
. 
f-IALKIN GÖZO 

HALKIN KULAGI 

HALKIN DiLi 

Sene 11 - No. 3753 Y uı itleri telefonu : 20203 • SALI 7 1K1NCIKANUN 1941 İdare itleri telefonu : 20203 

a ue i in mu im nu u 
"Şanlı ordumuzun hergün 
daha kuvvetli olduğunu 

görmekle seviniyoruz,, 
Memleketin selameti için tuttuğumuz yolun 
isabeti, dünya vaziyetindeki son siyasi ve 
askeri inkişaf /arla bir daha teeggüd etmiştir 
..... __ _ TUrk vatandaşmm yiyim, Qİ~im ve . ya~acak maddelerinin _ .... - ...... . 

bulunması, nakli ve satışı ışı sıkı bır mzam aama almıyor 1 
Stolr yapılman, umumi taflf yerleri te•i•i, bilümum •anayi müe .. e•elerinin devletin ve· ~ 
recefi if ve iıtihıal pro•ramı dahilintle çalaımalan, büyült tehirlerde telt elımelt çılta· i 

rılmcuı kararlqtı, lhtilrarla mücadelede yeni bir umle müracaat edildi i 
.......................................................................... -----·,------------·------' 
Başvekil ithalat 

tacirlerinden şikayeti 
olduğunu, bunları 

Ankaraya çağırarak 
görüşeceğini söyledi 

Kurban 
Bayramı 

C Y •nn Kurban Bayramıdır 
~·t • b . 

icr ~ız u rrüııuebetle di-
tenıb da.elan ıribi yıann, Per
etınJ e ve Cuma ıünleri ıntiıar 
t ltr Yecet, Cumarteal aünü 
C:1t ar nefir vazif eaine baılıya-

tu. 

I Oku}'Ucularımınn bayram
anoı lrut lular refah huzur ve 

- d . • • " et ıçinde daha birçok bay-
rdamlar idrak etmelerini can

an dileriz. 

Dün gece ıeç vakit, Y etilköyde ra da bir fıraatmı bulup etraftan fm
mialine nadir teaadiif edilen bir hl- dad iatemiıtir. 
dile olmu~. 'bir ev1fıd ihtiyar ana.aı- O aırada demye geınnekte ve 
nı boimaia k.allu,mııtır. bu korkunç ~1c· anın cer•yan ettili 

Y eplköyde lıtuyon caddesinde evin önünden ır~mekte olan zabıta 
oturan Yorvi adında 20 yaılarında memurlan. KAtinanın bu boiuk 
bir ııenç. dün ııec'! annesi Katina feryadlannı duymuılar ve zavalh 
ile ayni odada yatarlarken, gecenin kadının imdadma kotmuılardıT. 
geç aaatinde b~rdenbire yatağından ~üıkillatla •?kak kapwnı açan ve 
fırlamıı ve anneıinin üzerine atıla- ıuratle merdl'naleri çıkan memur
rak ellerile uyumakta olan kadınca- l~r odaya gircffltleri zaman, Y orıP
iızın gırtlağını kuvvetle ııkmağa yı te~rar Y~re yahrdıiı anneılnin 
haılamııbr. 11rt.~a~nı bütiln kuvvetile aıkarkeo 

. auçuıtü yakalamıtlardır. 
Can hevlile uykudan uyanan ve Ogvlunun b t •· il L d v K . u ecavuz 11:arıı11n a 

neye ufradıt(lnı ıatıran atma, oi- ~ırtlaiı ezilen Katina tedavi altına 
)unun bu korkunç ıaldın,1 karıı- alınmıı, Y orai hakkında kanuni ta· 
•ında bir müddet çırpınmt, az ıon- ldbata başlanmıttır. 

Bnynk hava korunma 
denemesinin hazırlıkları 
Halkın, motörlü ve motörsüz vesaitin, muh
telif ekiblerin alarm işareti verilir, verilmez 

nasıl hareket edecekleri tesbit olundu 

llh7a to•raklanndaki Lir lnsiliz mevziinde Hinclli .-..ı. ~... · 
İngilizler Tobruk ··A~k~;İ .... ·~-;·ı .. ·~İ .. ') İngilizler "Daha . 

mıntakasına Y 1 buyuk zaferlere yol 
yaklaşıyorlar Lih!~::;i~~~::tni açıldı,, diyorlar 

Bardiyada. 
30.000 
esir var 

Rasveltln 
nutku 

"Demokrasiler için 
bir imalathane 

olacağız,, 

"Onlara diyeceğiz ki: 
Size daima daha çok 
gemi, tayyare, tank, 

. top yolhyacağız,, 

«Bu mW.tlae ihtiyaçları olan 
.Uahlann bd.U.ini &liye
medilılai için l••lim olma

larını aayUyemeyb. 
aByliyemlyeceiis.» 

değil midir ? • 
ltalyan -YAZAM--

Emeltfl ••n.,aJ 
H. Emir Erkilal 

rad~osunun 
söyledikleri 

Grazyani Bardiyadan 
geri çekilmeyi istemiı 
fakat Mussolini ısrar 

etmiş 

Kurban fiatları geçen 
seneden daha ucuz 

Şehre 40.000 kurbanlık koyun getirildi, 
sahşlar hararetli bir şekilde devam ediyor 

Şehir sc*aklannııt. lmrhan .urnleri 

V41inston, 6 (A.A.) - Reiıü· 
cümhur Ruzvetl konırenin 7 7 uci 
devr .. in.e hitab eden mejaanı oku
muıtuT. L!K ReiaidlmhuT WU.Onun • 
191 7 de a6ylediii ve Amalkanm 
harb illıı etti§ini bildiren autkun
danbed • hararetle bekleıı.a bu 
nutuk. mUnaıebetile bütün 1alon 
dolmUfbl. 

Her •ne olduiu b. yıl da S.,.- le de bir haftadanberi ,ehrlmidııa 
ram münuebetile Anadolunun muh müteaddid yerlennde yu, yor k.. 
telif yerlerinden ve T rakyadan teh- rulan pazularda kurban ahınrtwl 
rlmizo 40 bin lcurbanbl koyun seti- harar•tll bir aaretto de'nda atmek
rilmlttir. Perakende et •tıı fi.atla- tedir. Reiaidrnlıur Razvelt ntkuna 

,Syle batlamıttırı nnnı geçen yıllara nhıbetle pahalı Geçen ıene DayrUhdan evvel 20 
olmuma n.imon kurban fiatlan ~ ill 2S lira araıında aablan luvı~ - K.ongrey·'· Amerlka tarihlııde 

~ ' D.d aa)'fa4a) kb-e nazaran acuzduı •• bu aebeb- (Dftamı 1 Dcıl .,ıaw 



r t. 

1 
[ ~.~:n 

B_rgson 

•• 

\._ Y ~ :c ~ .. bittin Birg~ 

Bergson felsefe.sini hiz şarklılar 
iyi anlarız; çünkü bl.. felsefe, insanın 
kafa ına ve mnntıkınu değil, mad
denin şu veya bu şekildeki izah ve
ya tesirine de değil, bizzat İnMına 
bitab eder ve insanı .kül halinde mü
talcn ederek, esas olmak üzere, o
nun şuurunu 'Ve sezişini ele o.fır in
san zihni He d··~:l sezi·<i ile tıdü~u
nürn ve onunla uanlarıı. Bu, bılhıuı
sa şarkta uzun zaman en kuvvetli 
hayat ve felsefe unsuru olarak hü
küm sürmiiş olan YÜcud birliği 
[vahdeti vücudl felsefesinin, yeni 
bir ~kilde ifodcsind<"n bRşka bir 
şey değildir. Şu fark ile ki şarkın bu 
felsefesini temsil eden anlayış, onu 
bir felsefe sistemi halinde dü~ünüp 
izah etmi, değill::r, sadece hnyntı 
böyle bir anlayış içinde ya .. nmak in 
Ye hatta çok gü:rel yaşamakla il·t fa 
cylemi!llerdir. Bergson, şark aofula
nnın bu felsrfe nnlalışlannı yeni 
ilim ve felsefe kelimderile ilmin bfr 
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5 Yannııyan ve yıkılmzyan kale .. § Sözün kısası 

1 ~TER 1 NAN, 1 STER INANMAt 
Bir inŞaa.t mllteahhldi anlattı: 
- Yeni bir iŞe girl§ml.ştik. İlk kazmayı TUJ'acatımız gün bize bu i§l veren 

zat gelerek sordu: 
cKurbnn kesmiyecek mi.siniz?ı> 

Biz bu sual karşısında: 
~Bu vazife mftteahhide değil, yapının sahibine düşer . ., cevabım verdik. 
Adam bu cevıı.b lizerine işe b~lanmasına. mani oldu, koşarak gitU, bir 

toyun alıp getirtti. Aradan epeyce zaınıı.n geçmişti, binanın da ikinci ta.. 
tına gelirunişti. 

Bir gün işçilerden biri yanlış bir hareket mı yapm1", bll.fl mı dBnmliş, 
her ne lıDJsc ikinci kat iskelesinde çalışırken müvo.zenesini kaybederek 

sokağa düşmez mi? 
Fa.kat tesadilfe bakınız: 
Bir eşek yapıya yilk ı;etômıiş, yükiı boşalt11dıktan aonra sahibini bekli

yerek tnm iskelenin :Utmda bulduğu bir şeyi femckle meşgulmuş. 
Binanın ikinci ka.tındıı.n yuvarlanan ndo.mm dil.şt{iğü yer kaldırım de

ğildir, tam eşeğin sırtıdır. 
Ta.bil adama bir şey olmndı~ı gibi, sırtına. bu şekade yük yüklenme.sini 

Dk defa görmüş olıın eşeğe de bir şey olmadı. YalnıZ çok geçmeden biı:ııı
nın .sahı"bi geldi :ve bize;. 

- cKurbanın parasını vcrlnlz, yahud ikinciSini kc.siniz. trun beş yüz 
liralık hastane masrafından .kurtuldunuzı>, dlye bağırdı. 

İNA:NMAl j S T E R i N A N, 1 S T E R 

'-----------------------------------------------------------J 

Bayram h~diyeleri 
\,, E. Ekrem Ta 1 a 

değeri de olmasa onu neşrctmdiv -
dim. Yirmi beş yıllık bir dostlu~n 
bile sevgili bir mezara bir demet çi
çekle birkne mı!lradan ba ka ne he
diyesi olabilir? Ötesi kalbe alc:nn 
göz yaqlnndır. Onları da kendimcı 
sakl•vnrum. 

Ölen dostaman arkasından 
- Rmi-.ı Giitıver'in 

nıhmın it1ıaf -
O sıcak dost elini sıkar1trn nvurum<l• 
Daha dün o güliişü &özlerim ö.,:;"1 -

deydi. 
Şimdi, yaşlu dizili kirpilderlm ucun

da, 
Diyo:rum: - Ba vakit.siz ôüme se -

beb neydi? 

Niçin öldü. bnk:u'fıt.r baynt ve iyilikle, 
Etrafına bak11.Tken, etrafını sen~r .. 

kenT 

çatırdıs1z çökme:& bir fıdnll 
bile, 

çınar bövle 
erken1'· 

Öyle alnı güneşli yiiee btr çınardı ki. 
Da.tlannda kuş gibi öterdi ince hisler'• 
Dostlu.ta öyte derin bir imanı vardı Jd 
Et.nı.fına saçnrdı ümit dolu akisler. 

&baseydı yfüllerce C"eıt9 TMktebli 
yavnınunı 

Onln.n da giderlcen J"Urı yetim bıraı.ta. 
Boş odası fıdeta blr giinf.I gibi nmh -

1 zun: 
Ba oda yıl sonunda. onsaz mn kn;.

caJttı1' 

Şlmdi artık ne sesi, ne çehresi ynşt
yor, 

Falmt hatıras1nı anacaktır ntsmc:r· 
İsmi irfan ve şeref m:ıbeclinden tnŞl

yot, 

Yeter mezar taşına. bfıkt·cdiJse bd 
eser··· 

Halid Fahri Oiamoy 
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• Bir kabus işte 
böyle süprüldü. 

Sayfa! 

~... .. k dil inden öğrenmeğe uğraşncnğım; Yazan: Selim Ragıp Emec; Ankara 
6 

<H usı .. 
.....__ (Başt:ıraft 1 inci sayfada) tazla, şimdi kıymeti oldtığunu Tü; ~etlerini d~iyeceğim, vnzifelerli- B ir ucu orta Avrupadan garba, bugün Dr Ma u~ ) ~ B. M;. Meclısı ki doğumlu muvazzaf hizmete tabi e-~ kelilne dinlemenizi rica e®ce - köylüsü duymuş ve yapmnktadır. b'a §. yalnız kendi menfaatlerine inhl- öbür ucu cenubi Avrupndan kanlığınd~ topl~nar t ermen ın ba§- ratın da sınıflarına mahsus muvaz_ ~. kat, sizin salAhiyetli ltsanımızdan ır run tmediğini onun :ievkinde umu- §arka ve Akdeniz mü.ntehnsına doğru mış ır. zn!lık müddetlerinin birer sene u -

Mec is dün 
devresine girdi 

Dah" ld k" ' kere daha kendilerine duyuruım:ıs.ına sar e f tin' hakim olduğunu an _ bir Silindir hareke tile ortalığı yam - • Celse açıldıktan sonra Afyonkarn- zatılmasına aid tanun Jfı.yıhaları ve 
1 8 1 çaıışmamızın hükbıetın;o büyük loymot vermek - mi m:: "':.ı,.,...ıtmı Olmafuğı tak- ya.ssı edeceğ;nden korkulan nı;hve _ hl=, Antalya, BOlu, Çankırı, D;yur_ muamele Vel'g;s; kanununa ek kanun 

hedef'eri tedir. Ne f"ıat düşmek endişesi, ne de 
1~:a bu~dan evvel 

0başka bir vesile rin ezici seyrinde ilk defadır ki bir bakır ve ,Kars nı:b·~uklnrına seçi - lfıyihası kabul olunmuştur. 
.. 

1 

satamamak Wkusu vardu. Ge~k °" 'uzunıru1"da •=ttığ>n gibi, it_ zil! sezilın.'ye ba~adı. Bunu, bundan len . mcb usl~rın mtih~b _mazbatnlan MeoHs gene bugUnktl loplnntı.sm -
,. llurun dahilde en bı;,.ük Çalışma.- toprakta ve cerek sanayide fazı~ ."- ;::,,:. oınız devlete inhisar ett;nnek b•kaç gfin evveı ben de bunıda kay- tnsv~b edilm• ve kendiler. nnd lçm;,_ da Hatay hükftmeUnden devrolunon 

"· dllnya buhnını ......,ında tını.. l;!NalJn halde ve ıstikbal<ie, biZtln '!.~- ~ detmt•tim lerda. mütekaid ve yeUmlerln nyl•klan or ladi ve ~'---ı . ' old ,; her va.. teşebbü..ı.uıe geçece6ım. " . R d t t hs' ' -
ha ....._- sahada ıııüvazeneyı ma vegAne dest.eğimiz .uı;unu, Esasen bu uçlardan birinin çürük- uzname e bulunan maddelerin D. a. a il mekteblerinde ynrduncı ınu ..,.'qa. etmek, Türk ...... ~ lnndaf b;Jmel;cı;r. Kahraman ordumuz lül!finde ötedenberı ittifaka yakın bir O.Yollar> ve U:nanlar>, Den:ey~JJ~r .. allonı • ., .... ~~ ... hnz;nen:n tak -
. arı ıhtıyacına tekabül ed~n. yıyım, h • f d 1 k . kanaat umumiyeti hasıl olmıya baş.. De~let H.~vayolları Umum Mudurluk.. sitlc sa~t~ğı tbüt~ g::ı)•rimenkııllerlrı ~~--" Y•~cak m-~~ b~- BUyDk şo ır er 8 e ~"' ..... ..,.~, . lamışt .. M .. m •tUA ve böylece su - ler.n_e mulealllk olelümum veso:ı ve bedcJlermm tahs.ı sureti ve Türkiye -~ natJi. ve satl§ı !§illi S'1kı bir k k Dünyanın arzettığı fe~.lralMe şar.t- veyş kanalını tıkayıp en kısa Hind te9hızat ve malzemenin temini ve Cumhur.yet Merkez Bankası kanu _ 

":"'"' olt.na almnt, lo•hsoı;_ h&ttl 8 me lar karş'8•nda vatan muda1an va,"- ><>lunu k"""iye memur samlnn kruı- bunlara aid hiuneOerln ifas• •Çin dört nunu_n. 51 ve muvnkknt 8 ine; mad-:..-ek; vc.saıtın fevkinde bir dere.. Bu ad• hilldlıneLin;,;n büyük şe.. fesini üzerine a~nuı olan oanh Turk koca ordu kendini kdt; derecede kuv- umum müdınlük nrasmdn icra Veltil- deleruun tadaine aid kanun IAYihn.. 
in . e Çlkarnınk; ve bilhnssa ihtttarla .birler ~n ta ekmek: sistemine knrar ordu.sunun hergun daha k~vvetlı ol- vetıi hissetse idi Bingazi çöllerinde leri Heyetince taksim edilmek üzere ı_arın.ı da allikadar Vekillerin talebi licacıeı.yı kuvvctlendirmektil'. vennek .;,,,. olduğunu da arzede _ masına çab.,Yoruz v~ hergun da.ha bot yere hnreket.iZ durur mu ldl? 16.000 ooo llnıyn hdar tnnhhüdde ~zenne ru""am~ye nlnmk mıı.tnce.. 

lht'kA ' Ü d J rim. Bu işin tabii netice.si olan un fab kuvvetll olduğunu gormekle sevını - Filvaki bu ordunun bir ljeyler yap- bul~ması h~nsunda Münnkaltit Ve_ lı~et. kararile muzakere ve tnsvib et.. ı arı3 ffi Ca 8 8 ı<b!AnnJn devlet Jronlro!Une alın - yoruz. . ·-· . - m'Y• ycJtendilii görillmem~ değUdl. kfütme salllh.yet veren kanu~ UiYi- m.şt;r. .. . 
l!u hUSUsta, h8kftmetm;z;, lüzumu m.., ve çıtanıacak ekmeğin yüzde Yukn,.,danber> nrzett,g,m bütun çn- İlk zamanlar mahiyeti nnlaş•m'Ynn hns_lle D. D.Y~llım Umum MudU. _ Bu muzakereJenn ~nundn Hnsan ~. her tllı!lll salllhlyeUerle '°""" .,,...,.,, Dlabette çnvdar unile ka.- lı§moıar, . Türk _ vatanının müdn!an ve onu ;y; tuzağa dU,ürmek ;ç;n Y•- lüliu 1940 ~u<çesin7 s700.ooo lira Saka (Trabzon), HiJm, U'."n C~d~ _ 

- .. ,y.~unuz. Sıkı ni2amlı bir iktl -~ da gözönüne ~ı.şt.ır. kabiliyetinı .en ~~ ~erece_ae ~ut - pılmış olduğu şimdi daha iyi meyda.- mu~znm tahsısa~ verilm~ hakkın _ n.a> ~rafından .v~ Meclisın . ı Ikin -
::::' """"1ın ilk kademelerinde bu.. Bu sureıı. ekmek r..tmı dÜ§Örmete mak ;ç;n """' verd.ğnm vaz,fenm L na ç>kan bir ric'at hareke• bu orduyu dat, kanun lAyUınsı müzakere ve c.ıe,r": ~040 tnrihındcn bugüne ka -
l'1 ""'"'"" Hene. ne mtistahSlln, ne -· c•blandu. Bu yö?dendir k;_ .. altından esas Wünden yllz yirmi kilometrel>k ka~uJ edilm~lir. d_ar ~u~etten gele~ ldyiha ~e teı.. ii.stebıiltın. ne ıil<=nn TC ne de • • kolktl....,,,.ak b;çblr mü§kul lasav- bir m""aleye kadar üerletmiı•. Bu Idare heyetın;n Riyaset;cWnhur sorleru. muh"" ve musteceller. ıntnç ~- al-ğı bir deYradeyiıl, lhfıkAf' ffiÜC3~8Stnd8 vur etmiyoruz. ilerleme ;Jk ve son oldu. 1941 büte""1e B. M. Mecı;.,ınin 1941 edilmii olduğundan milteakıb ;çU -tır. tısı ve Şikftyeti. \'ardır v~ ol:ıcat.. ! b' J Sizin_ yüks_?k itimndın~~n:. ve va~a- onun ikinci bir . hamle ile Mersa büt~~inde değişiklık yapılmasına nid ma.ı~ ~o M~t 1941 Paza~tesi gününe teı >oka•. azamı dikkatle butiin .., J8DI ır USU nın dört k.,...lnden buyuk Me~~e Matruhu geçerek Iskende.;ye kap• _ tekJ,f• ve Silrd meb'u.su Şer.k Özde _ tol.km• . tekl,r ed7n tnkra cJı~nmu;ı eerı':'":" •artederek bu devre1i geçire.. İht;kirla mücadelede yeni bir u- ve onun hükUmetine kart• gösterUen !arma dayanacaıtm• sananlar, hak;_ mirin teşra mnsuniyeUnin koldutl ve tnsv.b ~dıın.~t.r. _ _ _ ı.;,,, nı..e kanüm. Bu arada, bir daha llmcaa< ..ı;yoruz: F<at müra_ çok ;çten gelen bnğhhğ~ dayan~r~k, koıte bu ordunun kum f>rtmalarae maaınn •ld talebin devre sonuna b•: Bunun. uzerıne soı •·~rak kürım.. 
, .. ...,. . tebnrıı. •_'~k isterim ki. •ule m OA<m• merkeze bağhyarat, gı;.,terdiğ;,,;, yold• sükuneUe tvurU- su.uzluk ve hararetten kendini ko _ raktlmas• hak/ondaki mazl>atn tas _ Ye ••im• olan l!n.ı'."'lti! Dr. ncr.k Calt~arı ih•Y•O•_ gozonünd< '"""" - tabe 'T >nl bir kontroıün mümkün mek vazifemi• olduğunu bir kere da.. rumak iÇin bir mevcudiyet mücndelesı vib olunmuı, Türk par.., laymetıni Sayd~ memleke•m:~n .kbsadl du-
"' h';:__ 'Yan,, luts mnl""'e ~1 .,kı ',:' "tahmin etmektey;z. Görü _ ha arzetmekle sevınç duyarım. iÇiude Ç•rpmfuılmm farkına varma _ koruma hakbndaki kanunun mer".yet rumııe •O ve d'§ po~t.kam"' etrnlın-·~tLa ıhtiyaca <!eğil, zevke ce.. olacaı;J.?.ı .. . . . • .. • • • m~lardı. General waweı kıt'alannın .. . . . da sık sık ve süreklı alk~larla karşı-
>ab v.,.. ...... h!çt>r kıymet ve• ıecek hmlln• """· verdli!ma salllıi.. Harıcı sıyasetımız $;di Barrani baskm• hakikati bütün muddet.n.n üç sene ve hAJen silAh lnnan nutkunu sDYJem:ş ve Mecl• :;:~CUdiyet vernı.ı)'ecc~. Bize lazım / yet.ıerden "7t.100e ed~ k~~:~ : . . çıplakl.ığile meydana koydu. altında bulunan 1335 ve daha ~vvel- içtJmaına nihayet verilmiştir. 
Ol n bilhassa geliri sabit ve mahdud Pazını mü~ellq Aziz arkad~larım, Ülkeler fethlrıe memur koskoca bir 
. an "Vatandaşların ve ailelerinin ih-1 kfı.n dahlllndedir. Bu arada, vatan - Bütün d!inyada görülen siyasi ve ordu, bir şafakla beraber b~lıyan r-------.-------•ı • n g · ı · r • 3 5 b • ~Çl~rı~. İl~ satta bu kütlenin yi-ld~r~ da devlet teş~~ı~a yar Mkeri faa!Jye~ hü~ümetiniz azami ani bir baskın taarruzu ile elde etmiş Makıneye 1 iZ erın ın 

ka ği, tiyeccfı ve yakacağı bi?.C aıa.. dım etmesıni ve. bilhassa . ııntf- teyakkuzla takib edıyor ve bunların olduğu bütün arazi kazançlarını der- ı k b • . 
.,:ar etmektedir. Ve ede::ettuo. Bu tan !azla aı.,.er•te ~tu:::.ef'l~~ muhtemel illkişnllar•m her an gözö_ hal olduğu yerde tcrkedlverıU, dar - • • ton U eşı ncı saff 1 
tl.§ Usta stok yapılması ve umumi sa.. mar ı:tme~ını tcşvı e 'kA tl nünde bulun<iurmağa çalışıyor. Ha.. madağm ve karmakarışık bir yüz verı lırken 
Ola.rYerJeri tesisi. Hususiler de dahil dır. Mueyyideden mahrum şı .. ~er rici siyaset4.miz, bu faaliyetler dev - geri hareketile scllımetl uzaklaşmak- harb gemı•sı· ~.ak h1funum sa:ıayi müessesele- ~şısıaıda, cez3SlZ kııla~b mlu b'e- rinde de sizce mnliim olan esa..cılar ta buldu. Bir kısmı daha ötelere ula.. ._ ___ _ '<>1ın devJet·n ve -. . . ., ... __ , tın ancak bu yoldan tedı o una ı - da. 'nd .. .. Di b·ı· . k' il 
l>ro • rec"'IS• .ş ve ıs..,.._. ' . t . btlrn . k d' ıresı e yuruyor. Y~ 'ırım ı, m şabildi. Bir diğer mühim kısmı da ge.. Al ' Londra 6 (A A ) İ T d 
te"" &:ranu dahilinde çahşmalarıru.n lecelınf tiı:sı:d.nnd esı, en 1 men- letin ve memleketin selameti için it- lip Bardiya kalesine kapandı Bugün man 'ar "'ıta'yan nanması 3s b' .. .t -1 L ngoı 12: do-.. .ıni ve :ı.sı·-ı.-- ••t b ~ 1 faati ik. a ır. ., ... A_ t . ld .. ~· h U h k · , ın on U& uc e 
da ,...,'"'"' ın u maısaza ar- ~ e maş 0 

-.e.wnuz a ı are e.. on beş binle yirmi beş bin arasında York zırhlı.ııının hizmete girmesile terj:::andaşlara tevzii programı ij_ "ithalat tacirlerinden tin isabeti, bu ink~flarla bir kere t.ehalüf eden bütün canlı muhtevası- mag"" ·. ob·ı yet•ı n ., bir kat daha kuvvetl<'nmiş bulunu-tadırlar a.IAka~ı Vekılletler çal~ak.. "k daha teeyyüd etmiş ve bizim yegi\ne nın tamamen esir edilmesile hitam yor. Bu zırhlı 35 bin tonluk nKing 
Suretle .1tt>Taılkdir buyurursunuz ki, bu şı ayetim var,, gayemiz olan masuniyet umdesi, iL bulan bu baskın bakiyesi hareket, George ; )) sınıfından olan be~nci 

,, .. p acak tok 'ht'kirla - • ı· f d • 1 ~ taoeıede büyüt • • ' ' mu.. Ticari sahada· T'caret· ıe,V"t V taaklarmuza tamamen .. d•k ve nıer- şimd( muhtelif kollardan aer;ye 1 ıra e 1 yor ar 8affı harb zırhlısıdır. Bu sınıf ge-
J{öy Od roı oymyacaktır, ı:erçev<!lemek ,,;,,,~, .,;nan 'tec1b;r~ but SiyasetimQ.dek; ~mulu istikrardan tevcih ettığ; •"'1ttlarla El'adem ve ".'ilerin h" hM yedi milyon incili> 

en ÇOk, pek ÇOk 1.,, sizleri memnun etleoek §ekUde iyi ne•celer ahnmasm• inLaç etm~ - Tobrut .mmtnkasuu tehdld etmiye lna~na <>km;•hr. 
mahsuJ 1"st· devam etmektedir. Hükfımet elinde- tir. b~lamı.ş~. - ş· d• k d b Duc de. 'ı ork zırhlısı geçen Su-

IJOfUZ . M hterem ark d 1 t k Bingazı mü.stem.'lekesi bu suretle ım ıye a ar gar batta tezgaha konulmuş ve p rog-Arkadaşlar ki her vasıte. ile buna yardım ediyor u a aş arıma e rnr tehl'k dedir Oere 'd hAd' t O ramda tesbit ediler zamandan 7 ray 
Gezerken ~e . v: edecektir. İthalA.t t icaretinde gö_ ~in etm~k: isterim ~i, . t.asviblcrlne büy~k.e w blöfie :U~~ı;1 muazz~ı:ı çölünde 70.00 evvel hizmete girn:iştir. Ayni amıf-

">irt tôYJii.'<iind:tk~: )'aP&Tk&n, rülen z~rlukl~nn, zamanla azalaca - lkt~an etm~ olan ve ~~b<r memleke- bir hayali hakikate kalbetmekte ve CSİr alındı tan olan dôğer dö<t whl• «Kin• 
l>ok mnıı.uı · te .. ç . ' ~-· pek ııuu linıid ed.yoruz. • '."'"" end•şeye .•uour~k a~ası- &kınltl• bir kObusu böYJece .. 1 slL Geo>ge ;., oP•ince Of Walm, ıı;zıerın 1. " d;ıı,.,.., b,, defa da Bu arada, ıthallt tacirlerinden f(- n •hO'va etm.yen durfut 8'yn.setimlz, ünnekted'r P «Jdlkooo ve «Boatıy., d;,, 
eder..ın. ısanı.ncıan işitmelerini rica kAyetım. ollduğunu söylemeden bu a~i yoldan ~rüyecek ve, ümid . e~ P5 . 1 

• _ m ,t;;; Londra 7 (A.A.) - lralyan Bu zırhlılar denize fodirildiğ: z -
Güruyorsunu . . bahsi lcapatmıyacağım. Devletten her derım ki, bugüne ka~ar. old.uğu gıbı, 11/un UC:..ag.1-r- L.-1n•9 propagandcl~ı. İngilizlerin Bardiya man 35 !ik toplu la techız er.lilecrği 

fe ti y h z ki, bazan bır sel i- türlü yardımı göreceklerine şüphe - bundan sonra da, milletımlzın hayrı- zafen'nı·n eiıemnıiyeo:tini gizlemeg~ e ve 30 milden fozln ıoürnt lr-ri olac:ngw ı ' a ud tam istihs ı · d t" t h r k ı taınanda re b' aıe yakın bir leri olmama.sı llzım gelen bu vatan_ na ve u ne ree vermek en a ı a - Eşhas elindeki bug"' day çahııırken, Almn•1 matbuatı İtalyan re~men bildirilmişti. Bu 35 lik top-dufunı,,, m~a " hava ~aZiyeti, um. daılarm daha makul bir yol tuta - mıyacattu. , • mağlühiyntini ;ı;,.f etmekıedh. lann men•m. dah_> evvelki mhı.ln-
eQiyor. Hük · hsul.den bızı mahrum caklarından ümtdvarun. Yakın za - Arkadaşlarım, (Ba, tarafı 1 ancı sayfada) «Hamburger Fremdenblattu ga - ra konuhn 38 lıklerdcn daha u-
tesill.in n umeUn çok ekim tavsi - ma.:nda büyük şehirlerimizdeki ithn- Hepinize sıhhat ve neş'e ile güzel diğim viliiyet ve kazaların hudud- zetesi diyor ki: zundur. 
'""----'.. ~rnıa.1 zamankinden daha ıat tacirlerini burayıı. çağırarak ken_ seyahatler dilerim.» lan dahilinde bulunan mır.takaların ,,Afrikadaki ltalyan miidafna sis ---------

Yunanh lar sah·ıı Avukat Karni Nazım Bulgar Başvekı·ıı· ~kı:'J,,~eyannameye tabi tutula- ~::t:.:k~;; t~çüt·;~.,:,:t"ıj~·~~ v •• ~:t~~ ~~:.~~~~~s~me<i-
b Afyon, Amasya, Ankara, Bur- değildir. İngilizler, askeri hir mu - kada çıkan «Havacılık•) meC"munsı O··ı . d aleyhine açılan dava F R dur, Coru:n, Ot:nizlı, Diyarbakır, vaffakiyet knzanmışlardır. Bunu netrettiği bi r makalede dıyor ki: gesın e yenı• on ı·bbentrop Eskişehir, Jsp.ır~a, K~!seri, .Kır§chir, kabul etmek lazımdcr. lngilterenin elinde 25 bin herb Avukatlık mesleği ile telifi kabil Kütahya, Mardın, Nıgde, Sıvaa, Ur-

b 1 
70 000 • J d tayyare~ bulunduğ•ı tahmin edıl -meyz •ı ld 1 olmıyan bazı hareketlerde u ur.du- ·ı fa ve Yozgad vilayetleri ile- Bozö- , esır & ın ı 

. 1 er a 1 ar ğu iddiasile avukat Karni Nazım 1 8 go··ru··şu··yormUŞ · yük kazaaı, Çankırının merkez ka- Kahire 7 (AA) - lngiliz ileri melttedir. Mihverin ise 41 bin tny-Neın. k hakkında stanbul aroau tara ın- zaııı Tokadın merkez kazası ile Ar- kollarının a en <> ru mıntnknın-J b f 
h 1 T b k yaresi vardır. Amerikanın ancak 

• .,,or 6 (AA ) k D ' 1 ld k 6000 tayyaresi bulunmaktndır. ~ns1 
h'ld' : • · - Taas a- dan yapılan tahkikat devam etm<' - ün akşamki Radyo gazetesin- tuva, Erhaa V<' Zile kazaları, Kon- na vardıkları öğreni miştir. Çö e i 

45 

1 

ır d 'ı Bir sene sonra lnnilterenin -v •Yor: tedir. Kami Nazımın mesleğe aykırı en: ya vilayeli"in merkez kazuı ile taarruzun LYa,langıcındanberi alı - "" 1 

Ugo 1 T d 1 C h b ı · 1 70 000 h 1 bin, Mihverin 49 bin tn}"•ar<"si bı.-dutıd 11 

av - Arnavudlulc hudu- görülen hu hareketlerinden biri tek e avi için Viyanaya gittiği bi - Ak•ehir, Beyşehir, i an ey ı, nan esir erin sayısı . u 

a l d 1 " JI K lunacaktır: Ancak 1942 Hnziranı:ı-tcd Prn 
8 .ı.nan haberler~ atfen Uni- davada her iki tarafın da vekaletini İri en Bulgar başvekili Filofun, Çumra, Konya E.reğl,i,i, gın, a- muştur. f 

hild' .~ •n Bel•·•d muhahi•inln deruhte etmek keyfiyetid;, ki, ayni Alman hufo•.ye na"" Hibhont<op- donhan, Ka,.n.an, Kuapmu ve etm;ş hul"""'"kl.,d,., da ngilizler hava müsavatın~ temin 
'fc ırdıgıne ~Öre, Yunan kıt'alart zamanda adil takibata sebeb ol- la görüşmek Üzere Salzburga geç- Seydişehir !mznları. Yunanlılar yen·ı 
le Pedelcn ınıntnkasında Cafratar tiğ; haber verilmektedir Eski karar ve işbu karar nıuci- O h"f' V kT h b h ."Babasına R'irmişler ve beş mil iler- mu~~r~üddettenberi devam ('den Filofun Hitlerle de görüşecc~i ri- hince beyannnme~i alınan 'le alına- .. mevz·ı ıer a 1 ıyrı o 1 1 u sa a lıYereJc K •- k" .. . k d 1 d vayet olunmaktadır. cak olan buğday ve çavdarların şehrı"mı"zrı g!l,f,dı" 1 d u.... oyune :.- ar vamnş- ve evvele: tafsilatı i e yaz ığımız A 'k k ki b d il · · · · ı 
•r ır. Yu 11 b _. b k N men an ayna llrına göre, mübayaa ve e e erını:1 tesvıveaı S nnn ı ar unoan aı a bu dava sona ermittİr. eticede srın B 1 d O L'l' V k.1 F 'k x. k b eraptıri d v d v d .1 1. " " u garistanın VAZiyetilc alakadar o- için 35 güne iblô.V, olunan mü det ., ı tt• I ani ıye e 11 aı \Jztra a agırı:ı ogru a l er ıve- b't 1 Uf ve mahLeme avukat 1 k B JL 1 ..J So 1 ·ı b h il k . . .. şga e ı ·er b hk. A k k · ı h . . tek Kı· . . · aa 

1 0 
m " ara , a .:an arouki vyet e çı e- mevzuu a s ma ar ıyınetının yuz- ~ sa a ı n ara e ·spre!lı c şe rın.ı-

lB.in Hıssour.~n.~n .. 1 .7 n•ıl şiı:ıalın~e Karni Nııtzımı ceza kanununu!ı rinin istipre maksadile Moskovaya de yetmiş br-şi nisb<"tirde bir avans ze gelmiştir. 
O .. ala koyunu ı'gal etmııl~rclır. 294 .ncü nı'lddesini:ı 3 ncü fıkra11- davet edildikleri bildirilmektedir. verilmesi ~artilc Ticaret Vekaleti ta- Atnia 7 (A.A.) - R ,..srni teLliğ: Vekil •st•uıyonda vilôyct erkanı, 

zum ç.avı mıntakaaında, Yumm na tevfikan 30 lira ağır para ceza· rafından bir aya kadar tl"rndid olu- Cephenin i.iç noktasında yeni mcv- emniyet müdürü ve do tlar. tara -~tdusunun sağ r.<"nahı, Moıılı:opoli- ~na mahkum etmiş ve bu ceza te- Jle nabilecektir. ziler işgal ettik ve 2 19 esi :- aldık. fından karşıhnmıştır. 
'in cenubu garhiaindc Aıtroviça r ay ................................................... _ ............................ ...._ ....... _ ........... _ .. _ ................... -········-······ ... ·· .. .. d cil edilm~miıfü. 
11.~lnrına varmıştır. Diğer tarsf•an Refik Baı to, 360 tayyare 

ltalyanlar be, defa hücuma R<'- mevzuubahs hidi,e dolnyısile infial 
Çctck Yunanl·l~n Mali ve Spalit duyarak, avı:kat Kimi Nazıma ha
da~larının garb yamaçları boyunca lcaretamil; bir teleraf çekmiştir. Re
cerıubu şa.rkiy~ doğru ric'ata mec- fik Barto d., bu hareketinden drıla
li1.ır etmişlerdir. yı mahkemece 2 giin mütldetle hap-

Ayni •nuhabir ltalyan hava kuv- se ve 60 lcur ı, para cezaııına mah
;;;ıerinin, 'İmnl 

1 

c~pheıinde Ohri idim edilmiııtir. 1'-<efık Bertc>nun ce
ı; li Yakınl.mnda bulunan Yunan zası tecil ed:( ruştir. 
~ t'!alarını bombi'lrdımau ettiklerini 
t.ıtı Pogradet üzerine iki akın yap
\' artnı da bildirmektedir. 

yun.an t~liii 
~~tina, (> ( A.A.) _ Yunan baş
<5.ıer-a •ndanlığının dün ak:am nefre
~ 71 numıırıslı resmi tebliği: 

~t cı,f dud mahivett~ mahalli bare
~'b o rnuetur. 200 kadar em ve 

A.~~I harb ml'lhemesi aldık . 
~İi. 1~ 6 (A.A.) - Yunan ıö 
~dun akııam askeri harekat 
~tit~a ••a§ıdah tafailatı nr
aı.. '!'il. 
~, "•ıılılar, hilha11a sahil bölge-

)ıatQ ınenilor elde etnüıler-

dir. 
İtalyanl:u, daima ümidsiz bir 

tarzda vaziyetlerini iyileştirmeğc 
çalışmaktadırlar. FakRt bütün İtal
yan muic:ıbil ~ür.umları~ b?y~k za
yiat verdirilereıc: tardedılmı tır. ~li
rada yüz e'ir l'lınmı§hr. Halen duş: 
man, Avlonyıı istikametinde yenı 
.;;dafaa mevzilerini İşgal etmelttc-
... 
Daha fimaldc, Yunanlılar, bir 

oıtratejilt tepe ile diğer birçok tepe
ler i~al etmi,lerdir. Bu bölged~, 
dördü ıüba yolmai. üzere 150 eeır 
alınmışbr. 

KanaJa bu aydan itibaren 
lngiltereye bu miktarda tay

yare vermeye ba.,lıyacak -
Londra 6 (A.A.) - Evening News 

gazet&&nin hna muhabiri yazıyor: 
1941 senesinin ilk aylarından iti -

haren Kanada, İngiliz ha va kuvvet
lerine her ay Kanadada inşa edilmif 
360 tayyare gönderecektir. Sekiz bü
yük Kanada tayyare fabrikası hava 
nezaretinin sipariş ettiği 3800 tayya_ 
reyi teslim etmek için gece gündüz 
çalışmaktadır. 

~~~-~--~-

Romanya ile her türlü 
muhabere münkati 
Bükreş, 6 (A.A.) - Stefani: 
Havalann fenahğı yüzünden 36 

saattenheri ecnebi memleketlerle 
tele6on mulaavereleri keıilmiıtir. 

r 

- Alrikada Kurban Bayramı 
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ihtiyar bir karı koca 

yataklarında 
Meğerse buzhaneler peynir 
stoklarile dolup taşıyormuş 

lezit çalımf. yakalanarak. adliyeye -------

1 

lışiığı Ragıbın evinden bir altın ~ deri& gelmjştir. 

'.. verilınjştir. Bir terir daha yakayı ele 
1 ,., ' Me!Ahnt, Soıtanahmed 2 nci sulh verdi 

ölU bulundular 
'f':j~g~ıl!~~~tf" 1 ceza ma.bkemesinde yapılan duruş - ruza zabıta ve adliye.sinde bir mü6-
ftU • •~ • : nıası .ııonund.a. 6 ay mfiddet.ıe hapse dcttenberi aranmakta olan Abdfil -
vnı ..,.._.,,,,,, s mahtQm edilerek. derhal tevkif o - tad~ adında. bir suçlu dün şehriınJS 
MEf(TUPı.ARJ l lunmnştur. zabıtası tarafından Unkapanında ~ 

Müddeiumumilik, ihtiyar bir kn- V 1 tkikl • •nd b• k bu h rı k.ocanın rüJ'hcli ölamkıi üzcrbıe, ·ı apı an te er neticesı e, ırço z a- ! e Kurtuluşta, BaJISllngur soka - kalanmıştır. 
Yataklı vagonlar i tında 168 numaralı evde ~ 12 Müteaddid hırsııltkların faili ve bir 

tahkikata başlam~r. nelerde küll:..etli miktarda beyaz ve kaşar 
80 yqmda emekli biııbeıılardan a"J.7 

Ali, kendi.ik ayni yaşta bulunan peyniri stoku bulunduğu anlaşıldı, bunlar 
S J&!Jında Necdet. Bağcılar arkadaJlari- cinayet.le ere ;.,iirald bulunan Abdii-

yemek fiatlarından i le birlikte oyun oynarlarken araların kadir mahalli adliyesine sevkolun -
.k,. i da çıkan bir taygıı üzerine ellndekJ mak üzere dün Müddeiummnillğe $el 

~:rCaın~i~i::::'1ç:; derhal piyasaya arzedilecek 
Şl ayet i büyük bir çakıyı arkadaoı Bülent lim edilmişt'ır. 

İ fsiDı ve adresi bfn'le mahfm Esmerin bac$na saplamıştır. Yam. ------
sokağında, k.üçak bir evde otur
maktadır. Kan kq_carun hnıka kim
seleri yoktur. On günc:lenbcri Ali ile 
.kansı biç sokağa çıkmamışlar, hu 
vaziyet komşuların nar.an d1.kbtini 
cclbetmiştir. Polise lıahcr veıilmiş 
ve kapı açtmfarnk.. eve gi:ildiği 78-

man ihtiyar kan koaının ölü ob
rak, yatalclannd:ı yattıkları g<>rul
müştür. Her ikisı de etleri peri§an 
ve kirli bir halde, feci brr manzara 

bir okuyucumu JO şikft>"!tte .,..._ lı ç0euk Beyoğlu ha.stanesine bld:ı.. Dünkü ihracat faaliyeti 
Buzhanede kifi miktarda l>C)'nir de 905 çuval ka~r peyni?ı, 232~ hmma.ktadır: nlııuştır. Dünkü ihracat.muz 468 bin lirn~ 

stoku mevcud okluRı,. halde bunla- teneke beynz peynir. cBirknç gün eVTel 7lltnklı Ya- •.Dün, Moda npuru Kadıköy is- buhn~. Muhtelif memleketıeıl 
nn piyasaya aevkedilmedikleri ya· Komisyon:ı. yapılan ihbarlara gö- gon yemek ve kahvaltı fiatıamı- kele.sinden kalk.arken. Ltgor isminde ~eşidli mallar sevkolunmu~. 
pılan tetkildu üzerine anlBfl}m~r re, buzhanede bulunan bu peyniri~ do. tenzilA.t yapıldığı üfUı edildi. 16 yaşında bir çocuk vnpura atlnmak Finlandiya ve Al.manyaya t.ütüf..ı 
Miirakabe bürosu fe}ıriınizdck.i buz· rin mahdud kimselere wd olduğu Geçen saıbah E3kişehirdcn gelir_ istemiş. faknt müvazene.sinJ kaybe - Macari.mına hah, Roma.oyaya. BnJ ... 
hanelerde yapbğı tetkikler üzerine bildirilmekte idi. YapJlan tetkikle':' ken, Anadolu ekspresinde brr deret d~ dftşmilştür. Ligur etraf- gnti!t!lnn balık, Filıstine gravyar pd 
halen mevcud peynir atokunu te&- re göre b.ızhanecb bulanan bu pey- .kalmıltı yapmaıt lcab etti. VasL tan :ret.işen ~alcılar taraf.ından niri, Isvfçreye. Macristana. iç f:mdll 
bit etmiş bulw:unnktadır. Buzbnne- nirlerin muh~ tüccarlara aid ol- :J"Cti ve neticesinı yıuıyorum: kurtarılmıştır. gönderilml§tlr. 
len:le bulunan kn..,.,r peyniri. beyaz Ü" dilim ekm•1r dört ...,_ ..._ f 

arzetmektedirler. 
~- du~n anlaşılmıcrtır. Mürak be bUro- " --, _.,,... - i'••••llilB!llm••mml!!!ll!••••m•mcmm••--p"""''r ve gr:ıvvnr peynirinin mik.- 0

- " re.,...M bır" ""'Y kA'--e _, -- ııııı -.1~ 'J- ııu ...:.__.ıi bu peynirlerin kimlere aid .1._., ,,,... • a.u., .... --
tarlan <>hyıedir: Cümbuny· et buz.ha- \>UDU malattan f'·-ret .......... ~•+,...., •• 

Hadise, derhal adliyeye bildirile
rek, tahkikata başlanmlflır. Ccacd
leri m~ eden adliye dok.toru 
Snlih Haı!m morgn kakbr.lmasme 
lüzum göstermiştir. Ynpılacnk otop
si hacfuc,i aydınlataeakbr. 

Eminönü Halli:evinde fotoğraf 
'fe resim sergisi 

EmiOOnfi ll:a.lknSnden: 
İkfnei amatör resim ve fotoğraf 
~ 811/!0oll Çarşamba gün6 Evi
miz sergi yerinde açılacırttır. Sergi 
hergfuı saat 14 ten 20 ye kadar açıt. 
tır ve giriş aerbesttir. ,,,. ......... -................................. , 

""' oldugu~ na tetkik etmektedir. Bu Jru- ""' ...un .... ..,... ..., 
nesinde 829 çuvni ka§Or peyniri, kurwJ alda.ar. Sebebini oordum; 
t S-08 çuval sıra peyniri, 6 770 tene· retle piyasadaki birçok tüccarm e- Ynlnız çayın 25 kuruş old\ıln 
ke beyaz peynir ve 608 teker grav- lindeki peyn~r stoku <la tcsbit edile- cevabı verildi. Hattı\ radyo ile ,._ 
yar peyniri (fl:.r teker 50-60 kilo a- rek herhangi şekilde bir darlığa im- pıla.n tcnzaAt illlnı.."'e bu ~ 
ınaındadır J, T ahtakale buzhanesin- kan verilmiyecektir. bir teza.d t.eıkil etm~r mu? 
de 320 çuval kaşar pcyni~ 64 l 8 Diğer taraftan komisyon onu- Garib bir nokta daha: ı 
aıra peyniri, 879 teneke be- müzdeki toplantısında şeker fiatla- Kahvaltı biter bitmez m~ i 
yaz peynir, Dimitri Kondopulos nnın muhtelif ametlerdeki tereffü 
huzhanesinde. 128 çuval kaşar pey- farldannı da tetkik ederek bir ka- rileıi. restorandan Çltmağa mec.. E 
niri, 998 çuval sıra peyniri, 15 51 rar verecektİ'I". Y aprlan tetkr1derc bur ediyorlar. Bu da iYi bir ha - İ 
teneke beyaz peynir. 14 teker grav- göre oekcr sa~arı üzerinde bazı fi- rekeı olma.cıa. gerektir. Nazan dik- : 
yar ~. K.amağaç buzhanerin- at farklan olduğu görühnüştiiT. \.tat& cclbetmenizi rica ederim.• ! 
---------------------------- - ..... ---...-. . ....._._ ...... _...,/ 

Kasablar et fiatlan Bekçinm pannaklarmı 
için yeniden ısırarak tabancasını 

itirazda bulundular çalmışlar 

Türk - İsveç ticaret 
anlaşması feshedildi 

Bayram baftalarmdan daiına EN GÜZEL F1LMt'ni sunan 

MELEK 
Sineması 

B 

Y A R 1 N matinelerden başlıyarak Uiizlk -
Dans ve Gür.elllk senfoni.5i NEFis VE ŞAHANE 

BİR ESER TAKDİM edecck:Ur. 

MELODIE 1940 
Harikulade güzel bir mevzaa ol::uı bu mmin yalılızlan 

Elanor Powell - Fred Astaıre 
ilave olarak: f.N SON FOX DÜNYA HAVAD1SLER1 

AKDENİZDE Darb gemalerile tayyare er arasında müthJş bir nıaha.
rebe. Suanı için nwnaıııh koltııklar bugünden sa.tıı:nuıktadır. Tel :(0 1 Bayram 

1 
1 

namazı 

Birçok kıısabl.u et fiathm hak- Evvelki gece, Şehzade camisi av-
km<la yeniden itirazlorda bulunmuş- !usunun içinde çok cüretldirane ve 
lardrr. Bunlar toptnncılardnn fazla- o nisbette de gaıib bir tecavüz ha

lsveç ile memleketimiz: atas1nda-

ki ticaret nnlasmasını11 iki ay evve- .... IEll•••••••••••m•mm•mım•••••ı' 
linden dkid devletler arasında ya- 1!1••m•m•••••••••••••••m••••mı .. pılmnaı lazım gelen bir götüşmcdcn I 

1 
1 

Diya.net ~eri Reisliği Mnvak -
Jdtlltinden: 1 - 8 KAnuno.sani 
lMl Çarşamba. günü Ku~ Bay
romıdır. 

II - Bayram nrunazı İstanbuL 
dB yaz vasatı saatie 9 s. 6 D. 
ezani ile S S. 9 D. d:ı; Aok.ıtradtı. 
yaz vasati saatile 8 S. ~7 D. eza._ 
n1 ile S S. 2 D. da.dır. 

ya aldıklan eti ebı"k fiatla ııatbkla- di9Csi olmuşhır. 
nnı iddia et.melrtedirler. Ba arada Bu civar bekç.ilerinden Afi Öz
penı.kencleciler bilhassa kıvıl'Glk eti- gür. evvelki gece Şehzade camisi 
ni 65 e ahp 60 a sattıklanm ileri sür avlusunda devriye gezerken, koltu
mcktedirler. Mürn:kahe bürosu bu ğunda büyük Lir boçha taşıyan bir 
bnsusta tetkı"kler yapmaktadır. Pi- adamın ~pheli b!r vcı7İyette oradan 
ya.endn. bir et buhranı olmadığın- geçmekte olduğunu görmüş ve ken
dan, perakendecilerin jtirazl:ınnm disini yakalamak ;stemiştir. 
fiatlan yalnız yülueltmek Yeyabud Fnknt bu meçhul adam bekçinin 
da toptancıl:ırdan daha ucuz fiatla kendisini yak.ıhnınsınn meydan 

sonra uzatılması icab etmekte idi. 
Aödler arasında bu gÖt'ÜJl?le yapel
madığından anlaşmanın f eshedı1di-
ği hilc:Drilıni}tir. yeni bir anmfm8 
yapılıncıya kada; eski ıuilrı.şma 
1941 Martına kadar huSU!!i mehi
yette mutcbl".r olacaktır. Diğer ta
raftan İsvec;le amm~zda veni bir ti
caret anla~ası yapılması kuvvetle 
muhtemel görülmektedir. 

et s:ıhn almak düşüncesinden ileri vermeden koltuğundaki bohçayı -------------
m - 41 

derece arzındaki yer. geldiği anfaşılmaktadı!'. yere bırakımı ve çevik bir hareket-
ler :btanbu.la göre saat fnrtıa - le de Alinin üzerine atılarak onunla Kurban Bayramı ve 
rını tatbik ederek Y82 vasaU sa- Sarı lbsanm yeni marifeti dövüvmeğc başlamıştır. Q 
aUle vat:HJ.erinj bulurlar; diğer BeL-: Ali b" hı ~- L 1._ smanh· Bankası M"•hur sabıkalılardan Sarı İhsan, "'it' ır rsı:uı~n o& ;oil' 
arzlarda bulunan yerlerin vakit.. ~· ı k d" · f"ü k K b veni bir vak'a ile tekrar sahneye çık.. şey o mıyan ve en ısıne ı en ar- ur an Bayramı müna.sebetae as.. 
lerl, vasatı mahalli saatle aşağı_ ~~. Sarı İhsan, bu defa da Bey- şı gelen bu adamı kolaylıkla yaka- manJı Bankıuanın Galata Merkezile 
da.ti cetvelde gösterilmi§tir. Eza.. oğlunda Hatice ismJnde bir terzi ka- lıyamıyacağını ıınlamıı. onu yola Yenicami ve Beyoğlu Şubeleri, 8-9-10 
n! saatlerde hiçbir tadllAt. ::rot.. dına. kendisinin maliye memuru ol - getirmek için tabancasını çıkar- ve 11 İkincikft.nun 941 günleri kapalı 

Dugiinldi harbi ka.rfIDUZda can:andıran.. .. 
F.msalsiz kııh.ra.matzıhklan ıözümüzde yaşa.tan._ 

Aşk ft Jaskanlçılt heyec:mım kalblerirnlzdo ;:raratan.. .. 

Dünya ıharbinin ilk büyük filmi 

Türkçe 

Clive Brook - Joan Clement 
Yann matinelerden iUb:ılren 

LA E Sinemasında 
tur. duğunu söylemiş ve: mıştır. bulunacaktır. 
Arz derece.. ,_ ,Seni kazanç Te~nden kurta. Fakat bu esnada nereden çıktığı f!••araımm•••••-. "11•••-
lerl 36 17 38 39 40 42 an?aşılamıyan hir ikinci adam Ali- ı1 # Bütün Viyana, baş döndiiricü n.·..slerile, 

Vasatı m&hall1 ~:rek kadının 10 lirasını dolıı.n nin üzerine saldırmış ve tanftbca DiKKAT: Bu c u M A mat.n9lerden itibaren 
S dırmıştır' - kabzasını \:avnyan parmaklarını ısı-
~ saat '1.46 'l . .f.8 '1.51 7.54 7.58 8.6 San fuan. bu yeni marifetinden rarak bekçinin elinden tabancasını Dün)'&Dlll en büyük filıni ş A R K ( Ekslekri) sı· nemasında 
l Ezan! dolayı dün adliyeye verilerek Bulta~ almış ve b'>hçayı ortndn bırakan B A LA L AY K A E 
I saat 2.38 2.« 2.50 2.56 3.2 3.lGj ahmed 1 inci sulh ceza ht&k~inin ita.. arkadaşile b:rlikte kaçmı~hr. VALS'T AR KRAL/ 
l l aril tevkif ..,.ın .... ı .. t•r Bu meçhul adamlar tarafından 1.J 
!'-·--................................ .,,. r e, "'~ 1 

• bırakılan bohça bekçi tarafından 
karakola getirilıni,_ içinde çalınmıt 
muhtelif kadın e~yaları bulunmuş
tur. 

Zabıta bu cüretknr soyguoculan 
şiddetle aramalctadır. 

8 İKİNCl KANUN 
Çarşambadan itibaren 

YOllA."i ŞTRAUS'un bayatını gösteren 

ÖLMEYEN VALSLAR 
Film.Ile yeniden canlaruıcaktll'. 0111&yıuılar 

Paul Horbiger - Maria Andergast - Cretel Thimer 
Ticaret odası idare meclisi 

ilk toplantısını yaptı Asker ailelerine yardımla ,...~11m _____ _, 
mükelleflerin itirazları ._:._ _________________________ _ 

MARMARA'da 
Viyana tiirmonlk onı..estramun iştmLkile FEVKALADE BİR FİLM 

dün tetkik edildi A~;m İ P E K 
Asker ailelerine yardımla mü

hllef vatand~l!Uln kendi namları
na tahakkuk ettirilen yardım milt
tarlan hakkındaki itirnz.ları dün öğ
leden aonrn vilayette yapılan bir 

ve SARAY sinema• 
lannda 

Dünkü toplantıdan bir inbba 
Yeni ae~il~ Ticar<:t Odası idare l 1?elat ve kong~e 1?u.rnhhaal.ıklar~ i.n

mecliııi dün saa 16 dn ılk toplant.ısım tıhablannn geçılmıştır. Reyı hafi ile 
yapmıııtır. Toplantıda Vali ve Bele- yapılan intinab üzerine, Ttearct ve 
diye Rem Dr. L:Utfi Kırdar, Parti Sanayi Oduın bir.ne: reialiğfoe Mi tat 
r~i Reşad Mimaroğlu dn hazır bu- Nemli, ikinci re~liğine Jbrahim Ke-
lunmuşlardır. . . • mal Baybora, birinci :reis vekilliğine 

Saat 16 da Valı ve Beledıye Reı- Ah ed K .k. . · e1c·ıı·v• · L~ v ._ d k b. ki m ara, ı ıncı re.ıs v t ıgıne 
81 Dr. utfi rı..ır ar ısa ır :tutu a N . D vd 1 '- ---b -f ttı" üv• 

la k la .. I • un ag e eı1, neaı1 mu e ~ gme 

toplantıda tetkik edilmiştir. 
Vali Muavini Ahmed Kınığın ıi

yuet ettiği bu toplanhda bütün 
kaymııkamlatl:ı. Beleruye hesab iş. 
leri müdürü hazır bulunm\lflur. 

Toplantıda, bazı kazalarda mü
kelleflere ııid tahakktıklnrda vanh,
lıklar yapıldığı rnCRl~i üzeıinde 
görüşülmü, ve y:ırdımla mükellef 
vatandatlann itirazları kısımlara 
ayrılmı~hr. 

Kaza idare heyetlerinin kendi 
tef5irlerine gör~ ayn ayn bulduklnrı 
formüller yerin~ de tek bir formül 
kabul edilmesi muvafık gö~lınüş ve 
buna göre tahakkuklann nasıl yapı
lacağı hnkkmda tek bir formül ka- AJ:EZ:::l!l!:iiı'll~ 
rarla!'tırılmı~tır. Bu suretle her koza 
asker ailelerine yardımla mükellef 
vatandaşlurda.ı ayni canslar daire
sinde· ~rdnp parası toplıyacııktır. 

top nbyı açara §Un n soy emıf" ""7! • Ban'-- •. .,. Mch d 
tir: L.ıraat ıuıoı murnesaıu me Salamları boyamanın cezası 

«Arluıdnşlu içtimaı açıyorum Ali ~Ü~!· muamelat müfetti,Ji~ioe Pendikte salam fabrikası bulunan 
Sizi hürmetle adumlanm. Şimdi o- Sabrı Tuten, kongre murahhaslık- · ·ı · Pa dopulos isminde b'ri 

kk 
'-, larına Said Duzmen ve Hüseyin Dimı rı .pa · ı • 

da media!ne muva nt ~r reis se- H"" .. D ·ı . 1 d" sa.lnm eUerıni boyıyarnk, ho.lkı aldat... 
,,..~Pm'7_ Bunun ......,.i bnfi V""-'llhud a- usnu u:-men scçı mıı er ır. .,x.,_,ıııı.n dolayı adliyeye V • ., •• ., ...... : .. tzr. 
,,.--o- • -J -_J R . .. f . 1 . . ih b ~·ı;UAI ........... ....., 
lenr reyle yapılmasını aT%U edenler eıs ve ~u ettiş en~ ınt a ın· s ı suıtanahmed l jnci sulh ce-
liitten ellerini kaldımnlnr.>) dan sonra ıdn.rc heyetı aznlımnın uç u, . 

· tih b ·ı · N · K ·k za mahkemesınde muhakeme edile -Reyi nleni ile yapılan intihab ü- ın n ım:ı geçı mış ve urı ocı ·-
zerine Ahmed Kam oda meclisi oğlu, Şercfettin Alemdar, Sund Kıl- rek, suçu sabit olmuş ve l ay mfid-

Bu Akşam 

TÜRK FİLMC1LIGt NIN ZAFER TACI 
15 senedenberi memJeketimlrde yapt:uı filmlerin en güze! - En mabtcşeınl 

K HVECi GüZELi 
Baş rollerde: 

BA.Zll\I -BEHZAD 

MÜNiR NUREDDiN 
TALAT - NEZiHE - NEV N - PERiHAN - SABAHAT 
HADİ - A VNI - KA.Nt - YAŞAR - NECİB HAKKl - MÜMTAZ 
Zengin ve muhteşem s:ıhneler • Büyük saz heyeti - l'.'eni şarkılar. 

Müzik: SADEDDiN KAYNAK 
Numaralı koltukların dl'kenden a::dınlması rica olunar. 

Bu film ayni zamanda. İzm.lrdc ELIIAMRA sinemasında da cösterilcccktit 

su ER Sinemasında 
Da.rikuJade n.mıerın en dehşetllsl

Tarihin kanlı bir dr1Ul11- Londrarun ~·-
Bir saltanatın sonu.- Aşk ve kıskançlık sahnelerini tasvir eden. 

LONDRA KALESi 
MÜSTESNA FltM BA.şlJYOR. 

~ sa.çt1ı'n teşkilat... Krıı.i Ç<ıcuk ve ailelerinin ö dürülmesi.- Saltanat 
kin ve mücadeleleri ... Saltanat hırslan... Velhasıl seyircacrin tiıylerini ür
per't.ccek kan,.ı ihtiraslı sahneleri ihtiva eden bu emsalsi"f. şalıescri yaratan 

ORIS KABLOF 
en büyük ve en korkunç rolünü otnam:ıktadır. 

Bu ııkş:ım için ycrlcrinizi evvelden a.ldırmız. Tel: 42851 

-··········-·········· .. ·-··············································--······-Bugün son seanslar olarak 
DE.Al\'NA DUllBİ.N'ln PİERRE BLANCHARD'm 

muvnkkill_ reisliğine seçilmiş ve re- rnosman, 7.iv.ı Kılıç, Hilmi Nnili detle hapse, 1 1~~ ağır pııra. cezasına. 
islik makamını j~nl etmjştir. B:ın- Barlo azalıklan seçilmi§lcrdir. · mnhkf.tm edilmı.ştir. Burulan b:ı.şkB, 
dan aonm rııznamcdeki odn reisi ve Oda meclisi önümüzdeki hafta Dimitrı"nfn fabrikası da 1 ay cezaen 
:ııeD vekili iıttihnblarilc hesnb, mua- ilk toplantıs•nı yapncnktır. laıpatılaca.ld.ır. ------------ :tLK AŞKI. 3.30 ve 6.30 da - BİB K.IŞ GECESi 2 ve 5 de-~ 



7 İktncikanun 

skeri 
va.~·yet 
<B:ı.şt:ırafı 1 inci sayfada) 

J. Bin~aziye doğru harekatı in
lcişaf ettirmek için bir limnrı. ve biT 
Üs kazanmak. 

[S • 

,, q.o 
SON POSTA 

NE 
• ' Karşısında ' Babkçllara mOjde 

'' 
2. ltalyanl n Mısıra kftl'Jl bir tc

tebbüste kullanacakları yegiine 
müstahkem hudud liman ve ü~n-

th::::j:::.= ~:=·1

=~ Çin istiklal harbine dair çok 3. İtıı!yanın ve Imlyan ordusu-

ının maneviyatını bir kat daha dar- d • J-k b • f el •ld • 

mı yon uBelediye buz fabrikam için lü
~mu o!an nmonyağı teminde güç
luk çekıyordu. Ahiren yapılan bir 
a~laş:ııa ile Romanyadan bin beş 
.YUz kılo amonyağı:ı celbine imkan 
hası] olmuştur. Bunlara lüzum olan 
tüpler burnda.~ gönderilecektir.» 

Gazetelerde çıkan bu ha vadisi 
bil balıkçıya okudum: 

değil mi? .. Hiç merak etme! 
camla diifilndük. bir çare buld 
Kapımwn önünden geçen yola 
lccnler dikeceğiz. Pamuk Jıüklü 
veler yoldan geçerken pamu 
dikenlere takılıp kalacaktır. Bu 
muklan toplıyaca<'..'lz, ben eğirip 
lik haline getireceğim, k.OC'am ;p 
leri pazara götürüp satar.ak, pa 
sile sana olan borcamuzıı ödiy :~~;~~:~:~~t~k:~,b~~·~:ı~ şayanı ı~ at ır ı m çevrı ı 

Yetli ailiih ve mühimmat ele geçi~- ~ se'lcdenberı Çin, istfklflli uğrun.. "'-

- lşiniz oldu, dedim bundan 
böyle buz bulamamakta~ §İktıyct 
etmiyeceksiniz. 

ğiz. 

m~k suretilt: Graziani ordu~ınu hır da çarpışmaktadır. Uyuşuk_ sanılan 
nuktnr dalın zayıflatmak. Çin!Jer memleketlerinin mudafaası 

O Graziam ordu•u kt meydan- hususunda diter milletlerden hiç de 
da yoktur ve nerede ne ile me,gul geride kaJmamakta, harikalar ya -
olduğu da ada belli de~ldirl Eğer lratmaktn.dırlıı.r. 
bu ordu mevcud olrn idi ~diye l Çinin Jst.iklüli uğrunda kahraman.. 
kndar çoktan koşup Bardiya önün~ ca dövüpnesi sınemacılann da naza
g..-lecek ve bu müstahkem mcvlm n diltkııUcrini celbeylemL~tir. Bunlar, 
muhakkak olan sukuttan kurtera- ı Çin :i.StlklAl harbine d:ı.ir büyük bit' 
caktı. Faknt acaba bir Craz.iani or-f :rıı.m çevirmek üzere harekete geç 
dusu var mıdn~ Veynhud kalını, mlşler ve muazzam bir fılm vücude 
nııdır) 1 • tfrm'•,crdir. Bu tılmin ismi • 4"1l Y · · 'k" · ·· - K h e ge ~ enı sencnın ı ıncı gunu ~ ır - milyon »dur. 
~en J!den bP. tefş:rrafa ı::öre fn~ilızlc- Bu filmi tertib edenler iki me,htır 
nn Sıdi Bamıni, Buk~uk ve Sollum sineDl!l.Clldır. iB"ırinin ismi: Robert 
~~harebelerinde cem an 329 top Flnherty dikerinln imli J'oris tvens"tir. 
~g!ınam ettikl~ri anlaşılıyor. Bunltır Bunlar dünyanın en büyük en meş
ıçınde bulunan 20 ağır ve 4R hafif h <İö~fun'.ınter filmlerı~i yapan 
hava müdnfM topu yelrundnn Çtka- ur, tkd iardır Dokümanter film 
rıl:ı;a geriye ka!ncak olan 26 ~- top :ana un:~ buniara rakib olacak kim_ 
B!!aeı yuknn 4:5 tümenden murek- usus 
keb ilci İtalyan korunun toplarına se yok~ur. 

1 
d Ja.ris İvens 

rrı d"ld" ç·· ı ·· b" f ı c Filmı yQU>an ar nn, u:ı ı ır. unt:u. ır ta ynn u- H !lft-"' 1 d 1927 senesinde pek 
rrıeninde 16 hafif sahra ve 1 8 tank 0 ~a 1 ır. • 
-::..ı f b. k ı d d 9 genç yu;ında iken ilk olarak cKöp-•uuua aa topu ve ır o or u a . •ft .,_ 
ağı t b ı d w •• "k" tü rü• adında bır dokümnnı.c;r fıL"ll çe _ 
rn r r· obp"lc u und uı,"UI Jn7n tgore ı ı d* - J Tirmiş idi. Roterdanı ~hrindeki kÖP-en ı ır or a op vnr .. - . . 
nıektir. fğtinam ohmnn 329 t"pun rüle.rden birini gösteren bu fıhn pek 
hnfif ve ağır sahra fmımlan ise 261 bü~k bir muvaf.fnkl.yet kaxanmıştır. 
ofdu:-... d b k m dört tümenli Filmın başlıca htlSU8•Y~tf ins:ına pek ..,wr: an u ra a Fil 
bir veya iki korun hlplanndan faz- az yer verilmiş olmasındadır. m 
lıtdır. Znten bu muharebelCTde mü- makine ve teknik tizerJnc istinad edi
teaddid genernllerle 30.000 sübay yordu. 
ve er esir alındığına VP. Sidi Barra- Bu muvaf.fnkı"yetten ees:uet alan 
ırıi - Bukbuk mnhnrecblerinde XXI. İveru 1929 senesinde cYağmurıı adın. 
İtalynn kolordusib f ., 2. ve 63. tü- da ikinci filmini vüeude getirmiştir. 
rrıenlt-rin ve 1. kara gömlekli tüme- Bu filmde iruıana biraz yer vermiş idi. 
nin, Sellumdn da Cntanzaro tüme-I 1931 senesinde bir elektrik ll'unba
ninin zedelenip bozuldukları bildi- Jarı fabriknst hesabına olarak ~sı -
rilnıi~ olduğunıı r:öre Barc!iyanın ncıt senfonb adında bfıyük bir fılm 
tesliminden evvelki muharebelerde c;ıevtrnıiştlr. 1932 senesinde bir kimva 
sağlam olarak beş ltalyan tümeninin fabrikam hesabına olarak da Kreozl)t 

<ı400 n-Jlyonn fıhninin bir aahneai 

Güldü, aordum: 
- Neye gii)dün) 

Hiç aklıma bir fıkra geldi 
de ••• 

Hoe&nın karısı aözünü bitirmiş. 
lacaklı gülmeye batlamıt- H 
pencerenin )>f'.rdeli arkaaında 
leomif, aeyrcdermi,. Alı.ca 
güldüğünü görünce dayana 
perdeyi ara:!lyıp başını uutmıı: Hele anlat şu fıkrayı. 

Anlattı: 

uNasrettin Hocanın alncnklııı 
kapıya ~elmiş, kapıyı Hocanın ka
nsı açmış. Alacaklı: 

- Hoca nerede? 

Demiş, kadın Hocanın evde ol
duğunu gizlemiş. 

- Sokağa çıkh, diye cevab ver
miş, aen ıılucağını istemeye geldin 

....:_ Peşin parayı duyunca nasıl 
yüzün giiler, demif.ıt 

Balıkçı bir kere daha giildü: 
- Gene ne gülüyorsun? 
- Hiç ••• 
Ben de güldüm: 
- Buz bulncııieın1Z1 müjde) 

ce nasıl da yüzünüz giiler. 

r:J .twut .iJul.iUı 

[ Bunıan bff yor mu idiniz ? j ---Saksı içinde yetiştirilen 
meş2ler 

Japonya
da evlerde sak· 
ıı içinde yetiş
tirilen cüce me-
teler vardır. Bu 
meşeler foz] bü 
yümezler, fakat 
vapraklan bü -
yük meşelerin yaprnkları kadnr 
yük olur. 

~ 

bü-

Volkanl:rm buharını 
kaçırmamak mümkün o:sa 

Diz kapağındaki insan 
resimleri 

Avrupa har -
lannda numara 
yapan bir Ruı 
kızının, numa -
Tnsı diz kapak
larım aeyjrci)e-
re göstermek -
ten ibarettir. Du 
kızın diz kapalc-
1 rı gergin oldu-
~u zaman her 
hangi bir insa -
nın diz kapağı -
na benzemek -
tedir. F alcat dik rnahvedil.-n ·, olduklarına hükmedi-

1 

adındıı bir film çevirdi. 
lehilir. Günden güne .şöhret bulan bn .san. 

Bardiyndnki garııiz.ona gelince atkdr 1933 senC.!inde Belcikndcıki ma- turunca, deıiler 
bunun hır il~ iki tümen derecesinde den ameleleri hayatı hakkında Bo.. o tarzda buru -
•im.,, mümkündü,. Ancak bu tü- Mııge ndmdn bir flhn c:evınn;şt;. Bn '"' k;, he. d;z 

durup diz ka -
paklarım buruı-

S;t'B' ••zc •ümenltl m;d;,. yoba mm tı.>wt memıeteuerde cöstenı - kooniimda b;. .ı dı akrrani .- Scllum muharebele- memlştir • b 
rı.n en ·açıp &rdiyaya ıııwınonlarla . . "• ınsan aşı resmı 
h>zzo> Bn•diva muh 1 zı. • d "ha 1034 ..... ,,.,. Zu.dene ad>nda bir LJ,,de.ollo ve To•kan yana< meyd..., ç.&u. 
ret midir) Bu henüz' m rp and ıw·ı- büyük film dahs çevlrmi~ir. Bu ~~- d!l:- bir an.'ınes;: Çin çocnklan L~ Mrden iıtil:Jal m3rıJannı dag·lanndan çıkan buharı toplamak ~ d . r k . ' n um cgı - filınd H 'Jand J l ~ · k .rıunuı 06"" • • klül d ....,.. ır. ra nt c1ir adedile silah Vt>aair ı e o. a 

1 
arm nıze arşı söylüyorlar. Bu mnrşın ısını <cGö - r.r maqııı ır mümkün olabiheydi, bu buhar kuv-aded!erin~ gfüe 9_ Birincikônundon •zell mftcadeleı .. ı mOkemmel ..,,. ... , Holivuddo en ... olnrok çenamıye Rito Johnson; Lew ...,.,..,, v.,..inia ••dWnden elde •• m.bilecek elek - H"ndisfan'a Çin'n nUfuSI 

4 lıı:ın~ı\::anun tanhinc, yani Sidi ~nlandınlıyordu . Bn filmin ~fih!m başlanan filmler hakkında okuyuen- Grey. ı trikle Pız" ~ "chri ve civarını elek - Çini H' d' üfu d Barranıden &rdiyn}n kadar su"'t*n bir kısmını ~eşkil ~_den, sedJerın. ~ lnrımıza malftmat verelim: Diğeri de ıudur: .. ,. e, ın ıatanın ., su ÜnJ'll-h b 1 ı " ıpanmn• bfitu- d nvıııda gen•c: b r Dul m'kle aydınlatm k mümkün olabi - da mevcud inaanlann hemen he -mu ııre e er taly"nlarn b"ırro'- .... ı n u .,.. .., ' 1 1 - Guhzel ve tipik bir s:m'atkfı.r ey. k 
.. " ~ 1 l""ka d t ilmin ı.... lO il .. el A l" d" men yansını teıJUJ etmektedir, amyon, tank, otomobil, mühim- n <\ uyan ırm~ ı.. olan Katherine Hepburn büyük bir Bu 1 · '"'"9 ro n gıız un .~;,_: __ ··-··--·---·---·-····· .. ··-·---------mat ve erzaktan d Bu mnvaffakfyetıı C$er!erden sonra film evirmiye b"'",am·..+.r Bu fılmin Sothem yapma.ktadır. Erkek başrolü 

ve seferber ltalyan tü 1 'nd merı aya geç 1
• 'a _nre ,,., .e- Lsmi: cThe Philadelphiaıı dır. R r oung ..... ..- &.. ' -altı d d" h . meıı crı en sinde tanınmış Amerıkan mubamr. tır. , ~ \\(. -

maa a onun seyyar A "k t• Bil-h 1""6 sen ç ~ "'11"' • obe t. y tarafı-"an vupııaea'- ~ ~j 
1 • • >ne mu ak;.,ok mette mal Jer'nden Hemingway ne b~likle ı., Bu san'atkAr lakdben ık; .e•>0den. 1 G N 1\\1 L lf SL E R 

o İ.~bturd . . . . ı •• :,,,.,.. •. ..,:.." aTdetindc ı.. •• ,; beri hi• b" mm çevirmem" idi. Bu Holivudda gr"p sa g·nı ),' u -· --· • 
•. ya • "": lngohz hobe.ı.,,,.. doh"ll ha><>;ne dai>' bilyiik b1' film anıda B<odway'de tiyat<oda rol al • Arnerikodan olman bab<rlue göre - • ~~~ _ _ ~orb. Yrıj mılyon asker kuvvetin- vür.t:de getirdi. mıştı. Güzel Katherine Hcpburn'un H.olivud ve civarında Şiddetli bir grip -

,.:'k " ta f•n onlu•u vanno~ Bu 1 1937 senesi n;bayet;nde de ç;ne bu filindekl partonerıerı: Meılm -uu hfi•üm stlnnektedi>'. u ıP yıl S8VİRtikten 80Dra.. 
tek ab:ııtakrıben 25 ltnlvan !.:im~~e ı gftti. Derin tetkiklerden sonra ve san'atklir James St.ewnrt ile ~~ıınd San'at.Jctırlardan bir çoğu gripe t.U- y 'T nı h "b eder. 2 5 halyan tumenının ç·n·n fevknlftde nüfus ke.~fetine tel-j Young'dur. Bu büyük !amin reji.SOrlfi- tulmuşlardır. Bu yüzden stüdyolarda J.i~d~:.1 M~cvcu~u takri~en .3.00 bin U:~ etmek üzere çevird~i filme .,400 ğünü meşhur .san'atidi.r Oeorge CU- çe~te oıan filmler yüzüstü kal.. 
300 hini tebaki. 200 b~ kışı ?e ?u milyon. adını vcrdJ. «400 milyon. kor deruhde eylemiştir. m~tır. 
rn .. tl""r· n nı_enzıl vcsarre gen hız- allUade bir macera rılmi de~ildlr. 2 - Meşhur muharrlI" Nöel cowı:z-~ FUm kumpanyaları telA.ş içinde buo1anla;~~rHb~t karakollara mell,!ur Bir milletin i.rtiklAU uğrunda yap_ «Bitter Sıveetıı adında ve çok buyu~ lunmaktadırlar. San'atkA.rlann sıh -
ise Carb ·T Eie; bu rnkaml~.r dognı tığı fedakfırhklar. en nfalr tefeniia._ bir muvaffnkiyst lmzanmlf olnn e.sen hntlcrini liı.yıkı vechile korumak içın 
19 kad I nıbıusn~da ~ugun daha ta kadar bu filmde eanlanchn!mıştır. !ilme çekilmektedir. Bu filmde b~ kumpanyalar çok sıkı sıhbt tedbirler ı·:r ar tnlvn'1 tumenı b~lunınalı: Birçok müşktilata rağmen, mas - roller meşhur snn'atkllr Ncson Eddy almışlardır. Tu:~ıh. Bunlardan azıı_:nı 5 :<ı ~ı raftan çekinmemiş, Pt'k çok gayretler ile J'canette Macdonald tarafından, Gripi hafit geçiren san'atkCı.rlar o1-

Ke§anda oturan erkek okuyucu mı için eşref saatinin hulUI etmesini mi 
N. J. haksız mı, haksız. . bekliyecelti~ 

Bir genç kızla sevi~İıJ. üç sene Aziz çocuğum,. kendi keodini 
müddetle dostluğun müsaade etti - aldatma, SCYgiaİnjn tiddetindro au
ği hudud dahilinde konuşmuş, sonra ı hoı olan RC~ lamı bile dUC"JaJJ.n 
icab etmiş, genç kı:ı: lstanbula gel - için~c . d~~a ne vaki·tw. evlenilecflii 
rniş. fakat gelirken sö.ı vermiş, onu sualı g~~~ır. BeJdedıgı olur, çok 

Pa"lni.: ududund.ı ve snh~I ve d~_hıl neticesinde vücude getirilmiştir. yapılacaktır. duğu gibi ağır geÇil"enler de vardır. 
ita! a lnlarındu bı:lun~ugunk gore Film biraz gelişi ~zeı çekilmiş ol_ Holivud sinema maha.rıli bu filme Bunlar meyanmdıı Greta Garbo, nıa;n nkann kenle? ~;rdı~ayı 1 ·u~taI- makln -beraber mükemmel bir ~.9er büyük bir ehemmiyet dtfeylemekt.cdir. Shirley, Norma Shearer, Eleanor Po -
m"k ·1c ?~aca · h tu,menbenl bo -1 &aV1lmaktadır Bu filmin rejisörü w s Vnn Dyke'dir. 1 wcll, Clark Gable, R.obert Younc, He-

k Y 1 d ı. ., bekled.igı olur, fakat bu, eberiya unutmıyaca tır. anız ara an uıı- ı..· b -'· L· d"lin" b" d 
L d · b oır a~&a1nı. uır mua ı a. ır a-mem ne .. a ar zaman g,.çınce ay h h _ li · . L · -ı d w . . d' _ • • • J n eves ıını uwanıa 1fJ açın u. 

... ı tıza eder ve un ıır o o • · · · ı 
kifavct d d" Filmin spikerliğini meşhur film San'atk~r Pauı Lukas dahi bu filmde' dy Lamarr vardır. 

e er ı - -k iml' Shi l . •A-fnc-·ı· ı · S"d" B · b san'atktm ırFrederik Mars. yapm••br rol yapac:ıktır. Kuçu ve sev ı rey grıpı.cı.ı ı 12'" enn .. ı ı nrrnnı cenu ..,, · -k ,, h 
1
. ılm t Bi ay kad"" "isti doğu rJ k' f ı d ah H ı· d · ~ baş d 3 - Halen Holivuddtı iki büyu uım ayı sars ış ır. r ..... _ hnsh~~: a 

1 

•• ta .v2!.n or ııg ına o IVU fy •n a ikmal edilmek üzeredir. Bunlardcnf rahat edecektir. 

N. J. ogre~mış kı, bu genç kız s - Bulduğu dakikada. geDe ihtiyat 
!~nbul~a m~anlnnmıştır, e,•lenmek knydile aöyliyeyim, ekseriya sev8isi 
uzeredır. dudakta olanı unutur, kcl"disine ey. 

Evet hikayeyi, şikuyeti okudum, lcnmc memurunun odasını göatuen 

ki .. n 9 Bı:ıncıl-anu~ snbnhı va- Te~rini.sani ve Kfinunuevve1 nylan biri: ~asen çok nazlı olan Greta Gnrbo, 
... 

01ldu~'!na. P.~kr: Bnrdıkyndn:n sulh~- içdnde HoJivudda büyük bir faaliyet Golden Fleecing'dir. Bn fllmde rol I grı'pten sonra. dn.ha tazl::ı titizlenmiş -•u o an ;, ıncı ununn R nr ta :n- · 
bt-n 24 - ._.. B -dd t göze çarpmıştır. almış olan san'atkdrlar şunlardır: tir. 

şimdi soruyorum: yenisinin koluna girer. 
- Pck:i bu genç kız nişanlanmn- Bence haklıdır ve mijaaade ed•-

yıp ta, evlenm.-yip de, kendisile üç sen söyliyeyizn. bunu böyle yapma. 
sene m~temadjyen boş val:itle:ini r yan budaladır. ~un gPçmı ... ır. u mu e 

7.arhnda n~l:eri kıt'alar yayn olarak eSu,n Pos1.a:.run edebi romıını: 55 
tnl riben 4'00 Km. kntedf'lıilrceklı-ri 
için. e~cr yuknrıdıı. bildirdiğimiz 12: 
13 İtalyan tüm!"ni Bingazi bölge
sinde mevcud idiy .eler, hunların 
Bardiyonın sukutundan çok daha 
evvel Tobrı1kta toplanmalnrı ve 
Bnrdiynyı kurtarmaları iktıza eder
di. Çünkü Bardiyanın Tobruka me
aafesi yalnıL 12 O ve Bingazire u
~aklığı yalnız 500:550 Km. dir. 

Demek oluyor lı:i, bahis mevzuu 
olan l 2: 1 3 tiimenin büyük l:ısmı ya 
asla mevcud değildir veyahud büs
bütün ga:-hdıı, yani Trablus mınta
ka.sile T unııs hudud bölge.sindedir
ler. Fnkat buna da al:ıi erdirilemez. 
Çünkü ftalyanlann Mısır seferini 
Yalnız 6 tümenle yapmağn kalkış
ını~ olmalan ik~":zn ediyor ki bu ya1-
Et2: gnnet değil. bir cinnet olurrlu. 
b· hasıl deme:C oluyor ki ortada ne 
dır Yarım rnill·onluı· Grannni or
l'\ıtıau ve ne de ciddi hir MIEır tnllT
~l~ Yoktu! Yalnll.: kocrumm bir 1-
la ~an blöfli ''ardı! O da. Sidı Bar
cf· lllde, Bukbukt'l, Sdlumda ve şim-
4,'~te Bardiynda mey<İann çıkarak 
~L olduğu mukahele ve ce:r:nyı 

'll'ltı~ttn. H. F.mir Erki!et 

Aş~lo 
Oynanmaz! 

Nakleden: llluazzez Tahs"n Berkand 
Artık, fıastan<-ye her gidi{inde gö - Halide Hanımın arzusunu yerine 
türdüğü kucak kucak çiçeğin mer • getinneğe mecbursun. 
hametsizce ahldığını gönniyecekti. - Onun lınsta oğlunun jstirnha • 
Bundan böyle kendisi bizzat koca- tini düşüneceği tabiidir. Ne kadar 
sile meşgul olncnktı. Bu sevinçle ı İyi bir otel olursa olsun, nekahat 
sandıkların, çantaların adedi git • d~vrini geçir_:n bir insanın kendi e-
'k t du Mediha Hanımın vmde buldugu rahatı orada bula -ti çe ar ıyor • w • • 

_,L 1 · bugün h.iç kur etmiyor • mıyacagı pek aşikardır. 
nasıı:ıat en K · ·· k · · d - ızım, !enı uzme ıstemıyo • 

u. . d" erede yerlr--§e· rum amma, fikrimce bu kadar fazla 
- Oraya ~ı ıbnilcc ;n n c_yed eşya götürmek doğru değildir, ben .... · · h iız mıyorsu · ~ il ccgınız:ı en b k d e• _ sana sonradan yo arım. bi telde kalırsanız u a ar .., 

r 
0 

k ? - Olmru: anne, İcab ederse ora. 
yayı ne yap:ıca kııınl • k'"n da bir oda bulur, eşyalnnnu koya -_ Otelde 8 mnmıza ım a 
yoktur, Lübnnnlardo bir köşk tuta-

cağız. h 
_ Nereden biliyorsun) Bu u· 

susta karar verecek sen değilsin, 

nm. 

- Münasebetsiz bir düşünce bu: 
gel beni dini~. birknç çııntoyı hern· 
her al, mütebakisini icnb eclera. 

ben arkan~an yollanm. Suriye o 
kadar uzak bir yer değil. 

Annesinin makul sözleri nihayet 
g'.llebe etmiş, Nesrin yalnız iki san. 
dıkla üç valiz gôtürmeğc muva!a • 
icat etmişti. 

Öğleden sonra Meziyetle Sacide 
gediler. iki genç kız, mutlaka rıhtı· 
ma kadnr gidip Selimi görmek, genç 
evlileri uğurlamak istiyorlardı. Nes· 
rin. nrkadaslnnnm yanında mahcub 
düşmemek, kayınvnlidcsinin kendi • 
sine reva göreceği muarrıelderi ha -
riçten bir kimsenin görmesine ma . 
ni olmak için onfarın bu arzularını 
kabul etmedi. 

- Teşekkür ederim lcardc .. lerim, 
Eaknt Selim çok zayıftır. Hastane . 
den nhtıma kadar olan volda da 
pek çok yanılacaktır. Kendisini:ı 
ne kadar mağrur olduğunu h:Jirsi 
niz, hatta Hulkiye bil,., evvel,.eden 
veda edeer-k, son dakikada ba ka • 
sının kendi zafiyetini görmesini is -
temiyecek. Si7. gelira('nız çok hde . 
canlanaca~ını. aaabının büebi.iti.in 
bozularıo::ını biliyorum. Sizinle hu· 
rada vı~dala.,alım. Sevahatten dönüş 
size hemen haber verecciimi ve Se-

dolduran bay •<N. J.»nin e\ !enmck _ TEyzE 

limin şerefine burada aramızda File, sabırlı bir genç kadın ikame e
mükemmel bir eğlence tertib ede • decek miydi> Oyle bir kadın ki aa
ceğİmizj vadediyotum. de sevgi, sade tefkat, sade tebeı -

- Peki Nesrin, sen üzulme, i te- siim olsun: kar11l:ı ncağı ber müt-
diğin olsun. küle göğüs gerebik"Cek maddi ve 

İki arkadaşı da Ritıiktcn sonra mıınevi kuvvete 111ıhib ,,fsun ve her 
Nesrin vapura gitmek saatinin he • vnziyete sabırla tahammül f'debil • 
nüz gclmedii:ini dü~nerek odasına sin 1 

girdi. Bu uzun ve neticc:ü meçhul Genç kadın bu Y"Dİ hayatın ken
seyahnte çıkmadan evvel birkaç da· dM ictn ne ı..:oırlar giiç olacaRını dü
kikn yalnız kalmak, kendisine sa - şündiikçe, Selim için bu ırüçlüfe 
mimi olan ~alan orasında düşün· memnuniveıl,. 1.atla'lacağına dair o
mek İstiyo.rdu. ll'rı :,·rnarlı da o nisbette artıyordu. 

O müthiş facia g~cesinclen sonra 
bu odada ne ümidsiz ve karanlık Yalnız uzun bir aynlılc. df"VJ'aıi 

için gözlerile odasına veda ederken. günler yaşamıştı 1 Kah korku, kiih 
sevinç, kah nevmirfi nnla.,.1 birbirini dudakları ara~nndan, biliihtiyar, .. 
tnkib etmişti. Simdi nrhk bütiin bu sözler döküldü: 
hisleri arknda bırnknrnk V"nİ bir hn· - Allahım ~ bana yardım ... 
yata doğru yürüyeeekti. Bu v<-ni ha- sen l:ınna kuvvet -..eri 
yatın kendisin hnımJ dığm"' şiiphe * 
etmediği nmr vükii tııo:ıvarnlc kuv - Fransız bandıralı muhteşem. im 
veti bulacak mıydı? Karşıhı'1aenğı yolcu vapuru birkeç sa~ttenb;rı Ca
bütün hakaretlere sikline~ ve tebcs·ı Jata rıhtımı.na ya~atnu, 'bekliyor~ 
sümle mukn.bf"le etmel:e, t!lın bir fe- Yolcular bn•er ilci,eı- ıurma merdı -
rngati nefı!'!le valnız ve valnız koca- VC'ndcn yukan çıkıyorlar, pasapo,... 
smı düşünmeğe m~v~ffak . olacak/ lannı _n;emura gösterip lcamarala -
mıydı~ Hırçın Nt"Srını eb ... ~ıven Is- rına gmyorlardı. 
tanbula 2ömerck verine talı. müs - (Aılmsa vu) 
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{Memle~et abe leri) 1 Garib tetkikler 
Adan ada 

Çiftçinin elindeki 
çiğidler çürümek 

tehlikesinde 

1 Manisada çiftçiye 
tohumluk tevzii 

Göçmenlere de tohumluk buğday verilmesi 
Adana (Husua) - Son günle:r- k l h ld ı· fid d "" hl k He öniimüu atiratle çaresinin ol'OID- arar aş n ı, aynca ımon anı agı aca 

anası lazım gden bir mesel'1 ~ 
tır. Çiftç.niin dinde buhm. çiğM -
1erin tehlikeye düpnÜf obnası. 

Çırçrr fabrikalanndan pamuktan 
~lımf yüz biıalerce kilo çiğid fer
.n:ıentasyon neticeafnde çiirömdt teh 
l.ik.emle karoı kıuşıya bulunmakta -
w. 

Yai fabrikalan im.fi depolan ol
ınadtklannı ileri sfi rerek son g\in)mı-

müba yaalanm o.zaltm~!ardır. 
Maamafih bütiln Enbrikalann taın 
nmdrmanla çnlıştıklannı ve ihtiyao.
Ian olan çiğidi aldık.la~ dahi fay. 
zet.dt açıkta 20,000 tona yakm biT 
~d kalacakbr. Bu kadftT mühim 
bir etok ne olacaktu~ 

Diğ~r tnnaftan çiftçiler çı'ğide fiat 
ol!ma.k tcabit edilen 4,5 lrnnı§Un 
bügün çok dun bir fiat oldulan -
dan oı"ldiyet etmektedirler. Çiğldc 
l>u fiat teshit edildiği zaman çlğid 
yağının lcilosu .. () oJduX..., helbnki 

l 

buı:;lıı 60 a yUkeclmi, t;u bulunduğu Manisa iizüm sergilerinden biri 
kide çiftçiden çiğidin hl\la 4,S lı:mir (Hususi) - Manisadan aı. net Vekaletinden vilayete bildiril -
hruttan alındı~ ileri aür~mekte - dıiım malumata gfire bu yıl Zi- miftir. 
dir. ntat Vekileti, Mania vilayetiııdeki Bahçecilere dajltılacak fidanlar 

Cöriifüyor lci, genle mcvcud eto- ımıhtaç çiftçilere verilmek üzere Maniıııadaki Amerikan asma fi • 
hn d6ftllek üzere olduğu telılike 291 5 toll toltumluk buğday tahsis danlığında bu ytl bir milyondan 
ve gerekse c;iğid fiatlnn ehemmiyet- etmiştir. fazla köklü Amerikan asma çubl!_ğu 
le ve süratle nazarı itibara alınacak Bunun 200 tonu E~e, 1 00 

.. --7 yetittirilmiftiT. Bunlann toprakla -
birer meeefe h"linde önümüze çık - tonu Kulaya, 50 tonu Alatchire, rile birlikte ııökiilmesine ve tevzi e
maktadırlar. AIA.kadarfann dem.l 250 tonu Salt.'bliye, 300 tonu Tur- dilmek üzere hazırbnmasına bat _ 
hare.kete geçerek 1'2.ım gden ted- cud}tıya, l 00 tonu Akhisam, 100 lanmı~br. 
birleri alacalrlannı umuvoruz. tonu Krrk.ağnca, 165 tonu Somaya, 

1-------------J .. h .. ~~-

D ile k le r 
i • tiyaçlar 

İzmitin giderilmesi 18.zım 
gelen 6 derdi 

İzmitten yazılıyor: İzmitin §U 

altı derdi üzerinde durulması 

beklenir: 
1 - İzmitin ortasında, Gazi 

baba mezarlığı kaldırılmış, fa.. 
kat buranın tesviyesi yapılma -
mı.gtır. Şim-0.i, şehrin en işlek bir 
yerinde büyük çukurlar olduğu 
gibi durmaktadır. 

2 - Mahalle aralarında ve 
caddelerde temizlik işleri gevşe. 

~tir. Yağmur ya~dığı zaman
lar çamur, derya halini almak.. 
tadır. 

3 - Kömür derdine. tam bir 
deva buluname.mı.gtır. 

4 - Gündüz elektrik cereyan. 
lan ke.sllmekte ve ticari bayat, 
bu aebeble hıza.lar göstermek.. 
tedir. 

5 - İhtiklrla tam ve fümullü 
bir mücadele yapılmamaktadır. 

6 - İzmit, ile İ.stanbul ara -
sındaki vapur seferleri durınut
tur. İzmit ve İnanbul ile mu.. 
vasallisı deniz yolu ile obn kör
fezin k&TŞı balkı bu vaziyetAn 
~enmesini istemektedirler. 

Yurdda ilk olarak 
spor teşkilatı 

kuran köy 100 tonu Derniıooi lcazalanna, mü- Mezk\lr fidanlar, Ege mıntaka -
Bir kadın bir babnda t81.kisi de Manisa merkezi çiftçi - smdaki bağcılnra tanesi on pamdan Adana (Hu.susl) - Geçen Çarşa.m_ 

satılacaktır. ba günü •ehrimtze baıo.1ı İncirlik k0-·· .. k doO rdu ferine tahm edilmiftir.. .. ır UÇ ÇOCU U Diğer taraftan İzmir - Mersinli yünde, Türkiyede ilk olarak köy spor 
Simd:i)"e ka4iar Turgudlu, Eşme., 1 d bu l d 

Gilmtiılıacıköy. (Hmuet) _ K. Kıdııı., Gördes. Akhisar ve Al~ _ fidan ığm a Y1 7 bin a ed üç te.şkilAtı kurulmUJtur. 
a.nızın Balıktı ~yünde Sechk. ka- !ıh ·kazalan mlistahaillerine tama _ yapraklı limon fidanı yetiftirilmit - Bölge B. T. müdürü Rıza Salih sa. 
Dıtı Satılnuı pyri tabit bir sebdiiizı . men tevziat yap1lmıttır. Diier .ka _ tir. ray köye giderek ~kkllliln ~ılışın
arazı dolayuıi\e hükOmet doltıola zalara aid ten:iat bu hafta :...:-ıe Ziraat Vekaleti, bu eene Bornova da. bttlumnuş ve köy ~çlerae bir ko.. 
ılL _l.o__ Canlı --:_:t_:_ ıyuıu ziraıtt arazisinden mühim bir lusrnı- nuşma yapmıştır. 
~ ora muayene ""''·•uu..... aona ereeelı.tir. 1 ~ ı 
-.e ikiz oldırğu tctbis edilerek b.. nın imon r..dan ığı haline ihağ e - 60 mükellef genQ, Pazar gününden 

'ye ebesinin nezaretine terltedilea ~e v~ ~mluldar dilmesini münuib görmüş ve Mer- itibaren b\lfı.il c;al.ışrn&lara ba§lıya _ 
S..blmış geçe.'\ gÜn biriai kız, ikisi er 32-42 aayılı kanuna göre göç- ainli fidanlığında yetiştirilen limon cak.lardır. 
kek olmak üzere üç çocuk dün,... menlere tevzi olunmak Üzere Mene- fidanlanndan bet bininin Bornova İdare heyeti, fU şekilde t*kkül 
ya gctirmiıtir. Çocu.ldarden iki """ mene 9900 kilo, Sergamaya l 2600, ziraat mektebi emrine verilmesini etmiştir: Ba.tkan: Öğretmen Niyazi 
kek dört saat yqadıktan sonra öl- Bayındıra da 9000 kilo tolwmluk emretmiştir. Oüdüllüotlu, Yurt müdafaa i;mjrj : 
miiflerdir, kız yavru yapmakta<ln. bttid•Y gi>nderil~si için Ziraat Mütebalci ilci bin limon fiılenı İz- Karakol k. onOO.,ı Mehmed Güven, 

Çoeukların üçü de gayet ufak S.nkaa umwu müdtidtiğüoe emir mir vi1ayeti emrine v•rilecelt ve hah Asa: H~ Ka.r.s. 
ceeamettedirler ve her uzuvları ta- verildiği Sıhhat ve içtimai Muavc - çe sahiblerine dağıtılacaktır. Köylerde yapılacak teşkilf.t ilk de.. 
aamdır. Her birisi. bin alhşa.I yüz fa bura.da kuruld\1'und&n İncirlik 

&'eJmitlerdir. Bu sıklet normal c ) köyünü. bu birinciliğinden ötürü teb.. 
nevzadın üçte birinden biraz Bursa Merinosspor gençlerinin temsilleri rik eder, idare beyettne bap.nlar di-
Jır. Y a~makta olan 1600 

pmlık küçük lazın sıhhl vaziyeti 
b+cfu. 

General Kazım Dirik'in 
teft işleri 

leriz. 

Uzun köprüde orta okul 
kurma ve koruma 
heyetinin faaliyeti · 

(Baştarafı 2 nei sayfada) 1 Şimdiki harb, balıklar Üzerindıl. 
fm& yapmaiJ ideta bir zevk bilir - geçen harbe nazaran daha tahril>
ler. Hattfı bu ağır topların ateş za- kar bir tesir yapıyor. Bu harbde, ~ 
manlarında bıle yuvalarını lerket - kerlerin kullandıkları «mÜtcvazu d 
me~zin filozofça, bunlann faali - bombalanndan maada, tayyare bom 
yetim seyreden kuşlar bulunmakta- balan, deniz bombalan, mayn!er.. 
dır. hava torpilleri, cinıı cins torpillCT, 

Fakat harbkr esnasında, «cephe balı.klara pek fazla zarar yeriyor. 
gerisinde kit . k~şlar, ~e?di~erini ade- Fakat denizin içinde yaşıyaa 
ta .. ce~hede ımışler gıb~ hıssede!ler.. mahlukata en fazla tesir yapan şq. 
ç:un~u, harbler dol."."yıs~le madJı ~a- benzin, petrol, ve torpillenmiş v.... 
zıyebn bozulm:'sı u.zerme, umurru - purlann batışından sonra denizia 
yetle halkta, eti y~nıl~ kuşları avla- üzerinde yüzen cins cins yağlarda. 
mak hus~sunda bır alaka peyda o - Bilhaıısa petrol gemilerinin hahfl. 
lur. Tabıf bu hal bu kuşları fena deniz hayvanlarına pek feci bir tet.k 
halde mutazarrır eder. Böyle za -
manlarda, senenin muayyen mev -
simlerindc kuşlan avlamamak hu -
susundaki nizamah da kimse dinle
mez olur. 

Son harb, serçenin üzerinde de 
tuhaf bir tesir yapmıştır. Malum ol
duğu üzere ~birlerde otomobiller 
arabalann yerine kaim olduğu nis -
bette serçeler köylere hicret etmek 
mecburiyetinde kalmı~lardı. Çünkü 
otomobiller, arsba beygirleri gibi 
arpa ile beslenmezler; benzin kul -
lanırlar. Fakat birçok yerlerde ben
zinsizlik dolayısile tekrar araba.la -
nn ortaya çıianası üzerine, beygir -
lerin aziz dostu olan aerç.eler de, 
tekrar ,ehirlere dönmeğe başlamıı 
bulunuyorlar.. .Şimdi artık Parisin, 
Seriinin asfaltları üzerinde zıp zıp 
zıplıyan serçeleri görmek, kimsenin 
tuhafına gitmiyor. 

* l 9 l 4-191 8 Diinya Harbi bahk 
avcılığında büyük yenilikler vikude 
getirmi~tir. Balıkları bombalarla av
lamak U11ulünü ilk. keşfedenler, mu
harib ordulara mensub Mkerlerdir. 

Terhisten sonra beraberlerinde 
<Chatıra olarak>1 biTkaç bomba ile 
dönen askerler, derhal. memleketin 
en ücra kötclerine kadar, bomba ile 
balık avlamak mmlünü tamim et -
tiler. Bunun neticesindt!, balık av -
cılığl, her tarafta kütlevi bir hal al
dı. Bu keyfiyet, balık nesli üzerinde 
pek tahribU.r bh- tesir yaptı. 

yapıyor. 

Petrol balıklardan ve diğer denis 
hayvanlarından maada, marti gibi 
deniz lrualarına da fena ve mu:ar 
bir tesir yapıyor. 

Denizcilerin ifadesine göre, harb
lerde martinin çok müsbet bir tesm 
görülmekte imi~. MalCim olduğu (i.. 

zere martiler, suyun sathında yü -
zen her cismin ctTafında, bu me -
yanda, denizin sathında yüzen «sel'
eerİ» maynlerin etrafında uçuştuk -
lan için. ha vaziyetten istifade ede
rek maynleri \ceşfedip imhıı etmek 
mümkün bir hal almakta imiş. B 
suretle martiler, ~emileri tehlikedea 
haberdar etmek gibi müsbet bir it 
yapmış oluyorlar. 

Son zamanlarda dünya matbı.
tında, kahramanlık gösteren hay -
vanlar hakkında çok dikkate dei
hazı yazılar inti~ar etti. Bunlard .. 
en meıhuru «Ll\ Kloş.11 ismindeki 1* 
Fransız köpeğidir. 

«La Kloş», 1CMeknen ismind. 
ki bir Fransrz vapurunun ateşçisi .. 
aid bir köpektir. uMelcnen vapwt1 
torpilleperek battığı zaman vapuna 
ateşçisi de boğulmak üzere imif. 
Fakat tam bu esnada köpeği La 
Klot imdadına yetitmiş. Sahibini. 
ceketinden vak.aladığı gibi onu saa
lerce yüzdürmüş ve nihayet. orad .. 
geçen bir vapur Ler ikmni de ktn"
tarmıı. 

*** Hergü'n iki kavgacı kendilerini 
(Baştaralı % net IJ&7fada) ayırmak isf yen adamı 

tllk.ım yeni fikir uruıurlarile k.arıınr- bıçakla yaraladılar 
mış ve ayni felsefeyi, farkındcl ola- Uzunçar'1da, Zülüfdar hanında 
rak. veya olmıyaıak, başka bir ıe- oturan Hasan Yılmaz adında bid 
kilde ifade veya cxtauvvurı> etını~ evvelki gece geç vakit Uzun~ 
tir. Hakikat veya hadise. Bergıon caddesinden geçerken. iki meçhul 
için de bir anlama meselesi değil, phsın birbirleril(' döviiştüklenm 
bir sezme mesclCE.idir, bir sofu için gÖrmÜJ ve ayınn!-k için de aralan
de. Su kadar ki ıofo, bu sistemi bir na girmqtir. Fak.at hu müdahala 
başka tarzda, Bergs9n da bir baıka her iki kuı:acıyt kızdırmı1. bu _. 
tarzda ifade ederler. fer bir olup kendilerinı ayırmak i.

İ,te, bugün ileri bir yaşta vefat tiyen Hannı dövmcğe başlamıtta..
etıniı olan Bergson böyle bir feyle- dır. 
sof oldu. Fakat, ne e~kiyi yeni ha- Bu beklenmedi.k vaziyet karşı•~ 
yata intibak edebilecek bir ruh il~ da Haaaıı da mukabt·lede bulun
canlandıramadığı, ne de asrın yenı l1l1J1' ve ltısa bir uman ıonra da İl 
ihtiyaçlarını izah ve ifade edeme- büyüyerek ~iddctli bir mücadele 
dii'i için, hayatta herhangi bir tesir halini almr1tır. 

Edirne (Hususi) - Umumi Miifet
~ General Ktı.zmı Dirik bugün ötle.. 
den enel yanlarında maarif milşa""'
ri Fikir Erdem olduğu halde bölge 
Sanatıla!" okulunu zjyaret ve tertJı 

etmişler ve tetklkleroe bulunmu§lar. 
dır. 

yapmaksızın göçüp gitti. Halbuki, Bu "ırada mı-çhul kavga-:ılardttll 
yaşadığı aım, makine, motör, hare- biri Hasanın kollarını tutmu,, öteld 
ket ve yapma asrıdır, «kelimeıı asrı de bıçağını çekerek 7avtıllıyı VÜC'9-

Uzunltöprü (Huau.!!) - Evvelki gün deiill Bergson, yeni yeni kelime- dünün iki ycrind~n a~ır surette ya-
şehrimi2e geldiklerini bUdirdi1i111 lerlc ~ki anlayışlara yeni yeni liba.a- ralam!fhr. 

Kırklareli C.H.P. kongresi 

Trakya umuml miltettişJ.iti maarifi lar işlemeic çalışuken, <ızeka par- Hasanın feryadın:ı koı.an mem°"'" 
müşaviri FA.kir Erdem Edirne mat.ri! maklann ucundadırn diyen yeni lar, ifade vercmiyecek hir hol le e>
mödürfi Yu.sut Cemil Ünerin işttrlki. Alman fel!Cfesi Fransız hududlan- lan yaralıyı C'errahpnşa hastanesiıM 
le c Orta okul kurma ve koruma 11 nın öte tarafınd:ı yeni bir teknik a- kaldınnışlarJn. V"k'ayı nıüteakll. 
heyetinde bir toplantı yapılmıştır. lemi yaratıyordu. Bergsonun, kendi firar eden meçhul knvga<"ılar za1:Ja... 
Kaymakamımızın da bulunduiu bu kendisi içine ÇQk katlanmış olan taca ara,tırılmaktııdır. 

Kırklareli (Hasusi) - Vi!~timiz 
c. H. Partisi tongreai kaaa murab • 
lıııaalarınııı t4~kile Pani müfetti,S.. Bumdan yuılı10t: Merioo.s fabri- retleri) pıye& par83U olarak Birinci
miz Kocaeli meb'usu Ragıp Akça va. kası temsil kolu Bursa ha1kına arka Ununun 21 ve 22 inci günü akşam. 

topls.ntıda orta okulun bir an evvel «Seziti» bu hareketten haberdar o- 1 ı 
kurulması için icabeden tedbirler lamadı; bu aoııiıt biraz da Fransız R A D Y o 
aluunlf ve bunun için de 5.500 lJra aezi~ir. İşliyen el<len, çalışan ma- ..._ _____________ _ 
taahhtid edilmiştir. k.ineden ve yürüyen hayattan ziya- SALI '1/11941 

lim' bısa A -...~ h ı _...._ ' .orta okul kuml6 ve koruma. bey. 
ıZ n AD\J. ~. n uznr a.""' ya - arkaya iki büyük eseri muvatra.ltiyet- ıaru yedi .. .;ızer k:.,;yi geçen davet.lilere .... ı_-.. ....,v n~..... &v 3.. ..,. eti dünden itibaren hummalı bir 

.,~ • ....,..... ..._. .ı vil....,et id.a.re heyetA le temsil etmi§tir. muvaftakiyetıe temsil edilm~tır · . 
reisliğ'ıne avukat Tahir Taner!, Halk Kı.sa bir zamanda temsil edilen . . . . · .. faa..lıyetıe l§e sanlm14tır. Aynı za -
evi re~liğine de eczacı Feridun Cici- (Devrim yoleulan> piyesini her akşam ı .~u pı.yes 28 ve 29 Bınncıkanun gu- manda 5.000 liralık bir piyango tertib 
otlu seçBmişlerdir. setaer yttz kiŞi o.lma.k üzere iki ak- n~ a~an-da tekrar büyük bir se. edilmesine karar verilmiş ve derhal 

şam Merinos kantin saloııuada 1800 yırcl tutlesi onünde temsil edüm!ttir. teşebbü.c;Jere girişil~r. 
Edir .. ..e inhisar4ar bqmüdürü ~i seyretmLt ve ~ pe& çok alkış. MerinoBluların, dekor ve kıyafet ba- Trakya umumi mü!etttşi general 

Edime <Husu.si) - Vılfıyetimiz in- lan.ıruttır. B'1 piyeıae halkınmnn gös_ kınımdan çok zengin olan bu eseri Klzım Dlrik:'in büyük himmet ve ir
hisarlar başmli.dürü Hüsnü Dereo~ltt terdlii fevkalade alllta yüMinden iki başarabilmeleri büyük bir muvaftaki- şatlarile Uzunköprü bu sene içinde 
Sa.ınsun inhtsarlar O&fmÜdürlfittjrıe aqem da Halkevi temsil aalonunda yettlr. en önde gelen ihtiyaçlarından biri _ 
tayin edamiş ve bu sabah ,ehrimiz - oynamıştır. ı Resim (Fermanlı deli) de rol alan nin ortadan kalkmıı.rnnı görerek hu-
411ıen ayrılmıştır. Bundan sonra CF'ermıuılı deli ~ temsil grupunu göstermektedir. dudsuz bir sevince gartolaca.ktır. 

Son Po•tanın nuıcera romanı: 84 

esta· 
111 ~e ENTELiCEHS SERV S• 

Maka baf.lnı eğerek arka<latına: 
- Azizem, dedi. Eğer ıen bu 

ök.aürüğü tedavi edemezsen bizimle 
~rabcr gel~mez.ıin. Ben hastalarla 
İt görüleceğine kail değilim ... 

Yüzü birdenbire aapaarı ke•ilmiı 
olan ltadm: 

- Merak etme, dedi. Ben İcab 
ettiii zaman derhal ke111dime gelir, 
clemir gibi olurum. 

yetil röı:lerinia ateşli parlaklığı 
birdenbire değ;'1Jli,, sönmüştü ... 

Vilfort bütün bu sözleri ve hal -
leri dik.katle ta.lcib ederken: 

- Bu kadın tüberkillozun had 
bir devrini ya.,yorl .. 

Diye dütündü. 
Saat on buc;.uitı ~cim~ ve kah

,,. birdeabire aiz,oa kadar dol • 

muıtu. 

Maka aaatine bakarak hemen he
aabı teeviye etti "'e ayağa kalkarak 
F oliberjer müdürile bir randevusu 
olduğunu ıöyledi. Bu randevu öte
kileri aevindim1if görü1tüyordu. 

Hepsi kalkblar. 
Polia mcmurlacı da kalktılar. 
Onlar birbirlerinde.a ayrılnkeo 

Labreche hemen yak.laıb: 
- Madamlar, mösyöler, dedi, 

bizimle beraber gelmenizi rica ede
rim. T abit itaat edccek.ainiz.. 

Serki birden: 
- İ7i amma aiz. •• 
Müf ettit alçak bU seal.: 
- Poial .. dedi. 
Dört arkadaş anuıada bu kelime 

b.aa ha,.ret, laem tıdA, ~adı.da. 

Bu davete itiraz edecek oldular. Fa
kat Labreche geride lca~n üç arka
daıHu gÖ•tcrdi. Onlar da yaklaılı -
lar. Müfetti.f: 

- Skandal çıkarmamak ıizin 
menfaatiniz iktiAaıdır. 

Dedikten aonra ıırup erkanını bir 
taksiye sewet:ti ve hepsi bırden 
merkeze doiru hareket ettiler. Vil -
fort arabada tam güzel aanşın ka
dının kartwna oturmuıtu. Arala -
nnda en sakin görünen de bu ka
dHt idi. Vilfort buradan soldaki ka
pıyt taruaud ~diyor, öbür tarafta o
turan Labreche ise aai kapıyı tutu
yordu. 

llk falkınl11t ıteçince Mado, 
Maks ve Serki iıi alaya vurmıya ve 
bir yanlışlığın kurbanı oldulclannı 
iJdiaya, m.eaelenin çabuk ortaya çı
kacağından emin olduklamu .öyle
miye baıladılar. 

Labrech.e de ayni auretle muka -
bele ederek babacan bir adam tavn 
aldı. 

Y alruz aarıtıo kadın it.ötede aa
k.io ve b.areketaz dunıyor, lSluürük 
yüzünden çök.en lıaWzliii izaleye 
çalıpyordu. 

Plumerot ııene eczanesine yollan· 
dı. 

Orfevre rıht!mında Labreche gru 
pun Üç tanesini müfettişlere teslim 
ederek sarışın kadını aldı. Bürosu
na götürdü. Orada Vilfort ile istic
vaba ba~ladı. 

Gene; kadın Alman olduğunu, 
yirmi ıekiz yatında ve liıilt artist 
bulunduğunu söyledi. Pasaportu 
yanında değildi. isminin Huget ol -
duğunu ilAve etti. Be.beJli ki bu 
müıtaar bir isimdi. 

Uzun zamandanberi çalıtımıyor. 
ııhhati yüzünden boı oturuyormuş. 
Labrcche sordu: 

- Peki. ne ile geçiniyorsunuz) 
Henüz bu ıualin cevabını bekle -

meden polis müfcttioi şu auali aoıdu: 
- Martın yirmi alhncı ~ünü aaat 

on yediye doğru ne yapıyordunuz) 
Genç kadın görünür bir aurette 

telaşa düştü ve kendisini zaptetmi
ye c;alıttığını belli eden bir ton ile: 

. - Vallahi. dedi. Pek lıatırlıya-
mıyorum. 

- Çantanızı botaltını:z. Y ahud 
bir kadın getirdim. üatüniri ua -
•nl .• 

de, bunlann gölgeleri demek. olan 8: Sa.at ayarı, 8.03: Ajans haberı.. 
'-elı'mcye ve söze kıymet veren · 8 18 Haf'f - ..... (Pl ) 8 45 · lif a. rı, . : ı mU211A. • , . • 

seziş 1 kadını, 12.30: Saat ayarı, 1%.33: Tür1ı:.. 
Eğer Bergwnun felsefesi orijinal çe plA.klar, 12.50: AjLns haberlelf. 

bir felsefe olduysa, bu, eski prk 13.05: Türkçe pHi.lt.lt.r, 13.20: K.anşJa 
sofularının çok iyi işledi',leri bir fcl- müzik (Pl.), 18: Saat ayan, 18.0I: 
sefeyi, veni kelımeler ve yeni .asa~- Cazband (Pl.), 18.30: Konuşma, 18 41! 
vurlarla yeni bir ııc-k.ildı: ifade etmıt Çiftçinin stna.ti, 19: Ml1zit_ 19.3': 
bulunmasındandır. Bunun haricin- Memleket saat ayan ve ajans habeS
de, Berg~onun yeni bir tnrafı yok.- leri, 19.4.5: Fasıl heyeti, 20.15: kadJe 
tur. 

- Fakat ... Efendim, neden lii -
zum görüyoraunuz) 

Vilfort ,eklinden fÜphelcndiği 
bu el çantasını almış, açmıya bat -
lamııtı. Jçinden altı milimetre, otuz 
beşlik bir rovelveı çıktı. 

Taharri memuru gözlerini kadına 
dikerek sert ve dik: 

- Bir dakika evvele !tadar ıüp
he içinde idim. Demek T urpied'yi 
bu silahla öldürdünüz ha) •. 

- Hayırl.. 
- Evet .•• 
- Aldanıyorsunuz. 
- $ahidler ıizi pek kat'i olarak 

te~his ettiler ve bize göıterdiler. 
- Onlar da aldanıyorlar. Beni 

başka birisine benzetmit olacaklar. 
Vilfort c:ir' etkarane bir yalan 

uy<lurdu : 
- Çantanızdan rövelveri çıka -

rırken yere bir kart düşünnüpünüz, 
buna ne dersiniz) 

Bu iddianın tamamile uydurma 
olduğu, belki sesasen böyle bir kar
tı da mevcud olmadıiı halde kadın 
f&tuda. Bu.bütün •Hırdı. 

(Arbaı nr) 

gazetesi, 20.45: Müzik, 21.30 : Kon• 
ma.. 21.45: Radyo salon orkestnııllt 

22.30: Saat ayarı, ajans haberi• 
borsa, 211.45: Radyo salon orkestrus. 
23: Dans müziği CPl.) . 

Ankara borsası 
8/ 1/l!Mtl açılıf - kapanı.ş tiatları 

ÇEKLER 

Açıllı 

Londra 1 Sterlin 
New-Yorlı: 100 Dolar 
Cenevre 100 isvıo. P'r. 
Atlna 100 Drahml 
Bofya 100 Leva 
Madrid 100 Peçeta 
Belgrad 100 Dinar 
Yok.ohama 100 Yen 

ff ltapanJ.f 
5.24 

132.20 
29.68'11 
0.99'rl 
1.6m 

1293'11 

c• ~•· '">olm 100 İsveç P'r. 

S.171 
31.lsıl 
Sl.005 
23.10 Altla 

i::Sbam •~ tahvilat 

Erg&D.l 
Sıvaa..Erzurum ı 
Sıvas.Enurum 5 
Sıvas..Rrzuruın 'r 
lırlerkfıs Bankaa• petirı 

19.'19 
1uı 

19.lt 
11.ıt 

109.58 



7 lk:ndkinan 

il izler T obruk 
ınıntakasına 
y k ·aşıy rlar 

(Baştıuıah l inci s:ı7f ada) 

Buyuk ·hava 
korunma deneme
leri hazırlıkları 

lanmı~r. J lele faaliyeti devam etmektedir. 
Bardiya naad alındı? 

Kahire, 6 ( A.A.) - Ortaııerk 
umumi karargahının dün akfam 
ıınrrl'dilen fevkalade teblığ.i: 

Alarm işareti verilir venhnez e
ldblerde çalı~crıklar hemen vazife
leri başına gideceklerdir. 

1 ıbynda mfihim Ilardivn fiuü, 
• nyalıl!lr tarnf:ından -temam.ile 

1 ~dilmi~tir. 1t11lynn gıırnfaonu, 
n tamRmilı.- te~l;m olmu§ttıT. 

n•n bütün tec.hizatı ve harb 
•' rneei, elimize dtl•müştür. B:ır· 
va i"ki ftalvan g-amizonu bıman

r.en ... rar Rf'?"l\'on:roli, aytıc-ıı 
"'nerıtl ve dahtt birçuk yüksek 

•Birler nrl\Slndn ~ır. 
,J V hire, t) (AA.) - Bardiya-

1 i İmparatorl•ık l:uvvt'tlt:ri nc.r
i dr buhımın R'>yter ajansının hu-

rnuhahiri bildnivnr: 
Son hücu:n saat 11) da ba,-lmmş 
\ rım ııaat aonra :her şey bitmio
T fl ıt"''' birdenbir .. hS::lmiş ve 

·b m""Td~nını bir ııükôt kapfa
"'ır Bardiyayn girdi~m :r.amıın 
1 J.,.nannn di1:11mi• hinlette f ta?-

"11'1 l'<ıİrinin yanından .. ,.rmdt mec-ı • ,_ . 
1 "'Vf'tinde k11Jdım. Bu eairlerin 
~ .. ri <i... ~ktik!eri m~ıtakkat tt

ı..t:nııvordu. S!'."hnn m~daır.nn Jt•J-
1i.firn 7''1.man son hücumda ATt?s-

Cadde, meydıo Te sokaklarda 
bulunan halk te1~ ve acele oJa
rak aükiınetlc CTlerine gidecel., bu
na imkan buh'lm:yanlar polisin ~ös
tcrcceii. umumi Y<'rlere. 91ğnnaca~
lardrr. Halk herhangi btr gaz tehlı: 
keeinde mMke ta1.:acak. mnskelen 
olmıyanlar yaş mendiJlerile burun
fan.-u l:npa\-aealdardrr. 

Tayyareleri görmek mRkMdilc 
dr n çıkmak. pencerelerden sark.
malı: ~lı:hr. 

T ecriibe emMınrln r.P'kil Vl!l~ıta
lıın da ~u şekilde hareket edecek
lerdir: 

Are.ba?er yol ağ"dannı hpame
yacak :selı:ilde yaya ka ldmmıı1 ycııı~{ll!"ftk darar.aklardrr. Hayvnn.ıtr ço
rftl~lc: b'.af lan arabaya hağlAna-

caktrr. l . 
Motörlü nakil vasrtalan a ann ı-

tar"tile beraber İçinde bulunan ha!
kı en ,.alan bir umum: sı~ınak yen
ne ~i5rerclc ~ltacaklarc1ır Se-
1-ıirden harice çıkan vatıt.,Jar hare
l:etlerine rfeV1l·.n edecekleTdir. 

SON POSTA 

Buzveltf.:: 
nutx:u 
(~ 1 inei sayfada) 

A'manların ytni 
sene projeleri 

emsali olmıyan bir dakik.ada hitab Tünu: ccl·/:tlerin başlıca ga-

ingif iz'er "Daha Sovyetler hava veı 
büyük zafer'ere yol deniz hizn1efini 4 

cdiyorum, ~cm~aki~> kelimesini "en Jngiliz istih•aliitını kullanıyorum, zira bundan eYvel " 

Amerikanın emniyeti hiçbir zaman baltalamaktır» diyor <Ba.,tarnrı ı inci sayfada> Moskova 6 (A.A..) - Sovyet ord 
bugünkü kadar tehdide manız bu- Londra. 6 (A.A.) - Times ga- olarak bir istfl! tehdidinden kurtar. sunda muvazat hizmetleri 4 sene 
lunmam~r. zetcsinin dipJomlltik muharriri, Al- makla kalmamış, takat ayni zaman. çıkarılan er Ye erbaşları yalnız ha> 

açıldı,, diyorlar seneye çıkardılar 

İıte Amenka Rr..i,icümhuru aıfa- manlann yeni aene proıelerinı §Öyle da, yeni fütuhata ve birçoklarının tik ve donanma men.sublarıdır. Knra 
tile kanunu esn:.iye tcvfiknn ıncm- hülusa etmektedir: rine göre denizler ötesindeki İtalynn dllSUDun muvauar hizmeti değişın 
leketin vaziyeti hakkında ~!'lngreye «Merhamet t'.anımıyan hayrete kuvvetlerinin nihn! ezilmesine yolu ~. 
malfunııt vermek vaziff'mi ifa ede- şayan bir te,kilat sayesinde lrnzant- açmı~ır. 
rek, hududlanmızın çok uzak ınc-, lan büyük muZlifferlyetlerle geçen Bütün gazetelerin Bardiya'nın .sn... 
safemnde vukubulıın ha.disderde bir seneden sonra Almanlar yeni sc- kutundan çıknrdıklan ders, zaferden 
memleketimizin ve demolrra'İmizin neye yeni övünmelerle, yeni entri- dofayı mem.nuniyet göstermekle he
müstakbel emniy~intn içtinabı im- kalarla Lae.lıvorlur ve carbda bu~lı- rabtr, daha faz.la cnyretıe ~alışmak.. 
kan!lz bir BUrette mevzuubahs ol- ca askeri hed ... f1cri olruı lns-ilterC3·e ta devam olunmasıdır. 
duğunu bildint'ey:i lüzumlu addedi- karı yapac..rıldan harckeltCT]e ifti-1 Birçok gazeteler, he?:imetten İtal-
yorum. har ediyorlar. yan lct'alaTrnm mes'ul olmadı~ını, 

Dcmoknııinm meVl:'udiyeti bu- Diğer cibettr-n Almanlar ~rkta çün~ti İtalyan ktt'alannın iyi çar -
gün dört kıt'adn silahla kahrııman- entrikalar çeviriyorlar ve İtnlyayn ! pıştıtfiannı, fakat yalnL1 Mn&c;ollni.. 
ca müdafaa eriilrr>ektedir. Bu mü- de!!tek olmak. Yunanüıtıtnı tecrid 

1 
Din mes'ul bulundu(tunu sCy!cmckte

dafna akim kaldrğı takdirde Avru- ve Türltiveyi khdid etmek icin Bn1- dir. 
pamn, A'Ya, AfrikR ve Avucıtral- kıınlardaki niifu:dımnı takvive et- Daily Telegraph diyor kJ: • 
vanın biiHin nufuıu ve biitOn kay- meğe uğra~ıyoılnr. Hitler, 1941 se- Mussolininın tahribe mahkftm bı -

lngiliz ekonom:k harb 
nazırmm beyanatı 

Londra, 6 lA.A) - Ekonomi 
harb nazın Dalton, gnzt>tcc.ilerl 
yaptığı bir göriitmede ezcümle d 
miştir k:i: 

~Jl'a nivadesine k•muında\ etmi!J 
~lan gojhav viJa,.l"t l:on•i?ındald 1-
'-1 en bavrııti-ını mnirh•orrhı. Srhir 
~di "'C nrtrk Bnrdivnnın rimal 
tıı?nrn..Jaki :mfidafn hattı da teslim 
l ı tu. 

Alarm esnannda ,,.udıs bulunen 
ttenlcr yolcu almtyacı1klardrr. Gar
lardaki halk nmmnt sıvınaklara gi
rcet!'lı.:tfr. Harekete hAZır bufuna_n 
trenler hemen g9n terked~k •ehrr 
htrricinde mbna'lih Lılr yerde dura-

naklan fatiı. '"'rin hiıkmli altına s.r\re- nesi içinde zaferi elde edece~ni Al- raktığı İtalyan lı:ıt'alan ite karn göm 
r.,.t.Jir. Ht"'r kim ofmsa ofııun, Ame- man milletine vadetmi•tir. Başlıca 1 Ieklileri takbih etmiyoruz. Bunlar, 
n"Jcanm 'V'Blnı?: btıttınA v,. f'fl,.rlni ar- ümidi, strate;;mıin ilk nokla!lı. A- kendilerinin hiçbir hareketinin boza... 
kamna l:m@warak m1Ll"1' bir diinva- merilı:anın yardım. aıtmadan lngı1iz m11&.eağı bir hücuma maruz ka]ml§ 
va lrıtrın mukaYemet edelıiJ,.ce!Jini istihsalatını baltalam/:ılrnr. Bunun ı ve bu §iddetli hilcum bunlan:ı mu. 
•övle~ di'!ı:katen Te yanlı, söz için harb malcinesinin ve hnrb istih- tavemetini ezmiştir. Muhasarn allın
"övJ,.miş olur. Dnvul ve ça"' ~t'·l~ ııalatının büyüle bir. lcııımını temer- da bulunan fırkalar bir milddetten
nle bize vafl"'brms tav~ edenler- küz ettiriyor. Fakat fn~lıere ve Yu- ber~ mfitereddtd bir• Onıztanı"den ve 
d,.rı daima sabnmAlmz. Kendi vu- naninan tnrafmdan ftaly!:ıya indi- boş fikirli bir Duçeden hiçb!r yardım 
vıılannı techtz idn AmeTil:an kııT- ri1e:n darbeler. cenubu sarki cephe- fi.midi lı:almadığını bfliyorlardı. 
tanannın kf.nftdlann! ke!CCek kü- sinim tcblikderini meydana ç..ıkal'- DaUy Herald diyor ki: 

. er- Abluka müessirdir ,.e iyi n 
ticeler vermektedir. Fakat mtıaleae 
hııvada b'lzı gedikle: mevcuddur. 
Rusya, Almanyayıı Vf" Alw..an ta
halı:lı:üınü alhndalci memleketlere, 
yalnız lı:endi kaynaklıuı fa, ]asının 
imkftn verdiği nisbetten dAha yük
sek bir nisbett:: İptidııi madde ihraç 
etmelctedir. Demek oluyor ki Ruıı
ya. düşm!lna bu ihracatını idame e
debilmek için şİmali ve cenubi A
merikadan bi:iVlil miktında Pnmu~. 
kauçuk ve lastik v~ şarktan da bazı 
mıtd~ler ithal eylemektedir. Bu 
m!ltemle Almanvavn vapılan ihracat 
miktan büyük değildir, fakftt bu an
fa,.ma saycshde Alrranya, müte
mac:Üyen nz miktarda fakat büyüle 

eiilc hodbinl~r 9.rupundan bilhassa mımr. MağlObiyct mes'uliyetinin Mussolini 
sakınmalryız. Deniz aşın Vi!.t"Ttasız Üç ay eVftl ba 1cnmarı.d~n1ı~ V'e Grazziani ara.~ında nasıl tak..cıım 
bir istilanın gGya imUnıın: oldnMm- ve harici} .. • ncı2rctinin fıkırle:ını 1 edilmiş olduğu henüz tamamilc ma-
riıın müphmı surette pek çolt bahse- nC1feden Al"'tlan P.7 drlcri. Alm

1 
an I him değildir. Fakat umumiyetle sa - B A k d 

diliyor. Hiç ~ı>h~r" lngillz donan- rmızaffemetin;n yohınd" ya nız ,1', - n ayram İÇİn O ara an 
lcrvrnette eıırva almıtktadır. n 

R.• -k B · le • -ıc d 1 nıld'6.na gore, b yi11ı: mes'ul Mus<>o _ L Te volculannı c;:ılcaraeaklardJT. 
CB& • L • L 

.Alarm l"!l:ıaatndll nntım VP. ı~ııı;:e-
L.t').-dra. 6 (A.A.) - A,.,.~1-
f'·~·,.rf,. krt'ft~Tm: t:ılt~n B«trdi

' 'l'n "lk t?İ"l"Tl krm!!rl•rden bm ohın 
• • Rrnarlr"l•tin~ Corpo:-ntion 
l"ı h;ri n:mbJ .. -fv V11ptıf: '!"Öpor-

·~ r•rıl,,n anlatmnktıtdır: 

lelerde bahını.n TaJWrlar yolcu ııl
rmv.ıtcıtlt, Tp1cuları YRnta bofıalta
eaklnrdır. Hareket hıtlitıdf" bulnı.,.n 
vapmlıır d" en vakın isk..J ... ,.e vıı
~T'ftlı: volcmllnnı MntT11c11klm-drr. 

tna!lt bıdN:tbi muhafa7.a ettii:ı mtıd- Lı·,··u ..J.....V ntanyanın ~'~·J·, a anan linidir. Söylendiğine göre, Oraziant, lstanbufa bir tren tahsis detçe bu eclcildc lsiçbir tehlike mev- ou ımuuw.ımı )'ft7.mftını1 ıoı ~r. C'U- B d" 'd ri kll ~· ta . 
cud değildir. Hatta İnsı:iliz bahrivc- gi:., , ... bu Raze .. r-1 ..... , karilerine Bü- ar_ ıya an ge ç~ . ~e .• m~ edı"ldı" 
si mevcud olmasavd• d11hi, her dül!- vii\. R..ıtannnın Ort11sarktn kuvvet- etmıŞtm, ~atirta.t G M~lınBı mdt~kavemd ~~· 
manın hınckatta bulumu~ak atratf'- li olduğnnu h"tnlatmam ilıtiyat)ı, emre ~ : .ra.,ıanı, ar ıya au~ An.tara 6 (~} _ Devlet Demir. 
iik 6slcr temin etmedt"n hinleTC"e mil hir J.,.reht ftddetm,.ktedirl•r.• , Unde~ vazı~etı, ga;ntzonun mftda : 1Qllan İ4areeind~ aldığnnıra nıalft-

Ra cJ°·•avıt mvzı:le kıt'ııll'lnndan 
' ı.. dnr..;\a "Onnı ırirdfm. Bu e:t- T hfj):,. hlttiıt ~rcti fnsıl,.-17 

~ düdükfer'.le halh bildirile
c~ktir. 

1• sok11klardA henr.r 1 nl;ran R9-

ft 1rri l-.uJınıııyrırdu. Yııngmlar~an 
1.- an aJ,.'"terin ı~!;nda heniiz !"'1,lt-

' l 'Bn sübav ve (""'"rin"' t~ımı Amerikanın Fransa elçisi 
n le iizere gmp grup loplannaalo-
l:fo l· lnrını gördüm. Viside 

CumıntMI günü Bardiyaya yak- ' 
' ~"lmrz stTlll11rda fevlaliide bir Cenevn, 6 (A.A.) - D. N. B. 

!ı~ karşmndn hldım. Fil~ldka ajMJaı bildiri:Y9": 
roJun iki tıuafında ~i!Ahlı, lcütlı- ha- Vıchy' den l>ildirHdiıtinte gÖrt". A
ı·.,J l ı ı 1_ J • d. ....~---a brı-1:1. elçisi amiral leahy 'l Ytln !Üoay Ye A~ıı;:er erı 1- aac:-nıı;; ~uı.. 
~1 · hulunuvnrdu. Bunların ateııı dün R~ ywmaı Vic.hv· ye gelmiştir. 

ıo muka"cm-t vö~trnneleri bek: Aminıl, porotokl ~fi Te orta d-
le .. b;ı; .. di Fıı.b~ bl,-nin sukut e~ çi ~c ile eHi kndm.- ş!dtsiyet tRra-

f •• .. ,.re olduvunu J>ekltla bilen frndan kar,ılıınm"!trr. 1st;kba1de 
1 1! lvan. krta"lnn, il1c RÖrec~klm aynca gaz:etecO'=" d• l,ahmmu$hır. 

1 ~· .~ıt al~nr(1t ıır:ruJnriJc te.ırlim ===========...::====-

Atlas dcni7.ini aşıo oğru an Og· ı ·n 1 ·ı k ı ıı;v .., Da.r·~· ""-
d d d 

v = ı fa8 :!Qtn ümidsiZ bir hale dftlCCefini mata -r· --97'<>..., mA-••ebetne 'r ~ Ame~'-ava kıtaat ihracı sure- unan mı '.\tere ven me üzerel biliyardu. Mtı.ssolini'nin Pmri, bu kıt.. SontAnon 1941 Salı gilnft aant 1'1 de 

tile taarruz edecek kadar budala · "L • • • tm d k .. ' AA<>aouan .un.an u a ayn ır 'JOn;u .~... ""' muhtelif cinste•mnntazam harb mal- alann ya <llftmü veynhud teslmiyeti'An~ft-• ~_.. __ b l b' .,_ 
ohmım imkarmzdrr. zemesı ve m~nımmat ımaı .c e!~ eme "'· treni tahr\k edilecektfr. Yatalı:lı "f&-

Ruzvc1t. ~lıca !imanlan uzu11 yetecek tahsuntı'l k~bul edılmesını Londra 8 CA.A.) - Daily Te1egraphı gonile :lokanta "t'agonunu havı olan 
nllar zarfında evvdden hl'zırlamm• l:ongreden taleb :d1!orum, . ıazete.sinin asker! muhabiri yasıyor: ba tzen. Çaıtşamba •babı aaı ?.41 
l
!L .. - -•,er ve ıtH-n.rizler vasıtıısile :..... •• En ~ydalı Toltmuz !'u. ~ı~lC'tlı:r •Bardtya zaptı, ilkinden daha par_ te İstanıbula varacaktır. 
m .. m:"TI --·... ..,- 1çın aynı zamand, kendım17 ıçın hır lak olacak olan taarruzun ikinci sat.. ı;ıoııl edilmr.t olan Norvec:: denini ha- imalathane olmaktır. Bu milletlerin hunun haEtrlıklan için İngiliz tat. 
tırlatmış ve !Öyle rl~'l!m etmiqt;r: in"ftnca yardım<ı ihtiTnçJaTı yoktur. Tiye k:ıt'alarınm ve mnl"Zemenin gön.. 

- Amt"-ilı:ıı bn11?eıri İs~il:i"ımn Fa1'ftt kıvmdi milyrlar deS:erint1e derı1mesinl kolaylaştıracaktır. 
ilk Mfha51 Birlt"tıik Amerika il .. U- sil~ha ~tjyaçlan muhakknkhr. Si- Gt'neral Mnitland WiJson De nihai 
tin Amcrika!tndft ieah f"dıan sev1m1- d · Jel • tw~~--. 

pari.,Jerini pe~in ö i •emıyece en h'ftcmnu yapan Avustralya klt'alan. ~·u 1 inci sayfada) 
Ce'Vll noktalanmn 1:izli aianlar. v: ?anı~n vald""Tnllktadtr. nı nnndıklan parlak muzafferiyet.. lar bu sene 1 S-18 liraya. 40 kilolı.lk 
onlara alet olanlar tarafından ı·~Alı İhtiyaçlan bulundtı~nu bı1di~lmis ten dolayı tebrik etmek lflımndır. Si- karaman1ıır da 15 le 17 lira ara-

Kurban fiat'arı geçen 
seneden daha ucuz 

olıırl\\:tır. •. eiltAhlann bedelini ş'mdi ödlyemedilı:-ı di..Barranide ynkalanMı esirlerle di- aında ahlmaktadırlar. Diler taraf-

. L!Z~·c loplannu,Iardı. Bu as-j b:ı.n gruplar mftsiahkem mevzllertn 
~ rlrrdt-n hir coitt bana doğru il"'r- geriSinde oldukça sıtı bir mukave -

:v ""k «c nit·ı~tionh t-nni c.teslirn 1 met göıatermt1lerdi:r. Hava karardık
} ' rt·~ diı:~ ta ~ırdılar. tan aanra bu mevzilerdeki kuvvetle_ 
, B, .. -J Y vn ıci?diğimiz zaman vıa- rtn kararsız bir Tal!:iyete tttişdfiklerf 

. Ta~rnız muteamz mf"~lt-ketle- leri için ™llin olmalarını kendilerine ğt!l' İtalyan esirlerinin miktan 
83

.ooo tan Trakaydan getirilen dağlıçların mı elınde bulundukça huc~lat!- söyliyemeyiz, söylemek istemiyoruz., kişiyi bulmaktadır. Oraziani ellndelı:i fiatlan diğerlerine nazaran çok da
""!.. zaman, mahal ve u.sullenm ~z Bu si1Ahlann bf!delini Ödemeleri Jçin kUVYettn taknben dörtte btrJni lı:ay_ ha ucuzdur. d.egı!, o?lar_ s~eceklerdır. Bu~un ı- dolar olarak iade edeeelı:leri na'kdt ik..lbetmı,ıir'. • Dün bu pazarlarda 7 liraya ka-
çındrr kı, bütün Amerikan mılletl~ razatta bulunmayı tavsiye cıtmlyo - dar ktırba:ılık dai!]ıç sablmıştır. 
rinin istı"kbali bugün ciddi surette mm. Londra 8 (A.A.) - Londradatı :ta_ Corum, S;TI\!'. \anları, Çcrkcs 
tehlikededir. Gene bunun kindiT ki ~ar:eJerlni tendi programımızda/ naate göre, Bardi}'a muzafferı)'eti bu ve Tralcyadan ~etirilıın ve uetızn 

b pe~ cenlı bir sur~te te-bıın'lz aşiklrdı. Çünlı::li Avustralyalılar bu 
d 'ir,.n bır manzara karşısında .kal- menileri birbiri ardmd&D &tıngii.lerile 
\: J • Her ndımda, ellerini yukarıva tem~emtşlerdir. i,! rmı ve '1ize d v nı ilt!!"liyen 1- Hava almıJan 

1 .nla~ ~hvordnk. Bunlar biT.e, Kahire 8 (A.A.) _ OrtqQrk İngi... 
~~!} ' ''~ızı k-kliyordubı diyor gibi U.z hava ıru~ umumi ka.rargA.. 
-' 

1 
.... Hrn,inm bnkıslarından h- hının tebliği: 

.~ .. ~" tevekkül okunuyordu. Gö- Şa ,_. Tra,..ı.·-rb ftr:erinde d•i• -ruş•· ; h' A 1 1 -L rıu --uoe· ...., 
na 1 . "71 ,,. vuatrn va ı tt\lDay ba- manın han faaliyeti artmıştır. Bu 
b "R !12. 11\nklnrın: çok methetti V1" fa r t esna.smda İngiliz aYCl tayya.. 
t ~nn hır. Avu'ffrnlyalı aıl:eı•rt bir 1- lea ·~edil......, an tayyarelerlle mtit.ead.. 

ol\ Yan nut.. t •• 1 b re rı .,... 
ıı,, .. ı:ı vor vuvnrına n sı a:ıı- d'... ...-fa mvharebeye tutuşmn.Şlardır. n Yrt tı~ 1. 'kf:. u• '.ll.F• I .• JU ""' 

ı,,..~ .. cf 'lt nı UV(.' • eo ı. 1\"lltra VO~ Mez!ı:fir muharebeler neticesinde 11 
'\ a hu?1ınnn yedı ltalynn asken dfi'1Dan ta.yyıı.resi tahn'b edilmiştir. 
1
, r;•:a lnlıvı ~örür RÖrmt'z derhal Diğer bazı düşman tayyareleri de 

ı·...., ~1 vıı\ 1TrYn kaldırmışlar VC" t~&- "dd! surette hasara uğrnm~tır. 
)' ~ rnıı~ıa:~ır. . .. . C1 Dün, gündtiz Te enelki gece bom -

1 .. ._,., • ı_ - -• • h ..,.P ... harbin en büyilk menkıbelerinden . . • uırumet ıcra fU?r:Smm er uzvıı v_c ithal ederek bu milletleri AmerJkadan blrtnf tam J bul ktad .Bu mal cdılen muhtclıf cını kurbanlık
kongrenin he- azas; büyüle JT'es'ulı- harb malzemesi alma va devıım ede. h .. - .... - anmtaıamış d udnmabir ır ~ lann bugii:ıkü satı, fiatları alaka-

l k nd d le b ·· . ....,...,..... m ea ser e en ıra.. d la b. 
1 1 

h Y~kt e~ •b"'1l s ad ır Te ve~e tı· cet va%1yete aokmak.lt!ımızı WVBiyelşöyJe demektedir: ar rs:a teıfiıt 1 o unan «can ı ay-
yu ncsa an var rr. , ediyonım. . , van ııahşı» at anna nazaran ayar-Amerikanın dıs t111httd"lci mılli İcabında malzemelerinin bemen he cDunkerque harbinin in~ım lanmı, bulunmaktndır iri, bu da lcur-'Iİyas,.,tinin küçük, büvnk hütün mil- men hepsi öz müdafaıımıza mü!id 0- fazlasile a~ış bulunuyoruz. 65.000 banlann get.cn •en~ve nazaran çok 
l""tlerin hak Vf' fe?'eflerin~ riayet e- lnb!Jir. Binaenaleyh harice malzeme, den fazla e.sır almı.ş ~lmakl~ımız bu daha ucuzıı .ahlmalarım temin et-
.. a~na müort .. rJrf olduiiu""'n söyleyen g;~ııderclim, mulıMamat bittikten :n_un .~n mukni de~il.idır. ~~ ~a~lft - mi!!tir, 
T'el•icünıhur nibayt:t adalet ve alı- sonra makul bir vade ile onlnrın da 1 bıy:tın İtalyanlar ıÇın ezıcı bir ma~- Belediye bu hususta kavmakam
lakın muuf'l"l' oleMtğme lı:ani hu- bize bu te'!lihıı.tl benzeri mqlzemc ile lftbıyet oldut'Unıı şüphe olmndıfı ~ Tıklara ~ö:ıderdiai bir tamimde. Iunduiunı:ı bildirmi<ı ve mıitralcıben V'Cya ihtiyacımıza göre b1zlm ııeçece. bi t:azandı~11l112J zaferin mftttefit - hnbanhk koyunlann te.-.bit edilen 
siya.etini şu Hı: climle ile hülasa ey- fimiz ve bu memleketlerin imal veya ler lızerinde t~çi edici bir tesir yapa. bu fiatle!"dnn fıt7lava s:-ıt1lmalanna 
lemiftir: Lstih.<ml edec~ mnddeJt"rle ödesin - cağında da ştlphe yoktur. Bilhassa mt-ydan v,.,.:ı.,, ......... :": hildinniştir. 

1 - Birbıik Amenb, milletin Yu.nanlıJann İtalyanlnrt Arnnvud • ler. 
1 

k 1 
nafiz ve müessir bir surette ifade l"t- Demokrasilere diyoruz ki, u tan denize atmcıya ~adar harbe Er.zarı ""n tonhınhıl 
tim inıdC5lne aygnn olarıık ve parti Biz Amerikalılar giri,ı.ğlniz hfirri _ devam husasun,daki nzlmlerini Mla Türkiye eC7:ad2n CMniyetfnden: m~el•leri mevzuubnh• olm•h"'n yet müdafaa.sile hayad bor aureıte ....-ımemeıerrnı tem"1 edeceırtı.Bu eem· timiz! mi • tim ., 
milli müdafaa husuııunda tam bir alAkadarız Dünya hürrivetlni yeni _ zaferin Mihver devletleri tarnfından ~• ıye . 

19
n
41 

umBalıll ü ıüç aı.t -. .. b
·L • • tehdid dil . ı biittl lll U .n.unUnllSall.i g n saa ... 

n ~ uksek nıtbelı subaylar valı ko- bardnnan tayyarelerimiz faaliyetle .. 
:ıf"l~ın Yem~k salonun-:ln toplan- l'iDi Tobrnk 11zerine teksif etmişler -

ı:rıı •lunuyorla•dı. Hunlann ic-inde <lir Burada birçok hava akınları yar ~er ller, RlbRyhır Ve diğer rütbe- pıl~lŞ Ve askeri binalara hava mey. 
1"r. ~ ühavlıır vardı Ht P"inin yÜz-. danlarına bahriye kıılal~nna ve ıeh.. 

programın tat ııcına. den tesis ve idame için hizmetinııe, 6- e mış 0 nn 1 n m e er de İstanbul Etibba odası sal da 
2 - Birle"ik Amerikıı. milletin nerjimlzi memb:ılnrnnızı, te~kil!\t ve tizerinde aynı h;ıyırlı te.siri yapaca~ı aktedUe ktir Cı . t onun 
fi - · b' ifad t • da mnhakkaktı ce . em.ye nzasmın mez. n.~. ~ vde ı~ucssır ır eu1rettek e crti: kudretimizi veriyoruz. Dnlma miktn- Lo d . 

6 
(rA. A ) D , T kflr gün ve .saatte teşrınen ri:::ı ola.. hgı na eeme uygun o ara vr. p3 nnı arttır.ırak sim gemiler, tayya.. n ra. . , - aıly e-

meselcleri ~vzuubahs olmakııızın, reler tanklar ve toplar gönde.rece _ legrao diyor ki: nur. 
her tarafta mütearnza karşı muka- ğiz. Bu bizim gayemizdir. Size bunla.. Bütün dünya vr. bdki d"' ltalynn =========::::ıı::====== "rı VQrgun v d Bunla- ' 

nn l- r k v: ma~.um "'r· k t h" rin ımftdntaa. meYZaerine tonlarla 
h· . ısmı l!JŞ?Rrıl ırıvor, a .. ır bomba atılmıştır. Burnda Bardlya _ 
,., l·onu<:rnuvordu, Bnrdiya itte lıu dan yani tA 95 lcilometreıik bir me.sa.. 

v:ınct eden ve bu suretle harbi yan rı vAdcdiyonız. milleti. fa,jzm kaleııinin düşmesinde manca mukavemetleri ile eeneraJ 
kurremizden uzakta tutan bütün bu Bu va'Zifeyi ifa ederken: hareketi _ biznt Mussolinini:ı ve onun ~ıı·ı Bergonzoli v~ emrindeki lta}yan 
az!.mli milletleTe tıım bir surette mizi beynelmilel >;anunlarn bir tcca. rejiminin de dü'm1csini görecektir. kıt'alan, !talyan ordusunun mau• muzaheret~ m:-rhurdu~. . Tfiz ve kf'ndi tccavüzlPrin" muknve _ Bu parlak menkıbenin şerefini viyatının ve cesaretinin daima aar-

"uk,.ıı .. dii-ttli. Famr:min Libya top-ı fedt'n görülebilen büyük bir yangın 
ra 1,. nndn~ b~ k~lesinin hııiz old~- çıkarılml§tır. Daha sonra İngiliz tay. 
tna ~emmıveti . hın•nt !talvan z.ı- yareleri bu yangının merkezine de 

ın nları d ıhraf etmıı bulun- bombalnr atarak yangının sahaaıru rn hadır 

.3 - !Jırle31!ı: :'m.t'rık~ gene mı~- met etmeğe ee..,aret ed!'nlere yaptı _ l:a~, bnva ve deniz kuvvf'tl~ mü- sılmamış olarak kaldı~nı bfıtün 
letm na~v~ ~e rn~essır bır surette :ı- ~ız yardımı bir he.rb filli teldkti savı olarak lcazanroıd~rdır. Biitün dünya huznnında iırhat ·etmiştir. 
fade e~~ nade!J~e uvgun olarak, edecek diktatörlerin tehdidinden kort f talvan kuvvl"tleri Vf' ltnlvan miJl .. ti Bardiyanın mulcaddf'mh ne oluTall 
ve parti meselden mt-vzuubahs ol- mıvaca~ Böyle bir yardım bı"r dik _ Üzerinde bunun büvük tcsi'ri ofa- olsun - çü:-ıkü bu (lehrin dü"mı"n emak~ı~n, Ytl.~ıştrrma tamfterlannın tatÖr tarafından öy!e ıldn edilse bl-o caktır. Diğer bir hôdiseyi de şd:l'le- Jine düsect-m uman vı-kındır - Bar. ıı~vkı rle. mutel'lrn7lar, t~?a(ından le bir harb fiili değadlr. meğe imkin yoktur: Bardiyada diva müdafilerinin bu dı-rt-r,. kıy~ıkbte1 edı1ec:k herhangı b!r han'° Diktatörler bize hnrb ül'lıı etme~e bombardımonlardsı ölen vt- esir e- m,.tJi mukav .. metleri, her İtalvanın ~a u. etmesıne R':rek ahlak! pre~- hazır oıacaWian zaxnan tarafımız _ dilen binlerce insan Cammin mana- minnet VP. !'iikranını ct-lbeden ve 
npl·°'"':. <;e•ek,. b,,,,,, .k•~dt emn> dan bl• hw-b tını i!ionünıesını beklo.. "' gnruru"a hnl"r olmu•ıu,_ Fa- "''"'zamanda he•..; um.,m;yr..; ne 
Y•_!' md'l&';:?1•n~n. t•h" zaman miyeceklentlr. Nıt .... Norvoç:ı, Be!. <izm Rudiv..Jak; taJ;J,,;, fokalula lıalyan mili-ti ;çin iktifa olunoou1< 

B f. . hfi .. k f' . '-- genişletmişli'rdlr. u ~n •nn C"n yu sere 1nı JUt-

~•nmış olan Avustralvıtlılar. lıiç te Ş:ı.rkt İtalyan Afrita~ındıı. Eritrede 
vorfF\ln ;ı:önmmemdct" ve bu müt- Masııua deniz tlssilne bır akın yapıl_ 
'ı' hiicumdnn sonra yeniden biivük mış ve hedef ittihaz edilen 4ahayn 
i er ı:önnc~I" hu•r bulunmaktadır- bombalar atılmııb.r. 
lftT ~ .... cı;z hlr ke<ıaha mıı117.:utt!!ı a- Bütün tayyarelerimiz, birçok te -
1~" Jhrdiyadn son giiriiltiilr-r d~ kc- ş;r UÇUflan da yaptıktan sonra, bu 
~iltlil-t•n !l)nr küı:;ük bir teprvc c;ı- hareklttan sa11mcn IWerinıe dem -
ltıo 1mrdo1:1 v"ni kftmplanM ~it- ın6S]erdir. 
~r1< iizf're vola çıkan uzun rosir lı:a- A"VUStra~yarla bnyram 
fil .. 1. .. ,.;ni ""Vrı-ttim. Melb<>urne 6 cA.A.) Başvekil 

Müdnm::ınm mer:ıklı tara~an Mern:ies, Bardiyanın zaptını tcs'id ı.. 
.. ~ahire 6 <AA.) - Reuter ın batı çin bütfin idarelerin bayrnklarl:ı do -

~öltindeki İn"niz ordusu nezdinde bu-, n"tılma.ruu emretm;ş, Te halka da 
!tınan hum.si muhabiri blldı.rl7or: sokakların donntılı:ııasına iŞtlrak e~ 

ll:ırdiya müdafaasının meraklı vasi cilmesini tavsiye eylPrniştir. 
~ itaıva.nlnr tarnfındnn projektör - Zafer ahali ve ınatımat tnrafmdan 
ı:- kul nrt im~ ohnas'ıdır. 1914,.41918 büyük bir §evt ve heyecanla karşılan 
ıı l"b'ncıe İtalyuıJar Plave nehrinde mı,t!r. 
0t

0
JektörJer knllnnm1gJardı. Ge~enj Bı~ı'l beyanatında, alman esir 

,:ıınıı lbrbdc yn'tıklan tecıilheyi adedinin mtıharebere i'tirak eden 
~t~ı ~!.ilde kern hareklltında da tek-1 Avustralya Mkerinden fazla oldu -
ıatf1 ıı:nat te bbli!ilncle bulunmuş -ı f,u!lu söylem11tir. 

lıar . Başvl'ki! umumi netice olarrık Lib. ~~ı; <Uya mııdatansmcta ynJnıı bır - f rinin ~u harbde kat'i bir hA -

bm u~a e e ryeceı-;ını t-yana mec- çıkanın veya Holandanın bir' harb ynnhV.-Zru, ıimdi cle bütün ltalyan bir misal teşkil eyliyen bir keyfi-
urnur ·ıı ·ı v 1 kt d • D · 1 b" ·11 filli fş"lemesinJ beklememişlerdr mı eb "' Y1'Pınn .. a ça ısme n ır. vettır. 

evam ı ır bnnşın bnşka mı l't- '"-t· ld >-- . .._ ' ftalY"ınlnr ne diyorlar? A _.,_ I • • 
lerin hürriyeti pnhaF>ına astın alına- .uı ikba e ... ~er ıÇı"n dvı t CSa.slı hfir R L (A A ) - D N B m=ıKan Ra:tete erınrn neariyah 

. . nyet bahis mevzuudur: oma, ., ' · • • · . · · N k 6 (AA ) k mıyac.a~:ıı brlry~~:z. • . 1 - Her tarafta söı hil.rriyetı Telegrafo gnzeteınnın dırektörü evyor ' . . - NC'vyor Reısıcumhur ıstıhsalde ilmd.ıye . . •. Ansaldo,· dün ak!lnm radyoda hnl- Times gazetesi bugünkü ba~malca-
kadar elde edi

1
tn ternkkiden mem· 

2 
- Dı1edi!ı §ekilde Allahına ıba_ d h' b .. k lesinde şövle demektedir: 

nun Ve mlttmn' ı'n o]nıedı;;.,nl daha det etmek serbesti Ve hakkı, yan ord U'l'JO~ }itli detı raphkgı ·o- 1 
.. .... z t t lı:usc nu"'"1a a ezcum c cmıştir i · Bardiytmın snkııtu talyan l>TCS-

aed.lri v~ d1.?lın jyi neticelerin elde •. e-
3 
k - arure or ndan Jr:urtuı - Bardiva dü mnn tarafından. io ... aJ tijine ciddi bir darbı; claha indir-

} ı md esı uzum1• ı•rı.u .hvacderek fOY· ma • .,.dfloıc dahi. bu tehrin general eı:.. miştir. Bu kayıb lta1vadtı ciddt a-
e evam l'Y ti 4 - KOıl'ku endi~esindcn kurtul ~ ~· k Af k 

T e1mııı r: r ~onzoli tarannclan bu de~('C ener- kisler doğurııcaktır. Artı ri a-
-h kakm<ı~n k8:nmış tn:n•aıe d tcs ı- mat, jik ve bu ~ete'! cesurane bir tar:zcfa daki ftalyan ordularının istikbali matı a ınrıa a propromımız a ge- Rtınelt; BÖ'Zlerinl fU suretle bitir - müdaf a • • - ii . f karanlıktır. Almanlann tafırbna 

cikme vardır. Snvıs1z mest-leJ ... ri hal :m;ştir: .a. sının vmnı gun s ıtmesı, - hareketleri, simdi Musııolininin eon 
ve gecikmeyi tf'.J\fj etmek için gece Bu millet, mukadderatını milyon_ talya ıçm bir iftihar eeheb=dir. Bar- k 

1 1

_ d. 
d

0 
b" 1 l d V•ı_ı· B d ümidini tes : etmeı<•e ır. giindüz çalı!!lYnnı~. Gemi inı1 sı lnrca hür insanların ellerine, fikrine ıya ır :n e. egı ııır. nr İynnın «lJmumt provan bMlığı altında 

"rogmmındn clı.ha i_!rri gecmiş bu- ve knlbine, imanını da Allahın sevk yalnız kam ıshnkamlan mevcud- yazdı~ı bir makalede Nt-vyork He
lunmaktayız. fnknt dalı ileri geç- ve idare ettiği hürriyete tevdi etmiş.. dur. Bu. sebebdı;n ftalyanlann mu- Tald Tribune gazetesi tıöylt" dMnek~ 

lt>~h· ıtıüdataa mevzfi projektörlerle ya zn e .. . . 
~ile ıı ~ilıni~tir. Müdnfılcr hatl::mna di!ıe ola.cağını soyıemıştlr. Italya, . Al
~nı edenleri projektörlerinin ziya man~nm yardımı olmadığı tnkdırtle 
"il~ eıerı içtne alarak obU. yağmu. pek yakında harb lınrici,. ooylc bir 

rnek icin ça]ı<ı•yoruz. • • tir. Hürriyet, be§er hukukunun her. kavemeti, yn}:ıız knhramnnbklnnna tedir: 
Yeni ~rthr durmadan yenı iht~- şeyin üstüntlc olmı:ı.sı demektir. Bu dayanm.ıştır. Afrikacl

8

ki fngı1iz ileri hare'kcd ~lar doğurur Kon'tred~n gem~ h ki :lstı'hsnl 'd etm Bardıyarun bu aercee cesaretle 
v ~-e·ta artmhm, tahsi!ılt •e ha- i. ~ n.n,,, del ed vleyn 

1 
amdc ek müdafna!lının askeri kıymeti inlcnr öyle bir hesabla ve kuvvet taııarru-mı~ " . iÇıin nıuca e en er :ıere e olursa dil B k · d fuı ·ıe devam etmrktedir ki bu h-"nrdıMmn: şeyi ilrri götürmek ic;injolsuıı -Onlara yardım edecetiz. r ı ~mez: u m_.!1 n~emet eayeırın e 

Qa!Mı "vet istlyeceğim. KudreUmiz gayemizin bir of.nıa8ln- fngiliz ~ruzu .!O KUD dUT~urulmut biliyeti Almanlann garba doğru 
Mütecaviz memleketlere kar,ı dadır. Ancak bu t&naU r...ı.t 1llq.. ve ~ı>~a.aaki ~talyan kıt alan ta- yııptılcları taanuzlarda bile balmak 

ıimdi bakik••en baıb balmd~ bu- tuır. hayiid IGID vakit bulmUflUr. K•bı:a- :ıııcm:lm. 
~ tutnıu~lardır yardım yapıldll?ı takdirde ise bir AL 
~ askerl~rinden mfhoekkeb man müstemlekesi olacaktır. 
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Millt Piyango 
bugun Halkevinde 

çekiliyor 

SPOR 
Bu hafta yapılacak 

lig maç~arı MiIU Piyango İdayeıinin tertı'b 
ettiii dördüncü çekili~ planının ıon 
keşideai bugün ıaat 17.30 da E-
minönü Halkevi konferans salonun- Futbol AJanlı~ndan; 12/ 1/ Ml Pa-
da yapılacaktır. zar günü yapılacak lig maçları: 

Bu keıid~de bulunmak ve çekili- Fellel"ba.hçe stadı: Saat 11 Fener-
şi talc.ib S'lmek istiycnler içJn Milli bahçe - İstanbıilspor (B.T.)., Saat ıs 
Piyango ve Halkevi İdıueıi tarafın- Beyoğluspor - İsta.nbulspor, Saat 15 
dan salonun istiab vazi}•eti gözö- Fenerbahçıe - Süleyman.iye. 
nünde tutu!arak muayyen miktarda Şeref stadı: Saat 9.15 Betik.taş 
•erbest ııirio kartları tevzi edilmiı- Galatasaray (B.T.), Saat 11 Vefa -
tir. Aıltıntuğ, Saat 13 Galatasaray - Top
. Ke1ideyi takib eden günlerin kap, saat 15 Beykoz - Be.,ik:tat. 
Bayrama v~ tatile tesadiif etmesine Ka.ragümriik stadı: Saat 13 Galata 
rağmen, Milli Pıyango idaresi talıh- Gençlik - Şi.şli, Gilneş, Saat 15 Orta... 
lilerin ik.umiYe ve amortilerlni gü- köy gençlik - Feneryılmaz, Bozkurd. 
nü gününe tevzi edecektir. Anadotuhisa.n sa.hası: Saat 11 Ru

Askerlik işleri: 
melihiaarı - Beylerbeyi, 8aat 13 A
nadolu.hisar _ Alemdar, Saat 15 A -
nadolu - HUA.l. 

yoklama NOT: İlan edilen saatlerde b~a-
Jkıtlldq AL ~a.hesinden : 1 _ Be_ ma. vurll§u yapılacak ve tuıla beş 

4iktaş kazam nüfuslarında yerli ka.. dakikayı jgeçmı:rec&ktil". Takınıhann 
yıdll 337 dotumlu mükellefierin ilk ve hakemlerin buna göre hareket et
yoklamalarae 312 ili 335 doğumlu melen tebliğ olunur. 

rubsa.tıı ve ihtiyat era~ın her sene Beyo wgtuspor • Şi~li maçı 
olduğu gibi senelik ihtıyat yoklama- Y 
ıarı :rapılacaıctır. berabere bitti 

2 - Yoklama 13/1/041 Pazartesi 
rününden itibaren ıube merkezinde Noel münasebetile dün Beyoğlu -
yapılacaktır. 312 ill 335 dotumlu ruh ll.P4rla. Ş-~i ta.lamJa.rı aruınd& hu
aatJ.ı ve ihtiya.t eratın Panrtesi. Çar- .swl bir maç yapı.lınıştır. 
ıamba ve cuma cfuıleri ve henftz u:- Eski heyecanını muhata1.1. eden i
t.erlik çalına. ıirlni.1 337 dofumlula- •ki takım araamdaki maç LI berabe
nn iae Salı Te Perşem.be ıClnleri n- re bıtmiıt:.tr: 

ba.hley'm aaat 8 dan 12 ye tadar de.. Galatasaray takımı yarın 
vaın edecektir. 

s - Yokla.m&ya gelenler nüfus etil Ankarayı gidiyor 

1. GENÇ 
2. GÜZE 
3. SIHHA 
i,te yüksek bir 
-.ııatı&n bu me · 
~ 

Krem P r 
1-KREM 

ve kabare 
derir. Ç'ıl ve 1 
ri izale eder. 
mat ve şetf 
ihale getirir. 

1-KREM PER 
Bir cilt de 
Deri eud 
ifrazatını d 
Sivilce Te 
noktaların te 
ne mlnf ol 
adalesini 
~uvvetıendirir. 

Kuru ciltler için yağlı Ye Y•ilı ciltler için 
yağsız humsi tüp ye yuolan Yardır. 

danı. iki aded. ve.silı:a. totolrafı, mu.-

sadda.k ikamet Tealtuı ve aana'tklr Galata.saray birinci futbol takımı ~--•••••••••İİlllll•••••••••• 
o1anlanın aan'at.1.arinı: ıöster'ır Ma ~ iki maç yapmak üzere yann Toroa ' !leden bu kadar ucuz? 

1 b liye n Ticaret Oda81D.dan aldıklan ebpreaııe Ankara.ya &idecekt.ir. 
SOrgU arın• C9Yil imiz: resınl vesaitle ib.tqat eratta asker. Gal.atamdr1o7 takımı Bayramın 1 -

otomatilı: l)ir .surette hamlanan ÇAP.&MABIA. ~rbalıJı: komprimelel'inin Jik vesikalarını da l>~ber ııetireceL. kinci Peqembe n tiçünctı Cuma ıfln 
temin ett.ili kolaylıtı, tazanduclılı vakti, ayul zamanda. nıfueti Te b - le.rdir. leri Gençlerbirlifi ve Maskesporla. 3 
lori kudretini muhterem n.tandqlara tanıtmak makladile k1rm aa.tııdılı 4 _ htanbul haricinde <taşrada) ma9. yapacaktır. Ta.kım Cuma aqa-

içlndir. 8ü;rilk bakkal~ ~ &n1MI& ltahm.u. bulunan mezkftr yoklamalara tlbi mı Istanbula dönecektir. 

------------------1111ııır. en.tın ımıunduklan mahallin uker- Kayakçılar bugün Uludagwa · 
ı b 1 B 

li1r. tubelerine müracaat ederek nk Te 
stan u elediyesinden: ihtiyat )'Oklama.tarını yaptırm.aıan gidiyorlar 

Tornacı, Frezeel, Pulany 
Zımpara tezgahı işçisi 
Ruvelver tezgBhı tornacı 

alınacak 
v~ya bir mektubl.a. ıubeye bildirmele- ktanbul Datcılık Klübil kayakçl.. 

İata.nbul Umum! Mecı.l için 50 lira a71lk ücretle iki aitenotraf alı.. n llzımdır. lan Uludalda. yapılacak müsabaka-
nacaktır. Talihler arasında 20/1/Hl Paurteli ıünft .-at 10 da mil _ 6 - Yoklamaya samanında , gel - ıara '-'tirak etmek tizere b~ Jlur. 
•baka rapıJ.acaktır. MtUıabaaya ıirmek iıltiyenledn ten.itini ötren- mlyenler Te bunlan göndennıyerek sa.ya. hareket edeceklerd· 
met bere 15/1/ Hl Qa-qamba cüntı at.p.mı.n& lta4ar Zabıt n Mua- istihdam edenler hakkında a.sked ır. 
melAt Mücitll'lülüne mttracaa.tlan. (50) mükellef"ıYet kanununun (18, 8S, 9-4 

~--••••••••••••••••••••••" tincü) maddeleri tatbik eıtileceti llln ' olunur. 

Maliye Vekaletinden : 
Gümüş yüz kuruşluklann tedavülden 

kaldırılması hakkında ilan 
Gümt\ş ,.az kuru.şluklann 7erine stııntt bir llralıklar darp Te p!JM&ya 

lclfi mlktard& çıiarılmlf oldulundan (ilm'Gf 1t1s kunıtlukla:rın 11/İkinei
tlnun/lHl tarihinden Nnr& ted&Tftlcfen bldınlma.111 k&rar)&ftırılmlftır. 

Gümiif yüz turuf].uklar 1/0uôa\/lffl tarihinden itibaren artık t.edaTill 
etmiyecelt ve anca.le yalnıs mal sa.utıkla.rile CQmhur17et Merkez Ba.nkuı 

· fubelennee kabul edilebllecettır. 

Elinde sttmü.t yüz ~luk ltulunanıt.ı1B bunl&n mal ftlld*Ia.rile 
· Cftm.hu.riJı!lt Merkez Banka.sı fulMlerine ~ ettArmelert i1ln olunur. 

c7002&• cl02ll• 

Kapalı zari uıullle eksiltme 
llAm 

Antalya Belediye Riyasetinden : 
ı - Kapalı nrf wıuli ile eksiltmeye konulan if: cAnt&lyada. 1apılacat 

eotukhava deposu binası infaatı .• 
~ - Bu infaat& aid şartnameler ve evrt.k funlardır: 
A c:Ebiltm• ıartnamesı. 
B cıMukavele -proJeai. 
C cBa.yındırlık itleri cenel oartnamesl. 
D cHuausl ıartname. 
B cKeşi.f cedveli. 
F ~oje. 
a - ıteoif bedeli d85Sa. lira. c•2• kuruftur. hteyeıüer enatı keffıYeyi 

Nafıa Te :Belediye dairesinde ıöre9ilirJer. 
t - Dailtme 20/2/H-1 Pazarte.si ıünil saat 11 de Antalya BelediJW da • 

lıeslhde müteıekkil komisyon&iıı yapılacaktır. 

1 - Bkailtme kapalı zart l.L!ull Ue vı vah.idi ffat esuı üzerinden 11.Pı
lacattlr. 

8 - Bt.siltmeye girebilmek için lSH lira ıs kurıt41uk muvakkat teminat 
'Vetnıeleri, bundan başka a.şafıdaki vesikaları haiZ olup getirmeleri llzım -
d.ır. Nafıa Müdürlüğfi müteahhidlik komisyonundan a.lınacalt vesika, Ti.. 
oaret oduı vesikası. 

'1 - İatekliler elc.siltme vaktinden bir saat evvel tekliflerini usulünde 
huırlı:yarak komisyon riyasetine vermeleri prttır. d2563• 

Müfll.. Moiz Y ahnlnin Sıra Cedveli 
No. Alacaklının 

ismi 
İstediii Kabu,1 oluna.n Sırası Reddolunan 

1 E. Tlpmam Te-

kili MoiZ Adato 
1 Jak Ovadya 

• Hazine vekili 
Nimetullah 

' Hana Vıa,ydm&n 

para 
L. K. 

2692 36 
775 99 

107~ 60 

' I' . 

par& 
L. K. 

2692 3& 
'775 99 

189 28 

. -

ve Haıuı Veber 1812 00 1112 00 
orrketi vekili 

para. 
L . K. 

8 o o 
t o o 

il 90IS 79 

• IOO 00 

Pa.rtarak.l !~ 

lstanbul ikinci tfıAs Memurlupndan r 

Karannda L 
rah edildili 

üzere 

Ödenditlıı 
den 

Müflis trikotajcı Moiz Yahninin muaaına ka.ydolıınaoı alaca,tJılarm 
'9.htik1 düyunu biterek tanzim :tııınıP.n aıra cetveli yukarıya. yazıldı. Ala.. 
eatılle.nn ikinci toplanmuı 27/1/941 Pa.za.ııe. günü saat 11 ola.rak t&yin 
edllml.ftlr. 

Retad Mimaroğlu 
BirkaQ gün evvel Ankaraya gitmiş 

olan Parti müfettişi n.eşad Mimarot
lu, dün ıehriınize dönnıü§tür. Parti 
müfettı.şi geçenlerde yapılan İ.stan -
bul Parti vilAyet kongresi hakkında... 

ti raporunu Parti Genel Bekreterli -
fi.ne vermif ve muhtelif Parti ~!eri 

et.rafında allndarlarla temaslarda. 
bulunmuttur. 

( TiYATROLAR) 

1. 
Şehir T17&tros• 

Tepebaşında dram 
bnnında 

Ak.fam saat 211,30 da 
APTAL 

Yazan: Doatoyefatt 

Rqld Rıza Tiyat.rusg 
Balide PiıJkin bet'&ber 

t İkincikAnun Perşembe atıamı 
Kadıköy Süreyya sinemuında 

O G . E C B 
S. P. 

Beyatladı ı. P. komedJ 

Beyoila BALK stn.emaaı 
Bugün 11 de aqam ~ d• 

1 - Kıabnçlık 
2 - canı doktor 

Şerik Aranıyor ' 
Apa.rtma.ıı merdivenlerinin 

llmbalannı ' idare eden son sis
tem bir oıtomatıktir. Mevcud 
bütün otomatiklere nazaran en 
az malzeme ile yapılır ve dün_ 
yanın en mukavemetli bir siste
midir. Yerli imali gayetle kolay
dır. Ya. tamamen satılık yahud 
1500 lira para koyacalc bir ıerı.. 
ke ihtiyaç vardır. Arzu edenler 
mektubla Talc.sim Ayazpaşa Bu
lakçeşme S. No. :u Hakkı Yan. 

tan adresine ya7.8lnlar. 

..................................................... 
Boo Pona Matb&aa: 

Netri1a& Mtidörii: Belim Rqıp BmeQ 
saını,ERt: s. Racıp EMBO 

A. Ekrem U.ŞAKLIGJL 

Dinamik bir güzelliğe 
malikiyetinizin 

1 - 10 caZi.p renk, hepsi de 80n 
Paris modası, bunları kutunun 
ortasındaki delikten ıörebillrsi
niz. 

~ - Evvelce mümkün olduiu 
zannedilmiyen daha ince ve ~a 
hafif... Bu pudra cHava1andırıl
II11Ş> tır. 

3 - Yeni nefis bir koku, ideta 
Fransanm Midi havaliaindl;ki çi
oeklerin lmkusunu hisaetmi$ ola
caksınız. 

4 - Bütün ~ sabit kalır. 
Zira teııltibinde cKrema köpüAih 
vardır. 

5 - Güzel cFinimab çünkü ne 
ıii74(Ar ve yabnurdan, ne de faz.. 
la terlem.ıeden kat'iyen müteessir 
olmaz. 

G - Ga~t kıymetli yeni ve za
rif cBüyük Modeh kutular. 

Dr. IHSAN SAMI 
Gonokok Aşısı 

8el10tv,lduta " lbtilatlanaa kartı 
.,-k teıirU T• tan qtdır. DiTa11yol11 
Sultaaınalam.ud tiirbeal No, llJ 

Alaoaklıl&nn o gtın dairede hazır bulunm&lan ve alacalı reddedilen 
tJ&oaklınm ifIAa& tarar veım 6 QD.cfl 'l'\caı'et. mahktme&Dıt dan tde-
tıaecett llb cWınur. .Um)_ 

DİSLERİN TEMİZLENMESi MiHANİi<ı OLARAI< FIRÇA ILE.KORi.JNMA~I 
O~ FIRÇA A~AB!No.l°RiD~Dl~SUYU GAP.GAIUSILf l<ABILD1w 

Askeri fabrikalar umum müdürlüğün 
An.karada istihdam edilmek tizere yub.rıda yazılı san'atUrlar 

caktır. Aakerliğini yapml§ olmak ıarttır. Taliplerin umum mtı 
müracaatlan. 0245') 

MUHTIRALI - HARiTALI 

HAYAT TAKVİ 
ÇIKTI 

820 Sabite, en faydalı malQmat, harita.tar, mnkemmel 
muhtıra, Taklitlerini almamak için HAY A'l' takvimi ad 

dikklit etmelidir. Fiatı 80 elldllai 40 kuruştur. 

Devlet damiryolları ve limanları 
işletmesi umum idaresi ilanlar& 

Muhammen bedeli (1375) lira olan 600 aded yolcu vagonları m 
ları için pirinç nikellJlı mayı .sal:>nnlu.k (17.1.19~) Cuma günü 
(10,45) onu kırk beşte Raydarpa4ada Gar bina.ııı dahilindeki to 
tarafından açııt eksiltme wulile satın alınacaktır. 

Bu ife girmek isteyenlerin {103) lira (13) kurqluk muvakkat 
ve kanunun tayin ettı.ti Tesaikle birlikte eksiltme günü saatine 
toll1.İ3yonıı müracaatları lAzımdır. 

Bu ife ald ıart?ameler komiSyondan pa.raıuz olarak datıtılma 

* * Türlciye, Yunanist&n ve Bulıtaristab. demiryollan arasında me 
tarafiı mft§terek eşya tarifesindeki Bulıar deıniryollarına aid e 
retlel'ine ı Şubat 194.1 den itibaren ~ 10 zam yapılımftır. c2G• « 

.-T • OF J 
(Abdeıt bozan) dediğimiz barıak kurtlarının devasıdır.. 

Bunlar 1tğır etile yaptlmıg pastırma ve eueukları yiyenlerde huıl o 
Uzunluklan dört metreden on metreye kadar olur ki birçok tell 
le.eli hastalıltlara yol açar. TİMOFUJ bu kurtların en birinci de 
dır. Sıhhat Vekaletinin müıaadesini haizdir. Her eczanede bulun 
reçete ile satılır. 

Antalya Belediye Riyasetinden : 
ı _ Kapalı n.rt wıulile ek.ailtme7e konulan if Antalya.da yapılaca 

tuk ha va deposu bina.Sı ~atı. 

2 - Bu in.şaa.ta ald ıa.rtnameler ve evra.k ıtunlardır: 
a - Eksiltme prtnamesi 
'b - Mukavele projesi 
c - Bayındırlık işleri genel oartnamesi, 
4 - Hususi ıartname 
e - Kefif cedveli 
f - Proje 
S - Keıit bedeli 18588 lira 41 kurıJftur. tsti)enler evrakı te~flye~ 

n belediye dairesinde görebilirler. 

4 _ Eksiltme 20/:l/941 Pazartesi günü saat 11 de 
dairesinde müteşekkil. komisyonca yapılacaktır. 

5 _ :Bbiltme kapalı zarf u.sulile ,.. nbidi tiat esası üzerinden ya 

caktır. 

6 _ Eksiltmeye girebilmek lein 1394 lira 13 kuruşluk muvakkat tem· 
nrmeleri bundan blltka a§atıd.aki veeikalan haiz olup getirmeleri il 
dır. Nafia mttdfl.rlüttı miiteahhUJik komiByonund.an alınacak Teaika, 

caret oda.sı TUikaaL 
t.stekliler eUUtme saatinden bir ıaat. evvel tekliflerini uaulüwlıe hi 

aıleyal'&k ~ ri1a&•t.iU nnuJ.eıi. d.261&. 


