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(Yunan - !talyan ) 
..... -harbi 

CEPHELERDE 
TOPÇU 

MUHAREBESi 
OLUYOR 

l.ooo İtalyan 
• • es ı rı 

Makedoiıyada 
Elenler son taarruz 
~snasında 13 top, 2! 

lhıtralyöz iğtinam ettiler 
ı Ati 
~~ırıı, rıe., 7 (AA.) - Yunan bat-
~ii l ~danlığının dün ak~m ne.ştet• 
. llUt·· numaralı tebliği: 

•ı 0~ un cephede topçu muharebe
t . aktadır. 

~'ıı~r Cephesinin sol cenah münte
lııınır a lotaatımız hafifçe ~el'i nlın-

Q' 
d~~~rnbe.rdıman tayyarelerimiz 
)et(~ ab tahaıışüdlerini muvaffak.i
~ d~ 0ınbalamı~tır. T ayyareleri· 
~ı_11 ll§ınan topraklannda ke~if u· 
~ ii tll.Pmıştır. Bütün tayyareleri-

Du s erıne dönmüşler:lir. 
~~~:an tayyarderi gündüzün 
~tı \> et içinde şehirleri, ka.aba· 
~r. öİ· · köyleri bombardıman etmit
liıq~ h ·"e yaralı vardır. Askeri te
~ Ca.rb~c;bir zarar olmanuştır. 
~atı 1 Makedonya cephesinde 

~t ı 0ını;z tarafından dün yapılan 
'~ nurnaralı tebliğde bildirilen 

2 
a: ~naBlnda düşmandan alı-

2 lll~n.itnr-t 4 top, 9 .ha van topu ve 
ıtralyöze baliğ olmaktadır. 

~.~l.nik ıooo İtalyan esiri 
.~ ~ 7 (A.A.) - Reuter ajarun • 
~ıtıtteu~an ordusu nezdindeki muha-
• ~Devamı 3 üncü sayfada) 

IngiliZler Almanya 
üzerinde çok 
9eniş harekatta 

bulundular 
f1erfin Civarındaki 

hı Qbrikalar, tayyare 
e!:Jdanları bonıbalandı 

~lll . 
v anlar da Londraya 
h .~e nı i kafilelerine 
tlcuıniar yapb!ar 

~tı.d -
~C!.a~ 7 (A..A.) - Ha va nezaretı 
teı"''ltı. g 

1 tebli~i neşretmektedır : 
~~~ ~ Alınanya üzerinde t.ayyn. 
~~: Yaptığı çok geniş hnrekfıt 
tı.ı. •. ller ı · bonı b ardıma n tayya relerl. 
a~atın::ı Civarındaki Spandau fab.. 
~ br de Ye Şehrin şimali garbısiıı _ 

· llllryoıuna taıırruz etmişler. 

.. 

, 

-· 
~ } YUNAWLILAR. 

YUNA .. I<.IJW&.TL ~a.i. 

fıltN Torı.uıclıkl•ra 
ver\f! .. 

} \ TALYANLAR 

•• ı. o )O .... ... '"". 
Yanan • /talyan cephesinde vaziyeti göllerir kroki 

Askeri vaz i yet 
YAZAN 

ekli general 

Emir Erkilet 
1 cSon Po.oıta~ nın ukerl 
1 muharrtrl 

İtalyanlar şimdikı 
kuvvetlerile 

Yunan ordusunu 
mağlub edemezler 

Y.ınanist.ın - i talya harbi-

italyanın 12 
adadaki vaziyeti 
Romada endişe 

uyandırıyor 

lngilizler, 
hareketler 

yeni 
arife-

sindeyiz, diyorlar 

Bir Ingiliz gazetesi 
Akdenizde hayati aham
rniyeti haiz hareketlerden 

bahsediyor 

ne dair gelen r.oban ve 
zıd haberleri mübalagalardan, 
yahm ve yanlı§lıklnrdan kurta • 
rarak kabil olabildiğı kadar sa
deliğe ve hakikatc itendan &On· 
ra vaziyete vnkıf olmağa çalı§ -
mak ~imdilık pek güç bir şey -
dir. Bununla Leraber harbin 
ı ı inci gününde olduğumuz Londra, 7 ! AA.) - Dııily 
halde halyanlar ilk harb hedef- Sketch gazetesinin Kahiredeki harb 
leri olan ve hududdan, hnva muhabiri yazıyor: 
hattile, ancak ~O km. ötede bu- Ingiliz kuvvetlerinin yapmak Ü· 
lunan Yanyayı almak, yani Epir zere olduğu hayati ehemmiyeti ha-
lcıt'aaını işgal etmek oöyle dur - iz hareleetler arifesindeyiz ve bu ha-

~~k t:~~::e~~:şfe~1~~ yaıısını reketlerin Akdenizde çok rnühim 
bir tesiri olacağı bildirilmektedir. 

Merkez bölgesinde, yani Pin-
dos silsilesinin başladıit Les _ Üslerimiz şimdi İtalya ile Oniki 
koviL:. şarkı ve Koniça dolayla- adadaki şarki İtalyan üsleri arasın-
Yında, ise !talyanların on bir da bulunuyor. Askeri makinemiz 
gündenberi yapabildikleri Şt"Y bir saat intizamı ile işliyor. Çoktan-
Viosa vadisi boyunca birkaç beri beklediğimiz bir fırsat zuhur 
km. ilerliycrek bir kaç hudud te - etmek üzeredir. Akdenizdekı İngiliz 
pesi almaktan ibarettir. Buna kuvvetlerinin vaz.iyeh şimdi Fransa 
rağmen son !talyan tebl i~i. bu-
rada dahi Yunan mukabil ha _ teslim olduğu zarnankı vaziyettcn 

':'---_<Devıınu 3 ünr.iı sayfada) reket ve taarnızları haber ver _ çok daha müsaiddir. Halen kuvvet· 
ltaı mektedir. lerimiz Girid adasını, bizi bu <·sas 

bo Y:nrarın Lonrlrayı Şirul, yani Makedonya böl- sevkulcey~ mevzünden çıkarmaya 
Olba d ge~ne gelinre, burada Yunan matuf her türlü tt"şebbiisten masun 

fllUkabr lman efmefer:ne kıt"aları Pre3 pa gölünün c~nub bir hale koymuşlardır ve bana bil-

t 
l...ııırı~ efe edilecek mi ? ayakları arasmda:ı Bilkista ve dirildiğine göre, İtalyanın Oniki a-

'ler· -.ra 7 (A . <Denmı 2 nci lr.l)"fad:ı) dadaki vaziyeti Roma hükıimeti için 
~ trıın l.o .A.) - ıtalyan tayya- l J endişe uyandırmaya başlamıştır. 
~ ~tıraıt ndra bombardımnnları . ~===:::::::::::::::::::::::::::~~=~.::..:::.::.:..:::::_:_:::::.::.::.::~--. 
~~~leruıcı.!!tikleri hakkındaki Ronuı 

~~ıı:~k te~~: =~a:ı;mi~:~~ Ha re ıra 
bq: lıley ite da Ava ın Kamarıı.sında Sır hakkında Adiiye 

L in· bir tamimi ~ •ua~ n ed taratından lrad edılen V k A 

~:tle d:t.ıer yazı ile verdifı cevııb- e a 
~~ aı,~et h~ektedlr: i 
~~iştir Ukfunetı bu tebliğlerı kay 
t,~ l.anı. hve buna binnen Romaya 
~lenı.ek~teket serbestisini muha-
~ --.::: ecı_ır. ____ _ 

~~ş?ekil Ispanya 

Vekaiete sorulmadan sarfedilen paralar , 
alakadarlar tarafından tazmin edilecek 

Cts; • ~ Atıkara .lll kabul etti 
. ~~Iik s 7 (AA. l - B şvekil 

ayda~ bugiin saat 1 1, 30 
ispanya elçisı Mar-

Ankara, 7 (Husu,i) - Adiiye 
Vekilieti Cümhuriyet müddeiumu
rnilikİcrin~ .. Y'!w.tığı bir tam im de 
ba~ırah " ni· ·~·nüstclzim rnunme· 
lekrin' malumat verilme-
den nı istemekte 

cırah tahsisatının pek az olduğunu, 
bu paranın ancak mübreın ihtiyaç· 
ları karşılıyabileceğini \t ~kalete ma
lumat verilmeden aarfedi!en para
lann alAkadarlar tarafından taz

edileceğini beynn etmekte-

1 
akineye 

1veri ·rke __ _. 

Atman gazeteleri 
Sovyet - ingiliz 

yak1n!aşmasından 
bahsediyorlar 

Ingiltere Sovyetlerin 
ilhak ettikleri araziyi 

tanıyacak mı? 

Berlin 8 (A.A.) - D. N. B. 
Börsen Zeitung gazetesi Karl Me

gerlenin imzasile netrettiği bir ma· 
kalede Londranın bır İngiliz - Rus 
yakla~ması hakkındaki nikbinliğine 
işaret ederek diyor ki: 

Bu yaklaşınanın temini için Lon
dranın Sovyetler Birliği tarafından 
bugünkü haıbde kazanılan yeni bir 
araziyi tanımamak hususunda Ame· 
rikaya yaptığı vaddt<n vazgeçmesi 
icab edecektir. · 
Londrada f8yaıu dikkat bir mülakat 

Londra 8 (A.A.) - İngiltere -
nin Amerika büyük elı;isi Lord Lot
hian dün Polonya başvekili Sikor
sikiyi :ziyaret ederek kendisile Po -
lonya ve harb meseleleri hakkında 
görü~müştür 

ingil te re de 
:yakalanan 

kadın 
casusla.r 

! ondra 8 ( t\ A.) - Çarlık za • 
manında Rusyanın Londra ataşemi
literi olan Amirat ~ olkofun kızı 3 7 
yaşında Anna Wolkof bugün Lon -
dranın Old Bailey mahkemesi ta -
raftndan 1 O sene kürek cezasına 
mahkum edilmiştir. 

Hakim Anna'nı:ı eski İngiliz fa. 
şisti Lord Hawhaw - Alias William 
Joyce gizli vasıtalarla bir rnektub 
gönderrneğe tevessül ettiğini bildir
miş ve eski faşist reisini Almanya -
dan Ingiliz harb gayretini zayıflat -
mıya rnatuf radyo neşriyatı yapan 
bir cchain ıı olarak tavsif eylemiştir. 

Ayni mahkeme, ayrı bir muha
keme neticesinde. evvelce Londra· 
daki Amerika büyük elçiliğinde ka
tib olan 29 yaşında Tyler Gate • 
wood Kendin de düşmana faydalı 
olabilecek ve devletin emniyet ve 
menfaatine zarar verebilecek bazı 
vesikalan elde ederek düşmana bil
dirmiş olmaktan suçlu olduğuna ka
rar vermiş ve kendisini yedi sene 
kürek cezasına mahkiim etmi§tir. 

• 
/ta/yada. 
/JI[ünakaşalar 

Londra 8 (AA.) - Anııaldo 
dün gece radyoda yaptığı bir mü
sahabede Yunanistandaki askeri ha
rekatın süratle inkişaf etmediğınden 
dolayı memnuniyt"tsizlik izhar eden
lere şiddetle hücum eylemiştir. An
saldo, Yunanistanda, Polonya ve 
Flandrde olduğu gibi, bir yıldırım 
harbi beklenilemiyeceğini ilave et -
miştir. 

Edenin 
hi tabesi 

Kahire 8 (A.A.) -Harbiye na
zırı Eden, dün gece Ortaşarktaki 
kıtaata radyocia bir hitabede bulu
narak deıni~tir ki: 

ıclstikbal sizin elinizdedir, size 
emniyetim vardır. Zafer saati çala· 
caktır. ıı 

T anca meselesi 
Londra 8 (AA.) - Royter a -

jansının diplomatik muhabirinin sa· 
l&hiyetli bir kaynaktan öğrendiğine 
göre, Madriddeki Ingiliz büyük el -
çisi Sir Samuel Hoar Taneaya ftal · 
yan deniz ltılarının muvasalatı ve 
bu arazinin statusunda deği§iklikler 
vukuu hakkında tahkikatına devam 
etmektedir. Bu hususta tahkikntın 
hitamından t-vvel hiç bir §CY ncşre-

Idare it)eri telelooa ı 20203 Fiab 5 kumt 

r- 1\l~cl_iste !ncümenler -, 
L seçımı bugun yapı ıyor ..J 

Bütçe encümeninin 
yeni teşekkül tarz1 
Parti Meclis Grupu encümenlere 

seçilecek meb'usların listesini 
hazırladı ve namzedlerini gösterdi 
Ankara, 7 (Hususi) - Büyük 

Millet Meclisinin yannki toıılanb· 
aında encümenler seçimi yapılacak
tır. Cümhuriyet Halk Partisi Meclis 
grupu encümenlere seçilecek meb'ua 
ların Üstesini hazırlamış ve namzed
lerini göstermiştir. 

Öğrendiğime göre bilhassa Büt
çe Encümenin yeni te~ekkül tarzı 
esaslı değişiklikler ifade etmekte
dir. Bu encümene namzt:d olarak 
gösterilen meb'uslar arasında y<-ni 
dokuz isme tesadüf edilmektedir. 
Bu isimler ıuasında Salahattİn (nm, 
lsmet Çorum, Fazlı Güleç, Sadi 
Konuk, HilZim Atıf, Kemal Turan, 
eski İnhisarlar Umum Müdürü Mi· 
tat, eski Parti müfettişlerinden Meh. 
med Ali vardır. 

Bütçe Encümenine lsmet Çaru
rnun reis seçilmesi ihtimali kuvvet
lidir. farnet Çorum 

Amerikadan getirilen 
ziraat makinelerinden 

çok iyi neticeler alındı 
Ankara, 7 (Hu5usi) - Ameri-j Bu nevi arnziden otuz bin dönü:~a 

kadan getirilmi~ olan ziraat maki- sürülmüştür. 
nelerinin memleketc ümidin fevkin· Hatay, Niksar, Beypazarı Ye 
de faydalı neticeler temin ettiğini Nallıhanda çeltik harman yapılmak. 
gören Ziraat Vekilieti gelecek yıl· tadır. Bu sonbahar iaal"yeti yaj. 
larda bu işe daha çok hı~ ver~ek murlar işe m:'ıni oluncaya. kadar do-
. · b " h 1 k d vam edecektir. Köylü arasında bu 
ıçın ır program azır ama ta ır. k" l k b "' "'k b' ~b 
Ankara, Eskişehir ve Konyada bu madıne ~!ek . ahr~ı Puylu I ır raKg et 

. . var ır. ı;..~ ışe ır, o at ı ve on-
makınel~rle sonb:ıhnr zen;atına de- yada çalışan bıçer döverler amortis
vam edılmektedır. Bu mıntakalar- man, tamir, mev,,dı mlıııtaile ve i~ 
da şimdiye kadar on bin dönüm a· çi ücreti dahil olmak iizere bütürı 
razi işidilmiş bı1lunmakt~dır. masraflarını çıkarmışlardır. $imdiye 

Eskişehir, Afyon ve Konyada kadar kredi ilc:- yapıbın bu işler bu
pancar ziraati yapılan yt"rlerde tar- günden itibaren peşin para ile ya
laların sürülmesine ba~lanmıştır. pılmnğa başlanmıştır. 

Kahraman askerlerimize kış hadiyesi 

İlk hediye er dün 
Halkevlerine veri di 
Partide bir toplanti yapaldl, bir de 

komisyon teşkil edildi 

Haikevlerine askerlerimiz için ördükleri çorap, eldivi!n ve aüveoterled 
aretiren ~renç kızlar 

Hududlarda yurdı!ıl emniyetini vine l.:ülliyetli miktarda hediye go
bekliyen kahrarrıan askerlerimize tirilmiştir. 

ı · · p Eminönü Halkevi ayııi zamanda 
YÖllanacak k•ll hediye eri ıçın ar· 

ıd w b trikatoj fabrikalarına da müracaat 
t'ınin neQretmiş o ugu eyanname 

" ederek, bu tip hediyt<leri bilhassa 
şehrirrıizde g~niş bir ha~eket. tevlid bu müesseselerin vercbilecekleıine 
etmi~tir. Verılecek hedıyelerın ne- işaret ederek yardım istemiştir. Fab. 
viierinin tesbit edilmesı üzerine, her rikalar yün vermeği tercih eyledik
aile bu neviler iızerinden hediyele- leri takdirde, bu ise talib olan ha
rini hazırlamağa, önce hazırlamı~ yanlar Halkevinde toplanarak bun· 
bulunanlar da bunları Halkevlerine larla çorap, eldiven ve sıiveter (). 
makbuz mukabilinde teslim etmeğe receklerdir. Halkevi m'ıntakaı;ında
başlamışlardır. Dün birçok Halkev- ki evlere halkı hediye verrneğe da· 
}erine, bu meyanda Eminönü Halke (Devamı 2 nci ııayfadıı) 



Hergün 
Amerika tJe harb 

Budhadan bir cümle = 

• 
Du,ıchia IICI ._ ~ Der &,6. 

.-e adene ..datamn derdt •thi -
dir. 

U. S. A isatfhahatmm ne~ 
belli olda. Umu.ı:niyetle beklcuildi
ii ıibi, m5cacleledc.ı. muzaffer ola
rak çılauı, 8q Rooscweittir. Bu ne
tice, entcma.,-oıınl ilcmcle mühim Hdikt aa "t"e ıztmd:, l.ıeık~ .ay-
bir hadise tqk.il odecdt ~ etıa&. ~ aalatı.l.••7.a. daima ıizJ1 
da hay!i alak.a vyandrraeaktır. S. hataılandır. 

... ._ ............. 

( 
-···------· ............ -......... _ .. _ ...... .._. .......................... --... 

b • e r J 

bebi imha haoet yok, çünkü, umu
mi :uuılara .,öre B~ Rooaeweltin 
yeniden dört .me için Anıenka 
devletinin işlerinde eal!Uıiyet sahi
bi olma&, U. S. A nın. lniıütcre ilo 
birlikte barbe ılitirak etmesi demek 
olacağı hıı.kkındıı. umumi bir zaa 
hiiküm aürm .te bulurnJYOI'. Hatd, 
Amerika tarihinde fevkatad. olaı-ak 
üç intihab devresinin reylerini ken
disinde top~ bulunan Bay 
Rooseweltin ralabi Willkle de iba 
umumi kana ti teyid etmiJ, Rooee
weltin yeniden intihabı Ameıikanm 
harbe iJtiraki demek olacağı fikrini 
kendi propııg nda.aırun ıdaımdaıı 
biri olarak kıtbul eylern.iJti. Şu bat
de bugünkü ;ntihab netic~ enter-
nasyonal alenıde Am.erikamn Av
rupG harbine ittinaki meselesi etra
fında yem bir dedikodu uyandmr-

Telefon a bir 
sinemacınin 51irast 

dolandır1ld1 

· li Pi ango un yeni tertib 
ifk keş· si dün yapıldı 

t Htrs;zhk yapan iki 
bacakstz adliyeye 

tes!im edildiler 
.. yeridiT. Dün Kumkapıda prib biT badise * oh:mıı. bir tel~n ~- Büyük ikramiye 183.875 nurnaraya çıkn, 

kazanan diğer numaraları neşrediyoruz Acaba. Bay Rooaeweltin intilıa- den .onta bir :sinema müatec:iri do
bı bakikaten Amerikanın barhe iJti- landın~ır. 
raki için kat•t surette tesir yapacak EV'ftlki ~ .aa.t 20 de, Amk 
bir hadise midir 1 smamuı müteciri Al ban ııincma Millt P"ıyango Idaresinin üç çe- Son üç r kamı ( 19 7) ile nihayet 

Avrupa barbi karpımda Ameri- gi~e otururken efon çalmı~o &iliş üzerine tcrtib ettiği dördüncU bulan üç yüz bilete de ( 1 00) er li-
k.anın vııziyeti b k:kınd benim fik- a.b.i&cyi dine ıı.lan Alcbaıun k 1"11- planın birinci keşidesi dün Anknra- ra ikraın.iye isabet ebniştir. 
nm,. oi:uyucu.Ian:ıca _ maliimdur: A- sma ainema sahibi Cemal olduğunu da 19 Mayıs stadında anat 18 de Gene son Uç rakamı (91 7) ile 
menk.a, bugüoku mucndelede çok:- .öyÜyen bir ıa Çllamık:: yapılmı§br. nihayetlenen üç yüz bilet te (50her 
tanberi bir ııtamfu t~ edİy01'. a- Bizim bayan latanbula indi. On binlerce kipnin bulunduğu lira ilcnuniye k8%nnmışttr. 
Amerika bit~rafA ckğildir: böyle ol- Üzerine pe.m almağı unutı:ıuş, cim- keşideye lstiklil marş·le başlan- Son iki rakamı (95) le nihayet 
masına da ımkıın yoktur. Çünkü di Nnıtd gİ§esinden büct alma.lc ü- mışbr. Bu çekiliFe muhte.lif ikro.mi- bulan bütün biletJeT de (ı O) lira 
~~padaki müeodele. filan veya zere oraya gidecek, d&hal gİJcye yeler kazanan numaralan suasile kazanmışlardır. 
fılan devlet amamda ötedenberi benim hesabıma he, lira g8ndcri- yazı.yonız: Son rakamlan ( 7) ve (ı ) le ni-
malum, kt•s:ik bir takım ihtilaflar niz» demittir. 30 bin lira kazanan hayetleneo otuz bin bilet te (2) şer 
neticesinde zuhara calmit bir dav.- S:neınacı, mal sahibinin bu arzu- lira alacaktır. 
ya istinad etmiyor. D va. yeryü- IWltl derhal yerine RC(:irmi, bir ha- '""-ı~.._," 11'-.ııı7 Bu muhtelif iknı.miyelerden ba~ 
zünde hiı.kimiyet iddia eden ik.i m- deme ile NaPd giJeaioe bea lnayı ka büyük ikramiyeyi kazanan 
tem arasında çıl IŞ bir davadJL ~ ·r: 1 o bin lira kazanan ( 183875 ) . numaralı biletin ral.:am-
J sistemi ile parn sistemi arasında- Bir müddot sonra N §id gi§esİne !anna benzeyip te yalnız bir hane-
ki ihtilAflardan doğan bu ihtiıa.E. bir adam gelmiJ. aiııemadan gönde- 51 Qndelci rakamı ayn bulunan 4 7 bi-
döne d ola , Almanya ile lııgat&- rile11 beı lir nın kendisine verilme- Jet te ( 60) şnr lira teselli mük&fatı 
reyi ke.rrı kartıYil getir ve dö- cini saylemiştir. ı . garib tarar. 5 b. n lira kazananlar kazanmışlardrr. 
nüp dolaşıp bu iki kuvveti birbirinin bmdisine hilii:f;ı:n(.ddüd teslim edilen karpsında bubcaktır. bu paramn Iki lira ·ıe bu meçhul 294239 167225 • Büyük ikramiyeyi 

Avrupadaki dava bu kadar esa.- tahıs iki de piy.ang bileti almıotır. 2 bin lira ksıza:ıan!ar b!ı~!;?Jyfi~:,ılı ~;;:;n 
kazanan 

bir parçası 
parçası da 

lı bir ihtilafn istinad edince tabiidir Dün Aleknn. sinemaya uğnyan Dörtyolda satılmı§tır. 
lci Amerika, İngiltere tarafını ilti- mal tahibi C" ...em ale gece nralıınnd. ı95 33 23 l -152 2668 70 2 78822 
tam edecek ve onunla birlikte ken- cereyaı:ı eden telelon mubaverc:flni 2767S4 10 bin lira ikramiyeyi lcazanan 
:lisini rnüdafan eyliyecektir. H&.Ybe mevzuuba!uı ederek, isteDilen beJ Son dört .rakamlan (265-4) T_e biletin bir parçası oehrimiz:de, diğer 
'ıukukan i tir alı: edecdc mi) Bunu liYanııı bayan tarafmdaı:ı gi;eclen a- ( 3 l 24) le nihayet bulan altmıJ bi- parçası da Bireciktedir. 
'estirip atamayız. F kat, frllen In- luııp almmac:hğını eormuttur. let ( 1 000) or lira ilmımiye kazan- 5 bin lira kazanan iki biletten iki 
ıiltere tarafında damcağı ve bütün Sinema sahibi Cemal, Alebanın mırlardır. biT tanesi tehrimizde tam olarak, 
,uvvetlerile onu ıltizam edeeeği bu sözlerini h.e.yretle ~b"'rak, Gene son dört rakamlan (7926), diğer numaranın parçalan da lstan-
nuhakk:aktır. böyle bir telefoa muhııveresinden (0262) ve (5460) ile nihayetle- bul ve Tıreboluda 11atılmışlardır. * kafiyen mal!.·nattar olmadığını nen doksan bilet te (590) er Jira 2 bin liralık ikmmiyenin tnlihli-

A 
ao .. yl--·

11
tir. &ramıy· e alacaktır. leri, İstanbul, Ankara, İzmirdedir. 

men1:anın hu vaziyeti tabii "Ye ...... ---=--------------~------------
o:aruridir. Reis olarcık bu de.faki in- Cidden rnahirane 'bir dolandın- d k C b • t k 
ihabattan şu veya hu zat çıkmıt c:ılığa Innhan f(ittiğini anlıyan Alel:- Afife hastane en ÇI tl Um urıye ÇI IJOr 
>ulunmnm Amerikanın zaruri şart- san. zabılaya mümaat ederek. ba- Sahneye çıkan ilk Türk kadını A- MemnuniYetle ötrend~imlze göre 
ar mahsulü olan bu vaziy~ti ihe- pıı.dan geçe.nle~ 8?1atmı~. fife, bir müddettenbe.ri yattıaı Ba _ Cilmhuriyet refı.k.lmi:l yarınd&n itiba.. 
inde pek az te:ıir yapabilir. Hemeıı. Zabı!a. fl.mdı bır telefoı:ı ~ulıa- klrk()y Akıl hastatıeıelnden evtn.e gfuı- ren neşir Tazifesine tekrar ba9lıya -
ıemen diyebiliriz ki, Amerikanın haveresıle sıneınt!IICtnm be4 .. I.irasmı derllmi§ti:r. Afife'Ye n~yatunıs üze,. e&ktır. 
ıarhe ittirak -edip etmemesi, iki reis dolantiıran meçhal ~ aı.· rine ~ yardım yapılıdılı ma.. 
ırıuıında ancak bir 11kelimeıı far- maktadır. ıt.andu.r. Bu yardıma Şehir 'lıyatro- Dahiliye müıteıan gitti 
ından ibaret bir fark demektir ki Bir komiayoacu yazılıancainde su da işterak etmektedir. Belediye A- Bir müddettenberi 46hrimlzde bu -

da büyük bir fark sayılamaz. _ •• fi!eye yardun.da deTBm edeeektır. A- hman Dahiliye MOsteşan Etem Ay -
- ll 1 m olu olarak bulundu !i!e için bir tübile yapılma.sı da =ıl&T- tut, dün a.kşamkl ekapresle Ankara-

(A(,u..h Ü:Ün <.AJi.t!tji-H Oakotada, Bankalar caddesinde - zuub&bstir. ya dönmüştür. 
-------------.... ki Voyroda. hn.mnm 21 .a.yılı yazı- r··- -·-----··-··-·-, 

Dün iki yaralama !:a00~ri1c=~nky~~ 1 ISIER iNAN ISTER iNANMA 1 
Eski ve çok hnrab bir karakol ]anmı~lardı, artttrdtkça arttın -vak'ası oldu nin SoOfasında ölü oln.nı.k bulunmuş

tur. 
etrafında tahkikat binasının eAkaıı aahlncakb, Mu- yorlardı. 

Balatta Hızırçavuş mahallesinde 
turan Mustafa ile bir müddetten
eri b~raber ya~:adığı Zehra adın
aki kadın, dün kıaluı.açlık yüzün
en kavga etmişler, bu esnada Mus
ıı.fa bıçakla Zehrııyı vücudünün 
1ütcaddid yerlerinden ağır surette 
aralarnı br. İfade veremiyecek bir 
alde olan yaralı kadın tedavi edil
tek üzere Hueki hastnnesine kal
ırılmıt. cerh hadisesini mi:teakıh 
rnr eden Mustaf yakalımarak 
akkında takibata ba lanmıetır. 
Samatyad:ı oturan aabıkahlardan 

Jasan adında biri de Davudpapda 
Ibiseeilik yapan T emdle bir alacak 
ıeseleainden dolayı kavga etm=r 
r, bu sırada Hasan, Temeli bıçak

' kolunda yarabmı~tu. Yaralı te
avi altına almmı$. Has:ın yakala
arak adliyeye teslim edilmiştir. __. .......................................... . 
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Ölüm hid 
yapılmaktadlr. hamminler buraya gitmişler, u - Arttırma bitince tnhmin fiatı 

zun uzadıya ölçüp biçmişler ye ile ihale fiatının ara!lnda görü -
enkaza azami bir heaabla 350 li- len büyük farkın sebebini anla -
ra kıymet koymtı,lArdı. Fakat mak istedik. Yıkıcılardan biri §U 

cevabı verdi: 
Kmnknpıda, Türkevi caddesinde 124 mü:taycde açılır açılmaz fiat 

500) 500) -Tahmin bir eene evvel, saym evde otvan tanınmış nı.nde - i (3SO) den ( e, { den müzayede de bir tene sonrR. ya -

Bir gizli fuhut yuvası daha 
meydana çıkanldı 

TUculudAD Feridenhl aon giinle.rde O- ! (700) e, 700 den de (800) e pılmıttır. Bu müddet zarfında da 
turdu#u evde gizli fuhuş yaptırdılı : çıktı enkazın arasmda bulunacağı aa-
c.bıtaca teSbit edilerek diln burası i B:. .. ._ 1 h. 1 d · · fia d .. · · basılJmştır. Yapllan taharıiyat neU.. ! utun ynıacı ar ır yere top - nı an emınn tı cgişmı~tır. 

=\~~!.t;:e~ :=i lS TER INAN iSTER INANMA 1 
likte Adliyeye tMlı'm edı1miştir. \-. .. ·-···---·-· • .J 

Son Po&tanın macera roma 40 

Kanatlanndan biri açıldı ve 
Hofdilcin başı göründü. Birden Kec
ne'i tımıyamıyrak: 

- Kim o~ diye ııc.slendi. 
...-Benim, Keene .•• Gelebilir mi

yim) 
İhtiyar eskici Jngilizi içeri ahr al

maz telqlıı sordu: 
- Takib olunmuyordunuz ya~ 
-Hayır. Müsterih olunuz. Fakat 

aizden bu akfftm beni misafir etme
nizi rica edecektim. Korkanm lci 
.sizin dükkfında yatmıyn mecbur o
lacnğım. 

- Pekali... C eliniz hnbhm. 
Hofdik, yürüdüğü bile belli oJ -

mıyııcak bir sükiln ve sessizlik için
de dükkanm dibinde bir odaya gö-

Nakleden: Behçet Safa 
- Kapıyı k:apadıiunız için dı~

ndan kepenklere vurulmasmı i~t -
nrlyebilirjz. Zill de elektrik cereya
rundan c;ektiiimiz için zil ~leme -
miş olacaktır ••• Şimdi pardesünüzü 
çıkann da ııöyle oturun bakahm ••• 

Keene ihtiyann söylediklerini 
memnuniyetle yaptı ve: 

- Beni bu k:adıır çabuk gördü -
ğünthe hayret ediyor musunuz) di
ye aOTdu. 

- Hayret mi) H yır canım ••• 
Ben ııizi, tahmininizden çok evvel 
göreceğimi zaten biliyordum.· İçime 
doğmuştu. Galiba istemedi~iz, can 
s1kıcı bazı hadisder oldu. Öyle ol -
~aaaydı bu kadar acel~ gelm~ -

--Size anlatılacak. birçok tey -
ler var. 

- Aniatın bakalım. Bir kere o -
telde bu geceyi geçirmek tehlikeli 
göründü değil mi} Başınıza gelen
ler pek merak edilecek şeyler ola. 
cak. 

İngiliz ihtiyar kundunı.cıyı daha 
ziyade merakta bırakmıyarak her 
şeyi anlattı ve Hofdik arada bir 
gözlüğünün camlannı silerek ve hiç 
bir hayret, telaş eseri gö9termiye -
rek sonuna kadar dinledi. 

İngiliz hik8yeyi bitirince bir müd
det daha, sakin ve mülnhnza oder 
bir vaziyette, yerinden kımıldamı -
yarak: 

- Vakıa ••• İçine bir de !tatil ka
nşan ... Heyecanlı bir gece geçir
mişsiniz ••• 

- Hayu •.• Katil yok. Ben ona 
vurmuştum ıunma herif düşeTken 
bir y~re çarpbğı için ölmü, olaenk. 

- Belki öyleelir amma nasıl is
bat edecck.siniz) Siz benden iyi tak
dir edersiniz ki zevahiT sizin nleyhi
nizdedir. Siz artık daimi bir 

Zabıta, son zamanlarda Şirketi
hayriye vapurlanna dadanan 13 
ya~da yaman bir hnsızı yakalıya
rak, adliyeye teslim etmiştir. Sam
aunlu Dursun isrninde:ki bu küçük. 
muhtelif günlerde vapurlara gire
rek, vnpur büfelerinden fincan, ta
bak ve daha birçok büfe eşyaııı çal
mıştır. Hırsız ç.ocuk, uzun müddet 
ele geçmeden bu işleri başarmış, 
nihayet evvelki gün suç üstünde ye
kalanmıııtır. 

Dursun, Sultanahmed 1 nci Fulh 
ceza mahkemesinde yapılan hali 
sorgusunu müteakıb tevkif edil
rni~tiT. 

Tahtakalede bir handa yatıp kal
kan 14 yaşında Mehmed adında bir 
çocuk ta, arkadaşianna aid para ve 
elbiseleri çalmış, fakat yakalanmıv
tıT. Suçlu. dün adliyeye sevkolun
mat ve Sultanahmed 1 nci aulh ce
zada yapılan hnfi duruşmnSJ so
nunda 2 ay müddctl~ hapse mah
kum ve derhal tevkif edilmiştir. 

Fiat mürakabe komisyonu
nun dünkü toplantısı 

Dün toplanan fiat mürak~be ko
misyonunda, ıırmatörlerin gemi 
malzemesi ve halat buhranı üzerin
deki Taporile, bu gibi eşyanın satış 
fiatlan tetkik edilmişôr. Son gün
lerde piyasada kafi miktaıda halat 
bulunmadığından fiatlarda büyük 
tereffü kaydedilmesi annatörleri 
satış fiatı tesbit .:dilmesi talebine 
mecbur etmiştir. 

Komisyon, bu hususta tetkikler
de bulunmaktadır. Kornitıyon ayrı
ca İngiltereden gelen tenekelerin 
tevzj şekillerile bunların satıt fiatı 
Ü%erinde de tetk.ikler yapmaktadır. 

Askerlik işleri: 
Şubeye çağırılanlar 

J:tartal A.<ıkerUk Şubesinden: 
ŞubenWıde kayıdlı ist.&hkA.m te~e

ni ve Güzel Ban'atlar Akademisi pro
fesörlerinden (39399) kayıd numara -
lı 328 ~u İbrahim Hakkı otıu 
İ.mıail Hakkı Oygtı.r'm acele olarak 
şubeye müraca ti llful olunur. 

Beyof-u Yerli Askerilk Şubes!Dden: 
31-4 cıotumlu İstnnbullu yedek mu

habere teıtmcn Mustnfa İhsan otıu 
Silleymanm (18086) 10 gün zarfında 
behemcbal f\lbeye müraeaa.ti illn o
lan ur. 

İtalyan konsolosu Valiyi 
ziyaret etti 

İtalyan konsolosu, dün Vali ve Be
lediye Reisi Dr. Lütfi Kırdım vildyet.. 
teki makamında. ziyaret ederek ken
diSile bir saat kadar görilşm~tür. 

Acaba şu Tastgeldiğiniz poÜS aizi gö
rürse tanır mı) 

Keene bir müddet düşünerek: 
- Zannetmem. Çünkü ben de 

onu görsem tanıyacağımı ummuyo
rum. 

- Bu memlekette bir cereyan ve 
bir teşekkül vardır ki ismin e cıneş· e 
yolile kuvvetıı derler. Fakat aiz bu
nun aksini tatbik ediyorsunuz. 

Keene ne 8Öylendiğini pek anlı -
yamadı. Bu sözler ona yeni bir mef
hum ve bir mana gibi göründü ve 
o andan sonra muhavereyi alman -
caya çevirdiler. Bu çevriliş Hofdikin 
ingiÜzceyi pek iyi bilmemesinden 
deği), İngiliz knrştsındak.i adamla 
almanca dahn kolay anlcı§ncağını 
farketmesinden idi. 

Keene almancayı da, fnmsrzcayı 
da kendi ana dili gibi konuşuyoT ve 
anlıyordu. Bundan dolayı Holanda
lının biraz evvel almnnca kendisine 
anlatamadığı c.ümleyi zibninde tek
rar ediyor: 

- Kraft durch Fteude.,. 

Askeri 
vaziyat 
<Başe.arafı ı inCi esrtaPl 

K • !~!L U • d c/1' ameıuça DM.l&.ıune cnn en uel' 
riceye taarru.z etmi~ler ve hud ·rı 
geçerek ba.zı tepelerle Bilk~ 
almı§lardı. 

Fakat İtalyanlar Göricenin . ..;. 
ve şi.malindeki Devol vadisını ler' 
k.im olan Morova dai'lıuını AlP t 
den ~~:etirdikleri daıi Jufalaril~ ~d" 
dafaa ettikleri için Yunan kıta-
nın taanıızu Göriccyi eukut etrire • 
cek kadar ileri gideınemiaıir. • bit' 
. Y~n~ Ordusunun muharebe bif 
lı~lennuı seferberlikleri bu on bi' 
gundo tayed tamam olamııdı)'stl 
le çok ileri gittiği ınubakkakur. ~ 
za hudud bölgelerine gerilerden 11 

• 

pey kuvvetle!' gclwği de kabul 0 

lunabiliT. ~ . 1 
Bu itibaıla İtalyanlann, G~riCe

bölge!inde, tııhınin olunan 2 tutfl . 
nine mukabil, Yunanlılann J.-3 t~ 
meninin mevcud veyahud toplııllb, 
mak ÜJ:ere oldukları kabul oluna~ 
lir. Merkez mıntııknsında her~ 
tarafın birer ikişer tümeni en 4-' 
vardır. Epirde ise halyaniann ~ 
tümenine mukabıl Yunanlıların 'i' 
dilik 3 tümen kadnr toplamış ~·e 0• 

toplamak üzere pldukları tahmın 
lunur: d~· 

Bu tahmini hesabiara göre ı:;.> ,; 
ler, gerilerden harb bölgesine el1~ıt 
daha 3 tümen getirerek ltulyan ,Jı 
yakında cephede muadelet P.e>1 • 
edebileceklerdir. Bu takelirde lta bit 
yanlar, Epir ve I esaiyada cid.dı ~ 
surette ilerieyebilmek için şırııd ı# 
Arnavudluk hareket ordusunu lle 
misli fazlasına yanı 20-25 tiiJ1lc: tl' 
iblağa mecbur olacaklardır ki b~,. 
lan yolsuz, sarp ve dağlık ınınl8 (C 

larda hareket ettirmek, bes)crnek iiY 
ikmal etmek imkunıııt: derecede 1 
olacaktır. ıı• 

Görülüyor ki Yunanistnnı, .Ar~. 
vudluk üzerinden znpt ve işgııl el • 
rnek kolay değıldir. Bu sebebi; rı? 
talyanlar, evvdce de yazdı~ı 1' 
vechile, ağiebi ihtimal Yugoslıı' ·;• 
i.ızerinden şimali Yunnni t:ırı~ 
Selaniğe yürümek iatiyeceklerdŞ • 

'Manastır bombnrdımanilr ıl • 
goslav harbiye nazınnın değiş!tl;e
sini birer tesadüf esen addetrnc J11' 
lidir. Manastın kimin uçakları bOcı' 
baladı diye dü1unıneğ~ de h8a , 
yoktur. Birka;; ay evvel Skyr~5 rı.ı' 
dasında ısakin duran küçük 'ı Il • 
kruvazörünü kimler, niçin torP~1: • 
diyseler sulh içinde bulunarı . ıı~· 
nastın da, gene onlar ve aynı ~ 1' 
sadla bombalanıı~lardır. Bitarıı.Jı:C' 
sakin durarak postunu kurıa nbıkt'' 
ğinı sanan Yugoslavya nldanrnıı dı. 
dır. Onun için 1\ilanash\" bomhar toP 
manı bir ihtarclır. Aklını batına ~ 
)ayıp hemen ve kat'i harekete ~~~cl 
mezse onun uğrAya bileceği febıı te1 
Yunanlılannkinden çok dahıı e 
olacaktır: Miskince esir olınak·jt,l· 

Hülasa; şimdiki kuvvetieric e • 
~anların Yunanllları mağlub er" • 
leri amulmaz ve beklenmCZ· ~~tl • 
vetlerin ehemmiyetli surette ıır.Cat' 
nlma~ı halinde ise Triyeste ve. ,0r 
niole bölgelerinde halyan (km'1aV"' 
larile irtibat peyda eden Yu:t05 jr 
ya demiryollarından Jtalyanl:ı:'"ıtt • 
tifade etmeleri zaruridir. Aynı nd• 
manda, görüliiyor ki .Yunani5111a1 • 

Ingilizierin kara kuvvetlerinin ' aıi' 
dımına ihtiyaç gösterecek bir 

11 

yet yoktur. --------
Kahraman askerlerimit8 

k1ş hadiyesi •> 
(Baştıırafı ı inci sayCad ;ı!.' 

vet eden beyannameler dağıtm~ 
Bu işlerle me§gul olmak üze~~· ı~et" 
Beyoğlu, Fatih ve Eminönü n~ ı,ır 
lerinde komıteler teıkil ediJını~ 
lunmaktadır. ~ 

Askerlerimize gönderilecek latr" 
hediyeleri için Üniversiteli J;ıı if,ı 
mız da şayanı takdir bir ha•ri~ 
ve alıika göstererek, ıısk?.r criııa' 
için tesbit edilen neviler uıe şlaf' 
hediyeler hazırlamağa bııtlııJ11~0d• 
dır. Kadıköylü bayanlar da.. to?' 
deniz klübünde haftada iki gull _.rıııl 
lanarak hediye hazırlamak ktır 
vermişlerdir. ll 

Dün Partide yapılan toPf ~ 
Dün ·parti merkezinde \'a) 1dıJ• 

Belediye Reisi Dr. Lutfi ~1tı.ı ~ 
Parti müfettişi Reşad MiınııroS 110,
Parti umumi idare heyeti n~"51 lrı"t" 
Sinob meb·u~u Cevdet Kerıın pıl
dayının iştirakile bir toplantı r tıt" 
m1ş, askerlerimize gönderiJece ı,şıl 
diyeler hususunda görüııülrnU~· 
teferrüat tesbit edilmi~tir. dt ır 

Ayrıca bu işi organize et~ınıi.ııs 
zere, Vali Muavini Ahmed . re. l" 
riyascti altında: Parti, Beledı?tıerifl' 
tanbul Komutanlığı m~ıness\t:te~· 
den mürekkeb bir komısyon 
kül etmiştir. .0 ,er 

Alakadarlar, bcyanname~.ıli 3rll' 

rile, hediye nevilennin te~ 1

0ırtı"~ sında pek az zaman geçm'.! cJerilej 
na rağmen Halkevlerine 8?0 ı,ııl 
h d . 1 · · h. •· · yekun<' et' e ıye enn mu un mr •f cJe 
olduğunu memnuniyetle ı ıı 
mektedirler. 

Merıindc .. cllrl•"!' 
Mersin 7 (A.A } - Tr·rl r 11"' 

mızdan Kadri Snbuncu n" 
ze kı§ hediyeşi olmıık üzert> 



• s 
Amerikada 1 Ticaret okullarındal S"~eLf.\. • 

askert hazırciklar • •• • ,Al!. E Ml Me-e. 
"Yegane bitaraf 

memleket, 
Amerikada milli 
birlik cereyant 

~ f d cl{lef • Modern harbde ~~ Ork 7 (A.A.) - Amerika- e rıs m u l 
~~hazırlıklar o kadar büyük hava ve deniz Ka/inin, Sovyetlerin 

harb haricinde 
kalacağını sög !edi 

Ruzvelt Wilkie'ye 
M. Müdafaada mühim 
bir mevki teklif edecek 

t.~ ~le ileri götüriilıaektedir k 
~Içi asker Reisicumhur inti- Ankara, 7 (Hn.aai) - lk.i ve Maarif Vek.aletince tetltik edilmek- orsanfzgz 
~~ m ılietin dün intihab san- dört sene olarak faaliyette bulunan tedir. Hazırlana.n proje kabul olu- Yazan: Selim Ragıp Emeç 

ko~ğunun farlonn bile ticaret okulları ile ]i.elerinde tedris DUl'INl yeni bir ders tevzi cetveli ha
lflı~rdır. Bu asiteder Mac.- müddetinin üçer sene olarak te3biti zırlanacaktır. 

li) b•lrıüatahkem mevkiinde mn ... 

~b~ek:l:s:u~t:rtı:naer~1a:b:a~~da a.ı.. Bu. g ari s tan da ap ol i ye yapılan 
~ Yahudi a:eyhdarhğı hava taarruzu 
,, ~line gerriliyar Sofya, 7 (A.A.)- Dahiliye na- Kahire. 7 (A.A.) -İngiliz hava 
"'f."~" zın B. Gabro\o:ski, Bulgar milletinin kuvvetlerinin dünkü Çarşamba ak-

. id 7 (A.A.,) _ Stefanl njan _ müdafaa.sı hnkkında pnrlamentoya §alllı nceredilen tebliğinde, ille. defn 
bir kanun projesi takdim etmiııtir. olarak, Napalideki askeri hedefle-

bildlrildiğlne göre in.. Bu kanun projesinin birinci kıs- 'rin, Ortaııark hava kuvvetleri tny-
li:!Panon ve Cebelllttankı İ- mı, yabancı memleketlerden maddi yarderi tarafından bombardıman 

b~ada.cnna rnpteden berza _ veya ideolojik yardımlar gören giz- edildiği zikredilmektedir. Bu kefyi-
1:~ nmeliyeslni bitirmek ü- li teııellülleri menetmek.tedir. Bu, yet, Akdenizde ve Ottaşarkta bu-

ler. bilhasan farmasonluğa "kar§tdır. lunnn İngiliz hava kuvvetlerinin fa-
er, bu suretle İngiliz nıüs _ Kanun projeşinin iklnci k.mnı, aliyetinin büyük bir genişlik iktisab 

~ lrleykllni ada lmlinc ve bin_ Yahudilerin hukukunu tahdide tô.- etmekte olduğuna bir ~ret gibi te-
~az Te dokunulmaz bir bi tutınnktadır. Kanuna KÖre, baba- likki edilmektedir. Oğtenildiğine 
tetıreCCklerin' ilm'd etmekte _ eı Yahudi olan her ~ Yahu.iidir. göre, Napoli üzerine yapılan bu hü-

• 
1 ı Y abndi!er, devlet ve belecüye biz- cum, Ortaşark üslerinden İtalyan h'-- metleri ile umumi hizmetlerde kul- arang üzerine icra edilecek hare-

"\tina r d o n bnılmıyacak, orduya alınnuyacak kitın bir ba,Iangıcını te§kil eyle-
tii k a Y SUDU Ye gayri menkule snhib olAmıya- mekted~:..:.·--------

A.,~t Çe neşrİyab caklardır. 
tı,~reı ' (A A ) H b l- Bulgaristanda. altı :nülyon Bul- lngit:zler A.manya Uzarinde 
... ~ııq .;

0
··r· A : ' -d n t~rkn r nnwnda elli bin Yahudi vardır. 

~ ı;-,t .. e ~tina rn yosu ur çe k • 1 k"'\ 
{<~ ıaırı.ı Anknrn ajans n~orriyntile • h 

1
. ÇO genış 1are aı a 

ılo <latte vermemek için 8 at ir me eye 1 bulunfiular 
Yu~ aa~tağı kararlaştrrrnıttır. os (0 a a g 1. d 1" yor (Ba.,ta.nılı ı inci sayfada) 

~ h • ta:yan harbi Bundan başka Leunn ve Hamburg-'< t:u-a!ı ı ln.el sayfada) Bükreş. 7 (AA) _ D. N. B. daki senteta petrol fabriknlarına, 
lllQQ Ua.rın Gorıc:cyc karşı yap _ ajansının hususi muhabiri bildiriyor: Duisberg iç liınnnınn, Dusseldorf c: -

' 
1 
U!fl~ muvnffıı.kiyetli tanrruz lktısadi müzak.ereler yapmı.k ü- varmdaki fabrlknlara, Halle, Prctzch 

' ll c, Makedonyayn binden faz_ zere lejyonculardan mürekkeb bir ve Köln yakınlanndaki vagon depo -
~ t tı eaırt gelınlftir. Yaralll r, Rumen heyetinin yakında Moskova- !arına tnnrruzlar ynpılmıştll'. 
~ llakled~lerdÇ', y cid~eği öğrenilmİftir. Salbergen'de petrol tasfiyehaneleri 

ıı :: Yunan mbltı, bana b tı bonibardım.nn edilmiş ve yangınlar 
~ tcı UJllannın ilk tırantıatı is- ı t k çıkanlmı.ştır. 
lı~ k t.esllm olduklarını ve ava e rar Hıı.nnstede tayyn.re meydanına ya-

t te lıl Yanına güler bir çehre • pılan tnarruz esnasında blr hangara 
ı ~Sctıa orccın .oüzcı Yuna- Parise gitti tsabct.ıer kaydedilmiştir. Yerde bulu-
~ haykırdıkln.rını söyledi. nan tayyareler de mit.raıyöz ateşine 

' ~ ı.ş olan tayyaroollerden Cenevre. 7 (AA.) - D. N. B. tutulmuştur. CUxhnven fizerine yapı-
to .~tlrat etmek iÇin Brendi Vicby' den haber verildiğine cö- ın n taarruzda da tecemmu halinde 

'~it ıı 
1 
.... 1Yarellıil havalaillDl§ ol - re, baiVekil muavini ve hariciye na- bulunan gemiler üzerine bombalar a

\ •(
11 

lllcat bırçoklnnnm hedefle- zırı B. Lav 1, refakatinde bıiyük el- ~tır. 
' Olamadıklarını söyl~ - çi B. de Brinon o1du2u halde bugün Denhelver açıklannda bir npıır ka.. 
~ öğle üzeri Parise hareket ctmi§tir. tilesi de bombardıman edllmi§ti.r. İki 

't..~tı~ batı meha:fil, İtalyan tay- B. LavaJ hareketinden evvel mnre- tayyaremiz kııyıbdır. 
~~~ ,::e Yunanı.,tana kar§ı hava şal Petainle kısa bir ır örüşme yap- Alma t b]'·. 
~ ""lltnak mı..+.r, u e ıgı 

lıtıı arzuıınyn pek aa - .,~ Berlin 7 (A.A.) - Alman b•u•ku -
neticesını ı.stahraç etmek - ....,.. 
n t t t • mand.anlığunn tebliği: 

~ b~k bu ist.dl~ Yunan arn- anş a opçu a .eŞI Muharebe tayyareterinden mürek-
~•erlıun İtalyan bombardıman keb kuvvetli filolar gündüz, bilhassa 

~ tttıı~-~. inm~ keyfiyetae teey_ Londra, 7 (A.A.) - Royter: gece Londraya yapılan ka~k hü -
l;ı;,:'loC(lil. F ranııız salıilindeki uzun menzil- ı 

ı. ~~~·1 .r ar~erin mürettc'--•ı ·--'Inı cum.la.rmıı devam etm~ erdir. -.Ct~ ~ ........., ı.<= li Alman topları. §afaktan bhaz ev- Southampton"dn ve eenubi İngll _ 
tlıtııı~~ntan tayyarelerini a::ı{tlam vel teş açmışlardır. İlk obW, saat t.eren1n sair yerlerinde dok.lıı.r ve ar _ 
~.~:ı. ..... bır' halde b·-'--ft'" b d V tıl tı F l 1 t -&449 .... ~uı.- eşe ogru n mış r. ası a ı a et. diyelerde yangınlar çıkmıştır. 

~acıa ltalynn tebliği iki saat sonra hô.la devam eylemek- OOve.ntry, Binningbam ?e LiTer _ 

~hı- bir rnahnl 7 (A.A.) _ İtal- te idi. --------- pool kar§ı da muvaffaklyetll hticunı 
~rı u d H b. ıar yapıı~tır. 

t~ te rnumı kıı.rnrgtuunın 153 Yugoslavya a ar ıya Avcı ıa~-1erimiz :Man§ sahilleri :.'"~lcltlh b li~ i: u .... ..,. 
, "'<! neh Nazırının 1·sıı·fası üzerinde yeniden 9 tngnm a~ı tııy _ ~tçil:tı ri kıtnntımız tarafın- yaresi düşilrnıü§lerdir. 

~~ ltA-ı;! tır· Tayyarelerlmiz. mit- k d d reı tl tlkt.e ır· 
... ~t ""i a hoşnudsuzlu uyan Ir 1 Alman tayya erl A an • -lt"' tlıretil Çtnak Ye bombardıman landanın 500 kilometre gıırbında bir 
.'lt~' lt~ kara kuvvetlannin ha- Belgrad, 7 (AA.) - Royter: gemi lta!ilesine htieum ederek her 
ı.~ bıı.n aıt etmiş ve d~anm Belgrad siya i mnhfcllerindeki biri 6000 tonilttoluk üç §ilebe j~bet 

~ ~a&nda, Pre.spa gölü kannate göre, harbiye ııazm gene- bydetmiilerd.lr. Bu gemilere zayi ol-
l~'ı ~ atıya - Kaliba.ki yolu bo. ml Nediçin dün bildirilen istifatnnın muş nazarile bakllabillr. 

te flttıe~ına varmıştır. ciddi aksülimeller doğurması müm- Orkneys adaları cenubunda 8000 
~altts it, bundan batka kündür. General Nediç, halkın tonluk bir ticaret gemisıne isabet 
~,a lımunlarındaki .__ · · · k ... · k li ~ ı.tYJh are lunanını ve is+" .,...o e~criyetinın )ftıra ettigı u vv et vaki olmut ve gemi batmıştır. 

~ ~~ on __ , siyasi fikirlere mnlik fcvkııladc a- Gece dÜ§man tayyaTelerinin Al-
~ a~tle e ve Mısolonoghl'de llS- zimkar bir sübny olarak tanınmış- man topraklan üzerine atuğı bom-

llııtu tl boınbardıman etnıiş tır. Bazı şahsiyetler, general Nediçin balann çoğu bo~ amziye dü~rck 
e:cı: tarynrclerJmiz üslerinc istifası do] yısile hoşnudsuzluklan- ekiniere bazı zara\ vermiştir. Düş-

~144tü Bir dilçman tayyaresi nı izhar etmişleniir. man tayyareleri yalnız iki defasın-
' cıa~ DJter bir diişmnn tay Romaya göre da sanayi tc:siutına hücum etmi~ler 

b tıcıır a ClUşürülmU§ olma:u Roma 7 (A.A.) - D. N. B. ve bir kazan dairesite bir tahmil 
'll 1. İtalynn mahfelleri. Yugoslav knbl- nhtımını hasara uğrntmışlar,ı:lır. 

l.ı~"' )\llqı14 \'lunya tayyare meydn- nesinde vukubulan d~'Sikliği a16.ka. Dün dü§man 9 tnyyare zayi eyle-
'Y)'t'~~ ta 01<1utu bir akın esna - lle kaydeylemektedir. İtalyıln mn.h - miııtir. 
~~l.lıi YylU'l'lerimıı, bir düşman !ellerinin müt.nıeaaı şudur ki, bu de- Alman tayyareterinden üçü üssü-
·~ • bir aıevıer ıçinde yere dü _ fiŞiklik Yugoslav siyasetdıl ve dolayı.. ne dönme.mi~tir. 
~~ da.r <1i~erı de donanmanın sDe Balkanlardat.l vaziyeti iStikrar ct- _ __: ______ _ 

~-~li~~ bataryaıan tar rındıı.ıı tireeektir. İspanya Hariciye 
'~~'jt.Ur. Eski harbiye nazırı general Nediç'ln '- ~,tLl öten ilk Ingitiz İngiltere ııe sıkı münasebetıer idame Nazuı sefirimizle 

): 7 <~o.~ı,ta'YY~trcci etti~i hııtırıatıımakta ve şimdiki har- go··ru""ştu·· 

ll üviyeti meçhul bir takım 
tayyarderin Yugoslavyaya Moskova 7 (A.A.) - Reuter ajall$ln.. Nevork 7 (A.A.,) - Amerika Blrle _ 

aid Manastır ve Onri §ehiılerini dil?: §ik devletlerinin her tarafında, gerek 
bombardıman etmeleri yüzünden Ilkteştin ibtüfUiwn 23 üncü yıldö - cümhuriyetçilerde, gerek dc,m.ckrat -
zaten ıergin duran hava, Balkan • nümü müna.sebetile Moskova ~l Sov larda milll birlik arzıı.su sürat.ıe k.cn
larda bir kat dııhn gerginleşti. Yu- yetinin akdetmi.ş oldu~u bir mitlngde <lisini göstermektedir. 
goslavyanın bu hidiseyi tahkika söz söyllyen yüksek Sovyet reiSi Ko. - Birçok şahsiyetlerden sonra 1936 
memur ettiği hey' et henüz Taporu - linine, cbllAmcl bir ei han har bi• di - seçiminde cUmhuriyetçi nnnızedi olan 
nu vermedi. Fakat tahkikatın vere- ye tnvsif ettiği nizıldan bahsederek Landon da, mllii birlik lehinde bu -
bileceği netice malfim olmadan Yu- Rusyanın bu niza haricinde kalınnk lunmuştur. Landon, Kansn.s'da To • 
goslnv harbiye nazın istifa etti. Bun niyetinde <ılduğunu beyan etmlştır. peka.'dan radyoda sijyl~i nut.kunda 
dan evvel bir yortu münasebctile :Meb'uslar, Trade - Unionist'ler, ame demJ§tir ki: 
donanmış olarak rahat ve huzur i- leler ve entelcktüeller, bu beyanatı Amerikan birlik zlbniyeti bir vakı
çinde §elılik yapar> Yunanistnnın büyük bir nlbş tufanı lle karşılamış.. adır. Bu ZihnJyet, bugün, Ruzvcltln 
Helli kruvazörü de büviyeti Yu - lardır. davetini bekliyor. Dünyada mitmlyöZ
nan - İtalyan harbi başladıktan son- Ayni zamanda Knlinine, Rusyanın !erin birljği vardır. Fakat dünyada 
ra Yunan hükumetince ifşa edilen .yegane bitaraf memlcketıı olarıık bu ayni zamanda, hür bir milletin Hh~ 
bir denizaltı tarafından esraren~ ihtüattaki mena!iine işaret edere:ıl Teriei birliği de mevcuddur. Cümhu _ 
bir aurette torpillenerek batınlmış - şöyle demiştir: riYe~fler ve demokratlar, milli mü _ 
tı. Daha evvel İspanyol dnhili har - İkbs:ı.dl ve askeri satvetimi.zi arttır- dafaa hususunda yanynnn durmak • 
bi esnaSlnda milliyeti meçhul bir mak mecburiyetindeyiZ. t.adırlar. 
takım tahtelbnhirler Akdenizin cm- Herkes, Stalin'nin idaresi altında T _..:ı..: • • . • 1 .. . I er ..... me--..aı 
nıyetinı tamamen a t. ust etmış er - komünizm lçin mücadele etmek üzere N .k 7 (A.A) Kol b' d 
d . Y" ı hAd' d .. evyor . - om ıya ra -

ı. uz erce a ıse arasın an or - 'lllcmleketi kuvvet.ıendirme~e çnll§mn- b akş ki . t.ınd luı-
neklik olarnk aldığımu: yu karıki Iıdır. Beynelınllel anıele sınıfının te_ ~o.s~ u . t'~ neşrıya 11 şu 
misallcr, bugünkü hurbde deniz ve sanüdünll arttınnak lfızıındır. rı v~ış ır. 
hava korsanlıg~ının nasıl geni" bir G 'd · Relslcumhurla te:nıas:ı olan mnhal-

" eçı resmı ı d edildiğ' ö R lt 
revaca ma.zbnr olduğunu gösteriyor. M k 7 (AA D N B er ~ ~nn ıne g re, uzve 

Bir zamanlar tamamen bitııraf · hos o~a h b' . 'b.'l)d' -.- · · ' millı mudafnada mühfm bir mevki 
nın u:susı mu a ın ı ırıyor: te .. , .. etm k t'l "'""''"'ft' ı t 

kalan bundan bir knç zaman ev - B l 'k 'ht'lA ı· . 2 3 .. .. I .....u e sure 1 e "J..lA4Ç n n e , . . . . . o ~vı ı ı a ının uncu yı riki mesaisini istıyecekt-ir. 
vel de bır gazetenın neşnyatıle Mih dönümü münasebctilc Ku:ıl ordu 
v_er siyasetini beni,msemiş old~ğu ~- nn'anevi geçid ·resmini yapmıştrr. Demokratların muvaffaJ;iyeti 
lan ~lunan Yugo:sınvynya aıd bır Geçid resminde ba§tn Stalin ve Mo- Ne\'York 7 (A.A.) - Vaşington,1. git-
şehrın durup dururken havadan lotof olmak iizere bütün hük\ımet rnek üzere Nevyorkta Hydep•ır.:ı.nki 
bombardıman edi_lmesini an~?~ak·- .ve parti erkanı hazır bulunmuştur. iknmctg~ıın nyrıl ken Kl.l!Z\Clt 
ta zorluk çekersele mazur gorulıne- Yeni üniformalan ilc erlere geydi- eburada oturma~ı tercıb eder m:. de-
miz lazımdır. rilen kürk kalpnkhr ılk d~fn olamk mckle ıktlfn ey'lemi§tir. 

Y~nan ordusu knrşısındn hnrek.e! takdirle seyredilmiştir. Kongre iÇin yapılan intlhabnttnn n-
zorlugu çeken ıtalyanlar mı. bu ışı Bu resmi geçid münasebetile bil- lıruın neticeler, mPb'u.san mcclisl!ldc 
yaptılaT} y ok.ııa anla~ı~a~ bır mn k hnsııa ağır ~-ap ta motörll: silühlıır §lmdıden 264 ~ ....... .tauınan :ı- ni es
sad la Yu~an tayy~~elen mı bu kan- tebarüz ettirilmek istenilmiştir. ki meclise nazaran 6 azalık fazıa te -
lı ve g~rı~ te'e.bbuse başv~rd~l?r;ı Torpil atan toplar, hafif '\e o~ır min eden demokratların daha büyuk 

Her ikı takdır~.e ~c vazıyetı ızah sahra toplar da görülmü§tÜr. Ilk bir ekseriyet knzanınakta <>lduklarını 
etme~ k?lay ?eg!ldır: Yugosl~.vya- defa olarak uı.un menzillı toplarla göstermektedir. 
nın :ıır:uıı vazıyetı Mıhvere .~ute - en modem tipte havan toplan naza- Ayan meclisinde cümhuriyetçiler f 
mayıl ıse ltal~a? tayyarelerın!n b~ rı dikkati celbetmiştir. Muteakiben azalık knzanmışlarsu da 12 azalığa 
Yugosla.v sehrını vurmaları. ~uç bır irili ufaklı 250 kadar tankın geçtiği karşı 22 azalık temin eden demokrat
suretle ızah olu namaz. . Bu ı!ı "!.u .. - görülmüştür. Bunlardan on tanesi lar ckserlyeti muhafaza ediyorlar. 
nanlıların yapmalan ıse ~us~utün en büyük. sınıftandı. Ruzveltin Vaşington..'\ döniqü 
ııayanı kabul sayılamaz. Çunku e - Resmi geçidden sonra muhtelif Vn.şıngton 7 (A.A.! - Ruzvclt. bu -
l~nde nihayet m .. ~~ud hava kuvve- tipte bir kaç yüz bombaTdıman tay- gün Vnş!ngtonn dönmuş ve bu dönü§ 
ti bulunan bu kuç~k v_e. ce~r mem- yar~i ve avc.ı tdyynresi meydan bir znfer dönüşü şeklinde olmu~tur. 
leket, bunlan, netıce ıtıbnnle hoş - üzerinde bir gösteri uçuşu yapmıııtır Beyaz Sarııya giden yol üteri~dc bin-
Iuğu aşikar bulunan bazı ~iyasi te - " lerce halk reisiciimhunı alkışlamı~tı:-
§evvüşler yaratmak yolunda kulla- ista.ı:ıbul asUye ikinci hukuk bi _ Ruzvelt söyledı:lı il> b•r hıtı:ı.bede 
nacak yerde, biz:z.at düşmanına kar- kimlilüıden: «biraz uzunca bir müddet için dön~ü-
şı istimal etmeyi elbette ki tercih e- Davacı Gülbeyaz tarafından müd. ~nden müteveUid memnuniyetini• 
der. Bir yanlı~lık ise, hiç bir suretle deialeyh Kumkapı Nişa"ncıı.sında Hü - bildirmiştir. 
mcvzuubahs olamaz. Çünkü bir, i- saıneddin Caddesinde G3 No. da -------------
ki tayyareden nihayet bazı acemi-
lik hareketleri beklenebilir. Fakat Snbriye Gülınez aleyhine kocasl ölü 

Hüseyin bundan iki buçuk sene evvel 
toplu bir halde hareket eden sekiz, Babriye namında blrlnl evine getir -
on tayyarenin topyekun hepsinden miş ve kendiSi mal sahibi oldu~u hal
birden, böyle bir yanlı,lık beklcne - de hiç bir kanuni hal ve snlAhiyet.i 
mez. haiz olmad~ı halde i.'galc devam ey-

Şu bale göre ortad:ı halledilmesi lemiş olduğundan mezkür hanenin 
cidden şayanı arzu bir muadele 
vardır. Bu n•unddenin halledilme - tabiiyesi hakkında mahkemenin 4.0/41 

No. sı tahtında açılan dava üzerine 
si, bilhassa hava ve deniz kcırsan -
lık hare'ketlerir.in nihayet bulmalan müddeinleyh SabriyeniD adresine cön 

dcrilen dava arzuhali bnltoo}i# iade 
bakımından bilhas'In şayanı arzu -
dur. Çünkü modem harh, bu şek - edilmlş ve mumaUeyhima SabriyeniD 
lile, bir askerlik ve merdlik ı·ekabe- adres bıraknuyarak J.şbu haneyi tcr
ti şeklinden çıkıyor. Sadece bir keyledi~i posta tebli~at memuru ta.ra
kahbelik hareketi haline inkılab e - fmdan yapılan tebligat ile ımlnşılınış 

ve davacı tarııfından llanen vfıki tn-
diyor. lebde muvafıkı usul ve ka.nun bulun.. 
5tı!inı &a'}ılı, Cnuç muş ve dava arzuhallnin 20 gün müd

acarlarin Uypeşt 
tak1n11 geayor 

Macarların meşhur Üypc~t takımı 
ile yapılan muhabereler dün nihayet 
bulmuştur. i\ 1acnr takımı 21, 22, 28, 
29 Birineikinun ile, bir lk~ncikunun
da muhtelif ınaçlar yapacaktır. 

Macar takımile GalRtasaray, Fe
nerbahçe, Beşiktaş ve İstanbul muh
teliti oynıyacaktır. 

l5tanbul nuntakası üç klüb mu
rahhasile yapacağı bir toplantıda 
maçlann sırasını ve mali ııartlarmı 
tesbit edecektir. 

detle Uanen tebl~e mahkemece lal
rar verilmişti'r. Bu husu.stnki arzuha.. 
lin bir sureti de mahkeme divanha.. 
nesine tnlik kılınmış oldukundan key
:fiyct teblit ımakanuna ka.im olnıak 
üzere gazete lle ü!in olunur. (40/41) 

İstanbul İkinci inis memıırlu!'un
daıı: 

Mııhkcmece inAsına karar verüdl -
ğinden dolayı muamelfl.tı dairemizce 
idare edilmekte olan Oalatada Ömer 
Abid hanı 2 No. da. un taeiri Mıızhar 

Cc:malin alacaklılarilc nkdetmi§ oldu
ğu konkurdnto mahkemece tasdık ve 

k n tila.şması üzerine iflfı.sm kaldml -
masınn 6/11/940 tarihinde karar ve-
rildiği ilan olunur. (289} 

( TIYATROLAR) 
ŞEHİR TİYATROSU 

Tepebaşı dram lu.smında. 

Akşam • 20,30 da 

BIR ,.... A 
İstiklfı.l caddcslnde komedi kısmında 

Akşam sanı 20,30 da 
D ADI 

RAŞİD RlZA TiYATROSU 
Ralide Pi§ldn birlikte 

11 Pazartesi, 12 Salı akşaınl:ı.n 
Bey~l u HALK '8inemnsında 

AKTÖR KİN 
P.iyes 4 perde ı tablo 

Beyokln Halk sineması 
Bııgün ıs,so dn 

1 - Define adası: Türkçe 
2 - Kan davası: Tamıunt;,n renkli 
S - Miki. 

12 İkincil:eşrln saıı nr.§llmı 

MONIR NUREDDIN'in 
iLK KIŞ KONSERt 

R ARA 
sinemasında 

Kfunllen numaralı biletler ıişede 
sat.ılı,yor. Tele!on: 23860 ~"' ~ınd) -::- Yunanistanın mü- biye nazın general Peçiç'in bııncan 

"""-tı ' '-~ert e olen Ilk İngiliz tllY- 4 sene evvel, İtalya lle anlaşma t:lraf
l:.c:. ~~l'lı tnerasımıe, Atina pro.. tan olan Pa.siçı bükilmetine de har -
~~a comulmü<~tur. biye nazırlı.ğı etmiS olduğu ehemmi -

Bu haft1 lig maçları 
Madrid, 7 (A.A.) - Stefani a- 1 k 

janSından: yapı mıyaca lst~bl! K y ~.K I N D B~ofilu 1 '1, t.\.A ) c~ilPn ~· hirl~r yetle kaydedilmektedir. 
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~ ll e~ 'ehrinı yeniden bom

\'t:zt h~leruır. Hafif zayiat 
~ ~ ır. Patrns ve Korcnt 

~~. ongı de hücuma u~ra-

.. "'m" u~ddey.~ devam 
~ . 7 <~ "dec k 

) - :AUna Qjaruıı tu.. 
ta.~eıes· 

~ 4~ıncıe Çıkan haber mü-
~ ~ta]h.r -.ı n&l, Yunan hük6-
~ ltı t~rtı nıücad lesin _ 

11 \'e bu tavnssutunu 1s _ 
~ atzn~ucadeleye sonuna 

'Ge t!lde olduğunu k t'i 
bilecek VUiyett bu.. 

Yol vergisi kazanca 
göre tarhedilecek 
Öğrendiğimize gÖre Bdediye 

halktan alınmaktn olan yol vergi
lerini muayyen bi; hadden çıkarn
rak herkesin kazancına göre takdir 
edilmesi hususunda tetkiklere baş
lamı~r. 

Bu tetkikler bitirildikten sonra 
yol vergisi miktan hakkında kat'i 
bir karar verilecektir. 

Yol vergileri herkesin kazancına 
göre alındığı tnkdirde, bugünkü 
n· betten çok fazla olncak ve bu su

Belediye varidatında fazlalık 

Haneiye nnzın Semno Suner, Ebedi Şef Atatü!kün vefatının 
dün Kolombia, !sviçre, Uruguay, ikinci yılı münasebetile Pazar günü 
Türkiye sefirleri ile Küba maslahat- ' hiç bir spor hart•ket: yapılmıyaca -
güzarını kabul etmişti!'. ğından bu hafta lig maçlan tehir e-

--- d ilmiştir. 

.ıünal{a'at Veka·eti 
teftiş heyeti reisliği 

Ankarn, 1 (Hususi) - Anknra 
Cümhuriyet Müddciumumi i ATif 
Pazar Münakalat V(' kaleti teftiş he
yeti reisliğine naklen ve teıfian ta
yin edildi. 

--~----------------

lspartada zelzele 
lsparta, 7 (AA.) - Dün ~at 

sckizde şehrimizde bir zelzele ol-

Yeniden s ıhhi im da d merkez· 
leri tesis ediliyor 

, Belediye şehirde yeniden sıhhi .iın
dad merkezleri tesisine ve aynen 150 
kadar scdye ile pasif korunma tcşki
ıutı içın 16 aded kıunyonet alma~a 
karar vermiştir. 

E l" T Ş ll 1{ (Eski Ekler) 

einemasınd,, :S sinemasında 
Çİ~ ve JAPON MUHAREBESI Nİ~ FECA Yll~l MUSA V VER 

MUAZZAM FİLM 

ÇE 

V (fürkçe sözlü) 

BARBARA ST ANWICK - NlLS ASTHE.R 

REJİSÖR: 

V enedi 

• 



4 Sayfa 

i ·ı 
Gazozlu müshil 
LİMONATASI 

Kat'iyen ilaç hissini vermez. Bir 
gazoz veya tampanya kadar leziZ ve 
ho~ koltulu4ur. Miishil ilaçlımnın :ta
hı olan PÜltOOLİN'i haftada bir de
fa içmekle hem barsakları temizle -
miş ve hem de vücudde Dirikmiş mik
roblan ciefetmiş olursunuz. 
PÜRGOLİN 15 senelik bir tecrübe

nın mahsuludür. 
Emin olmak için eczanelerden 

PÜRGOLİN markıu;ını ısrarla i.steyi
niz. 

Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul Şube
sinden: 

Ofi'loiD.i.ze ald Hay1iarpa.p ve Derince sUolarında mevcud bu~day, arpa 
't'e yulafın denlı yolile t.<ıtanbula nakledilecek olanlarının nakliyesi ile Sir
t~ mama TeS&ir men.kibden vaıona nakıl ve tahmil işleri ve muh • 
ieiif merkeılerden Pendlt e gelen zahire vagonlarının :Pen dikteki hanra
nmısa W.hltre 14\ kartılıtlı pazarlık suretae lhr müteahhide verilecejti 
ene.ıee Un edilml~ ise de te.ltlif edUen fiat haddi l~ında ıörülmemi~ 
tir. Talib olaniann yeniden pazarııta ioltlrak etmek üzere 15.11.9«1 Cuma 
ıünü au.t 15 de Uman ht.nındaki tubemiz binuuida hazır bulunmaları, 
bu ~ ald ~ameler tubem!Jı bulday m uamellt senisinden alınabilir. 

d 04M• 

Şeker; en büyük gw:urunu, dünyanın me,hur tekereisi 
HACI BEKIR uatalarınm elinelen çıktaiı ıünü tatclı. 
A!tm'm, pa4antanın ye iııoinlıı k.ıyme~ luıyumcu bl.:.dili ıil»i, şek.er

eı oMe&- 7&J111aoatmı da. IIACI BEJtİK'In mvul ustalan takdir eder. 

D. D. Y. Üçüncü İşletme Müdürlüğünden: 
.Muhammen bedeli ile bulundu~u yer, miktar ve evsafı, muvakkat te

mınntı aşalıda yaaılı bala.st kapalı zarf usulile elcsiltmeye konulmuştur. 
İhalesi Balıkesirde üçüncü işletme mudürlülü binasındaki arttırma ve 

eksıltme komf.<ıyonunca yapılacaktır. Bu işe girmek istlyenlerin 2490 sayılı 
kanunun tayin ettlti ve.ı;ikalarla teklif mektuplarını ihale gününde saat 
10 kadar makbuz mukabilinde kom~yon reisliğine ...enneleri !Azımdır. 

Bu işe aid şartname vt m ukavelename projeleri komisyonun para.sız 
verılır. 

Bir M3 
Miktarı ialastın Tutarı Muvakkat 

Bo.last ocaltları.. 
nın bulundu~u 

yet" Kllome~ 

İzmir - !landır- 258-268 

Cin.sl 

metre 
mikdbı 

Küskü ile 
ma Hattı 

ihale tarihi 
yarmalardan 15000 

İha.le saati 

15/ 11/940 ll 

mu ham-
men bedeli 
Kuruş Lira 

130 19500 

Türkiye Cümhuriyeti 

teminat 

Ll.ra Kr. 

1462 50 

c10396.t 

ZiRAA BANKA S 
Kurul\1.2 tarihi: ıau 

10 0.000.000 Türk Li rası 
ö ube ve a.Jan.s aae41: H5 

Ztrat n Ucarl her nni banka m uameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERJYOR 

zıraat Bankasında kumbaralı ve ib.barsı.ı tasarruf hesabiarında 
en az 60 lıraaı bulunanlara senede 4 deta çeltUeceıt kur'a ile aşaıtı 

dakl pi.B.na ıöre ikrt.~l}e datıtılacai:.tır. 

4 Adet 
4 
4 

40 
100 
\20 
lbO 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

1,00 0 
500 
250 
10 0 
50 
40 
20 

Lira h k 

" ,, 
" 
" 
" 
" 

4,0JJ 
2,0JO 
1,000 
4 ,000 
5,000 
4,8JO 
3 ,2 J O 

Lira 

" 
" 
" 
" 
" 

Dı.X.kat.: Hesabiarındaki paralar bir sene içmde 50 liradan a.şaiı 

ciuşmıyenlere ikraın.Je çıktıgı takdırde 'le> 20 ıaz.ıa.sııe verılecektır. 
Kur alar senede 4 de ta, ı Ey !U! ı Bırwcuanun, ı ı .. a •e ı H~ 

ran uırıhlennde çeldiece.ttır 

Istanbul Levaz1m Amirliğindan Verilan 
Harict Askeri k1taat1 Ilanlar• 

Beher çiftine tahmin edUen fiatı 41 kuru~ olan 100,000 çift yün çorab 
pa.zarlıkla münalaısa:ya konmuştur. i halesi 12/ 11/940 Salı günü saat ll 
de Ankarada M. M. V. Satın alma kom~yonunda yapılacaktır. Kat1 
teminatı 6150 liradır. Evsaf ve şartnamesi 205 Iı:uruşa komi.syondan alı -
nır. Elli binden aşağı olmamak üzere ayrı ayn taliblere de ihale edilir. 
Taliblerin belli vakitte komisyona gelmeleri. (1399-10526) 

** :Seherine tahmin edilen fiatı SO !ira olan 1000 aded komple tevhid ae -
merı pazarlıkla münakıuıaya konmuştur. İhale.ı;i 12/ 11/940 Salı ,.Unü 
saat 15 dedir. Kat'i teminatı 4500 liradır. Evsat ve şartnamesi 150 kuruşa 
komısyondan alınır. 250 adedden aşağı olmamak ,artae ayrı ayrı taliblere 
de ihale edilir. Taliblerin belli vatitte Ankarada M. M. V. Satın alma 
komisyonuna. gelmeleri. (1-i01-105281 

** Beherine tahmin edilen fiatı 300 kuruş olan 22,000 aded kilim pazarlıkla 
münaka.saya konmuştur. ihalesi 14/ 11/ 940 Perşembe günü saat ll dedir. 
Kat'l teminatı 9100 liradır. Evsaf ve şartnamesi 330 kw-uşa kom~yondan 
alınabilir. İstekillerin kanunun emrettiği belgelerle ihale saatinde An -
kara M. M. V. Satın alma komi.syonuna gelmeleri. (1403-10530) 

** Aşa~ıda mikdarı yazılı arpalar çuvalh -ve çuvalsız olarak pazarlıkla 
bizalarında yazılı gün ve saatlerde K~t klarelınde HükO.met caddesindeki 
askeri satın alma komisyonunda satın alınacaktır. Taliblertn belli n .. -
kitte komisyona gelmeleri. 

Mıkdarı ihale gün ve ;ı;aati 
ton 

500 16/ 11/ 940 ll 
500 15/11/ 940 ll 
500 15/11/ 940 16,30 
500 14/ 11/ 940 16,30 (1407-10583) 

** 150 ton arpaya talib çık.madı~ından pazariılda eksiltınesi u:11l/g40 
Salı günü saat 16,15 de Erzurum askeri satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. Tahmin bedeli 16,500 lira, ilk ternınatı 1238 liradır. Evsaf ve 
şartnamesi komisyonda görülür . Taliblerin belli valtitte komliiyona gel -
meleri. (1409.10565) 

** Aşağıda yazılı erzakın pazarlıkla eksiltıneleri 13 / ll / 940 günü saat 10,30 
da Sülo~lund:ı. askeri satuı alma komL~yonunda yapılacaktır. Taliblerin 
bcllı vakitte komisyona gelmeleri (14.17-10573) 

Cinsi Mikdan Teminatı 

ton lira 

Patates 30 405 
Mercimek. 24 864 
Nohud. 16 480 
Çorbalık pirinq. 5 262, 50 

** Beherine tahmin edilen fiatı 900 kurU-l olan 5000 tane yün battaniye 
27/ 11/ 940 Çarşamba günü saat 15 te Ankara M . M . V. satın alma komis
yonunda kapalı zarf usulile ihale edileedinden istekiiierin 3375 liralık 

ilk teminatlarile birlikte teklif mcktublarını ihale saatinden behemehal 
bir saat evveline kadar komisyona vermeleri. (1393-10520) 

** 10,000 ild 20,000 glyim nal 14111/ 940 günü saat 11,30 da Çanakkale 
askeri satın alma komisyQ-nunda pazarlıkla satın alınacaktır. Nalın be
her ıiylmi 85 kuruştan 17,000 lira kı*'i teminatı 2550 liradır. Taliblerin 
meıkur gün ve saatte komisyona gelmeleri. (1421-10577) 

** Aşağıda yazılı mevaddın kapalı ımrfla. eksiltıneleri 29/ ll/ 9W Cuma gü-
nü saat ll de Edirnede Havsada askeri satın alma komisyonunda yaplla
caktır. Taliblerin ihale saatinden bir saat evvel kanuni vesikalarile telı:lif 
mektublarını komisyona vermeleri. 

OJnsi Mikdarı Tutarı Teminatı 

Ldhane.. 
Pırasa 
Ispanak 
Ma yda no"' 
Havu9. 

ton Lira Lira 

63 
63 
63 
ı 

50 

** 

5355 
7245 
7560 

110 
3750 

402 
544 
667 

9 
282 

(1419-10575) 

Gösterilecek yerde üç aded bina ynptırılacaktır. Kapalı zıırna eksilt -
mesi 25/ 11/ 940 Pazartesi günü saat 15 de İzmır Lv. Amirli~i satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Keşi! hedeli 80,307 lira 92 kuruştur. İlk te
minatı 5265 lira 40 lturuştur. Ke.~if ve şartnamesi 402 kuruşa komisyon
dan alınır. İstekliterin kanuni vesikalarne teklif mektublarını ihale saa -
tınden bir saat evvel komisyona vermeleri. (H23-10579) 

** Beher kilosuna tahmin edilen fiatı 150 kuruş olan 10 ton sade yaAı pa-
zarlıkla satın alınacaktır. ihalesi 15/ 11/ 940 Cuma günü saat 14 dedlr. 
Kat'i teminatı 2250 liradır. Şartnamesi komisyonda görülür. Taliblcrin 
belli vakitte Ankarada Lv. Arnirliği satın alma komisyonuna gelmeleri. 

(1411-10567) 

** Müteahhid nam ve hesabına pazarlıkla satın alınacak 500 takım çift 
atlı nakliye nrabası koşumu 12/ 11/ 940 Salı günü saat 15,30 da İzmirde 
Lv. Arnirliği satın alma komisyonunda. pazıırlıkla satın alınacaktır. Tah
min bedeli 40,000 lira, ilk teminatı 3000 liradır. Nümune ve şartnamesi 
komıSJonda görülür. Taliblerln belli vakltte komisyona gelmeleri. 

0405-10532) ...... 
20 to~. 10 ton. 10 ton ayrı ayrı ihale edtlmek üzere üç parti sade yatı 

pazarlıkla satın alınacaktıı. İhalesi 13111/ 940 günü saat 10,30 da Çanaıc.. 
kalede askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli beher 
kilosu 160 kuruştur. Taliblerln belli vakit te komisyona gelmeleri. 

. (1391-10483) 

Fatih Birinci Su h IIukuk Mahkemesi Satı1 L\Iemurlu! undan : 
şerafeddin, Halime namı . di~erı <.!Ueme> ve Reşid namı d~er Rüştü uh

delerınde bulunan Fatihte eski Mollagürani yeni Mollaşeref m ahallesinin 
eskı Mehter yeni Dedepa:Ja .soka~ında en eski 12 e.ski 12 yeni 16 numaralı 
sa~ı 4537 harita numaralı mahal .>olu belediye malı, arkası 4539/ 4 harita 
numaralı mahal, önü 9 metrelik yolla mahdud 250 metre murabbaında. 
ve 1000 lira k:ymetindc arsa izalei şuyu zımnında açık arttırma suretne 
atidekl şartlar dairesinde 10-12-40 tarihine müsadi! Salı günü saat 14 
den 16 ya kadar mahkeme ba.5katibınin odasında satılacaktır. Muham -
men kıvmetinin yüzde yetmiş beşani bulduğu takdirde o günu ihale edile
cek aksi tnkdirde en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartile 20-12.40 
tarıhane müsadlf Cuma gün ii aynı saatte ve ayni mahalde arttırmıya de 
vam olunarak en çok arttırana ihale edilecektir. 

ı - İşbu gayri menkulde müseccel ve gayri mü.<ıeccel hak sahibierinin 
tarihi ilandan itibaren 20 gün zarfında vesaikile beraber memuriyelimize 
muracaatJarı lazımdır. Aksi takdirde gayri milseeeel hak sahibieri paylaş
madan hariç kalırlar. 

2 _ Arttırma bedeli peiflıdir. M iadında bedeli ihaleyi müşteri vermezse 
ihale feshedilerek gayri menkul yeniden arttırmaya çıkarılır. Ve en çok 
arttırana ihale edilerek aradaki fark ve zarar müşteriden bilahüküm alı -

nır. 

3 _ Arttınnnya girecekler % de 7,50 nisbetinde pey vereceklerdir. 
4 _ İlıale tarihine kadar vergıler müşt eriye ve % de 4 telldliye ile 20 se

nelik Evkaf taviz bedeli müşterıye aiddir. 
5 şartname bugiınden itıb .. ren herkesin gbrebileceği surette açıiüır. 

malumut almak ıstıyenler satış 1G7 numara lle memuriyetimize mü-

Maliye V ekaletinden : 
Gümüş yüz kuruşlukların tedavüldeıt 

kaldırılması hakkında ilan 
Gümüş yüz kw-uşlukların yerine gümüş bir liralıklar darı> ve 

klfi miktarda çıkarılmıt oldu~undan gümüş yüz kuruşluklarlll 
kinun/ 1941 tarihinden sonra te<lavülden kaldırılması 
Oümü~ yüz kurutluklar 1 /Şubat/1941 tarihinden itibaren artlİ 

etmiyecek ve ancak yalnız mal sandıklarile Cumhuriyet MerkeS 
şubelerince kabul edilebllecektir. 

Elinde gümüş yüz kuruşluk bulun anıann bunları mal 
Cüm hurlyet Merkez Bankası tubelerine tebd il ettirmeler l iJAıt 

~------------------------------------------·-7_0_02--~ 

[]
evle! demiryolları va limanıarı 
letmesi umum idaresi ilanları ·..ı 
- o.I~J Muhammen bedH {1780) lira olan 6000 K g. Standart 1060 ~~~ 

veya em.sali (11.11.1940) Pazartesi günü aaıı.t 00,45) de ıu:.ıoe' 
Oar binası dahilindeki komisyon tarafından açık eksiitme ~ ... 
alınacaktır. r,tf ıl 

Bu işe girmek istıyenlerin (133) lira (50) kw-uşluk muvakki>~ ı" 
ve kanunun tayin etti~i ve.ı;aikle birlikte ek.siltme günü saa 
komisyona müracaatları lazımdır. ~ 

Bu i.şe aid şartnameler komisyondan parasız olarak da~ıtı.llJ1P(1~ 

Kayseri Belediye Reisliğinden: 
1 - 16511 lira 63 kuruş bedeli keşifli İsmet İnönü bulvarı ~ 

meydanı parke tefrişi ve belediyece verllecek bordurların yerl ; 
kapalı zarf usulile eksiltmeye vazcdilmiştlr. ~~ 

_2 :-: Muvakkat teminat 1238 lira 37 kuruş olup kat'i temtna* .i 
m..slıdır. t4D f? 

3 - Teklı! edılen bedel haddi layık görüldüğü takdirde 22.11. J 
günü saat 16 da belediye encümenince ihalesi yapılacakt.ır. t,Jf"J 

4 - Arttırma, ek.siltme ve ihale kanununun 32 inci madde-si 1 'f 
dairesinde ihzar edilecek zarflar ihale saatinden bir saat evveJUI ~ 
sıra numaralı makbuzlar mukabilinde riyasete verilmesi ve po.>~..tııt· 
derlldi~i takdirde ihale Saatinden bir saat evvel gelmiş olması ?'"i:JI'ııJ 

5 - Talipterin o gün ve saatte belediye encümenince ve rıı.zl3 4, 
mak otıyenle<in başkitabete müxacaatıar< ilAn otunu,. ~~ 

Deniz Levaz1m Satmalma Komisyonu~ 
• g-ıı 

ı - 20/ 9/ 940 günü için ihalesi il~n edilmi-ş olan ve mezk~ ~,J' 
münakıuıa.sı yapılarak §artnamelerinin tekrar tetkilti doıayısile gJ!P 
lemiyen 35080 lira ke~if bedelinde iki aded motörlü tekne gene 
proje ve şartnamesi veçhile 11/11/ 940 P azartesi günü saat 14 dt 
la ihalesi yapılacaktır. . ııe! 

2 - İlk teminatı c263h lira olup şartnamesi, pl!l.n ve proJelerı 
iş saati dahilinde mezkllr komiSyondan c175» kuruş mukabilindef'i 

3 - Şartnarnede ve 2490 sayılı kanunda zikredilen §erniti ~e. ıJeP 
istekiiierin yukarıda yazılı gün ve saatte bu pazarlı~a iştıra 
olunur. cl0419» 

Ura 

ı 2000 = 
3 1000 =-
2 750 =-= 
t 500 = 
8 250 =-= 

35 100 _, 3500.-

80 50 - 4000.-

300 20 = 6000.-

Türkiye fş Bankasına para Y~ .. 
hrmakla yalnız para birikt~!II!1t 
olmaz, aynı zamanda talıınıı 

de denemiş olursunuz. sJll 

ll 
Kumbaralı ve kuınb~r 11 " 

K~ideler: 4 Şubat, 2 _Ma - hesabiarında en az e~ '!" 
yıs, ı Ağustos, 3 İkincıtel - rası bulunanlar kur ıı. 

rin tarihler inde yapılır dahil edilirlet· 


