine miisnade edilme - ]arına, yuzde otuzu lstnn~ de 

mesini ve her ne sebeble olursa olsun bT ı~ ·kı · • yuı 
man Said.in g.österdiği bu ~n - nakleden talebelerıo tasdiknamele o~~mo ı ı astı erının •. de 
yanı takdır nlaka ve hassasıyet- - vJlayet acentalarına, yuz 

d ı k ı_ d n"nin kabul olunmnnuı.sını bildirmiş - 1 b ı ·ı kt. Y ten o ayı teşe -.ür e eriz. stan u a verı ece ır. 

Sular ldaresiWn bir tavxihi tir. ziatta, lstanbulda binek 
Sayın gazelenizin 9/ 12/940 e Fabrika ve diğer hususi mües _ ri nin fazla olduğu, buna 

tarihli yazmnda, okuyucu mek- sesata Sümerbank tamtından tev - layetierde fazla miktarcl• 
tublan sütununda çıkan cıSular zl edUecek iplik işi üzerinde, Sanayi bulunduğu nazıın itibara 
Idareşinden haklı bir talebıı ha§ Birliğinin hnzırladı~ı liste üzerinden Tevziat, eskiden old 
lıklı yazıyı okuduk. allkadar müessesata. iplik tevzl edae- tomobil ve kamyon 

Terk os sulan sabahlan saat cektir. Birlik l~elerl hazırlamakta - le rindeki karnelere göre 
S te açılır. Geceden boşalmı, dır. tır. 
olan borular doluncaya kadar 
tabii biraz vakit geçer. Fakat 
en çok bir saat sonra şebeke -
run en uzak yerlerine dahi su l 
varmış bulunur. : 

i Binaenaleyh sabahinn saat i i 7,5 a kadar su bulunmadığı yo- i 
1 lundaki şikayet vakıa uygun de- i 
!. ğildir. i 

Bu yazımızın da sayın gaze • : 
i tenize derc.i ricasile saygılanmı- ! 
i zı yenileriz. i 

Cevablarmtz : ~ 

Türkçe sözlü Edebiyat Şaheseri 

Sinemosında 
bir kaç gun daha JgöUste:e:~~·ıı 

Ilaveten: Yeni FOX ...._...,_rP' 

• 
1 PEK 

Okuyuculanmızdan A. 1. Y. e:~ 
- T eklifinizi çok makul bul- E 

duk. Ancak neşrinde bnzı mah - ! 
zurlar vardır. Bunları tahmin e- ; '•••••••••••••••••••••-
deceğinizi umuyoruz. ! 

'-..·-·-·····································./ 
Büyükadada garib 
bir bindi hırsızlığı 

, 

ALEMDAR 
ve 

M iL L 1 

MAR MAR~ 
da 

uoıııı 

RO;Eit'T :Vı.o"'d~ Komfumnun hindisi kendi 
bah~esine geçince, tutup ku

m!f, fakat oturup yeme•i 
kınnet olmadı. 

HEDY LAMA~ 
de mahşer kalabalığı ı 

oovam ediyor. ile yarattıkları ııŞ 

~RLO) ba§ta olarak bütün s EfılmleurininE tacı 1 dünyn kornikierini hiçe indiren 
FltANSANIN YENİ 
DAHİ KOMilit 

NAR S lS 'in 

ZORLA KA D 1~ 
ı 

Dün, Büyükadada, adliyeye intikal 
eden garib bir bindi hırsızlı~ı olmuş
tur. 

TAYYARECi Ay;;;;~ fll~ .sF~ 
ŞERLO~g 

HOLtll ~ 
BASKERVİL~6 

Büyükadada, Yılmaztürk caddesin
de 104 sayılı evde oturan Hüseyin a
dında blrl, ötedenberi hindi merak _ 
lısıdır. Ve bu sebeble de bahçesinde 
ileride kesip yemek üzere bir de se • 
miz bindi beslemektedir. 

Fakat enelki gün karı.c;ile birlikte 
bir iŞ için soka~a çıkan Hii.'!eyin, evi-l 
ne döndü~fı zaman sevgili hindi..'linln 
bahçede olmadığını görerek büyük 
bir teessür ve tellşa d~müştür. 

Hü&eyin, son günlerde bir hayli bes 
lenen ve gelişen hayvanın bu gaybu
betine fena halde sinirlenmlş, karısı
nı hindiyi araştırıp bulması için kom_ 
şu evlere yollamıştır. Bu maksadla 
ko~ulan birer, birer dolaşan Hüse_ 
yinin eşi, komşulanndan AdUin evine 
u~dığı ~aman mutfakta büyük bir 
teneerenin içinde semiz bir hindini~ 

kaynamnkta oldu~unu görmüşt.Ur. va 
ziyeti Adilin karısına hissettirmeden 
kadm, bir bahane ile evden çıkmış, 

koşa koşa evlerine gelerek gördükle_ 

(TÜRKÇE SÖZLÜ) 

2 nci haftası başladı 
Bu hafta programına ayrıca 

L İ L İ A N H A R V E Y'"ın 

SERENAD 
Süper filmi Uave olunmuştur. 

Şehir 1iyatrosıı 

Tepeba~ında dram 
kısmında 

Akşam saat 20,30 da 
BULUNMA:l UŞAK 

Yazan: J. M . Barrie 
İstikliı.l caddesi komedı kısmında 

Ak,şam saat 20.30 da 
PAŞA llı\ZUETLEIÜ 

rini HUseyine nnlatm~tır. Beyoğlu HALK einemıısı 
Adillerin evinde pi.5en bindinin ken Bugün 11, ak§am 20 de 

dilerine aid oldu~unu tahmin eden 1 - Mibracenin gözdP.si 
karı koca derhal zabıtaya :mürae11at 2 - Hind mezarı 
ederek hddiseyi bUdlrmfşlerdir. Bu §i- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

kayet ve Iddia üzerine zabıta me - A k lik i [ l 
murlan Adilin evinde bir araştırma _ S e~- Ş er : 
yapmışlar, tenccrede kaynamnktn o- •• _ _ 
Ian hindiyi müsndere etm~lerdir. Ka- Gönullu hastabakıcı kursları 
rakola getirilen Adil, bindinin ko m _ Fatlh Askerlik Ştıbes1nden: 
§USU Hii.seyine aid olduğunu itiraf e _ 1 - 15/ 2 cikanun/ 1941 de açılacak 
derek: hemşire ha.stabakıcılık kursları lçın 

«- Ne yapalım, semiz bindi kayıd ve kabul müddeti ı cikflnun 940 
bizim bahçeye atlnmış, biz de dııya sonuna kadar uzatılmıştır. 
namadık, göz ve ko~u hakkına gÜ- 2 - 20 ile 40 yaşları içinde buiu • 
venerek pişirmcğe başladık.• nan münevver bayanlardan tallb o -

Demiştir. lanların hergün ö~leden sonra şube-
Adil dün bindi ye iki foto!raf, tahsil vesikaları ve 

Büyükada ctırm nüfus 

KlZlL RAK 
''Salofl1 

Türkçe sözlü ye 'J'i)t~ 
m üzıkli ı:aın ~ 

:tt d 
Bestclci!r ve Mfiz!.k ~ 

ARTAKl cA 
Okuyucuıı:ır: ~t' 

MÜZEYYF.N Sf.~~ 
Bedriye, Samiye, S 

Suad GiiP 

ÇalanlaT 11ıııt 
Kemani Nubar - "'~ 

Ahmed • DarbukA Jl· , 

YAB:ııe~ 
itib!l 

Matinelerden 

TAKSi 



Güzel bir yün bluz 

~ ltoyıu elbiselerini sever misiniz? 
tıı;erıselliz o tarz bir yün ceket de 
~~hakkak ki zevkinizl pek ot.şaya -
~~· Roblardan belki biraz bıkıldı. 
ı.:ı ~ bunların yün ceket ve bluz -
bir bizde daha pek yeni ... Yaparsanız 
~ taınan sizi el!endirir ve hayli ıŞi-

Yarar 
·~ <~rs-yüz) örgüdUr. sonradan 
··il ~· ne kabarık puvanlar ve orta yer-

ti Ille re.nklı birer çiçek i§lenecet ay. 

"t,~enkte dU~elerle de lliklenecek. 
~ a Yerı kroşe sık iğnesile kenarla-

alttır, 

Yumurta kılıfları 

Çay 
~ takımımıun nasıl tık gorun. 
~lı 1• iç açmasını istiyorsak, rafa -
~ Yuınurtıılan -
lt ,. <la :rntsafirimi _ 

lııcıepyeni bir şıklık 
e ıkram etme 

~· .elbette istcriıl. ~,~~~~ 
•• ,. bi ~ 

~ 1 ·r çay takı..'~~'"''~~· 

~'t hazırJ:ınmnktaı:ı 'llt ..... ct-1~~~ 
~ <laha basittir. 
lıııı. ecek ınıasraf ya. 
Ctıı Çile sarı yün 

)q ~ o~ un yarısından daha az ko. 
~. Yii Yündcn ibarettir. Kanarya sa-
."''<!eı nıe (rcsim~e gördü~ünüz §e -
~ Ilik ~ne bir daire örtilür. Bunun 
t ~~ne uracık bir daire eklenir. KU-
Iıt. b:ı~.e Yilnden civcivin iba~ı olacak-
t~e YUk daire de vücudü .•• Bu vü-
t4 le başa koyu renk yünden bir gıı-
~~ ayaklar tnkılır. Ve ayni büyük-
~~t,.,1:Yni tekilde örülmüş ikinci bir 
~- \> kenarlanndan birbirlerine di-

rı a.Jnıı bu yün dairenın aıt ya -
~ltaeık bıratılır. Kılıf buradan yu.. 

1 )a ,.nın tepesine geçirilir. Tepsi or
ilııııe eı.diti vakit yumurtalıkların ÜS

~aıı, birer Yumurta yerine koyu. .sarı 
~ Ça koYu sarı ayaklı birer clvciv 
"111a.r lpar. Bu; göze hoş göriindüğü 
~t ~~~~rnurtaların uzun müddet sı.. 

-..ııa.sını da temin eder. --------

Aş"la 
Oynanmaz! 

()• Nakleden: 
~~~~Ttı öldükten sonra kızınız 
~ t~kede müttehim sandalyesine 
L~ tıı-hkt!r ve benim ithamlanm o
~~~ uın edecektir. Benim mer
\ ~ t.l~d ... k yumuşayaeağtmı, kı
tr ~"i:ie}"~ine dava açmaktan vaz 
~ , tö)'(• iimid etmeyin. Vazgeç

Muazzez Tahsin B erkand 

ll:~ e dursun, onun berac-t et-
(l ~~ı,;e~dRn ven.1emek için bü

"•k etımle çalı!'!acağım. 
• ı~t te kadar hiç ses çıkarma· 
~ h~rabta zalitnle!!en bu kadını 

\.;'' 'll ır h,.vl"c-an ve korku ile din· 

~ "arı Medih:ı Hanım, bu son ... ~ . 
tit ~rıne ba~ıııı kaldırdı ve B· 

ttven aeail- aordu: 
All"h aize Selimi bağış-

- Hiç ümidim yok. 
- Rica ederim hanımefendi, bir 

dakika beni dinleyiniz. Evet hakkı
nız var, kızıtn hareketinin cezasını 
bulmalıdır: fakat siz.. rnukaddt-!~a
tım narnma yemin ediyorum ki Nes
rin nişanlısının özlerinden rnütees
sir olarak ~endini öldürmek :istemiş.. 
ti, Selim de onu bıından rnenede • 
yim derken yamlandı. Kızımı siz de 
benim kadar lanın::ınız; onun, zn~ 
bıta romanlarında göriilen kadınlar 
~ibi. bir nevmidi dakikasmda kar -
şısındaki sevgilisine tabanca c;eke -
cek yaradılıştn olmadığını biliyor
ııunuz. Bu fada, bir kazadan başka 
bir S«"Y dC"ğildir. 

eözlerime 

[ HAdiaeler Karp.smda 
1 ,._ _______ , 

FDRSATCU 
• 1 ~te hi;r dükk~n; giriyorsunuz .. ·ı Fakat şunu da düşünmek lazım • 

Men d ıl alac?~n~zı farzedelim: dır ki ... O bir fırsotçudur, Fıraatçu 
-. Ben me.ndıl ıstıyorum. nğz.ile konuşarak sizi aldntmşıbr. 
Dıyorsunuz... T ezgıihtar ir. teksiz 

isteksiz raflanı bakıyor. Bir kutu çı- * 
kıınyor. Kutuyu açıyor: Cep feneri alacağınızı farzedelim 

- Buyurun, seçin. Bir dükkana giriyorsunuz .. 
Kutudaki mendillere hakıyorsu - - Ben cep feneri istiyorum nm-

nuz, hiç iyi şeyler değil... ma, ince pillilerden olsun. Kalın -
- Ben iyice mendil isterdim. lann cepte taşınması güç. 
Tezgahtar eevab veriyor: - Burada her istedib-iniz var ba-
- Bizde bunlar var.. yım .. Büyük ince pilli fener ... Hem 
Siz belki nezaketen, belki de de ucuz; komple seksen kuru~o 

d~kkin dülı:kiin dola§maktansa, oirn- Bir an tereddüd ediyorsunuz. 
dilik fena da olan bir iki tane al - - Bunların pilleri bulunmuyor, 
mak anusi)~ mendillere bir kere diyorlar. 
daha bakıyorsunuz. - Ne münasebet bayım, pil bUı. 

- Alacağım amma, iyi değil. lunmaz olu1· mu) 
Bu esnada dük'kanın sahibi ol - - Sizde var dernek. 

duğu hal ve tavnndan anla~ılan biri - Çok, istediğiniz kadar. Yaraı 
size doğru brikaç adım atıyor. çıkıyor. 

-Mendil mi anyordunuz bay~ -Yarın mı? 
Belki iltimas edip, bir tarafta -Evet ynrın, bunu alın, hC"r 'nal. 

sakladığı iyi cins mendillerden ve- de içindeki pil size Rene en azdan 
recektir düşüncesite ondan tarafa üç dört gün yeter. Yarın piller ge-
dönüyorsunuz.. lecek. Geçerken uğrar alırsınız. 

Mendil alacaktım nmmn. Seksen kuruşu sayıp feneri ah -
bunlan gözüm tutmadı. yoraunuz .. 

Kutuyu tezgahtan alıyor, evirip Ertesi gün ayni dükkiina uğnyor-
çeviriyor. sunuz .•• 

- Bunlan çıkamu~lar ha.. Na _ - Dün sizden ince pilli bir cep 
sılsa olmu~ En iy:j mendil bayım .. feneri alnustım. Pillerfn bugün ge
Aiırsanız alırsınız.. Bir daha bu da leceğini söylerniştiniz .• 
yok. - Evet bayırn, fakat kabahat 

- Bir daha bu da yok mu~ bizde değil, çıkmadı. Yarın uğraym 
- Ne gezer, bu son parti, bun· Yannlan yarınlar takib ediyor. 

dan sonra patiskaları bastınp men· Fakat mahud dükknnda ince pil 
dil diye aatacağız... Siz bilirsiniz, bulmak bir türlü mümkün olamıyor. 
almazsanız benim için daha iyi. Feneri alırken şunu dü~ünmeniz 

- Bunları da almazsam bir da- llzımdı: O bir fırsntçu idi. Feneri 
ha mendil bulamıyacağım. atarken fırsatçu ağzile konuşup •i-

Diye düşünüyor ve kutudaki zi aldatmıştı, 
mendillerin hepsini söylediği .fiat'a ,....---, 1 1 
alıyommuz. • J 11/'N.IJt d-+u.lfi4t 

[ Bunlan biliyor mu idiniz ? =ı 
kapaği ne zaman 

icad edildi 
Kapalı snhan -

lar orta çağda icad 'lif~ d·ı . . o "-/J \ı • c ı mıştir. za - . 
mnna kadar açık o· ,.. 
larnk kullanılan sa- ~" 
hanların kapatıl - i~, 
ması sebebi, yemek .-

dolu snhanlann taşınırken içlerjne 

zehir konulmasından korktuklann
dandrr. 

H:ndde yılandan nasıl 
korunurlar? 7? ·-

H indis
tanda zehirli 
yılanlara çok 
tesadüf edi~ 
lir. Hindl ]. 
lerin zehirli 
yılanlardan korunmak için yegane 
tavsiyeleri yılan gören kimsenin 
aanki hiç bir şey olmamı!J tarzında 
tabii bir halde durmasıdır. Böyle 
olunca yılan insana saldırrnnz VG 

sokmazmı~o 

hakkak omuz silkmekten ibarettir. 
Üç be§ dakika sonra da unutursu· 
nuz, bu hii.diseyi bir başkasına nn -
latmak, şik&yette bulunmak hatın· 
nızdan bile geçmez. Buna mukabil 
ayni hareketin sevdii:riniz bir do11t -
tan geldiğini farzediniz, müteessir 
olursunuz, ilk fırsatta bundan bah
setmek ihtiyacını duyarsınız. 

Bu, tabii bir kanundur. Ve hük
mediyorwn ki, genç kız gibi genç 
erkek te maziye kar~ı tahassürsüz 
değildir. Bu takdirde rneaele or
tadaki anla<ıamamazlığı kaldırmıya 
kalır. Bir dost evinde buluşamnz mı· 
sınız ve nişanı değil, nik&hı tncil e
demez misiniz? 
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' Dağ sporları geçen 
Ç urova a yol 

inşaatı faaliyeti arttı haftadan itibaren 
başladı 

lzmirde kadın yuzunden 
çıka"' bir kav~a 

lzmir (Hususi) - Karşıyakada 
Naldöken mevkiinde Fadıl oğlu 
Ahmed ve Zeynel oğlu Cemali ara
sında kadın meselesinden kavga 
çıkmı~. ikisi de birbirlerini yumruk 
\•e çakı ile yaralamııılardır. 

lzmirde bir ktz kaç1rma 
vak'as1 

lzmir (Hususi) - Evvelki gÜn 
İkiçeşmelikte bir kız kaçırma vak• 
ası olmuttur. Burada Kantarcı ao
ktığında oturan İbrahim oğlu İsmail 
bir müddettenberi aeviştiği 14 yao
]nrında Nazire isminde bir genç kı
zı knçumıştır. Zabıtaya yapılan mü
racaat üzerine İsmail yakalnnmıştıır. 

Pamuk kongresine işt:rak 
edecek Çukurova heyeti 
Adana (Husuai) - Ankarada 

topl nacak olan pamuk kongresine 
iştirak edecek Çukurova heyeti için 
burada pamukçularımız tarafından 
ihzari bir toplantı yapılmıştır. Hey
et seçilmiş ve dilekler tesbit edi] -
miştir. 

Bir çoban mand1ra damr 
altmda can verdi 

Orhaneli (Hususi) - Orhaneli
ye bağlı Kadıköylinde çoban Ah -
med, yatmakta olduğu harob man
ıdıranın yağan ı,iddetli yağmurlar te
~rile çöken damının altında kalarak 
ölmüştür. 

Gümüşhacıköy (Husus!) - Bura- dern bir çarşı kurulmu~tur. Ayni sis
da bin beş yüz metre uzunlu~undakl tcm plfuı dahUin<le mabzaların i~ 
ıı.na caddenin açıliiıMl ve yulun ya.- d.a b~ı.rtır. IR.esim, KöıPrülü 
pılması ikiDal edtlmlş bulunmaktadır. Mehmed paşa camisinden bir parça 
Açılan bu genıŞ cadde üzerinde mo - ile yeni çarşıyı göstermektedir. 

Son Po.tanın macera roman&: 59 lenıiniz. Haydi, rica ederim .• , 

esta 
Bir lahza tereddüd etti; fakat 

kendi kendine böyle tapkasız na -
zarı dikkati celbedebileceğini, bu 
saatte şapka satın almnk da kabil 
olmadığını düşünerek: «Razı ol -
malıyım, başka çare yok hı dedi. 

~e ENTEL CENS SERV S 
- Müze kelimesi üzerine Kee -

ne durdu. Ukayd olmağa çalışa -
cak: · 

- Hangi mitze) diye sordu. 
- Siz bizim müzemi:ıi hiç işit-

mediniz mn Naınl olur. Bizim mü
r~ pek meşhurdur. Doğrusu bu ~öh 
retın nereden geldiğini, hen de pek 
iyi bihniyorum amma onu ziyatet 
için çok uzaklardan bizim ~ehre 
geldiklerini görür, i itirim. Eğer bu 
rada bir kaç gün kalacaksanız bi -
zim eve girmek istemez misinid 
Dinleornek için ..• 

Keene bu nazikane daveti red -
detti. Bir tehlikeye daha atılmak 

Nakleden: Behç.et Safa 
ması, onu davet etmeai ihtimali 
vardı. 

Genç kız da, davetinin reddedil
mesi sebebini keşfetmi, '"ibi: 

- Korkmamza hiç d~ mahal 
yok. Ben de evde yapayalnızım. 

Güleru: 
- Sa hi mi) diye cevab vermekle 

iktifa etti. Kıza daha !azla ısrar e
demezdi. Otomobilde etrafına ba 
narnk: 

- Allah aııbna; dedi. Sizi o pp
kanı:ı: yok mu) 

- Hayır.. orada dütmüt ola • 
cak. 
-A ... 

- Teşekkür ederim. Doiru dü
§Ünüyor~unuz ... Geleyim .•• 

Arabadan inerek evin antresine 
doğru yürürlerken Keene: 

- Otomobili ne yapayım) dedi. 
Eğer, qurada , sizin evin kapısı ö -
nünde bırakırsam korkarım, baLa, 
oğul Hermanlar size karvı daha ha
~in davranırlarl .. 

- Doğru ... O halde otomobili 
biraz daha ileriye, sakin ve tenha 
sokaklardan birine götürüp, omda 
bırakamaz mısınız) Herman nasıl 
olsa arabasını bulacaktır. Şimdi bu 
gece o yayan olarak gelecektir. Ya
ya gelmek sırası onun imiş, demek. 
Size tekrar tekrar tetekkür ederim. 
Benim hakkımda ne düşündüğünüzü 
bilmem. Amma benim fena bir kız 

netmeyiniz, bcı.na yap-

Tütün piyasası hazcr
lıkları birdenbire 

hızlandı 

İ. z. o. 
Cnab lstlyen okayw:alarıaaua 

posta pulu yoi,amalanııı r1oa •. 
derim. AIL~I takdinle llteklel'l 
mukabelesb kalabilir. 

çolt korkuttular, ona §iddetli bir 
darbe indinnit olmanız beni ayrıca 
müteşekkir etti. Cezaaıdır, hak etti, 
bana bu adam hakkında çok §eyler 
aöylenmişti, fakat ben hiç birine 
inanmamıştım. Meğer hepsi do~ 
imiş. Bellti de daha birçolt haki -
katleri benden gizlediler. 

Genç kız kar§ısındaki yabancıya 
ıslak gözlerle bakıyordu. Onun ne 
leedar samimi ve ne ltadar müte -
hassis olduğu halinden belli idi. 
Sonra birden bir şey hahrlamıt gi -
bi: 

- Beni burada bir dakika bek
leyiniz, şimdi geliyorum ... 

Çantasından anahtarlar çıkardı, 
bir tanesini ayırarak kapıyı açtı, ka
ranlık bir holde kayboldu. Keenc 
içeriyi gönnek ve içeri girmek istedi. 
Fakat boş bir emel. .. Vaz.iyeti, m ev 
kü, vazifesi en küçük bir hafifliğe 
müsaid değildi. 

Genç kız. elinde bir şapka ile ge
ri geldi. Tam barına uyacak bir §AP

ka... Hatta her zaman kulinndığı 
modelde. Genç kız: 

r 
Çeltikçiler geçen yıl Hatayda ekip kaldır 
dıklan çeltikten borçlarını ödediler 'le 

epeyce de kar temin ettiler 

deki me§inin altına biraz kağıd ko
yarsanız. tam gelecek. 

- Şapkamzı nereye göndere -
yi m) Gene buraya mı) 

- Hiç ehemmiyet vermeyiniz, 
kimsenin i~ne yarıyan bir tapka de
ğil ki bu 1 .. Olmasa da olur. 

Durdu ve bir lahza tereddüd et
ti. sonra Ingilize doğru yaklaştı. 
Keene onun şapkayı düzelteeeğini 
zannetti. Fakat genç kızın kolu boy
nuna sanldı. Ayaklannın ucuna ba
sarak dudaklarını halaskannın du -
dakianna dokundurarak: 

- Allah selAm et versin t.. 
Dedi. 
Keene bir hayli saşkın ve 

canlı bir halde uzaklaşırken: 
- Freudebergde ba~ımdan ne 

kadar büyük felaket geçene geç!!İn, 
bu §ehre aid tatlı hatırayı unutamı
yaeağıml .. 

Diye düşündü. 

* T ABUT İÇİNDE 
Ba salıiden bir tabut mu. yokea 

bir mezar mı idi~ Keene Olivier de 
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Bir futbol hakeminin 
be i aş ı vazifeleri 

Yazan: Ömer Besim 
lt; b· 

cı ır :ın aç yok ki, hakem derdi n -ı in§antın nk partisinde futbol sanası, 
toı;e durmuş olmıyalım. k~u pisti, ctraf duvarları, giŞe ve ka-

b c!ra &eyahatlerimizdc cdindi~i - pılar vardır. Birinci kısım inşaat tak.. 
~:t azı ~Ühım notıan, alfı.kndıı.rlann ri~n 45 bin llraya mal olacaktır. 
h r de iStifadelerini mucLb olur di- Ikinci kısım inşaat gelecek sene ya_ 

~~aş yavaş ne,şrctme~i müna.sıb pılacaktır. SekiZ bin kiŞaik tribün bu.. 
l'a~ lunaca1.1;ır. Proje, üçünctl sene ta _ 

lhıeı- 1 ediyorum: eBep bildiA'imiZ mnmlıuıacaktır. 
~· diyenler olacaktır. l" 1 

ı birer defa daha gözden gcçi. ıg maç.arlnln 
tı 0~1lt :ı.k herhalde vak:Umize ya-

~ s:ı:;;~a;ı:~ mühjm adam, i inci devrasi 
salfı.hiyctc c:örc hakC'mdir. b h f b 1 geniş saHihiyctli olması oyu. U a ta aş.1 yor 

,~bunu teşkil etmesine sebebi ~ 
~ ı:r. Geçen Pazar günü 940..941 lig maç. 

ncuıarıa doÇudan do~a te- larının ilk devresi tamamlandı. Bu 
0Ylın'tln mahı)'etl üzerine mties.. devrenin liderli~i ~kt.n§ta bulun _ 

maktadır. Siyah - Beyazlılar yaptık-

başından sonuna kadar ları bütün maçları kazanmı.şlar, « 
devam etmesine en bü - gol atmışlar, 7 gol ye~ler, 27 puvan 

hakeındir. k:azanml§lardır. 
nızamaunın saha ü1.erinde Lig ikincaiA'i ~ Fcnerbahçededir. 

korkıruyarak bitarafane Fenerliler Beşiktn,şa olan ı m~lClbi.. 
'ermeıidır. 90 dakikalık oyun.. yeUerinden ve Galatasarayla bir tek 

ki.,ınin bütün gayret.lerinin mu- beraberliklerinden b:ı.§ka bütün mac;
hatemin verece~i kararla larını kazanml§lar. bu oyunlar esna -

tı Ya erişecek veyahud heba o- sında 35 gol atmışlar, 8 gol yemiŞler, 
deeekttr. 2-t puvan ka.zannılflardır. Bundan 

dolayı hakem oyunun kon- ra 22 puvanla Galat&aray, 20 puvan. 
Çok titiz bir dikkat gösterme.. la. Beyoğluspor, 18 puvanla Altıntu~. 

15 puvanln Vefa, İ.ııtanbulspor, Top _ 
kap gelmektedir. 

rabıtanın da oyunun gi - Bu hafta başlıyacak olan ikinci 
tesir ettiğini onutmamak maçlannın fikstiirünft nşa~ıda n~e.. 

Yan hakemin ikazını ha - diyoruz: 
nıuhakemesile karŞJlııştı _ Tarih Fenerbalıçe Stadı 

bağlamalıdır. 15/ 12/ 94.0 Beykoz - Altıntu~. 
kararıann bütün mes•cti~c- • Topkap - Beyoğluspor. 

~~e _hakeme rl'icidir. 22/12/940 Beykoz - İstanbulspor. 
: llıın oyunda çalı.şması şöyle _ • Beyoğluspor - Süleymaniye 
, 29/12/940 Vefa _ Bcyoğluspor. 

' Orunun niZanıatını kabul ct~ • Fenerbahçe - Beykoz 
• Beşiktaş _ Galııtnsaray 

l3ütün nizaları stıratle hallet _ 5/1/941 Fenerbahçe - Altınt~ 

Askeri 
va.ziyet 
(.Başbrafı ı Ind u:rla4a) 

Bunun için takriba bir veya bir 
baçuk ay evvel yapılması tasarla
nan taarruz ancak üç gün evvel yani 
9 Birincikimunda vaki olmuştur. 
Çünkü Yunan taanuz ve muvaffa
kiyetlerine büyük yardımları doku
nan İngiÜz hava kuvvetleri, Yunan 
zaferi dolayısile, hem Mısırda kul
lanılınak imkaruru bulmuşlar ve 
hem de, Bay Çörçilin ifadesine gö
re, muvakkaten ciddi surette azal
mlf olan Mısır hava kuvvetleri, bu 
ayın ba§ında, bir ileri hareket için 
kara kuvvetlerine lüzumlu yardımı 
yapabHecek kadar kuvvetlendirile
bilmi,lerdir. Fakat, bu ifadeden Mı
sıra, Yunanietana yardıma gönderi
lebilen uçakinno kısmen avdetin
derı maada, büyük ölçüde yeni u
çak gelip gelmediği aarih surette 
anlaışılnmamıştır. 

Zıınnoderim ki bu işde de ehem
~iyctli rol oynıyan Girid adasının 
Ingiliz uçaklanon üs olarak tanzim 
olunması olmuştur. Çünkü fn~iliz 
uçaklan, Girid adasmdan, Arnnvud
luğa ve ltalyayn uçabilecekleri gibi 
Libya ve Mısır Gnrb ç.ölündeki he
deflere de lakenderiye havnlisinde
ki uçuş meydanlanndan hareket e-t
meketn daha iyi olarak taarruz ede
bilirler. Çünkü lskenderiyeden Lib
ya hududuna olan uçuş mesafesi 
450 Km. olduğu halde Giridden 
aynİ yere olan mesafe yalnız 400 
Km. kadardır. Bahusus Tobruk ve 
Deme gibi ehemmiyetli Libya üsle
rinin l!!kenderiyeye olan mesafeleri 
6<)():700 Km. olduğuna ve Giridin 
buralardan uzaklığı ancak 350 Km. 
bulunduğuna nazaran bu adanın 
şimdi İngilizler tarafından bir hava 
ve deniz üssü olarak kullanılabil
mesinin Akdeniz havzasındaki bil
hassa hava ve deniz harbleri bakı
mından ne dereeelerde yüksek e
hemmiyetli bir hadise olduğu sabit 
olur. Bir de İngilizlerin bu kadar 
büyük ve hayati ehemmiyeti }ıaiz 
bir nimeti ancak ltalyanlı:ınn Yuna
nistana taarruzlnn sayesinde ka7a
nabildikleri düşüniilürse, halyanla
rın kendi ~llerile kendi hnşlarına ne 
kadar tehlikeli gaile açtıklan da an
laşılır. 

istanbulun don Sidi - Barrani'yi 
geeeki manzaras1 alan ingilizler garbe 
Tram~~ 1a~:c:u sa~~~a- doğru ileriiyorlar 

Memurlar için 
yapilacak 

binalar işi 
fln&! 

- Yahu diyordu, fU pasaklı ls- CBaştarafı ı inci sayfada) (Baştarafı ı inci sayfada)' 
tanbul, hiçbir zaman gözüme bu ka- ~~~umumi karargfthının resmi teb - -· Arkadaşlar, uzak vilôyetletde 
dar güzel gözükmemi§ti. & ve bilhassa hududlarda bulunan 

Ya~lı bir kadın da yamndakine: Garb çölUndeki harekAt memnunı.. memurlanmız, .Ubnylnnmız, onlann 
_ Cenabıhak Jcimaeyi karanlıkta retı mucib bir şekilde devam etmek. aileleri, çocukları, mektcbleri vıe 

komasın. Dünyadakine zor taham- todir. Alınan esirlerin adedi 6000 den evleri için hükfunet bundan evve1 
mül ettik, yann öbürgün knbirde ne fazladır. Henüz tlidnd edilemeyen bu mesele üzerinde imali fikir etti 
yapacağız~ bir çok harb malzemesi elimize ge9 _ ve düşündü, hatta içinde bulundu-

Diye derd yanıyordu. miştir. ğumuz sene bütçesine de 5 'Tiilyon 
Eskiden kapısında, idare kandi- Sudan hududlannda k~f mfifre _ lira koymağı da tasnvvur etti. Maa-

linden biraz kabaca ışıklı ampul ya- zelerimizin faru harekfıtı devam et _ lesef vaziyeti hazıra dolayıaile biz 
mekted·ır bunu ynpnmadık. 

nan dükkünlar bile, yeni knrnr şe- . · 
refine koca koca lambalnr k,vmuş- Diğer cephelerde vaztyet de~~e _ Geçen sene şarkta seyahat bu- • 

1 _,_ 1 mişt.tr yurmuş olan Milli $efimiz. Reisi-ar, .camexan atı göstermelikli ka- • Lond cümhurumuz avdetlerinde bize ver-ragöz perdelerine dönen gazinolar, ra memnun 
birahaneler siyah perdelerini, ku- Londra, ll (AA.) - Bugün dikleri notlarda bu meseleyi bilhas-
ğıdlarını fora etmişlerdi. Londra askeri mahfeUeri, Mısırda sa tebarüz ettirrni~lerdi. Biz bunun 

$oförle-rin: Garb çölünde cereyan etmeket olan üzerindeyiz. Fakat arzettiğim gibi. 
Eyvah bu baziçede gene bizler geniş harekata işaret etmektedir. vaziyeti hazıra delayısile bu parayı 

yandık 1 Çok memnuniyet verici bir tarzda koyamadık. Kusurumu:z bundadır. 
Deme~e pek dilleri vannıyordu. iruqşaf eden İngiliz tazyiki vnziyet Başka biT şey değildir. Hükumet 

Zira caddeye dükkaniardan taşan halekında nlını:ın telgraflardan takib bunu nazan dikkate alnu~tır. (Al-
ışık şikayete ma hal vermiyordu. edilmelidir. kışlar). 
Aydınlığa avdetin şerefine, akfS,m- Mesele bir İtalyan hattının yani- Meclis Cuma günü toplanacaktır. 
lan hpenklerioi 1 7 de indirmeğe ması değildir. Çünkü çölde kelime
başlıyan mağazalar 19 8 kadar kn- nin alelade manasite hiçbir hat yok-
pılannı açık bıraktılar. tur. 

Şehre aydınlık la beraber bir ne:,· e Bununla beraber, Ingiliz kuvvet-
de gelmişti ve bu ısık bavrnmının ]eri Bukbuk civannda tutunmaya 
birnhanelerde hararetle tes.id edil- muvaffak olurlarsa büyük bir İtnl
diiii görülüvordu. yan kuvveti gerisi ile irtibatı kesil-

Maamafib, cocrumuz. kapı kapı mek tehlikesine maruzdur. 
dolacııo. mahalle1iden. karanlık so- Diğer taraftan muhiti iyice tayİn 
\:a~a bir Jamba kovdurmak ıçın edilen bazı kuvvetli mevzilere kar
mazbata yapmai:{a al~Ş~k olduğu- şı muvaffa]ciyetli hücumlar yapıl
mu7dan karanlıqı p~k yadı~ama- mıştır. Ingilizler şimdi bu mevkiler
m~tık. E.ea~en, havdi itiraf ed~lim, den bazılannın etrafındaki ltalyan 
f.,tanhul b;r b~ldf'i nnr mu idi? Ka- mukavemet mevzilerine karşı hare
rftnJıq11 ~ömülünce ilk günler biraz kette bulunmaktadırlar. 
vadırgadık amma, hiç te mahzene $u anda muharebe Sidi Barrani
mmicı İn!anların iç sıkıntısını duy- nin tahminen 25 kilometre tarltında 
marlık. Mo,'k.tile romtakasında cereynn et-

Medoniv~tin mihnık no'ktalann- mektedir. 
da hf"'1'1'l("in"l,.rimizin köstebek gibi Ayni mahfeller, son günlerdeki 
ver tı l•ların..:ıA Vll"lldıihnı vnTii·\.~n. muharebelerin müstakbel harekatın 
ltaranlılda f8 kat ver üstiinde oldu- iptidat safhalarını teşkil ettiğine i~-
~tnuza .;;kretm;vor muvduk ~ ret etmektedrr. 

Kanınl•\ ge<-•l"''P~-. iki ~Ahil ı...-q- Bir hamlede 120 kilometre 
"'"a U7ntılmış kalrn bir kala! Ribi Londra, 11 (A.A.) - Rayter 

Oun gece Istanbul 
sokaklarında 2000 den 

fazla IAmba yand1 
(Baştar.Llı ı inci sayfada) 

Ticarethaneler, evler, müessese
lerdeki ı~klan maskeietne tertibatı 
aynen muhafaza edilecek ve lüzum 
görüldüğü zaman derhal ışıklar ka
rarblacaktır. Yakmda bu hususta 
umumt tecrübeler yapılacaktır. 
Tnımvay .eferleri tabdid edilmiyor 

Diğer taraftan ışıklann söndü
rülmesi dolayısile, bilhassa g,..ı-,..leri 
saat 24 den aonra tehir dahilinde 
yolcuların yok denecek kadar azal
dığını nazan dikkate alarak 23.30 
dan sonra tramvay seferlerini kaldı
ran Tramvay İdaresi, son karar ü
zerine bunun tatbikinden vazgeç-
mi!'tİT. 

Dün geceden İtıÔaren, geç vak~ 
kadar caddeler kalabalığını muha
faza etmiş ve tramvay arabalan es
ki tarife üzerinden sefer yapmışlal'>
drr. TramTay arabalan dün geee aa
at 24 den sonra da işlemiottlerdir. 

• BC§iktll.§ _ Vefa. 
bir kararla ı2/1/941 İstanbulspor _ Beyoğluspor 

• Fenerbahçe - Süleymaniye 
~entnmence hareket etmiyen 19/1/ 941 Galatasaray - Beyoğluspor 
' i\+nr vermek. :D Fenerbahçe - İ.stanbulspor 

te~~clce ihtar etmliJ olctut'll ha. 26/l/941 Süleymaniye - AltJntu!. 
"llr eden veyahud fena ]i~n » Fenerbahçe - Bcyo{Uuspor 

..Juran lföprü. !imdi carsafı cıkarıp, ajansınm askeri muhabiri bildiriyor: 
mııınto Q.'ivnıi:o bir 1,.,78 benziyordu. Başvekil B. Çörçil tarafından Af
R•vo~lu e!ki Beyoğlu, alem gene ol n"kadaki askert vaziyet hakkında 
al~m~i. verilen izahatın birçok noktalan oa-

Elhasıl birçok takviyeler ve ha
zırlıklar neticesi, Nil ordusundan, 
general Sir Nnitland \~lilson ku
mandasında ayrılan ve Ingiliz, im
paratorluk ve hür Fransn: kıt•ala
nndan tertib olunan bir kuvvet j 

Hüla .. a <Hin gece anaydınlık ee- yanı dikkattir. 
J.;T ,~ .. • ..... i il~ anı\VcJınlılc bir i!tik- Çölde Ingiliz kuvvetlerile dü~ Orfl idare komutam dUn 
halin inancın• f,cılcı,..ıvMdu. man arasındaki 120 kilometrelik bir A k . . 

mesafe biT hamlede aşılmıştır. n araya Qltfl 
Nusret Safa ~kun General Wavdin arazı"deki her (Bal tarRfı 1 inci nyfada) 

(vevahud Çörçilin ifadesite kuvvetli neboluda 
ynnktan istifade eden ileri kolları, Örfi idare komutanı, dün örEl 
bilhassa zırhlı otomobille süvari a- idare mıntakası valilerile tekrar te
layları düşmanla çarpışmaktadır. maslarda bulunmuş ve dün alesam-OYUneuyu derhnl sahadan 3/ 2/941 Beykoz - Süleymaniye. 

l • Fenerbahçe - Topkap 
~;:ehlikeli bir tekmede frikik 10/ 2/941 Beyo~luspor - Altıntuğ. 

müfrezeler) 7 Birincikanun gecesi, lno··nu·· gu··nu·· 
aniasılan demiryolu ve kamvonlar- Bu yaklaşma yürüyü§ünden eonra ki ek~presle Ankaraya hareket et

İngiliz kuvvetleri, Grazianinin en a- miştir. 

~n çektnmemek. • İstanbulspor - Süleymaniye 
llata yapanıann isimlerini n_ Tarih şcrer Stadı: 

ı heyete vennek. 15/1.2/9({) Süleymaniye _ Vefa 
'~nun .sayı mlktarmı tutmak. » Galatasaray - İstanbulspor 
ı.. ...... Ybedil d t·ıcaı bizzat » Fenerbahçe _ Beşiktaş 

ln, halyan mevzilerine hareket et- İncbolu ll (A.A.) - Mill! Şef İs _ 
mişlerdir. Bu kuvvetler 7 ve 8 Bi- met İnlSnü'nün §ehrlmizc gelişlerinin 
rincr"'kanun günlerinde, lt n lynnlarm ikinci yıldönümü münnsebetile dün 
üç av evvel Mısır hududlanna te- burada. biiyük tezahürler yapılmış 
cavüzlerindenperi tahkim etmi~ ol- tır. 

şağı iki fırkasına raslamııılar ve on- Komutan Haydarpa~a ~arında 
lan mağlub etmişlerdir. Bu düşman askeri erkan ve Emniyf"t Müdürlü
fırkalanna mensub kıtaat kuvvetli ğü ,.r'kanı tarnfınrJa" uğurlanmıntrr. 

- biT surette tahkim edilmiıı ve böyle Korgeneral Ali Rıza Artunkal. 
bir hücuma karşı her türlü müdafaa Ankarada birkaç sriirı kalarak örfi 
vaaıtalarile mücehhez sİperlerde ve idare mmtaka,.ını aHikndar erl~n it
mevzilerde bulunmakta idiler. ler ve örfi idare viHivetlm valilerile 

lt "'ı terı, en a 1 
an :l2/1a/940 Vefa - Ton kap. 

duklan mevzilere ve müstnhkem 
..... lt etmek. v.- ordugB.hlara doğru, görünmeden ve 

1 
~t Oyun sert cereyan ediyorsa • BC§ikta.ş - Altmtu~. kendilerini ltalyanlara aezdirMıe-

l ..... ~ll'ya tatn ı>tmek. • Fenerbahçe - anlatnsaray den, yaklaşabilmişler ve haskın icin 
• ~ O)'Un nizamatının, gayesi 291121940 Süleymaniye - Topkap. hazırlanmıolardır. Bu suretle 9 Bi-
~~ lılunıkün oldu~ kadar az • ~tanbulspor - Altıntu~. riocikanun Pazartesi ~ünü sabah 

·~ ) lik oldu~nu unutmamak ve 5111941 Iı>tanbulsj:)or - Topkap. tafakla beraber İngiliz kara, hava 
\ ıtıı]:~ız düdük seslerinin hem • Beykoz - Beyo~luspor. ve deniz kuvvetlerinin hep bir anda 

'A-~ .. sin irini. he:m de seyirci- • Galatasaray - Süleymaniye taarruzu baslamıt ve akşama kadar 
, za ece Ini ıu.Ur o.n e devam etmi•tir. ""'""'lll bo bil # "'- d 12/1/941 Vefa - Altıntu~. 
J a,_. • Galatasaray _ Topkap. " • .. ftalvan-lan İngiliz donanmammı 
~~~eulann niyetlerini tesbit:. • ~i.ktaş - Beykoz. siddetli at~leri altında bulunan aa-
~ elinden gel~i kad · · lO/ll94l AltJntuğ - Topkap. hile dog-ru atmak ve sıkıştırmak he-

tlt."'~ --ntmet. ar ıyı mu ~ Be•iktne - snıc,.,..nn'ıy•. ı :"21,
11 

"'"~" " -v .,__ "' defini takib eden bu taarruz tnl-
ıu,~ttı~r oyuncunun ytlzündcn ve • Beykoz - Vefa. vanlann bühassa cenub cennhlanna 
·."ll ley tldcn yaptığı hficnmlann 26/ı/SKı Beykoz - Topkap. tevcih olunmuş ve tam bir baskın 
( ~~· a !aYri Juısdl olup olmadı _ ll ~iktaş - İstanbulspor. halinde yapılabildii!i için ltalvanla-

' ;ıuek kabüdir. ~ Galatasaray - Vefa. nn saillannda\d ehemmivt:tli bir 
ı.~ ltltı, lur olmaz §eylerde oyuncu- 3121941 ~lktaş - Beyoğluspor. mü,tahkem ordugaha girilerek bir 
'1\ııt~ak~a etmemek, ll Istanbulspor - Vefn. general öldürülmiiv ve diRer bir ge-
~ "e V'e terbı"veli bir .soruşu din- • Oruatasaray - Altınt~. neralle birçok esir alınmı~tır. Bun-
~111ıı,.,.1kat1 bir cevab vermek. 10121941 Be§iktaş - Topkap. dan başka İngili7. uçakları cephevi, 
{@>...~u nr d ftte 1 tt ~ Fenerbahçe - Vefa. cePhenin p:erisinde hareket eden 
~....; l' h a m mad sure e » Galatasarov- Beykoz. I . '~ atsız etmemelidlrler. K ...., nakliye kollannı ve uçak üs eri nı 

~ kcın ne ırnretıe olursa oısun IZ mekteb'eri voleybol tahrib ~tmi~lerdrr. 
;"Uhafaza etmelidir l Bu ilk taarnıı: ırüzel ve muvaffa-
ic1a~nerrnln vcyıı e:aıthı"yet _ maç ar1 kivetli olmustur. Ancatc. bunun fav-

a dalı olabilmesi için. ltalyanlnr Mı-
)o)ı:t.._:ıııı.nnm saha üzerinde Kız mettebleri artımndakl voleybol srrdan atrlıncaya kadar veyahud sa-
l. •• ~ "W'. maçlan dün Emindnü HalkeVinde ya-

~""la eın bedeni tabUiyetint, iŞL p~ıştJr. hile sıkt~hnlarak imha edilineeye 
~ rtbtaea'k idmanı yapmalı _ Inönü 15-7, 15-9 ei§li Terakkiyi kadar devanı •ttirilmesi lazımdır. 

,t en.._ mağlftb etmiştir. 'rtlf ~ ' ' b~:cu formunda olmadıiii za- Erenköy takımı da 10-15 ıG-14, • _ • ~ ~ ' 
l bq. hı takımına engel olabilir; 15..3 Kız Mualliml yenıniştlr.' _ ~ ~ _ 

~~tın atcnı bütün oyunu bozmuş Liseler ara f tb ı ı 
"e ~an dolayı, maçlar bedenen SI U O maç &ri 
ııd~Kun bakcınlerin idaresine Mekteb maçlarına. dün Şeref sta _ 

,~ tl{l · clmda devam edilmiştir. İstiklAI Lisesi 
\. ltııııa b kendi sahasında hakem _ takımı Yüeeülküye 3..0 gallb ~ _ 
~~it n Yapmak kolaylı~ını gÖB • tir. 
t ta • Şişli Terakki Taksim LJseslni 3-2 

Arnavudlukta mUhim 
halyan mevzileri sUngu 

hUcumile ahnd1 
lb,~~ ancak el birliğilc uıa.e _ yenml~. 
~ "''l.,.Ir f b h M 1 (B~ra.fı 1 inci sayfada) 

itiınanı 
1 

ıa ulı . ener a çe e ih için Atma ll cAA.> - Attna aJansı 
~(j- t ı ()ursa V er;n Trazda b 1 d bildiriyor: s:· bu ltn zamanında müdahale 1 1 . u un u Gazeteler Yunan beyaz kitabı hak-

~.,_,~e oyunculam mü - Feneı:bahçe klUbü dokuz ay ceza ··taı _.,'\..r.ımA~ d t-
~~~ ka~an~. Hakemin o yemiŞ olan Melfh için bir itlrnzda bu.. ::~~ ea J ... " --ae evnnı e 

~ hıtıae:•Y:~ftdfavullkaeldre ve lunmuştur. Bu itirnz Cuma günü top_ !Katimerinl gazetesi •Beyaz kitnb, 
~~ '"- an ımuş lanacak olan İstanbul ist.işare hey _ kara sayfalar:o baş!~ altında şunla-

~ ~\tın b hs etinde tetki't edlleeekt.tr. n yazmaırt.a.dır· 
a ine de temas ede.. · · ~ 

' Italyan Sı'yaseti sözünde dnmııyan 
~OOrnruk l d • . Fatih Halkevinde konferans bir atya.settir. itnıyanıar Arnavudlu _ 
~-~ s a 1 proıesı Fatih Jialbvinden: ta girmi~ceklerini bize temin ettik.. 
~~ ltte yapılacak stadm Tnsarruf hafta.sı münasebetile leri zaman biZi nldatıyorlardı. Arna -

bataaın1 mimar Ş"ınasi 14/12/940 Cumarteaı gftnü anat 15 de TUdluiu i.crtil~ ettikten sonra orada 
~- Ev.im12; salonunda hukuk faJdlltesi a- kalmıyaca'tlannı ve bizi endl.§cye 

MJVQcllte§Jç_ !J:Il.reltetlerdlebulun~ıya -
1 

Eknege yarın 30 para 
zam yap1!acak 
CBaıf;:a.nft ı .... d ,_.,.itıt.l 

lediye, bu şikayetleri ehemmiyetle 
nu.arı dikk.;te alatak bütün kay
makamlı'ldara ve nahiye müdürlük
lerine yeni bir tamim göndermiştir. 
Bu tammide, elemeğİn her nerede o
lursa olsun tesbit olunan narktan 
fazla fıatla sahlamayncağı bildiril
mi., buna teşebbüs edenler hakkın
da ceza kararlan verilmesi ve ek
mek nıhsatnamelerinio ellerinden 
alınması emredilmiştİT. 

Diğer taraftan, hükumet tarafın
dan verilen karara uyularak tehri
mizde muhtelif kimselerin elinde 
bulunan buğday ve çavdar mevcu
du tamamen tesbit olunmuş ve elde 
olunan rakam dün telgrafla Ticaret 
Vekaletine bildirilmiştir. 

Beyannamelerde gösterilen buğ
day ve çavdar stoklan zahire borsa
ın ekisperi, ziraat fen memuru ve 
T oprrot Mahsulleri Ofisi mümessi
linden müteşekkil bir komisyon ta
rafından muayene edilmekte ve 
cinslerine göre fiat tesbit olunmak
tadır. Toprak Mahsulleri Ofisi bu~
day ve çavdarlann müba1aası işini 
20 gün içinde bitirecektir. 20 gün 
içinde Ofia tarafında-n satın alınmı
yan buğdaylaT serbest btrakılmıt aa
vılftcaktır. 

Ankara borsası 

ll/12/liHO açılış Te tapanq fiai~·ıl 

CEKLER 
Açılif ve 

Londra ı Sterlln 
New-York 100 Dolar 
Cene1Tt 100 İ.sviç. Fr. 
Atina 100 Drahml 
Sotya 100 Leva 
Madrid 100 Peçeta 
Budape~te 100 Pengü 
Btıkre§ 100 Ley 
Belgrad 100 Dinar 

kapamf 
6.2. 

182.20 
29.6875 
0.9975 
1.6225 

12.9375 
26.5325 
0.625 

Sidi Barraninin garbinde sahil yaptığı temaslar haklernda altilcadar 
tutulmuştur. Binleree esir alınmıştıT. makamlara izahat verecektir. 

İtalyan kısmı küllisi önünde Örfi idııre komutanile tema1lar 
Şimdi ordu İtalyan kısmı küllisi- yapmak Üzere şehrimize S!"f"len örft 

nin önüne gelmittrr. Buradaki hal- !daTf' mıntakRcıtna dahil vilavetlerin 
yan ordusu, mükemmel bir aurette valilerinr-1,., Edirne VaJi .. j F~ria 
tanklar ve toplarta teslih edilmiştir. Nomer. T~kirda~ VRliııi 51'1lim Gün
Bu ordu için yollar açılmış, altı ny- do~ıın. Kırlrlı.rı-li v,.li:oi lh .. an Ale
danberi de iase maddeleri, su ve aoy, Koclleli Valisi 7.iva T,.k,.Ji dün 
mühimmat iddihar edilmi~tir. vazif,.Teti ba"ltla diinmii51ı-rdir. Ca-

İtalyan denizaltıları Trablusgarb- nakkııl~ VaHsi Atıf tnusnğlu da bu-
deki ha•lıca İtalyan üslerini deniz- '- 1 d k • .. ~iin Canaıd•a eve gi ece tir. den bombardıman etmekliğimize ....:._ ______ ......;.;;__ _____ _ 

miini olamamıelardrr. J 1 
Harekatm ehemmiyeti R A D Y O 

Londra, ll (A.A.) - Kabiredel L. __________ _.1 
PERŞEMBE 12/ı2/1Wl neşredilen resmi tebliğlerle muvaf

fak olduğu bildirilen ve İtalyanlar
dan binlerce esir alınması ile ncti- 8: Program, snat ayan, 8.03: Ha
celeneıı Mısırdaki Ingiliz hareketi fif müzik (Pl.), 8.15: Ajans haberleri, 
hakkında resmi Ingiliz mahfellerin- 8.30: Müzik (Pl.), 8,45: Ev kadını., 
de hiçbir tefsirde bulunulmamakta- 12.30: Program, saat ayan, 12.33: 
dır. Bununla beraber bazı mü§nhid- Seçilmiş şarkılar, 12.60: Ajans ha -
ler, general Wavel tarafından yapı- bcrlert, 13.05: Yeıfi şark!ılar. 13.20: 
lan müdahalenin Arnavudluk top- Karışık müzik (Pl.), 18: Progrnnı, 
raklannda kahramanca ilerleyen sa.at ayarı, 18.03: Radyo ca.ı orkctrnsı 
Yunanlılar için de faydalı olacağını 18.40: Karışık Türk müz~i progrıımı., 
kaydeylemektedirler. 19.15: Seçilmiş tangolar (Pl.) 19.SO: 

Diğer cihetten Mwr cephesinde ~at ayarı ve ajans haberleri, 19.45: 
g~terilen faaliyet tam İtalyan yük- ıncesu :faslı, 20..15 Ra(cyo gazctast. 
sek kumanda heyetinin bUyük şef- 20.45: Film musikisi (Pl.). 21: Dlnle.. 
)erin istifaaile intizamını kaybettiği yici istekleri, 21.30: KonufiJla, 21A5: 
ve İtalyan milletinin ve askerlerinin Radyo orkestnı.m, 22.30: SA.a.t aynn 
muhteris Mussolininin kerıc:üleıini Te ajaM haberleri, 22.45: c:ızband 
nasıl bir vaziyete aoktuğunu anla- <PL). 
dıklan bir zamana tesadüf etmek- ===============
tedir. faik kuvvetıeı- karşısında Sidi Barra. 

Mısırdaki İngiliz harekatının e- ni'nin cP..ııu?una 9ekilmlşlerdir. 
hemmiyetini ölçmek timdilik müm- 9 've 10 Dkt~unda düşman kı~ • 
kün değildrr. Yüksek kumanda he- 'l:ı.rile kıt'a.larımız arasında istisna! 
yeti, çölde nakliyahn müşkülatla jllddette muharebeler eereyan etmi§ -
yapıldığını bildiği için bu hususta tir. . .. . . 
ihtiyatla hareket etmektedir. Bu- .SıYah Gömlekliklr ve c3 İkincikA • 
nunla beraber hadiselcnn bundan nuna fırkalarile birinet IA"bya fırkası 
sonraki inki§tlfı şimdıden tahmin e- taarruza karşı koyarak d~anı pek 
dilemiyeeek şekilde meselenin un- ağır zayiata u~tmışlardır. Bu ının. 
surlannı de~ştirebilrr. takada anndane muharebeler devam 

İtalyan tebliği etmektedir. Bu muhnrcbelerden bi • 
İtalyada bir mahal ll (A.A.l - İ - rinde Lı"byn taburlarına kumanda e • 

talyan orduları umumt karıırgft.hıntn den general Maletti ımıktul düşmii§ -
187 numaralı tebli~i: tür. 

9 iıkkfmun günü fccir vakti İngi - TnyyarelerimiZ mtıtemadı'yen mu • 
liz zırhlı tırkalan Libya kıt'aları ta- harebe sahası üzerinde uçarak düş • 

1----F..ha--m--,-e-tah-vı~ila~.-t---.ı rafmdan mü<lafaa edilen Sldi Barra- manın zırhlı :tegekküllcrini bombar • 
ni'nin eenubu §arkislndeki hatian - dıman etmiş, ve mitralyöz atc§l altı. 

Sivas - Erzurum 3 19.011 mıza taa.rrus etmLtlerdir. :na eJını.alardır. 

Yokoha.ma 100 Yen 
Stokholm 100 isveç Fr. 

8.175 
31.1375 
31.0050 
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GALATA 
PER ŞI MBE PAZ ARI 
YO~UATÇU HAN 3 · · · 

ı.--: 9 Ni<AL.AR CAD 47·59 15 V IÇRE N'N pREs i ı YON SAAT i i 
Başlica Vila·yetlerde Acente-Aranıyor. 

S0MER BANK 
Deri ve Kundura Sanayii Müessesesinden : 

Tahminen ıs _ 20 ton kemikli sığır boynuzu satılıktır. Taliblerin malı 
Beykoz'dn tabrikııda gördükten sonra tekliDerile 25/12/940 tarihinde 
Aşirefendi cnddesi, Baker Han Deri ve Kundura Sanayii müessesesi Ti.. 

.. ı••••••• caret servi.sine müracaatları. •••••••~ 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

100.000.000 Türk Lirasi 
Şubt ve ajans adedi: 265 

Zira! ve ticari her nevi banka muameleleri 

PARA s·RiKTiRENLERE 28.80D
LiRA iKRA , iYE VERiYOR 

Zir'lat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesabiarında 
en:ız 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile a~atı -
dakı plAna göre ikramiyc datıtılacaktır. 

4 Adet 1,000 Lira h k 4,000 Lira 
4 

" 
500 " 

2,000 " 
4 " 

250 " 
1,000 ,. 

40 " 
100 " 

4,000 
" 100 n 50 " 

5,000 
" 

120 " 
40 " 

4,800 
" \60 " 

20 " 
3,2J~ ,. 

D•kkat: Hesabıarındaki paralar bır sene lçınde 50 liradan aga~ı 
düşıniyenlere ikiarniye çıktı~ı takdirde % 20 fazlasi1e verilecektir. 

Kur'nlar senede 4 defa, ı Eylfll, ı Blrincıkfmun, ı Mart ve ı ILıZl _ 

ran tarihlerinde çekilecektlr. 

Türk fekercillğini icad eden, bü~ dünyaya Türk §ekerciliğjni 
tanıtan ve Avrupa, Amerika Aratulusal sergilerde daima birinci olan 

ALİ MUHİDDİN 

1 M~eDI;I Bah~5.beleft ~.Y! ~akt ~d*öy ve 

V , Na ki t·r ! .. ~. 
5 porsiyonluk bir komprlme ile (Su ve ateşten go.yrl harl.cden biÇ ıı• 
madde ilAve etmeyi düşünmeksizln) 15 kuruş mukabilinde 15 d:ılt' ıJ 
gtbf kısa bir zamanda zengin ve iştihalı bir so!ra hazırııyabDitsiO 

Maruf ve meşhur lokantalıırımızda dahi bu derece nens b!r 
çorbayı her zamnn bulamazsınız. 

Mısırda Kalı.irededir. Bafk,a yerde ıube.si yoktur. , 
Devlet demiryolları ve limanlara J 
Işletmesi umum idaresi ilanlara 

Muhammen bedeli (4130) lira (70) kurtq ~lan 108 kalem muhtelif dişçi 

alA.t ve edevatı (10.12.1940) Pazartesi günü saat (15> on beşte Haydarpa
şada Oar binası dahilindeki komisyon taratından açık ekslltme usullle sa
tın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (309) lira (81) k:ur~luk muvakkat teminat ve 
kanunun tayin etti~i vesaikle bı.rlikte eksatme günü saatine kadar komıs.. 
yona müracaatları Hı.zımdır. 

Bu iŞe aid şartnameler komisyondan parasız olarak da~ıtılmaktadır. 
(11364) 

en birinci 

Kan, Kuvvet ve iştah Şurubudur a 

... ••••1••- Her Eczanede bulunur. 

1I•••Cep. Kol Saatleri tUtın 
• Metal 15 sene garanti! 

6 TAKSİT'l'i: 

Kömür ve odun 
sobatart 

ıl TAKSiTTE 

Havaıaıl ve elektri 
ocakları 

A E G Elektrik 
süpürge ve 
fırtnln.rı 

Avizeler 
ve 

hediyelik er 
C TAKSİl'TE 6 TAKSiTTE C - G TAKSITTE 

LUXOR Radyoları ve otomatık gramoforı arı( Tn.luıitle) 

O S M A N Ş A K A R ve Şki. 
Galata, Bankalar cadde.si 59-47 Tel. 41378 Beyazıd, Ünıve;sıte cad-

~---·~ desi No. 2d Kuakoy, İ.<>kele caddesi No. 33/2 ~•••lll'' 

Istanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
Sirkecide bulunan idare garajına akl sal::ı.şın ke.şi!namesi dahilinde ta

mlri açık eksiltıneye konulmu.ştur. 

Ekslltme 18/12/940 Çar.şamba saat 16 da B. Postahane binası karşısında 
Vallde ham ikinci katta idaremiz umumi depo muhasibllgi odasında. top
lanacak müdürlük alım satım komisyonunda yapılacaktır. 

Keşif bedeli 911 lira 65 kuruş, muvıı.kkııt teminat 69 liradır. 

Taliblerin olbabtaki keşif ve şartnamelerini görmek ve muvakkat temi
natlarını yatırmak üzere çalışma günlerınde B Postahane binası birinci 
katta idarl kalem binalar ve Le•1azımkısmına, eksiitme gün ve saatinde 
de en az bir tııahhudde 500 liralık bu işe benzer iş yaptı~ına dair ida
relerinden almı., oldu~u vesikalara i.!tınaden İstanbul vaiiyetine mUraca
atla tatil g{ınleri hariç 3 gün evvel alınmı., ehliyet ve 940 yılına aid 
Ticaret Odası vesikası ve muvakknt teminat makbuzu ile birlikte yuka _ 
rıda toplanaca~ı yer yazılı kom!.syona müracantıarı. r l1315• 

,. GÖZ DOKTORU -c 

Nuri Fehmi Ayberk 
Haydarpaşa Nümune hn.stane.sı 

göz mütehassL~ı 
İstanbul Belediye kar~ısı. ~aat 

(3) ten sonra. Tel. 23212 

.................................................... 
Suıı Posta !\tatbaası: 

llieşriyaL :nuduru: Selım Ragıp Emeç 
SABiHLERİ: S. Ragıp EMEÇ 

A. Ekrem UŞAKLIOİL 

,.. Dr. IHSAN SAMI 

BAKTERIYOLO Jl 
LABORATUARI 

Umumi kan tablilatı, frengi nolct•i 
na:urından (Wauerman ve Kahıı tea
nıülleri) lı.on küreyvatı aayılmaaı, Tıfo 

1 
ve •ıtma h .. ta!ıiduı teşh,al, idrar, 
c .. rahat, balzam, kazurot ve ııu tah
lılitı, iiltra miho•lcopi, hu1uei •şılar 

ıatıbzarı, Kanda üre, oelter, Klorür 
Kolle•tcrin mikbrlarınııı t.viui, ' 
lJıvaııyolu No. ll8, Tel: 20981. 

Büyük yardım ve fayda& lşiU.r olan ç.orbalık sebze komprtınele~ 
zin senelerce netase~ ve tazelifini muhafaza ettiline şahld oıııcatcS 

ÇAPAMARKA 
a]JJ 

MERCİMEK, BEZELYA, NOHUD nsalr hububat sebze ve çotb 
komprimelerini kilerinizde bulundurmayı ihmal etmeyinit-

Ye dek erzak : Tasarruf edilmiş ;er\' et 
gibidir. Bilhassa dar ve sıkışık bir ı.ıı" 
manda kıymeti daha çok takdir edibr, 

ııfl 
Aileler 1çln oldu~u kadar yolcular ve sporcular 1çfn de her znii111 P' 
her yerde sıcak bir yemek temini kablldlr. Bakkallarınızdan 50 grıı 

lık bir komprime 9, 100 gramlık bir komprimeyl 15 kuruştııtı 
alabılirsiniz. s 

BEŞiKTAŞ: ÇAPAMARKA Tarihi tesisi: J!ll 

Arşiv Dosya dolapları ve podyonı 
yaptırılacaktır 

Sümerbank Umum Müdtlt.-
lüğünden: ~ 

ı - Bankamız merkez binası o Um u mı arşıv dairesi• :Için yaptır~et' 
iki tip dosya dolapları vahıdf !int esasile ve kapalı zarf usulae etsl.l ~d~ 
konulmuştur. İşbu dolaplıırın ve podyomun keşif bedeli 6 .000 1 

ibarettir. t ,, 
2 - Eksiitme evrakı c2• lira mukabilinde Sümer Bank mu:ı.rnelı 

besinden alınabilir. 41 

S - Eksutme 16/12/940 tarihine milsadif Pazartesi günü s:ınt c
15

' 
Ankarada Sümer Bank umumi miıdürlü~ünde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 450 liradır. ~tl 
5 - istekliler teklif evrakı meyanına, şimdiye kadar yapmı., oıdll 

bu kabil i.şlere ve bunların bedellerine aid vesikalar koyacaklnrdıt· ~ sııJ1 
6 - Teklif mektuplarını ha 71 zarnar kapalı olnrak ihale g(itıilt ıııC· 

14 de kadar m:ıkbuz mukabUinde Ankarada Sümer Bank muhaberll 
dürlü~üne teslim edilmôş olacaktır. t ef• 

7 -Posta ile gönderilecek teklifler nihayet ihale saatinden bir sll~dıl'' 
veline kadar gelmiŞ ve zarfın kanunt şekilde kapatılmış olması ırı 

1 Postada vfıki olabilecek gecikmeler nazarı itibare alınınıyacaktll'· 86, 
8 - Banka ihaleyi icrada serbesttir. c846b ,ıı5 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 7 1 12 1 1940 vaziyeti 
AK T 1 F 

Kasa: 
Altın : Safı kllogram 
Banknot • 

72.04ı4.ı90 Lira 101.335.917 
, 7.695.133.-

oıaklıt , 2.174.117.25 

DahUdek.l auıhabtrler: 
Türk Liruı . , 311.515 

Jlar1çte1d mohablrler: 

Altın: Safi kOigram 5.215.199 Lira 7.335.593 

Altına tahvill kabil serbest dö -
Ti'"ler , 
D!lttr d~h1~er Tt borçlu Kltrinr 
bakiyeleri ..;';....-2,;.9._26_2_.2_5_ı._ı.JI 

Badıle tahntıeırt: 

Deruhte edilen nrw natdlye 

ka.rşılıtı 
Ura 158.748.563.-

Kanunun 8-8 ınel maddelerine 1 
t.evfikan Rtuine tarafından vlld 
t.ediya t :.• __ ı_9.-74_6_G_9_s._ 1 

Senedat Cbdanı: 
Tıcart Benetler • Lira 258.225.266.26 

r.sham .,. tah.Ui& cüzdanı: 
( neruhte edilen evralcı nakdl-

A ( yenın ka11ılı~ esha.m Te 
( tahvUA.t UUbart t:ıymetl~l .. Lira 

-8 Berbeııt Esham n TahT11M: ..;.,;...._;.;.;;....;...;,..;.;.;....; 
Avaııslar: 

Altın n dö"fiz (izerfne naru Lira 
Ta.hvUA.t tlzerine aTan.s . • , 
Hazineye t:ıaa vA.deU a.varu • 
Hazineye 3850 No. lu tanuna göre 

açılan altın tar'ılıtlı avaD.I -'------u 

36.597.845 .13 

139.001.867.-

PAS IF 

Sermaye 
İhtınt alı:t'e!d: 

Adt ft feTkallde • 
Hu.<ıusl • 

Tedari.ldelı:l Bankııotlar : 

Deruhte edUen evrakı Mkdlye 
l{anunun e - 8 lnet maddelerine 
terlllı:an Ha%lne tarafından nld 
tedtyat . 
Deruhte edilen en-akl nalı:dlye 

batiyesi . 
Kar4ılı~ı tamamen altın olarat 
llA,.eten tedn1U~ nr.f'dllf'n • 
Rf'f',kont multabUi ilinten te _ 
davülf' vazf'dl!f'n • 
Hadneye yapılan altın tar§ıltlt

lı avaru mutabııt 3902 N'o. lu lı:a. 

nun muclbtnee lllveten tedaYil
le Tnedilf'n • • • • • 

MEVDUAT : 
Tiirk 1.11'&'11 

Altın: sart Ktg 318 5G5 
S850 No. lu kanuna cöre hazineye 
açılan naru mukabill tndt olU
nan altınlar: 
Safi Kilg 55 541.930 

Dön:& Taalıhödatı: 
Altına tahvilt kabU dö1'1z.ler • , 
Dlter dövizler ,.e alacaklı Kll _ 
rini balı:.lyele.rt 

Muhtelif: . 

• 

• 10 000 000.-

Lira , 

.. 
Lı ra 

.. 

Lira 

15.000.000.-

12.ı88.666.15 

408 .o o 1.807.-

69.087.983.99 

78.124.167.90 

35.219.057.88 

109.892.600.52 

Ura 

ı 2000 -
1 ıooo =-
1 '160 -
' 600 .... 
• 250 -u 100 - 1500.-

10 10 - 4000.-

100 ao - 0000..-

Türkiye Iş Bankasına para ye~
tırmakla yalnız para biriktirmiş 
olmaz, aynı zamanda taliiaıi.d 

de denemiş olursunuz. ( ll 
Kwnbaralı ve twnbaraAII 

~ideler: 4 Şubat, 2 Ya - . bl d ... : u • 
tol 1 İt1.Dci ue.aa arın a eıı u ..... 

•JU, ı Atua ' 'et - rUl t»wıınanıar &w•aıa 
. nıı \&nb!tnııcı• Jallwı ~ MAW*· 


