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M. MECLiSiNDE 
' 

Amerika lngiltere 

Pasifikte de 
İşbirliğine 
Başlanıyor 

İmal Edilen Ha~p 

Encümenlere 
Aza Secimi 

Dün Yaoıldı 
Malzemesinin Yarısı 

~Ankara, 8 (TAN muhabirinden) - Büyük Millet Meclisi bu-
~ 6 ıncı içtima devresi;ıin ıkinci yılı faaliyetine fiilen başla- İngiltereye Verilecek 
"' ır. İkincite§rinin birinci günü açılan Meclis, o gün .:\filli Şefin 
~~unu müt~ıp riyaset divaı:~ seçerek dağıln:ıŞtı. Bugünkü Vaşington , 8 (A.A.> _ Roose
'lıl antrd~ e.ncun:enlere a:a seçı mı yapılmış ve 42L mebus, mev- 1 velt, bugün gazeteciler top!antı-

17 dnımı encume:_lc dagıtıımıştır. sında demiştir ki: 

sıhhiye encümeni teısı 
llüsamettin Kural 

Müteakıben her cn::fünen a~'n "Bundan böyle şu aıne!i pr.:og-
ayn toplanarak kendi reis, maz. ramı tesbit ettim: AmP.rikt::ı f ab
bata muharriri ve katibı.u inti- rikalarından çıkan mildafaa mal. 
hap etmiştir. Bu intihabın netice- zemcsinin yüzde ellisi lngiltcreye 
sini bildiriyorum: ve Kanadaya verilec~ktır. Bu 
ADLİYE ENCÜMENİ - R<•ıs: malzeme arasında bü:;i.ık bom. 

Münir Çağıl, mazbata muharrı- hardıman tayyareleri de vardır . ., 
ri: Şinasi Devrim, katııl: Galıp • .,

00 
· t 

Gültekin. ' Londra, 8 r A .~.) - ., tıca.re. 
BÜTÇE EN<:ÜMENİ _ Reis: \'apurunu~ İ~gılte~cyc teslımı 

İsmet Eker. reis vekıli: Tah::.in için Amerıka ılc mıız.aker.? cere
Coı:;kun, mazbata muharrırı: Hüs .van etme~d~<lır. 
nü 'Kitap~ı. katip: 1'"'akihe iJy. PASiFiK ANLAŞMASI . . 
men. Nevyork, 8 (A.A.) - İngılız • 
DAHİLİYE ENCÜ .'!ENİ ·- Re- Ameril:a~ t~~riki mesaisi hakk~

is: Cemil Uybadın. rc:S vekili: da yenı.bır ornek daha kaydedıl
Atıf Tüzgün, mazbııta muharriri: mektedır. Londr~an gelen ve 
Edip Ergen, katip: Saiim Kork- New York Post ile World .:releg

(Sonu; Sa; 2 Su: 1) maz. 
TEŞKİLATI ESASİYE ENCÜ-

'-...... . 

Sovyetlerle 
~iinasebetle.rimiz 

MEN! - Reis: Recep Peker, maz 

1 

bata muharriri: ~ecip Ali Ku
çüka, katip: Resai Erişkin. 
MİLLİ MÜOAFAA ENCÜME. 

N! - Reis: General Kazım Se. 

Arap Memleketleri 
~ : il.~ 

Aras11tda Birlik 
Yetkiline Doğru 

!\ 

iyileşmiştir 
~~--------·------\;~enin siyaseti açıktır. Hiçbir 
~ te kar;ı mutecaviz veya Pzll 
~~eti yoktur, Topraklan
~ gözü olmıyan büto.n devlet
lb... oe. normal m!lıı.asebeUer idame 
l~ isteriz. Hele Sovyet Rusya 
~ coğra!l ve siyas1 meıı!aatle
~ arasında birlik bulunan bir 
~uza karşı. takip ettiğlmlz 
~-"llet. dostluk hududundan dışa
~ ~ıunaz, Moskovnca nihayet 
~ "<lkİUUn anlaşılmış ve iki ta
\ı. • .rnUnasebetlerlnln tekrar eski 
~ alınış bulunması cidden 
~ Uniyete pyandır. 
~ birı knpılanmua dayandıği IJb 
~~da, dosUarımızı ve düşman
~~ tanımak biz.im iç.in b(iyilk 

~·-·-----------
" ~· Zekeriya SERTEL 
\ 14ııhurreisimiz Büyük MiL 
k l~t Meclisinde irat buyur. 
~ nutuklarmda, Sovyetler. 
~ münasebetlerimizin yir. 
~ e evvelki kadar iyileştiğL 

bize ait olıruyan tesirlerle 
~.hasıı oian suitefehhümle. 
~~-olduğunu bildirdiler. 

"<lber Türkiyede olduğu 
' tnemleket hariciııde de 

~~ alaka uyandırdı. 
ti'Q\iye ile Sovyetlerin dost
~ Zaten coğrafi zaruretlere 

lls.i menfaat birliğine da-
0rdu. Bu sayede iki komşu 
eltet yirmi sene hiçbir iı.n. 
~b~amadan normal bir şe. 

1.rbirlerine karşı dost kal. 

~t 1939 harbi başladıktan 
:\lınanlar, Türkiye ile Sov. 

t1,; arasını açmıya çalıştı
"Urıkü Tükiye, Almanyanın 
~leri ihata siyasetinin üze. 

bulunuyordu. Türkiyeyi 
t'rıak mümkün olmadığına 
lıiç olmazsa Sovyetlerle a.. 
h()zmak lazımdı. Bu mak
~ birçok tahrikat yaptılar. 

• Molotorun bir nutkı.nu 1 
. ederek. teksir ettiler ve 1 

'~~e dağıttılar. Maksat, 
~~nin Sovyetler hakkında. 
lttt ıfünün yanlış olduğunu 
~k ve Türkiycde Sovyet. 
~4. hinde bir hava yarat.. 

~il.tı"a • 1· · "'t k ~lı "' nın ışga ını mu ea ıp 

~h elde ettikleri bazı mu. 
~ ycsikalara istinaden müt-

11 lin Türkiye üzerinden tay 
ha l!llrarnk, Baku petrollerini 

~~ ;~ırnan e!roek istedikleri
t Urkiyenin de buna muva-
4-ı. t!'tti,ğini i aa ettiler. Bu ve. 
~a~ da tahrif edil~i~ti. v_e 
~tı ~~aki Fransız Sefırın•n ı-
ltı. ~Zerine . vaziyet avdınlan. 

lıl'-akat Moskovanın bir ara 
~~ ~rikata kapıldı,ğı, hatta 
ı.A ~ Un di,ğer bir nutkunda 

~-ı. S!kaıardan bahsettiğl...gö. 
.... 

la .... + • 
'l a buki Türkiye Jiürüst .. a

, ~tk Vf' c;amimi 'slvasetfn. 
(Sonu; Sa; 2 Sü: 1) 

vcntekin. Mazbata Muharriri: 
Amiral Fahri Engin, katip: Veh. 
bi Bilgin. 
HARİCİYE ENCÜMENİ -

Reis· Ali Muzaffer GökP.r, Maz.. 
bata Muharriri: Ahmet Şükrü 
Esmer, katip: NiıZlm Pürüz. 
NAFİA ENCÜMENİ - Reis: 

Aziz Sami İlter, Mazbata Mu. 
harriri: İzzet Arkut, Katip: Ab. 
dürrahman Naci. 

(Sonu; Sa; 2 Sil: 1) 

Kahire, 8 (A.A.) - Al - Abram ıra.. 
zetesine göre, Arap mahfilleri 1>uclin
ltü vahim hldiaeleri karşılamak W:ere 
Yalan 5arktalri Arap memleketleri a
raınnda bir birlik projesini mUnaka .. 
ve tetkik etmektedirler. tık cöru,,..,e
lcr neticelenince Mısır hiıKilmeti Sıı_ 
riye, Filistin, Irak ve tbniuuud Ara
bistanmı ihtiva edecek olan bu birlice 
iltihaka davet edilecektir. Afran1,taa 
ile tranm da iltihakl4rı mii:nkil-ı c'i
riliıne1ttedir. 

lngiltere, Hava M. Timochenko 
Taarruzlarını Dün Mühim Bir 
Arttırıyor Nutİlk Söyledi 

Krupp Fabrikaları Ordumuz Mütecavize 
Şiddetle Bombalandı 1 Mukabeleye t-iazırdır 

Londra, 8 (A.A.) - İngiliz ha- Moskova, 8 (A.A.) - Tas a-
va kuvvetlerinin büyük taarruz jansı bildiriyor: Sovyetler :Birliği 
hazırlıkları kuvvetle ilerlemekte- Müdafaa Komiseri Mareş'll Tı. 
dir. Seçilen binlerce genç şu an- moşenlto, Sovyet ihtila]nın 23 ün 
da şimdiye kadar görülmemiş bir cü yıldönümü münaseb!tile Kızıl 
vüsat ve müessirlikte taJi.r.ı gör- meydanda yapılan toplantıda 
mektedir. Hava Nezareti~b pilot söylediği nutukta başlıca şunu 
talebe kaydı için son yaptığı mü- söylemiştir: 
racaat bütiln İngiliz gençl i~i ve "Sovyet milletlerinin yaratrcı 

(Sonu; Sa; 2 Sü: 6) (Sonu, Su; 2 Sü 3) 

Boşanma Davaları 
için Yeni Bir 

Proje Hazırlanıyor 

t •f 

Sulh Teşebbüsü istenilirse Asliye 

Mahkemelerinde de Yapılabilecek 
Ankara, 8 (TAN Muhabirin. 

den) - Adliye Vekaleti. boşan. 
ma da\•atarında tadilat vanan ye. 
ni bir kanun proiesi hazırlamak. 
tadır. Evvelce. Medrni Kanunda 
yapılması tasavvur olunan de~L 
siklik bu defa usul kanunlarında 
vapılmak suretiyle meydana J?el 
mis olacaktır. 

... Adliye Vekili Fethi Okyar 

Halen mer'i olan kanuna göre, 
boşanma davaları evvela sulh 
mahkemeleri nezdinde sulh te. 
şebbüsü va01larak baslıvordu. Bu 
hal, isin cok uzamasıni. aylarca. 
hatta senelerce tarafların bu yüz. 
den bir çok sıkıntı ve :zararlara 
dücar olmasını mucip oluyordu. 
Yeni Proje ile sulh teşebbüsü iS
tcnildiği takdirde do~nıdan do~
ruy;, Asliye Mahkemelerinde ya. 
pılaca.k ve her türlü muamelenin 
bu suretle en kısa bir şekilde ne. 
ticelendirilmesine calışılacaktır 
Bu~ün mahkeme kap1larında bo.. 
şanmak için bekliyen yüz bine 
yakın Türk bulunduğu bildiri}. 
mcktedir. 

SiYASi HALK GAZETESi 

Çocuk Ansiklopedisi 
2 Büyük Cilt 

lıtekteplerc!e 5fretmenleria •e çoc:atlarm ba,..t bOaisfne ,.., 
dımcı olarak Qllanabilecetleri mllkemmel •• biricik eserdir. Sı· 
nıfmda IDUV&ffak olanlar Çoc:ak A.miklopedislni obyanlardır 

MUTLAKA BİR TAKIM ALiNiZ. 
......., ________________________________________ ___, 

İtalyan - Yuna!' harbi üzerine A.kdenizdeki faaliyetini tesdit eden lngiliz donanmasından Mal aya ı.afıharp gemisi 

Yunanistanda Harp 

İtalyanlar 
Merkezde 
Çevrildi 

Arnavutluktaki ltalyan 

Kumandanının Yerine 

Badoglio Tayin Edilmiş 
AU.. 8 (A.A.) - Elen ba§ku

mandanlığuım perşembe akşamı 
neşredilen 12 numaralı tebliği: 
Bütün cephede, topçu muharebe
si olmuştur. Epir cephesinde, 
düşmanın mevzilerimlze karşı 
mevzii bücumlan tardedilmiştir. 
5-6 Teşrinisani gecesi, bir Elen 
piyade ve fenni kıtaat müfrezesi, 
3 teşrinisanide Epir'de cephemiz 
önünde topçu ve tank dlii batar. 
yalannın muvaffakiyctli ate~iJe 
hareketten durdurulmuş olan 9 
düşman tankını, cüretkarane bir 
hareket neticesinde, tahrip etmiş· 
tir. Düşman bava kuvvetf('ri, 
gündüz, Korfu'yu ve memleket 
dahilinde bazı küçük kasaba ve 
köyleri bombardıman etmiştjr. 
Bir kaç ölü ve yaralı vardır. As. 
keri tesisata hiç bir zarar olma· 
mıştır. Hava da!i batarvalarJmız, 
cephe hattında bir düşn.an bom
bardıman tayyaresini düşürmüş
tür. 

1TALYAN TEBLJf;f 
Roma 7 (A.A.) - 154 numa

ralı teh:iğ: Epir cephc.>in<lcki h&
rekat devam etmektedir. Hava.. 
nın muhalif olmasma raitmen 
tayyarelerimiz Prespa gölü cıva.. ' 
rındaki yollarla Korfu kalesi Ü· 
zerine hücumlar yapmışlardır. 
Bu hedeflere bir kaç d~fa tam 
isabetler kaydedilmiş•ir. Sütün 1 
tayyarelerimiz üslerine dönmüş
lerdir. 

Harekat sahası: Şittıalde Mak edonya, cenupta Epir cephesi 

Altı tayyareden milrelı:lcep bir düş· 
man teşekkülü Avlonya'ya hücum et 
miııse de hava müdafaa topl;ırile ııv ... 
tayyarelerinin ani mukab•leleri karşı 
stnda bu teşekkül imha edilnıistir fk; 
tayyare her h-Jlde d;ier ikisi de muh 
temel olarak dü~ürülmü.,tür Müıct. 
tebatrn bir k1""1r p;ırııc;ü•l~ ;ıtlamıştır 

(Sonu; Sa; 2 SU: 2) 

Ş:!hrimizdeki 

Yunanhlar 
Davet Edildi 

İtalyan _ Yunan harbinin baş
laması üzerine, memieketimizcıe 
ikamet etmekte olan askerlik ça. 
ğındaki Yunanlılar, Yunanıstana 
gitmeye başlamışlardır. İstanbul
daki Yunan konsolosluğu, asker
lik çağında bulunan bü•ün Yu. 
nan tebaasını isim ve adreslerini 
kaydettirmeye davet etmiştir E
sasen gönüllü olarak Yunanista
na gitmek için şimdiye kadar bir 
çok müracaatlar yapılmı~tır. Son 
ıki gün içinde 237 kişinin vıze 
muameleleri bitirilmiştit'. 

VALİNİN TEKZint 

Askeri Vaziyet 

EPIR CEPHESiNDE 
ITAL YANLARIN 

HEDEFLERi NEDiR? 
Yunanlılar, İtalyanların müte-

ddit hücumlarına rağmen, Pres
pr göl!! ile Devol nehri arasında
ki mevı;llerlni dün de muhafaza 
etmişlerdir. Diğer taraftan Epir 
.sahil cephesindeki İtalyan tazyiki 
devam etmektedir. Fakat, itaı
yanıar (Kalama) nehrinin ötesin
de herıüz hiçbir muvaffakıyet ka
uınamamışlardır. Bu cephede Yu
nan müdafaasının oldukça gllı; 
birtakım vazifelerle karşılaştığı 
meydandadır, Bu taraftaki Yu
nan - ArnavuUuk hududunda 
strateji bakımından mühim bü
tün mevkiler, dağlar ve geçitler 
Arnavutluk arazisi içindedir, 1923 
senesindeki hudut tahdit komıs-
1onu İtalyan nüfuzu altında ça
!ışmış, askerlikçe ehemmiyeUl 
r.oktalan Yunanlıların elinden a
larak, Arnavutluk ara:tisine UbaJ 
etmlye husus! bir ehemmiyet at
ıetmiştl Komisyon reisi General 
Tellini'nin katli hAdisesl b.erke
r.in hatırındadır. Bu zat, Epir hu. 
dudunda tevkalAde mÜhim bir 
strateji ehemmiyeti olan Nemerç
ka d&t hattının ve bilhassa 1887 
rakamlı Tumba tepesinin Arna
vuUu{:a bırakılması hususunda 

(Sonu Sa: 2, Sü: 5J 
Vah ve Belediye reisi Dr. LOUi 1ı.. ...., (Sonu; Sa; 2 Sü: ti) , , __ _,,.....,,, __ ......, __ ......,_.,, 

LiORÜŞLER: 

Daha Kaç 
Kurban 

İstiyorlar? 
Sabiha SERTEL 

İçinde bulunduğumuz harp, 
Mançuryada patlamıştı. İlk . 
Çini kurban verdi. Çinde men
faati olan büyük devletlt!r pa· 
zarhklara ıirişti, Tokyodan 
Vaşingtooa, Vaşingtondan Lon 
draya kablolar işledi, bu bir
leştirilemiyen menfaatler bel. 
ki yann Pasifik devletlerini 
de harbe tutuşturacak. Fakat 
Çin, bu uzlaşamayan menfaat
lere kurban gitti: Üç senedir, 
canla başla, dişile tırnağile is
tiklalini korumaya çalışıyor. 

Harbin kıvılc1m1, Çin deııJ. 
zinden Akdenize sıçradı. Ha
beşistan, Afrika kıtasınıo biri. 
cik müstakil devleti, istila tu· 
fanına uğradığı zaman, Millet· 
ler Cemiyetinde Faşist emper· 
yalizmine karşı müttehit cep. 
be yapan devletler zecri ted • 
birler ilin ettiler. Babeı sahil
lerine dizilen İneiliz donanma. 
sına ıönül ve ümit bailayanlar 
bu donanmanın dönüşünü kı· 

Metaksas'm 

Kararımız 
Asla Boyun 
Eğmemek! 

Yunan Gazeteieri de 

Zafere Olan ltimadı 

Tebarüz Ettiriyor 
Atina, 8 (A.A.)- l?aşvekil Ge

neral Metaksas, Volos şebrı bal. 
kına bir mesaj göndererek ezcftm 
le şunlan söylemiştir: 

"Bir kaç binanın yıkdmasfle 
bir kaç evladınızın ölmesi Yuna
oistana, son yüz sene zarfında 
kazanmış olduğu şeyleri terketti· 
remez. Bu gaddarane hareket 
karşısında boyun eğmiyeceğıZ. 
Zira köle olmak i3temiyorw:. 
Milletimizin büyük tarıhl mu. 
kadderatına ve ölmezliğine ıma
nımız vardır.,. 

"YA ZAFER, YA OLmm., 
Atina. 8 (A.A.) - Gazeteler, 

Yunan krtaatının muzafferane 
ilerleyişile meşgul olmaktadır. 
Akropolis şöyle yazıyor: 

"Biz Yunanlılar ne kendimizi 
methederiz, ne de kehanetlerde 
bulunuruz. Bizim bildiğimiz bir 
şey varsa, ya öleceğiz, yahut ta 
muzaffer olacağız. Fak:ıt asla esir 
olmayı kabul etmiyeceğiz.,, 

Nea Ellas diyor ki: 
"On günlük muharebeden son. 

ra Yunanistan her zamandan <tat 
(Sonu, Sa; 2 Sil 7) 

nk ıönülle seyrettiler; Habe
şistan zehirli gaz yağmorJan 
altında canla başla, dişile tır. 
nağile çarpıştı. Bu. verdiiimiz 
ikinci kurbandı. 

İspanyada dahili bir fırka 
mücadelesini. dahili bir harp 
haline getiren Faşist emperya
lizmi. bugünkii harp için keu• 
dine sevkulceyşi noktalan, üs
leri tedarikle uğraşırken, Mil
letler Cemiyeti bunun dahili 
bir harp olduğunu ilan etti. 
Bütün dünya e!kin umumiye. 
lerinin cümhuriyetçilere karp 
duyduğu sempati, beynelmilel 
gönüllii kafilclerinin Pirene'ye 
akmasına karşı ellerini kolla
nnı bağladı, ateş benden uzak 
diyip seyirci kaldı. İnsa."'llık, 
tarihe bir kahramanlık deetanı 
yazan ispanyayı üçüncü kur
ban verdi. 

Bundan sonra 'eelios1ovak• 
ya, Arnavutluk, daha nice nıce 
milli istiklaller, büyük dev· 
&etlerin bu tarihte görü)m.,miı 
büyük mikyastaki çarpqmaaı. 
na kurban ıitti. 

Son kurban Yunanistan ol
du. Yunanistan Mançmyada 
başlayan harbin b~nlük son 
safhasıdır. Kılıçların han~ ~ün 
kınına ıireceğini, dilnya ye
niden sulha kavuşuncıya ka
dar daha nekadar kurban ve. 
neeiimizi bilemeyiz 

(Sonu; Sa; 2 Sü: ZJ 



Millet Meclisinde 

ncümenlere Aza 
eçimi Dün Yapıldı 

(Ba~ı 1 incide) Muharriri: Şemsettin Sarlnn. 
lliHAT ve İÇTİMAİ MUA- Katip: Meliha Ulaş. 
NET ENCÜMENİ - Reis: DİVANI MUHASEBAT F.N. 

mettin Ural, Mazbata Mu. CUMENİ - Reis: Faik Soylu, 
'ri: Ali Süha Delibaş, Katip Mazbata Muharriri: Rüsuhi Bo. 
a Mimik layerli, Katip: Nuri Tamac. 

ISAT ENCÜMENİ - Re. GÜMRÜ'K VE İN~İSARLAR 
İsmail Sabuncu Mazbata Ml' ENCÜMENİ - Reıs: General 

'ri: Fuat Si~un, Katip~ S_eyfi Düzgören, ma;bata ~uha~-
sım Gülek. rırl: izzet Erdal, katip: Huseym 

•D1'l<"'"'"'İF ENCÜMENİ - Reis: Ekşi. 
van Nafiz Mazbata Muhar. ZİRAAT,ENCUMENl - Reis: 
• İbrahın; Aliettin Gövsa Rahmi Köken, mazbata muhar-
p: Şehime Yunus. ' riri: Yaşar Özey, katip: Tevfık 

İYE ENCÜMENt -- Re- Terman. 
Atıf Bayındır, Mazbata Mu- MECLİS HESAPLARI TET-

rl: Nasuhi Baydar, K.Atip: KİK ENCÜMENİ - Reis: Rifat 
r Dücel. Araz, mazbata muharrin: Kenan 

UHAL ENCÜMENİ- Re- Örer, katip: Ali Zırh, murakıp: 

..... -----------------------.... ~ 
GÜNÜN MESELESi İ -
Harp, Bizden 
Korksun! 

Yazan: Na.ci Sadullah 

Havada hamt kökusu '\'ar .. 
Bir kiisur yıldanhcri, is. 

tiklallcr, umumi dÜkkan paspas. 
lan gibi çiğnenir, milletler içle
rini kurt yemiş çamlar gibi dev. 
rilirken, Tiirkiye, gUnün birinde 
kabul etmiye mecbur kalacağı 
bir namus kavgasından, ezeli ,.e 
tarihi şerefile mlitenasip bir a. 
im aklığiyle çıkabilmek için, ba. 
şanlması lazım &'e1en hiçbir va. 
z.ilcyf unutmadı. Bunun içindir 
ki, bqgün, Balkan dağlarından 
genzimize kadar sanulan keskin 
barut kokusu, tatlı sert bir ka
dın pudrasının tahrlkkfır ıtnn
dan fazlA itimizi gıdıklamıyor ... 
Bi:ıı:, idmanı ve kudreti yerli ye. 
rinde olduğu halde, heybetli ma. 
ztsinden aldıiı bir J[Önlll toklu
ğil<", baş pehlivanlık ihtirasın. 

'I: A .N 

lhtikô.ra Mô.ni Olmak 
için Kontrol Başlıyor 
Tüccar Olmıyanlar, Mal T oplayamıyacaklar 

Fiyllt Milrakabe Komisyonu memurlan, Kırktan fazla memurumuz dükkanlarda miişte. 
gıda ve başlıca ihtiyac maddeleri iizcrinde spe. ,ner meyanında bulunacaklar, komlsyonumu-
külasyona môni olmak için, tüccarların elinde zun tcshit ettiği fiyat haricinde satı~ yapanlrır 
bulunan zahire ve eşya stoklarını, kimlere ne hakkında darhal zahıt tutnp bunlan hemen en 
kadar mal satıldığını tesbite ba~laınışlardır. Bu yakın l\fiirakahe Bürosu vasıtasiyle mahkemeye 
arada ticaretle meşgul olmıyan kimselerin mal tevdi edeceklerdir. 
toplayıp toplamadığı da araştırılmaktadır. ''Pek :vakınn'l piyasaya yeniden bir (ok 

Eskiden aldıkları malı uzun zaman sarfede- malzeme gelecek, dvi buhranı da ortadan kal. 
miyen perakendecilerin şimdi kısa zaman~a el- kncukCır.,, 
lerinde mal kalmadıtı görülmüş. hundan da bazı Petrol ku~pnnyalan ile konserve, teneke 
kimselerin ihtiyacından fazla mübayaat yaptığı kutu. nebati yağ ve hiskiii fabrikaları hari(·len 
anlaşılmıştır. getirilen 20 hin sandık tenekeden, kendilerine 

Komisyon Reisi ve Vali 1\tuavini Ahmet de hisse aynlmasım istemişlerdir. Şehrimizin 
Kınık diln kendisiyle görüşen muharririmize petrolsüz kalmamasını temin için, birinci dere. 
demiştir ki: ccde petrol kumpanyalnnna teneke verilecektir. 

"- Fiyat Mllrakabe Komi.,yonunnn kon- 2000 dcmil' varil de devlet ihti ·adariylc Petrol 
tTol teskllitı pek yakında harekete geçecektir. Limitct Şirketine tahsis edilecektir. 

9 . 11 - 940 

Yugoslavyayo 
Serbest Dövizle 
Arpa Sattık ~ 

Almanyaya anlaşma haricinde rP 1 

baçuk milyon liralık tütlln ib1't ;r 
müsaade edilmiştir. Bu müsaa~e1~jft' 
tinadcn, dün Almanyaya 200 bın ır 
bi: tütün gönCierilmiştir. Kartıl~ 0cı• 
rak iliı; ve falırika malzcmesı i 
tektir. .1, 

Yugoslayyaya da serbest döfl 
250 bin liralık arpa aatılmıştır. B11 rır' 
tıı;a, arpa ihrac:ınm menine ait Jtl il~ 
nameden evvel lisans verilmiııti• 
manyaya zeJtin ihracına da tekrar 
ııaade edilmiştir. 
İsveç Tütün İohisan Türkiye 

messili, Mmtaka Ticaret 'Müdlrl~ıO' 
nil ziyaret ederek Türkiyede11 t ~ 
satın alacağını bildirmiştir. .ı" er 
tütünler, Varna yoluyla ıöndcıileC 
tir. 

İlaç İhtiyacına Karşı 

Hayrettin Karan, Mazbata Mı.zhar Müfit Kansu. 
d!"' vaz geçmiıı bir feragat şam-IMüteferrik : 
pıyonuyuz. Fakat günün birin. 

, ....... .,, .. -
= "'\ Belediyede : 

Şehrimizdeki ecza depolarının r' 
hipleri sıhhiye müste&arı As1111ııı 
;sliği altında toplamnışlar, nelere J' 
tiyaçları olduğunu bir liste balrf 
hazırlayıp V ekilete bilcllrmeyi ~el', 
laştırmı~lardır. Amerika, 1ng~ 
Almanya ve 1sviçredcn ilüç getirt'#_ 
temin edilmiştir. Gelen ilaçların~ 
lıırı V ckalet tarafından tcsbit 
cektir. Bazı ilfi.çlann memleketi 
yapılması için de tedbirler alı 

Sovyetlerle 
ünasebetlerimiz 

(Bap 1 incide) 
hiçbir ~an ayrılmamıştı. 
· lerle ittifak aktederken 

, Sovyetlcre müteveccih her 
Ki bir harekete iştirak ctmi
iı hakkında ihtirazi bir ka
koydurmayı unutmamıştı. 
una ra~ Almanlann tah. 

Atı ile iki memleket münase
eri bir ara eski samimi ha
nı kaybetmiş gibiydi. 
akat zaman Sovyetlere al
dıklarını ve Alman tah:'ika

kurban olduklarını anlat.. 
ta gecikmedi. Zannederiz ki, 
arava tayin edilen yeni Sov. 
Sefirinin de vaziyeti anla-

k ve anlatmakta yardımı ol
Bu suret~ Sovyctlcr, TürkL 
• hicbir zaman Sovyetlcr a
indr bir harekete iştirak et

yeceği hakkındaki hakikati 
l&d.ılar. 

Bu :;:ıyede Türkiye ile Sovyet
arasınaaki münasebetler tek. 
eski samimi havasını aldı. 

Türkivenin siyaseti açıktır. Hiç 
devlete karşı mütecaviz veya 
• bir siyaseti yoktur. ';:'?prak
ızda gözü olmıyan bütün 

lıetlerle normal münasebetler 
e etmek isteriz. Hele Sovyet 

gibi, coğrafi ve siyasi men. 
rimiz arasında birlik bulu. 
bir komşumuza karşı takio 
· iz siyaset dostluk hudu
an dışarı çıkamaz. Mosko
nihayet bu hakikatin anla. 

ve iki taraf münascbetle
tekrar cSki şeklini almış 

erika • lngiltere 
(Başı 1 incide) 

ve diğer Amerika gazeteleri 
dan neşredilen telgraflar, 

erika, İngiltere ve A vustral
delegclcri arasında yapılan 
" eler neticesinde Pasifik 

inde teşriki mesai hakkında 
prensip anlaşması hasıl oldu
u bildirmektedir. 

Bu telgraflara göre me2.klır an
pna, müstacel hallerde derhal 

lar verilmesini temin ede
şekildc derpiş edilmiştir. An

hakkmda tafsilfıt verilme
e, yüksek memurlar bu hu
hcr türlü beyanattan imtina 

ektedirler. Bununla beraber 
biliniyor ki, anlsşma Sin

pur üssünün AmerL'ta kuvvet-
• tarafından kullanılmasını eter 
eylemektedir. 
DECİŞECEK SEFlRLER 

Vaıinrton, 8 A.A.) - Roosevelt'le 
iciye Nazın Cordell Hull. Avru
ki vaziyeti derin tetkike tfıbi tut

dır. Bu umumi tetkik esnasında 
buyük devletleri nezdindeki bü-

elçiler meselesini&J de görüııüldü. 
n.nneöılmektedir. Malum olduğu 
e Birleşik Amerikıa halen yalnız 

a, Bcrlin, Roma ve Vichy'de bi
maslahatgüzarla temsil edilmekte-

• Birleşik Amerikanın Londra Bü
Elçisi Kennedy sabahleyin Cor
Hull ile görüşmüştür. GazetecL 

e yapmış olduğu beyanatta, yakm 
ııtik~ için hcnilz bir pl!m mcv
olmadığnıı söylemiıtir. Bir müd
istirahatten ıonra vazifesine döne

zaMediliyor. Bullıt'nin Fransa-
. vazifesine avdet ctmiyecefi kati 

1b1 sözıikmektcdir. Amerikanın Roma 
çisi Pbilips'in yerine de ba15kaımın 

n edileceği zannediliyor. 
AL~tANLARIN CEY ABI 

Va ington. 8 (A.A.) - Hariciye Ne 
areti, Amerika vatanda5larmın av. 
etini temin için İrlandaya göndcrite
ek bir Amerikan gemisinin serbestç"! 
eferine İtalya tarafından muvafakat 
dilditi halde Almanya tarafından mu 
'&fakat edilmemiş olduiunu bildir
cktedir 

WİLKİE'NİN NUTKU 
Nevyork, 8 (A.A.) . - Wend~ll 
ilki 11 Te&rinisanıde radyo ile 

d·~·1 k bl'r nutuk söyliyeceğinl tetre ı ece . k d'. 
ld rmiştir. Çünkü, Willkie, en 1~k e 

. lan 22 milyon Amerı a-7 vermış o · L-k 
f . ve hattı hareketı • .., -

vazı cSl k cburiy 
fildrlerini bildirme mc c.. 

hissetmektedir. 

Daha Kaç Kurban 
istiyorlar? 

de, meydana çıknuya zorlanır- • v 

sak. tarihi kana boyas-acak olan Pazar Günü Eglence 
miithiş kavganın '\'ebali. milli 

(Baıı 1 incide) 

dnmarımıza ba"acak gafil düş- Yerlerı· Kapalıdır 
manın boynunadır. 

Fakat en iyi bildiğimiz §CY, 
kanlı bir emperyalizm müca. 
delesi içinde olduğumuzdur. 
Küçük milletlerin bu muaz
zam kavgada yaptıkları iş harp 
delil, milli kurtuluş mücade
lesidir. Yunanistan ne kendine 
vadedilen bir parça toprak, ne 
müstemleke, ne lktısadt ı>azar 
için Jıarhetmiyor. fünperyaliz
nıe kurban gidenler arasına 
girmemek, istiklalini korumak 
için canla b:ışla, dişile tırna
ğilo çnrpışıyor. Göklere, de. 
nizlere, karalara kanat ı,:eren, 
asırlık miicadclesindc son mer
haleye ,·nran emperyalizm da
ha kaç kurban istiyor? 
Eğer bu, bütün Avrupa ise, 

kendi elile kendi temelini yık
tığı için emperyalizm ne talihe, 
ne farine biihtan etmesin. 

Bugfinkii harbi kazananlnr 
yann milli kurtuluş mlic:ıdclc
leri karşısında mağlfıp olacak. 
tardır. Bunun icindir ki ı·una
nistnn harbctmlyor, milli kur
tuluş mücadelesini yapıyor. 
1\fağliip olursa empcrynlizın 
ilahı daha bir kurban kazana
cak, fakat tahtını devinnek 
için birleşenlere bir müttefik 
daha hediye etmiş olacaktır. 

bulunması cidden memnuniyete 
şayandır. 

H:ırbin kapılarımıza dayandığı 
şu sıralarda dostlarımızı ve düş. 
manlarnmızı tanım~ bizim için 
büyük hir kazançtır. 

Yunanistanda Harp 

Evet... Havada barut koku!!ıu 
var .• Ve biz, bir küsur yıl içinde, 
(oktan alı b~mız bu kokuyu 
zerre kadar yadırgamıyoruz. E
ğer ~iiniin birinde sıkılmış yum. 
nıl:lanmızı azgın ve küstah bir 
emperyalizmin kalbine indirmek 
mecburiyetinde kalırsak, karan. 
l1k v.- polissiz bir sokakta kuduz 
bir sarhosnn tnsa11utuna uğrı. 
ynn n:ıınuskftr yolcu:va diiscn \'a. 
zifcvi ynpmış olncaf:'lz. O ?.aman 
biitiin günah, adma harp denilen 
barbarca boi:,'ltşman. en namus. 
kar. en insan, en faziletli millet
ler ic;in hile mukadi!cs bir vazife 
haline !?etircn1crim1iT. O zn. 
man yerden göğe kadar lıaksır 
bir diişmann ka~t duyacağım1z 
kin. hu,;in hnrhe karsı heslcili. 
ğimiz nefretten çok daha hiivük 
ol::ıcnkhr. Ve o zaman, ~1arp biz
den korksun! 

i1iEiiiW!i 
BUGÜNKÜ .PROGRAM 

8,00 Proıram 
S,Ol' MUdlr (Pl.} 

a, ıs Haberler 
8 30 lılOzl>ı (P1.) 
8,SO Yemek l!atuı 

ı ı.oo Prorrıın 

18,03 Orlı:eatra 

JS,40 O:nın havası 
10,00 Konuıma 

19,U Saz 
W ıo,30 Haberler 

JJ,30 Prıı:ram 19,45 Saz 

13.U Zeybek ve ukai 20,15 Radyo razetcıi 
13,50 Hıbcrlcr 20,45 Şarkılar 

14,0S Köy lıavur 
14,20 Rlyascticümhur 

bandosu 

ı 5,00 At yuıılan 
ı5,ıo Sololar 

2ı,ıs Konuıma 

2 ı,so Orkeaıra 
22.30 Haberl•r 
22,50 Cazband 
23,2S Kapaıııı 

Sovyet Rusyada 
(Başı ı incide) (Başı ı incide) 

İki İngiliz pilotu esir edilmiştir. büyük bir iş senesi daha geçti. 
EPİR CEPHESİfloınE Bu, büyük ıhtilal tarihinde Bol-

Londra, 8 {A.A.) - Dün icra edil- şevik partisinin, büyük Stalin'in 
diği haber verilen hafif Yunan icrile- kiyasetli sevk ve idaresi altında 
meleri, tamamen mevzü bir m:ıh:yet memleketimizin kazandığı ve e
ar:ı:etmektedir. SııJabiyettar makamlar- hemmiycti bütün dünyay,~ şamil 
da beyan edi!diiine göre umumi vazi- tarihi yeni sosyalist zaferlerinin 
yet memnuniyet vericidir. ltalyar, 
kuvvetlerinin çember içine alınmış bir senesi olarak kalacaıtb:." .• , 
bulundukları merkezi mevzilerıle Yu. Mareşal Timoşenko, bütün sa
nan kıtaatı harp malzemesi iğtinarnımı halarda tahakkuk cttirılen tc
devam etmektedir. rakkileri kısaca hatıdattrkt:m 

Londra resmi mahfilleri Arnavut· ı sonra sözlerine şöyle devam ct
lu~taki Göriceıtin henüz İtalyan!arm mistir: 
elınde ol~~iunu bildirmckted;rler. Yu ,)'İhtilalin 23 üncü yıldönümll fevka. 
~an arazısın.~e bu_lunan Slemnice ci· lade kanıpk enternasyonal bir vaziyet 
ı::~;e; ~ kU~kd' bırS Yunnn ilerleyi"jİ icinde kutluyoruz. Harp daima artan 
· e 1ııme e ır. on raporlara na- bir geniıılik almaktadır. Harp her an 

zaran, talyanlar ımhil ceph • d bü · ' · · · yük bir t 'k • esın e - ycnı me:ıılcketlerı yem devletlen ve 
• :zyı :cra e~;kte~ir!er. yeni milletleri için çekiyor. Şimdiden 

KUMANDAN DEGIŞTIRlLMİŞ dünya nüfusunun yarısından fazlası bu 
At~na, 8 (A.A.) - Muharebe böl_ krt;ıle ıinniş bulunuyor. Harbin ka

gelenndcn buraya g~len malumata gC.- nunları şiddetli ve merhametsizdir 
re, Yanan kuvvetlen cephenin Pindus Harp ölüm ve cezayı ekiyor. Yüz bin
ve. ~örice bölg~lerin~eki ileri mcvıi- !erce kiıti telef olmaktadır. İıçi ve 
lennı ıslah ctmışlerdır. Bu bôlgelcrcle köylünün emeğile vücut bulmuş olan 
Yunanlıların hafif mevzii llerlemc!cri sayısız en yül-.sck harsi ve maddi kıy-
kaydedilmektedir. metler mahvoluyor. 

Atinaya gelen ve henüz teeyyüt et- "Milletler arasında sulh vatanunı-
miycn. bazı şayialara göre, Arnavut· zxn emniyeti olan Stalin'in harici si. 
luktakı İtalyan kumandanı geri 'llırı:\,. yascti Sovyetlcr Birliğini yeni parl:ı.k 
rnk yerine Genel Kurmay Başkanı zaferlere götürmüştür. Sovyetler Bir
Mareıal Badoglio tayin edilmiştir. lifi harbe iştira!: etmiyor. Enternas-

Atinadaki Amerikan mahfill~rindc Yona! meııelelcrin hallinde Sovyetleı 
ıs~.arl~ dönen haberler Arnavutlukta Birliğinin rolü pek büyümüştür. 
r.ıuşkil!&ttan ve galeyandan bahset- "Kızıl Ordu mukaddes vazifesini 
melttcdir. Ayni mahfille:-e gelen diğer yapmıya ve Sovyet milletleriniı: mu· 
haberlere ıöre de, İtalyanlar sivil Y\.- habbet ve itimadına layık olduğunu 
~n halkına karşı taarruzlara devam her an isbata hazırdır. 
ıçııı d~a kuvvetli ve daha seri tayyare "Hukiimeti ve Sovyct Komünist 
teşekkiJlleri r;öııdcm.ektcdir. Partisini temin ederim ki Kızıl Ordu 
lNGİLİZLERfRN FA.\L1Yh'Tİ Sosyalist devletimizin mukaddes hu: 

:\Una 8 (A A ) Dün k dutlarına tecavüze cüret edeceklere 
mi mnhflllerd~n· haber alı:d;m r~ hükümet ve partinin vereceği ilk emir. 
re, Yunanistanda bulunan lngi~: ~~= de her an yıldırım gi~i bir mukabele
va kuvvetlerine mensup b!r tayynre de bulunmıya fi.madcdır ... 
teşekkülü çarşamba gQnfi Adriyatik kurb:ınlarını koyun sürüleri teşkil et
de.,izlnln ArnavuUUk sahilinde bu- mlşUr, Yollar üzenne de hücumlar 
lunan A\lonya tııyyare meydanı üze- ilin 
rlne çok muvaUakıyetli bir akın yap yap• l.J L-;e de hiçbir hasar yoktur. 

:r. Yunanlııbı.n sanatoryomlannda te-
mıştır. feydanda bulunan düşman david • bulunan veremliler, "kendlle-
tayy41rclcr! bombardıman edilmiş ve rfnl ölüme mnhküm addettikleri cl
mıtralyöz ateşine tutulmu~tur. Mey- betle her türıa fodakftrlığa Amtıde 
danda bulunan birçok tayyarecllerln gönüllü olarak Yunanistan ordusuna 
fizerlne de ateş açılmıştır, Bazı tay- ithal edilmelerini., General MeUık
yarPler üzerine birçok tam isabcUcr sıııuı bir mektup yazarak talep et
k:ı.ydcdllmiş ve bunların tamamen mlslcrdir. 
fmha edildiği görülmüştür KONT CİANO'YA RÜTBE 

. 601\IBARDil\IA~LAR j At!na e CA.A.' - Öğrenildiğine 
Atina, e (A.A.) - Dunkü akınları göre, İtalya Hariciye Nazın Kont Ci

csnnsında İtalyan bombıırdıman tay- ano'ya, masum sivil nh linin ölilmil
Yarelcrl akınlarını ArnavuUuk hu- ne sebebiyet veren SelAnik hava hfi
dudund:ı bulunan küçük J:6ylere in- cumlorına iştirak ettiğinden dolı:ıy1 
l\is:ır et!.irml:ılcrdir. Bu akınların Albaylık rütbcı:.I verilmiştir. 

Ebedi Şefimiz Atattırktin ildncl ö. 
lilm yıldönilmil münasebetiyle yarm 
Univenitede, mekteplerde. Halkevle
rinde ve Halltodalarında evvelce ter
bp edilen prop-&m dahilinde bir ihti
fal yapılacaktır. 

Radyoda, Cilmhurlyetin Onuncu 
Yıldönümilnde Atatürktin sö7ledifi 
tariht nutuk ile Milli Sefin Beyanna
mesi okunacaktır. 

Bu Pazar, matem gününe tesadüf 
ettiği için biitün eğlence yerleri geceli 
gllndüzlü kapalı bulunacaktır. 

GELEN MUHACİRLER - Dün 
Romanyadan İstanbula bine yakın 
göçmen gelmiştir. 

EDİRNE YOLU - İstanbul - LU
leburgaı: - Edime ~ııfalt yolu yirmi 
güne kadar ikmal edilmiı olacaktır. 

RESİM SERGİSİ - Yozgat Lisesi 
birinci sınıf talebeleri Eminönü Hal
kevinde bir resim &ergisi açmışlardır. 

VEREM MÜCADELESİ - Verem
le Miicadele Cemiyeti Erehköydeki 
Sanatoryumuna 30 yatak daha itave 
etmiye karar vermiştir. Cemiyete va-
ridat temini maksadiyle bu ay Tak.. 
simde bir balo verecek, bir seri de 
ııefkat pulu bastırıp satı:ıa çıkaracak
tır. 

Yeni Elektrik Santrallan 
Nafıa Vckileti Elektrik leleri Etüt 

Dairesi, Sakarya nehri üzerinde kuru
lacak elektrik santralının kati proje
ı.ini baı:ırlamı3tır. Bu santralı Sakarya 
nehrinin ak•aından alacajiı kuvvetle 
senevi 75 milyon kilovat enerji istih
sal edecektir. Gediz nehri üzerine ku
rulacak olan santralın projeleri de 
hazır lanınaktadu. 

K l.S.'#.. ·,HA.BE R L'E R 
lNGILTEREDE: 

e Londra, 8 (A,A,) - Çarlık za. 
ınanında Ruayanın Londra Ataıeml· 

ilterl olan Amiral Wolkof'un kızı 37 
yaşında Anna Wolkof, bvglln Lon. 
dranın Old Bıılley mahkemesi tara· 
tından ıo sene kürek cezasına mah· 
küm edllm16tlr, 

H!lklm. Annanın cakl lnglllz Faııls· 
ti Lord Hawhnw • Allas, Wllllam 
Joyce gizli vasıtalarla bir mektup 
göndernılye tevcasDI ettiğini bildlrmlı 

ve eski f"aılııt reisini Almanyadan 
lngıllz harp gayretini zayıflatmıya 
matu~ radyo neırlyatı yapan bir 
''lıaln., olı:rak tavalf eylemletlr. 
FRANSADA: 

e Londra, 8 (A,A,) - fsvlçre rad· 
yosu, Fastakl Franııı Valll umumlıl 
General Noguae'ın hallhazırda VI. 
chy'y: gitmekte oldu§unu blldlrmek· 
tedlr, Noguea, geçenlerde Cezairdo 
General Woygand ile gorüımüıtür. 

Sulh Teşebbüsü 
Madrlt, 8 (A,A,) - İspanyol Ele 

Ajansının Bcrllnden aldığı bir tel
g:-aıta, İlkbahrr için bir sulh tcşeb
bus"J imkfınına.ın bahsedilmektedir. 
Bu tc.lgraı. Mndrittc büyük bir alfıka 
UJ .. ndırmıştır. ÇüııkU bu Ajansın 
Berlln muhabir!, Alman Haririye Ne-
7.ııretinın duygularını umumiyetle iyi 
rıksettirmektcdir. !\Iuhablr diyor ki: 

''Eğer Amerika devlet reisi Roose
veı t, bütür. Avrupa için m.'1 \'e B.i
yük Brltanya için de müthiş olacak 
bu kış mevsiminde realist ve ınsant 
bir siyasc' takip ederse. bcU:i ilkba
llnrm ba§ında ırulhU iade edecek ve 
ihtiyar Avrupanın biltiln dünyada ya
pacağı işte İngiliz milletinin ırki mczl 
yetlt-rlııdel" istifadeyi mümkün kıla
c:ık bir tarzı hal bulmak kabil ola
caktır ... 

İngilizler Sudan Cephesinde 
Bir Mevkii Zaptettiler 

Londra, 1 (A.A.) - !!udan ~epbea•nde 

"Gallabatın,. Inc!Jiıler tarafındın npttt'il· 
mittir. Du hudut lıarılı:olunda !taban ıubay• 
lannın lı:umandaaında J'Ullltrdeıı mDteıeklı:tl 
ku..vttli kıtalar buluıımalı:ta \ılı, lnsilizleriD 
bu lıı:al hareketine Hint lırtalaruıın iıtlrak 
ctmlJ olması Londrada bllyUlı: b:r mnıınunl· 
yetle ka:ı>dedllmrlı:tcdir, 

Buranın zaptı; ıı,cvkulcrn b•lrım.ınd•n r• 
hemııı.iyctll olmamakla beraber, hldısc hu ccı>
hedekl harp aahneaindc harclı:lt talih nıu de· 
iiımiı oldultınu ııöucrmni itlb,.rüe mUh•m• 
dlr. Bu vesile ile Jnrlllz cucalcri, Aıap!ar· 
la Habe1ıerl kudedcrck, dünyanın en ntDthlı 

Sığınaklar Fenerbahçe Planı 
için 200,000 Tatbik Edi~iyor 
L. Tahsisat 

Seferberlik Müdürliıı';'Ü şehirde 
ycnidcıı umumi siperler ve sığı

naklar yapılması için belediyeden 
200 bin liralık tahsirt ıııtemiş
tir. Bu paranın bir kısmı pasif 
korunma ekiplerinin eksikleri
nin tama.T.lanmasına sarfedilecek
tir. Dün bu ekipler için yeniden 
70 tulumba alınmıştır. 

Dün kaymakamlara bir tamim 
gönderilerek kaza dahilinde umu_ 
mi sip:r inşası için en mimait olan 
yerin tesbit edilm~si, buradaki si
perin !:aç liraya ~azırlımabileceği
nin fen heyetlerine A:eı;fcttiıilcrek 

keşif evrakının &Önderilrm:si iste
nilmiijtir. 

Evvelce yapılan umumi sığı
naklıı. ra ilaveten yeniden bir kaç 
sığınak yapılacaktır. Bunlardan 
ikisi •ehrin müstakbel plinma gö_ 
re kazılacak ve ileride bunlardan 
tünel halinde istifade edilecektir. 
Bu sığmaklıırm 400 bin liraya mal 
olacağı hesaplanmıştır. Son aylar 
zarfnıda pasif korunma için yarım 
milyon lira sarfedilmiştir. Bul' 
miktar 6 ay sonra bir buçuk miı
yon liraya baliğ olacaktır. 

~--------------..) 
Spor~ ---

Bugünkü Maçlar 
BugUn saat 15 tc Şeref stadında 

Prost'un Fenerbahçe idn yaptıiı 
plAnm tatbikine başlanmıştır. Yarmıa
danm Kalamııı Koyuna bakan kısmı 
Deniz Klilbü tarafından tanzim edile
cek, berzahın en dar yerinde iki tarafı 
birleştiren bir kanal vücude getirile
cektir. 7 metre genişliğinde bir yol ya_ 
pılacağı gibi bir park ve otomobillere 
mahsus bir saha vücude getirilecektir. 
Bizanslılar devrinden kalan kısımların_ 
da bir kır lokantasının inşasına ba&la
ııacak, Bizans kuyuşu ve hamamı da 
aynen muhafaza edilecektir. 
ŞEHİR MECLİSİ - Şehrimi%deki 

bütün nakliye vasıtalarının bilet üc
retlerine Hava Kurumu menfaatine 
onar paralık zam yapılması için, dün 
Şehir Meclisine 50 imzalı bir takrir 
verilm~tir. Teklif tetkik edilmektedir. 
ZENGİN DİLENCİ - Hasan Gö

zet adında altmış beş yaşında bir ihti
yar, dün, fakirliğinden bahsederek be
lediyeye müracaat ve memleketi olan 
1nebolu7a gönderilmesini rica etmiıı
tir. Üzeri arandığı zaman 53,5 lira pa_ 
ra bulunmu5, polise tevdi edilmiııtir. 

llatayda Asfalt 
Hat:-y, (TAN) - Hatayın ordu ka

zasında Çandır ve Bezka köyleri ara
sında gayet zengin asfalt ve zift ma
deni vardır. Bu madenin tahlilleri ve 
l:e ifleri yapılmıştır. İşletilmesi için 
de teııebbüslere geçilmiştir. Avrupa
dan asfalt getirtmek imk&nı gittikçe 
azaldığı için bu madenlerden bir an 
evvel istifa;le edilmesine çalqılmak_ 
tadır. 

KÖYLÜLERİN HAMİYETİ 

Konyada Bir Kaınyoıı 
Devrildi, Ölü ve 

Yaralı Var 
Konya, 8 (TAN) - Cihan~e1' 

liye gitmekte olan şoför .A~ 
idaresindeki kamyon, yolda ~tJ 
ne çrkan ve iki gözü de görrn1 

Lutfi adlı bir köylüyü çiğn~ 
mck için fazla sağa sapınJŞ 
Fakat kamyon hem Lutfiye Çs$ 
mış, hem de devrilmiştir. L_J 
nin bacakları kesilmiş, kaDlJ':"~ 
daki yolculardan Dedeler ko-...rl 
den Ismail ölmüş, Ahmet ı• 
Kaymak, Hamdi, Konya.da~ 1~ 
tafa, posla memurlanndan Jı 
rev ehemmiyetli surette yarsl 
mışlardır. Şoför tevkif edilJ11 
tir. 

MEVLUD 
lı!erh11r11 Tophane mUhQ1'dan .itilat 

zev:c5t. Sallhattln RUat Bc)'in .. ~ ~ 
ntı ukeriyc mUtcahhitlcrinden Metu:ı"'~ 
rl ve Sadrettin Kin& ve Fe7d ollG ~ 
Fahriyenin Yllldelerl, Pey%! ollu Bay ti 
ka,.nvalidcal merhume Nulre Hıuıılll r~ 
lldncltc~rinlıı onııııcu pazar 111.ııil 1111' ~ 
zını ırUtealı:ıp Beyollunda Afacaıail •" 
Mevlüdu Nebevf kıraat ettlrlleecfi.D4 .. 
acve:ı•~rll'1 tctrlflerinl rica cderla. 

DAVET ~ 
htanbul C. Xllddehımumtllffndlılll / 

İ:>tanbulspo:- ile Galnt.<ıs:ıray birinci Orhanlye - Kızılayın beyanna
futbol takımları arab.;ında bususi mesl üzerine Ürcy~ köyil halkı der-

. . • ~ hal harekete geçmış, radyo ba§ında 

bulda bulundufu anl111b.n Madea ııalll' / 
a\".nl Muhsin ErıUııcyin lcilen -.,ııf 
ze mllracaau. 

lstınbul C. Mllddel.eıumtlllinden: ~ 
Mczuncn Iaıanbulda bulunan tmılr "I 

u mahlı:cmeal ara muavinlerinden ıt;,; 
Ertuııeun 94 O·S6 ı 7 4 UJ"l!Dllla ldlctı 

tm m .. ç Y ap .. ı:aklardır. Bu maçtan ı beynnn:ımC'yi dlnliycnlcr derhal ora-
c~vel de Galatasaray ile Beşlktaş B. cıkta 307 lira teberruda bulunmuş-
tak•mları karşılaşacaklardır. lnrı:lır. rlyetlmlu mllracnt ctmuL 

Askeri Vaziyet 
(Başı 1 incide) 

bily(lk blr inatla ısrar etmiş, e
melinde muynf!ak olmuş, Iakat 
bunu hayau ile ödemi~. Y.:ğer bu 
hat, Yunanlılıırın elinde olsaydı, 
Ferati köprli başı bu kadar sil
huletle İtalyanların eline geçmez, 
Epir'in mQdaiaası meselesi bir 
hııyli kolaylasrnı& olurdu. Fakat, 
bütiln bu vaziyete rağmen. Çan:
lık ve Yıınya üzerine on iki glln
lük İt;;lyan ileri hareketi, şimdi
ye kadar bUyilk bir muvaffakı
yet k:ızanamamıştır. ÇünkU, Kıı
lama nehrini geçmekle meselenin 
esa..q lı;lsmı hallcdilrnls arirlcdile
ınez, Yanyaya doğru yCırümek i
çin, Erg<'.rı - Yanyn şosesi yolunu 
takip etmek ve bu yol üzerinde 
mevcut bütün maniaları birer bi
rer bertaraf etmek lAzımdır. An
laşılan, italynn karargt'ıhının bu
! adak! hedefi. bir taraftan Kala
ına rehrinir: ötesinde {ParamJ_ 
lhya = Aydonat) kasabasını iş
gal etmek ve buradan Yanyaya 
giden şost yolunu ele geçir
mektir. D i ğ c r taraftan da 
E r g e r i - Y a n y a ııose yo
lu üzerindt llerliyerek, Ynnya
ya kar~ı hem Şlmıılden Cenuba, 
hen. dtı Garptan Şarka doğru iki 
oklu bır taarruzla harekete geç
mektir. Bu mnnc\'ranın icrası za
mana miltcvakkıltır; muvaffakı
yet! is~ müdafaa cephesinin ala
cağı azimlı knrarların hüsnil tat
bikine, 500 - 700 metr~ irtll:ılı 
birçok dağ gcç!Ucrinde alınacak 
nıild.~ab tcdbil'lerinin kuvvet ve 
lsabctbe bağlıdır. Dl!er taraftan 
deniz cephesi de İUılyanlara kar
Jl &ç:ktır. Meselft,vm~lyelin ica
bına göre \'e icap ettiği a"da 
Korfudarı hareketle karşıdaki sn
nUin her hangi bir noktasına 
-Gumeniça'dan Himaraya kadıır
İngiliz donanmasının yardımı ile 
bir ihraç hareketi akla gelebilir .. 

Eden Cebelitarık'ı Teftiş 
Eder~k Londraya D~ndü 
Cebelicenk. 1 (A.A.) _ Netredıl~n bır 

teblilde Inıiltereye döllAID Eden'in ~üıı Cete
llıarıktan seçtifl bildirilmekte.!lr. t;e!>tlluırık 
makamlan busün ııtleden aonra •ıaf:dalıl 
ıebllll neıretmiıJerdir ı 

Eden rclalıatiııde .,..ıı General LlddeU ol· 
dufu haldr dun llflcdcn _... lınaatı tclıi1 
eylemle ve bu kıtaata cesaret verid abzlcr 
ııö,.lcml,\[r, 

Londra, S (A.A.) - Edtn Inıtllt•rcye dön. 
mGııar. 

Bcılncı Kolu Iıalyan lmparatorlugu ıcl~atı1ir 
ve lnıilıtre huabına cılıımııl.;•adır, dıyc te
barüz cttirıııckuclirlcr. 

Berline ·Hücum Metaksııs'ın Mesdf 
(Ila~r 1 incide) (Başı t intld; 

bilhassa 20 den daha aşağı ya§ta- ha ziyade kuvvetli, daha aılıli 
kiler arasında mükemmel bir a- ve nihai zafere daha emin bı.1 ~ 
kis yapn.ıştır. maktadır. Deniz üstunde 

KRUP FABRİK.lLARINA kudretli müttefiklerile bt~l ~ 
HÜCUM 1';DİLOİ Yunanistan istikbale kati bır d 

Londra, 8 (A.A.) - 7 /8 lkinciteş- kiın ve itimatla bakmak~~~ 
rin gecesi İngiliz bombardıman tay- Yunanistan yenecektir. ÇLI 
::rareleri.nin Essen'deki Krupp {abri_ ~enmek istiyor, çünkü zafet .,\ 
kalanna pek 5iddetli bir hücumda bu- h k al •·_; 
lunduklan Hava Nezareti tarafından nun a kıdır ve bu ad et e;ev 
bildirilmektedir. caktır. Ve gene çünkü s-eJJ 

İNGİLTERE ÜZERİNDE kuvvete maliktir.,, 
Londrn, 8 (A.A.) - "Teblii.. GA YDA'YA GÖRE . S 

. Düşmanın bugün saat 17 ye kaı!ar Atina, 8 (A.A.) - Gecikmiotltt 
lngiltere ü1.erindeki hava faaliyeti kil· yor Virginio Gayda, Giomale. "' 
çuk mikyasta olmuştur. Münferit dü,_ cazetesinde, "bugünkü Yunanıst• ti 
man tai'yareleri Batı sahilinde bİı'. raıi bakımından, blribirlnl tak!P ~. 
nokta ile Orta İnıilterede şehir böl- tecavüzlerin bir neticesidir,. dit°dl 
gelerinrie bir noktaya bir kaç bom- Bu iddia belki de Sinyor Ga>' 

1 
ba atmışlardır. züıniyetine iÖre, kcn~ mcınle~~sf 

Avcı ve avcı - bombardıman te- Yunanistana karşı haşuı tcc•~ 0~ ~ekkülleri iki defa Doiu - Cenup Sd muhik gösterebileceği bir balı' ıı'ıı 
hilini a5mı~!ardır. Bu~!ard.an küçHk Fakat hakikat bambaşkadrr: Yıl )". 
bir kumı L~ndra bölgesınc k:ıdaı tan, 01ımanh İmparatorluğu~ ~ 
nüfuz ederek bır kaç bomba atmışlaı.1 yaptıgı ihtilal ile hürriyetinı ~ 
dır. Öliı \'e yaralı azdır, hasar da cil· 1 mıştır. Fakat bu, asırlık müca ı'I.. 
zidir. !-.ati bir nihayet veren karşılıklı ~ 

kirlıklardan sonra, Yunanistaıır~1• Yunanhlar Çag.._ ırddı kiye ile ç~k sı~ı do~tıuk "c:. ~1 
bağları tesıs ve ıd:ımesmc miıı1 1 " 

(Bası ı incide) 1 mıştır. Öyle dost ve ittifak b:tl' 
Kırdar, Fransızca "Bey~ ıııı te- ougün iki memleket, bunlarla, 

01:1 u,. yazc .. . k d' 
~ıodc çıkan biı· haberi tekzip cdnek, yurume te ır. 
Bcyoltlundn, İtalyanlarla Yunanı.tar 
arasında zabıtanın müdahalesini icap 
t!tt:rcce!ı. hiçbir hlid!se olmadığını 
so,)"lemi~ bu Yüzden tevklfat yapıldı
t:ı ıddiasını da sureU katiyede tf>.kzlp 
ctmi&tlr. 

ARNAVUTLAR GiDiYOR 
Şehrimizde bulunan blr kısım Ar

navutlar da, Yunanlılar lehine harbe 
iştlrak içın Yunanlstana gitmlye baş
lar.ıışlardır. Kral zoıonun maiyetin
de gelmiş olar bazı Arnavut zab!U~ 
rf de bl• aradadır. Bir kısım Arna
vutlar da, A.rnavuUuk lhtlllU için 
çalısmı.k Qzere Yunanistan hududun
doıı Arnavutluğa girmek lmkAnlan
nı aramaktadırlar. 

YOLCULARIN 8ÖZLERİ 
İtalya - Yunan barbindenberi diln 

ılk defa olarak Atinadan bir :rc>kG gel
miıtir. Ba yolcu t:ski gazetecllerdcıı 
Bay Satvet Uitfidir. 

Anlattıftna göre harbin bııladtfuu 
gazetelerden öfrenmiş, öiledcn sonra 
başlıyan nümayişlerde halkm ~r 
metre büyillı:lüğünde Türk. Yanan ve 
1ngiliz bayraklannı ihtiramla ta•ıdık. 
tarını, on binlerce insanın ellerirde 
kiiçük Türk, Yunan ve İngiliz bay
rakları taşıyarak nünıayi;ıtilı:re iatira~ 

• «• Atina, 8 (A.A.) - General 
ıle Yunan Genel Kurmaylıjı •~ 
iı tibat aubayhtı vazifesini ıôr' 
ncral Perry, bugün Assirmato• ,. 
tesine ıu beyanatta bulunmuttd ' 

"Kahraman Yunan milletitle 
f.Onsuz hayrıınlıiımı izhar eUSS~ 
kelime bulamıyorum. Büyük fJflel 
saati geldiği zaman, ölmez an'•11 

hareketlerini istihkar ederek te ~ 1 

etmeksizin isti14cıya kt:rııı ı:nulS' t?J 
etmek Uz ere kahramanca ~· ıı''· 
verdiniz. Benim hayranlıfıJll• ısJ 
İngiliz seferi kuvvetinin ba1f'd~ 
ıfade etmektedir. MemlekettniJI Jı;C 
ya parlak bir misal teşkil eıı;;; 

ettiklerini gönnüııtür. 1 
Harbin baıladığı ilk günll ~~ I 

ıeıi verilen alarm ilzerine baJ.11"~ 
velce hazırlanmış muazzam stf11';;: 
ra ıirdiklcrini söyliyen Sat"et 

1 
ı/ 

İngiliz tayyarelerinin harp tıaıl:ı,, 
tamu yardıma geldiklerini. '/ 1 ır 
larm maneviyatının çok ku~ef1" 
duğunu, hallan sokaklarda !t!I fi" 
dola~tıklanm ve Yunan nııs•~'.f 
yetleri Ü7.erine şenlikler yaP11 

söylemi&tir. 
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BEDELi 
Ecnebi ~f.}COZUM[ [ADPAMLAU 1 -Takvimden 

~bir~aprah 
1 ıene 
S Ay 
3 Ay 
1 Ay 

2800 Kr.

1 
1600 • 
800 • 
800 • 

Yazan: Sevim SERTEL, 
1 Edebi Matineler 

su Gü_N_I Annesini Tanıyamıyan Çocuk M emleketimizde temsil h 
yabnın sanat lasmmı ida

re eden zat Komedi Fransez'den 
öi-nek alarak edebi matineler 
tertibini düşündü. Teşebbı.isüa 
haklı olarak bir sistem dshi~ 
de yapmak istediği için evveliı 
memleketin genç ve ihtiyar mu
harrirlerine, eli kalem tutan mü.
nevverlerine müracaat ederek fi.. 
kirlerini sormak suretile işe bat
ladı. Sayıla muharrirlere han11,; 
eserlerinin okunmasını tercih ey• 
Jediklerini sordu. Bu zevat izhar 
etmeseler de tabii bundan mcm• 

B ugünkü vaziyet dolayısile 

----------·-·---·= 
Avrupanm Marsily.ı gibi, 

İstanbul gibi liman şehirleri harp 
kıtasının dört bir tarafından g<?
len mültecilerle doludur. Aşağı

! - He~ktaş Ytldız Tepesinde Abbas A~a me- \ 2 - M.uarhktan Park \•e Co<'t:k Rl!htcsi hıtline dakı vaka bu limanl'l;:d:ın biri o-
zarlığınm eski haliDclen bir görünüş.. getirilen Abbas Ağa Parkından bir giiriinü~. lan Lizbon şehrinde geçmiştir 

~k Maceraya B h K d m!~~:u~i!°~~r~~iı·m~~ı!~ 

a S ı n a binbir rr.illetle doludur. Ht!psinin U ran rş ı biricik ümidi bir yolunu bulup 

, ~ ~;:·~:.:~~ Bal. ~~~E'~EL~~~t:: 
kanlara ÇC\•İrmiş bulunan h . 1 1 . fit y..,.>Ung isminde 65 yaşbrında k&-

tt devletlerinin h:ıkiki he· daı- cl:m bir seyyah k~dın var-

. hnkkındn muhtelif ınem- e 1 r ş e rı m 1 z dır . .Kendisi bütün Avrupayı do. 
ln :muhtelif tahminler ;nı- laşnıı~ ve Fransanrn ist!Uısı esna-
ltoınanyanın işgali csnnsm. smda ca bu biçare memlekette 

'tt.ya atılan bazı rivayetlere 1 bulunmuştur. 
lalih~er devletleri bütiin ~e: 1 T ecavüz, işgal, harp hadise.' y . dan her türlü tedbirler alınmış Bu Amerikalı mis jşgal oluumı-
~ki Avrupa devlctler•:u leri içinde çalkanan koca!•••••••• azan • •••••••~ oldugu kendi kendine anlaşılmaz yan Fransada, fakat diğ<?r taraf 
l§gal altına alacak, ora- b" d'' .. . d 'I'"rkiyenin • mı? hududuna yakın ufak bir seyyah tt .. ir ki . d 1 J Ak ır unya uzerın e u • . . h . d b 1 d H ' g-~ ecel kcrtıl 0~ ~1 arka adn~ mesut, emin ve müstesna vaziye. • v: B • ı imar Faaliyeti ~e nn e u unuyor u. er un 
~·~~11 cd:e Bcalrıbnı k' a~hyer tini en büyüğümüz, Milli Şe.fü~i~! : • iT SOn : y akın zamana kadar alışmış buraya öbür taraftan siiriı ıle 

..,.. er ı. u ı mı R .. - h İsmet İnonu • • Jd ~ .1 muhacir geliyordu. Gene bir gün 
•tlan bu gayeye h:ırbct- ~eısıcum ur.wnu~ · · .. • •• • • • • • • • ••-.•• • • •••••• 0 ugu~u~un tamamı ~ vapur acentasında Amerikaya Mr 
'kan dökmeden daha kes- agzınd~~~ t1;11led.ikte~ bıtı ··g~n 1 . 1 b' . k A l 1 aksine olarak ıkı senP.denberı bilet alabilmek için saatlerle uğ-
)oldan gitmek taraftarı gö- sonra urh ı!~nınb' goz e l~kgı h s- na afgırereht, hızı :arbş~ nac ? u şehrin her tarafında ve her sem- raştıktan sonra ümitsiz evin yo-
ro·ıar tanbul,, şe. rmın ır. sene ı . a. - tar ının er angı ır semtıne tindeki "alı<m"la ve imar hareket-

• Bel d R 1 > :ı:'... Juna koyulan Mis Youog dik bir 
.. · t .1 yatını Vali ve e ıye eısunız taşıyacak ardır. leri hakkında semt semt izahat yok•·ısun bacında • .,~yle b"ır man. . ..yayı am manası e es. L. tf' K d b k" M t" r· ak. li b h ' •,, '$ ~ 

~al altına almayıp hi:- ta. dok!or u
1
. ı .. ıtr. aralın u sene ı ca..+lo or u, m.. m

1 
e u son

1 
.a~p ve her semte.' her işe düşen masıl- zara ile karşıla:.~: 

•ıya • 1 1 b 

1 
Şehır mec ısı ıç un annı açar- ~ • an seyruse er mese esmın raflara ve bır sene evvel yap _ 

e 1
81 

mbanevra a1r ~ b 
0 7"'! ken (4-11-940) söylediği nutuk- pasif korunma bakımından olan mıcı olanlarla bu son sene yapıl- Bumda iki büyük çınar ağacı 

nec ur etme erı u ~cnı ··~ b'lın k .. 1 b" te- h · t• · ide akıl e :ı • k vardı. Bunlardan birinin gölge-ler· . ·ık ır .d. 1 tan ogrene ı e ne guze ır e emınıye ını evvc n v mış olanların ınukay.?s~ıne a-
ik~nın ı t~cc ısı ır. . sadüftür. hayale gelmJyen bir şekilde ve dar nutukta her türlü tafsilat sirui~ beş yaşlannda kada- }ni-

leJıdit ı gayc.lerı alyknı te.kllnikt l İste bir senelik belediye faali. nisbette arttırmıştır. Müstakbel vardır. Fakat bilhassa şu bir kaç çük bir kız çocuğu hüngür hiin-
. g"~·~ıı.~rıle kBa unk 

1111 
... 1 ~ yeti ve icraatı yazılı olarak önü- imar programında bu cihetlerin! rakam nekadar manidardır: gü:- ağlıyordu. Yüzü ' göziı çamur 

· ~zunu kor utara ev~e • , müzde duruyor. İster oku, ister de nazarı dikkate alınacağını Beyoğlu cihetinde sarfedilen- içindeydi. Bir vakiUer gayet şık 
ll alnı, ~onra da Yugosllav- 'okuma. İster beğen, ister beğen- memnuniyetle görüyoruz. Via- ler (yuvarlak hesap) 700 000 li- olduğu aşikar ipekli elbisesinin 
4 ll garısta?ı Romanya aş.' me. İster methet, ister tenkit. duk denilen kara köprülerden a. radır. ' etegi parçalanmıştı. Bac:rk!an 
b~.-t~u nctıceye vkarddiı~lt~ Hesap işleri, maarif, ziraat işleri, şan, tüneller içinden g.?çen .şeh- İstanbul cihetinde sarfedilen- çırçıpl&k ve yara bere ıçincleydi. 

'sıt•cu _un kapıların en crı. temizlik, sıhhat, iktısat işleri di. rin müstakbel büyük ~yrüsefer ler (yuvarlak hesap) 1600000 li- Sag gözünün üzerinde kocaman 
\> •gnu sanıyorlar. ye mutat belediye f~<1:liyetleri a. cadde!erinde~ .bahsederı:.en snyı~ radır. ' ' bir morluk vardı. Yavruca:< ÜS-
.ı. Ugoslavyada nu? rasında beyaz peynınn ve kara Beledıye Reısı aynen şoyle dı- Dernek ki Beyoülu tarafına telik te soğuktan tir fü- titriyor-

'ıııa "kömürün bugünkü &atış iiatlan- yor: sarfedilen imar par7ısı İstanbul du. Bu acıklı sahne Mis Young'a 
by~da mu,·a~Iak olan bu na kadar her türlü tafsilat var. "Bu tüneller pasif korunma. cihetine sarfedilen mikt:ınn ya. keııdı derdini unutturdu. Kü'?ı.i.'< 

~lu . Yuna~ısta.nda tat: Meraklı olanlar bu tafsilatı nu- nın vücude getireceği sığınakla- rısı bile değildir. Eminönii mey- ~;:: h~e~r ~~~~U::~~~u::~ 
li l7 edıle1r. Şımdkarı de ~v~ı tuk broşüründe bulabilirler. Ben nn en iyisini teşkil edecekler- danını bugünkü haline getirmek üzerine kiiriigu-·· kucai!ma aldı, 
l', ugos avyaya şı 11 

• bilfilcis "mutat işler,. den sayıl- dir.,, için aynca, gene son ufak rakam- -~-
l• haşlamış bulunu~~rlar. mıyan bir kaç noktaya işaret ede. Pasif Korunma lar atılarak yuvarlak hesap ola- kendi evine götürdü. 
•a yapılan hava hucum- ğ" k OOO OOO 1. d f zl Küçük bundan sonra uyuya-
hak.iki hedefi budur. Yu. ce ım. • M 1 1 Y ukanda:ki sözler pasif ko- ra f ~· d' - ır~ af akta d ~ara kaldı. Uyandığı zaman biraz .ktn-

Lı' harpten uzak kalahil- Yepyeru ese e er runma meselesinin istik. sarB? ukn ugu alnik ~1 maf a1.ı.. t· dine gelmişti. Mis Young, bozu:~ 
"ÇI" Manastırı bombardıman M odern. şe. hi. ·r.ciliğin v! ~ baline aittir. Halbuki bu işe İs- 1~t alç sekneuk ~-~r aak ıycl ._ fransızcasile bir defa daha çocu. 
•" in ledi ı ğ h tanbulda cimdiye kadar yalnız ne aı o ara Y aı&Al r.a d1D a. ~ k' . . ld - d ":Varderin bü\·~yct i ta. yecı ı ın en mu ım . • r . . . . bö ga ımın nesı o uaumı sor u. 

. istcnılyor. Yugosla,•ya esaslarından biri olan seyrüsefer Beledıye tarafından yarım mıl- rın verdığı netıce bundan yle "'akat çocuk ~a anlamıyor-
' 'b • t•r b hA 1 · bakımından lstanbul yon liraya yakm para sarfedildi· bu hususta takip edilmesi ıcap ··d Ka..ı. b. def d . .

1
. .. . ~ ı,azırının ıs ı ası u a- mese e6ı .. ~. . ed 

1 
ikA u. v.1n ır a a ıngı ızc-yı 

l... lll~kndar göri~.niiyor. Ge- şeh~inin ne ~alde bulundug~ ~c- gı g~ne nutkun pasü kor~a- en ta:zı ve .Y0 u pek aş ar o- tercübe etti. Hemen cocuğun göz-
t .,ediç, bu tccavuz ka~151n- pimızce malum. İşte bu buyuk ya aıt olan kısmından ~~lcışıır:>:or. larak gostermıyor mu? leri parladı. Bunu ~ıştı. Ve 
~Oslavyanın Jfıknyt kalma- şehir derdi ve ihtiyacı da. aldım- Bu me':'zuda fazla .. ta.fsıliıt verıle-jBundan Sonrası... Mis Young'a tesadüf ettit.;i an-
6-'tltUycn enerjik bir asker. mıyorsam - ilk defa olarak açıhş memesı pek tabudır. Bu~unla Bütün mi.nia ve engellere rai danberi ilk sözünü söyledi: j 
li ltn kabineden çekilmesi nutkunda mevzuu bahsolmakta, beraber sular bahsinde ayrıca o- men şimdiye kad:ır yapıl- - Bilmiyorum. 

llrk:ıda~lanna geçireme- bunun muhtelif safhalarına te- larak şu satırlar göze çarpmakta- mış olan imar hareketleri göz ö. Mis Young hayret içindeydi.! 
~~ Yugoslavyanın bu ha- mas edilmektedir. dır: nüne getirilince bu gidisle bun- Bir defa daha sordu: 

lt~~1~". tahrik telakki etmek Nakliye işinde şimdiye kndar " ... Terkos fabrik~ ve n_ı:üşte. dan sonra yapılabilecek ~olanları Kızım sen kimin kızısın? Ailen 
Nttıne dclfılet eder. sıkıntı ve tehlikeden başka bir milatmda yangın tesısatı vucude tasavvur etmek hiçte güç değil- var mı yok mu? Basından neler 

l'~etin bu yumuşak si~·a- şey görmeye alışmamış lstanbul getirilmiş! iki sığınak }'apı~ı_ış, dir. geçti, ~nlat bana. • 
" ll"tnen Sırpların şiddetle halkına hulya ve rüya kadar tatlı fabrika bmalan ve muşteınilatı Bugünkü dünya ahvalinden Fakat küçüğün ağzından sade-

'l411~et v~ had .harp t~rafta. müjdeler vardır. Tramvay~an yağlı?ora ile boyanarak maske- dolayı şimdiye kadar yapılması- cc şu tek kelime çıkıyordu: 
arı bıldirilıyor. Bmaen- veya otobüsten vapura, vapuroan lenmı~ttr ... ,, . . na başlanamıyan 1000 yataklık - Bilmiyorum . 

... ~evcut kabine siyascten tekrar tn•mvaya veyn trene koş. Şehı.r halkrnm su ıhtıvac.ı na- şehir hastanesi. Konservatuar, Aradan saatler, daha sonra ·r~ıl,. " k t 1' ' dikkate 1 ak h d to -:~e aşa.l!ı yu arı es ım mak ve yetışmek sıkıntısını, ys. z~n a mar şe ır en Belediye sarayı gibi bina bakı- günler geçti, fakat küçük kızı a.. 
·, tün.meklo ber~bor, Yu- kın bir istikbalde, halle n:ımına kılometrel:rce uza~ yerlerde a- mından ~ühim .ve büyük imar rayan soran olmadı. Mis Young 10Praklannın nııhver as- Belediye otobüsleri üzerlerine lınan ve soylenmesın~e mahzur işleri geç kalmışsa da bunlara ingilizce bildiği halde hiç konuş
"-t.rafından çiğnenmesine alacaklardır. Beyazıttan oisun, olrnı?'an b~ .. ~~~akı ko:unı:na ait tahsisat ve para bankalarda mıyan bu acaip yavruya ısmdı, 

llııyacaktır. Bu sebeple, Taksimden olsun bindigimiz Be- tedbırleri duşunulurse şehır ıçırı. ''bloke edilerek "muhafaza altı- onu adeta kendine evlat edindi. 
'•\re İtalyan orduların.ın Iediye otobüsleri, araba vapuru- de her türlü ihtiyaçlar bıılmnın- na,, al;~dığt için şehir ilk fırsatta Derken bir gün Mis Young bir 

" °t)>adan P.'cçcrek Yunanıs. bu büyük eserlerini kazanacak- mektup aldı. Nihayet Amcrlkaya ~~leri kolay olmıyacaktır. tır. r -
tı \"ugoslavynnın, mihver , ı 
tıa Yol vermesi, harbin Bugün Matinelerden itibaren Çok mühim bir film 

'" trı t..eheplerdcn' biri ola~uk y ••• ~a aros evrın e 
1lieheplere binaen, Yllnanis O P E R A Y E N E D 1 K t,~ırıından rıkmış olan kı. Kaç ya~ında oldufunu bildirmiyor Cildin yağlı \'e parlak, yahut yıığ-

gitmek imkaru hasıl olmuştu. A
mcrikadan Lizbona Avrupadaki 
tebaalarını toplamak üzere hü
kCımet bir kaç vapur yolluyordu. 
Mis Young sevindi. Hemen eşya
larını topladı. Küçük kızı da be
raberinde götürecekti. İşin tuhafı 
aradan bu kadar zaman geçtiği 
halde yavrucağın baliı. keneli a
dını hatırlayamaması idi. 

Ne ise boy lece Mis Young ile 
bizim küçük Fransanın bu ufak 
kasabasından kalkıp Lizbona gel
diler. Burada bir otelde oda bu
labilmek için saatlerle uğraştılar. 

Ertesi günü Mis Young küçük 
yavru ile beraber Lizbon sokak
larında gezmeye çıktı. İşte en tu. 
haf vakıa da bu sırada oldu. Bir 
çiçekçi dükkanının önünden ge. 
çiyorlardı. Küçük orada çiçek 
alan bir kadına çarptı. Bu bayan 
arkasına baktı ve bizim küçüğü 
gönncsile hemen elindeki çiçek
leri bir tarafa fır1atması bir ol
du ve hemen yavruya sarıldı . 
Hem onu göğsüne bastırıyor, hem 
de: 

- Ah benim küçük Luizci
ğim, gene sana kavuşacak mıy
dım? diye ağlıyordu. 

Mis Young da, bu ani hücuma 
uğrayan küçük te fena halde şa. 
şırmışlardı. Yabancı kadın çocu
ğun yüzünde bir sevinç yerine 
taaccüp görünce onu yere koydu 
ve ona tatlı bir sesle sordu: 

nun olmuşlardır. 
Edebi matineler tanzimini fikir 

bakımından doğru bulurum. Bu 
sayede halkımız kiasiklerimid 
tanır, Türk lisanının geçirdiji 
safhalan takip eder, ve bilhassa 
o giisel till'k!;emizin tatlı şivesini, 
edasmı, inccli{!ini dinler; hepsi 
güzel. Faknt .•• 

Bunlan kim okuyacak1 Bu gL 
zel eserleri haDKi (IUune SülliJ. 
hangi (Alber LamberJ. hangi 
(Silven), haft&i· (Kolona Roma. 
no), hangi Madam (Segoa Ve
berJ e okutacain? 

Divan edebiyab, Tanzimat ede
biyatı~ Edebiyatı Cedide, bep 
aruz vezni iledir ve bunlan okur. 
ken tamamen aruzun kadansma 
tabi olunursa şiir, davul tempo. 
suna döner. Vezni çiğnememek 
şartile bundan kurtulmak pek 
güçtür. Türk lisanı diğerlerinden 
daha ziyade müsait oldağwa içilli 
Türk edebiyatında "ahengi takli

- Luiz, yavrum beni t;ınıma din denilen sanatın rolü Sok • 
dın mr, anneni ne çabuk unut- hemmiyetlidir. Bunu okmkea 
tun!Bu söz iki kadını birbirle:-ine hissettirebilecek sanatkaruna var 
baktırdı. Kadın Mis Young•a mı? "Tedmi uit,, lerdeki yü)G. 
Luiz'in kendi çocuğu olduğunu, seliş lüzumunu kim anlatacak! 
muhaceret ederken bir bombar- "Tedrici habit,, teki inip Jı:hn ilıı• 
dıman esnasında birbirlerini kay. sas edttek? 
bettiklerini söyledi. Edebi matineler i~in limn ge. 

Fakat, küçük Luiz bu bombar- len elemanların bizde ~ mev. 
drman esnasında hafızasını kay- cut olduğunu bDmiyorum. B
betmişti. Babası Amerikalı bü- rağmen böyle bir şey tasavvm 
yük bir tüccardı ve ailesile bera. etmek büyük cesarettir. 
ber Avrupada bulunmaktaydı. Bizi düşündüren şu bir kat 
Şimdi bir tesadüf neticesi Liz- noktayı bu teşebbüsün tekerlek· 
banda buluşan bu aile Amerika- lerlne değnek sokmak i~in yaz. 
ya döniiyorlar. Doktorlar Luiz'in dığım zannedHmesin. Maksadnn 
hafızasının yerine gelip gclmiye- yalnız .'tenevvür,. ve "irşat,, tan 
ceğini katiyetle söylemiyorlarr.a I ibarettir. Gene yanlı~ anla.51lma-
da bunda ümitleri vardır. sın! TAKVİMCi 

MEYLÜDU NEBEVİ 
Şehrimizin Maruf Hafızlarından MevlCidhan Hafıs Sa

dettin Kaynak, Hafız Rıza. Hafıza Emine Sönmezış1k, lla.. 
fız Bürhan, Hafız Meeit Sesi,;ir, Hafız Mahmut, Hafız Os
man. Hafız İbrahim, Hafız Nuri. Duagu Ercüment ile 21 
kişilik tevşihcilerin iştirakiyle yarınki Puar siinü ikiıam 
namazını müteaktp Eminönü Yeni Camii Şerifinde 

NİMET ABLA 
tanfından Mevlüdü Şerif oıknttarulacajmdan 

lerin tesrifJeri rica olunur. 

- Hiçbir kahramanın tarihine ya.ıılau7ul bir terci-
- Hiçbir yifitin fedaktrhima benzemiyen bir atq._ 
- Hiçbir insan kudretinin yaratamıyacatı bir harika,_ 

TURKÇE 

Gönüllü Kahraman 
RAY MILLAND 
ROBERT PRESTON 

ed nalkanlara '\avılmasm1 ARKADACLARI NAMINA KADIKÖY llt rb D • d 

" ıt. ;ıı· aınma, mC>ktubunu vazife defterinden sız ve donuk olması saçların rengine Sı'nen'asmda T" k ·· .. r" kılı 
t.

11
n Balkanları ateıuıı ve. k ü · " ur ·çe 80Zı.U ı•e §"r . . T" k pa•a 

111 .,.. kop:ırdığı ynpra.· zcrıne yazrnıı ol- bağlıdır: Siyah saçlıların cildi dnha _Günün en mühim hidisesı: Son Akdeniz harbı ar çe .naft• 'tıı ~ kı,ıicım rolü oynama- duğuna bakılırsa, mektepli bir kız çok Y•i çıkarır, onun için daha par- Esir Tüc:c:arlan I "•••••,..•••••" MUNT JURNAL 
, •.li mevcut olmakla he. olduğu şüphesizdir... Bu genç Ba- lak olur. Sarı saçlıların clldi daha _ Seanslar ı - 2.30 - 4,30 - 6,30 ve 9 da 

Sinemasında 

GARY COOPER 

Bugün' L A L E 

lbıhver devletlerinin hu yanla "Birkaç arkada'1,, Bayanlar- az yağ çıkardığından, donuk görü- ROBERT TA YLOR ı ! '-.~=-====~G~e~c~eleri Lüks balkon numaralıdır. Tel: 43S9S ,1'~l'Rüzeşti kış arifesinde d:m bazılannın cilUeri yağlı olduiu- nUr. Siyahla sarı arasında kestane ,. - -
~ acakları kativetle iddia na dikkat etmi~er. Bu da onların ren~nde denilen sıwlann sahibi de, HOLIWUD A':1Ec:~ 

1 
GEÇi ol 1

1 

, 
~ >., f'i.:nkii. Ralkanlınn a- fikr.ınce. ·•yüzü çok !enıı göstel'iyor- bu rengin siyah:ı yahut sarıya daha ALiCE FAYE . DON AMECHE ı -- 1 TYRONE POWER SONİA HENNİE ~ı't ek, :tahminlCl'iııin lıari- rnuş.,. Bu Bayan arkadaşlar kendı, yakın olmasına göre az yağlı yahut tıl 
h. Qtj)iitlara ' 'O) acar, "yüzlerini ta:c \"e temiz bir hale ko- dnha Çok yağlı yüzlil olur. 1 tarafından·--· tarafından fevkalide bir tanda yar& 8D 
"J'tt c J yabilmek için,, gazeteden "dan13tna- Bundan dolayıdır ki, s:ıçlannın tabii ~ ... 1 En miikel'JUnel eğlence.... A İt iimhurrcisi KRlinin'in ya., karar vermişler. Onun için Bıı- renırtni beğenmiyerck, onları boyn- .r _

1
-M p E R 

1 0 
~ K A R L A R A LT 1 N D 'ti •dettiği bir nutukta, yan M s. bu mektubu "arkada~ları tan Ba7anlar yalnız kendilerini alda- _, 

a"tin kendi menfaatlerini aıımına,. yazmış... tırlar. Cildin haline bakan dıkkııUI 1 ' Filminde bir sürpri.zle karl}lla§acaksınız. 
t 1!-den meselelere karşı Bu b:ıhsi burada deha l'lncc yazdı- bir IÖZ, parlak san saçlı görünen bir ARGENTINA Ycnl Mıidiıriyct eline geçen ve 

l t" k•tnuyacaklarmı söyle- ğımı o mektepli Bayanlardan daha Bayanın saçları esasından ne renkte ISTANBUL'U11 en güzel sınemıı-
. ._ L llı;hv 'le • Balkanlar sz genç olan okuyucularım biL!rler old:.ığunu ayırdedebilir sına iU'a,... edilen : 

•'' erC' rı ' - Bir de kırnuzı •hrl1J
0 ~r \'nr, dı'yc- 1 Şa kıl ·1 " ~ "Yük maceraya atılma- ve şimdi tekrar ettiğimd~ dolayı, ~0,. u ... Tango nr ve r arı <' 

eı d' • 1. belki, içleri sıkılacaktır. J."akat bir- ccksinlz. Onların kar gibl beyaz cill- K o·. y L ER 1 N 
1 1 

BUGÜN Şark Efhbigatının Roıneo 

ve Jiilgefi t üsünmıyc SC\'"ctse l'rl, sarı saçlıların cildine yal·lnşır, • • k.ı~ genç kız nrkada:ıın ve.rdikleri kn- " AZAK 1 P E K 
~ - !'ar bir kere tchliğ edlllnce, 0 kar .. ra pek az y:ığlı ve daha :ı:Jyndc c.\oııuk 

Jtaat etmcmiye iınkUn var mıdır? oltır,C:ldin yağlı, parlak yahut yağsız f, A R K 1 s 1 
\"e donuk olmasıııın tesiri - giızcllik 

Zaten genç kızların biraz buyü- iııerine a~r:n- cildin sağlığı lızcrinc· 
yünce bu yaglı, yahut kuru cilt i&lni di~ iki tnrlü cildin dertleri başka spanflO/,ca sözlü ııe 
merak etmeleri pek tabiidir. Eski za- b:;ş-kr. olduğu_ gibi, o dertlerden ko- şarkı/.ı fllmi11de 

Sineması 

9 ti G Ü N 

Büyük Dans 

Sinemasında 

LEYLA 

Şark FilmciliğinUı falieNl'İ 

ile MECNUN 
MECNUN'un yeni Nrkı1f mRsöy1iyen 

1 
Ms:d;~st~:~d 

manda kızlar, mektepte ıergef i~ler- k b -
lcrkcn bile. bu işi merak edcrl::r, i'n- rurnak iç!n tedbirler de ba~ a aıka. Bu Hafta M Ü 

1 
LEYLA'nın bütün şarktları: 

kat onlar ya[ılı \•eya kuru cilt demez- ~dı~r:;:. ===========~ 
ler. 0 zrunonlarda okudukları kitabın 1 
kftğıdına bettteterek. yazma yüz ya
hut basını. yüz derlercU. Yazma ki-

Okuyucu Dilekleri 
tapların l>ağıdı yağlı ve parlak, bas- EVDEN ÇIKARMIŞLAR 
ma kitaplarmki donuk olduğundan, ııt.ıyonca Enliyoltuıta Z7 numanb evde 
bu benzetme de - o zaman için - lnunurula otanıııı .Abmct Jtaılm Jff{. Kal

yoacu karakolunun nahiye mUdllrilnden aldıiı yanlış sayılamazdı. 
O zamanlarda yazma kitaplar da- emre i•tinaden .,.ki mfidahales.llc eriııdın cı· 

üzl Jsanlaııttır. Ahmet Ruim. on allfuı ailc.Ue 
ha kıymetli oldutundan, yazma Y Ü ıobkıa kaldrfmdan tikbtt euulıte w: 
kızlar böyle olduklarından dolayı. bi- _ "Elimde muıad4alc lı.unt•nt .,.rııen n 
raz da hoşlanu'lar ve basma kitap b11 kunturat lıeatı.ı tııJ. ay ........ ı yapıl.mJt •e 
kağıdı gibi donuk yüzlü arkadqları- iraaal&D11Utlıaa. ııablye mOdOrt beni ne balı.· 
na "nisbet" verirlerdi, Onlann ken- la n hana' kanuııa d•J'&naralı, ııanıi n1ıeııle 
dileri gibi parlak yüzlil olmıyanlara •Okafa a""'° ... 4"• .ornaalrta4rr. 
kllrll koltuklarını kabartmaları bııklı Ahnaot Rasim Ipçl, bu lıuauua bir aah· 
değilse de, ılmdi kendilerini yağlı lınıo kararı olınad•i• ıibi. aleyhinde ona da 

&Gılmadıiını illve etmektedir. 
ciltli bulan genç Bayanların bu hal- r.:: ---··-·---•19!• 
Jcre "yüzü çok fcn:ı gösteriyor,. de- 0PEBAŞI DRAM KISMINDA 1 
meler! de hnksııdır. Cildin yaglı ve- İ Bu ak$nm saat 20,30 da BiR ANA 
ya donuk olmasının giızclllte .w~ te- KOMEDi KISMINDA 
sıri yoktur. Yağlı \'C parlak yüzlil o- • ÇOCUK OYUNU 1 
lanıara esmer güzeli, donuk yiızlU o- 1 Gündiız H te l 
lanlnra da sarı:ıın &Uzel derler. 1 Akşam, saat 20l30 .~ DADI 

' 

SÜMER 
Sineması 

Seyircilerini gaşyediyor, 

&idip, görünüz. 
Siz de 

BAŞ ROLLERDE : 
FRED ASTA.İRE · 

GINGER ROGER 
Bu iki bı.iyük artistin ilk büyük 

acıklı dramı 

N U R E D D N Müzeyyen Senar 
Buıün seanslar: Saat 12 - 2 - 4.lS - 6.30 ve g da, saat 12 ve 2 seanılan , 

" .... ~t!en~z~i~IA~tl~ıd~~~·;.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ... !: 
İliveten: Renkli Mlckey MH.. 1 Anıca : C.A.SU8 ve KOVBOY ~ s A K A R y A Sinemasında ' ' ı ı - Edebi1atm en meıhur tarihçesi .. _ 

Bu akşam: Şehzadebafı ____ , l K A Ç AAKc TWKÖn R1i AN" L A R 1 
T U R A .N Sinema • Tiya+rosuncla 1 Renkli -n Pnnnrca 8azttl bir Saheser. 

Z - (İSTANBUL'da İlk Defa) BOGUCU CANAVAR. 
TiYATRO - SİNEMA - VARYETE REX LEASE ve M1SCHA AUER tarahnaan ---e 

San'atklr NAŞİT n arbdaflan- Okuyucu SlYZAN YAXAR ve 1 A K 1 N s· d 

, 
yenf nryete numaralan. TALtstz KIZ. Komedi 3 p~rde. ,. Panga tı ınemasın a 

Giindiz Sinemada 4 film birden. ~ , 
l - HAŞMETLİ VALS - 2 - KOVBOY VE CASUS - 3 - BA. 1 SABAHSIZ BİR GANG~TER in 

YAN BELMA SEYAHATTE (Türkçe Sözni) - 4 - TENCERE 

1 

AŞK GECESİ İTİRAFI 
YUVARLANDL Fantazi Komedi. CHARLES BOVER JUNE LANG ~ 

Gece sinema 17.30 da. başlar. Tiyatro 19 da başlar. Sinema ve l . IRENE OUNNE HARRY 

'•••••h•."•a•tr•o•b•ir•b•ile•t•ı~ •• •e•yr•e•d•ili•.r•.•T-el•:•
22
•1!2•

7
•••••-• ... Gündüz ı•e gece 9 da 2 film birden •••' 
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Vatanda anaya huzur, yavruya sıhhat venneğe hadim yedne 

Türk Müstahzaratı ÇAPAMARKA'dır 
Bqildq: ÇAPAMARKA Tarihi Tesisi: 1915 

:Oniversite A. E. P. Komisyonundan : 
Bc-herlnln fiyatı 

Kuruı Adet 

Sl7lh 80ba borusu 10 ıu 120 1200 
• kuma dirsek 10 hı 100 113 
• alaturka dirsek 125 148 

Ge.hanız boru 125 125 
• • alafranga dirsek l li> 85 
Amııta:r "kelebekli., 40 34 
~ 30 58 
Soba tablası ~ 250 4 
Gllvanız bnldak 200 12 
Borulu b&ea .t.ınıciab bQyQk 500 9 

• .. .. küçük 300 5 
lllbr.. Ufak ft büy{lk 250 54 
~ borusu 

1 
60 200 Metre 

·"-'& 50 12 
GUvanıız ppka 50 15 

Yukarıda ya.zıh soba malzemesinin 22/11/940 Cuma günü saat 15 de 
ICdl ebiltme ile ihaleli yapılacaktxr. İsteklilerin resmi dairelerde bu gibi iı 
ftpbfma dair vesika ile 179 liralık muvakkat teminat makbazlarile beraber 

•İllale siinü Rektörlüie relmeleri. Sartname ve liste Rektörlükte cörü• 
• (10512,. 
~----: ________________ , 

Devlet Denizyolları işletme 
idaresi llCinları 

l.tiıı7c doklan nhaamda voli mahalli (dalyan) açı'k arttırma ile 1 
Kbmnıevveı 1940 tarihinden itibaren 31 Mayıs 1941 tarihine kadar ki
~ T~e<:cktir. '\ltı aylık muhammen kirası (120) lira olup muvak
- teminat (9.-) liradır. 

1~etlilerin 25 Teşrini~ 1940 tarihine müsadif Pazartesi ıünü ..._ 
e alım satım komısyonıına müracaatları. (10620) ____ , 

inhisarlar Umum Mu··d·· · ı··v ·· ti" ı · . ur ugu an arı 
Mlktart Muh•m· 

... en a. % 7,5 teminatı 
Lira Kurııt Lira Kuru, 

ıo A. 449 00 33 87 

Ekalltmenln 
Şekil Saati 

Pazarlık 11 
20 ~ 729 00 54 87 
adet .. 11 

TAN 9 • 11 • 940 

~, s R lJ ... )r-- . M. i L L i p i y A N G .O N u N 
ranare ~ j ı_ Bu ~idesinde de lstanb~la isabet eden 1 o.ooo ~lak en büyük ikramiyeyi 

~~~ i~N i M E !İB~iSESi 
İsviçre 

~@G•l•W K~•ka> pru., ; N i M E T 
hanı karşısında 84 No, IBRAHIM 1 y E ABLA 

i . TAŞÇIOGLU ve ORTAKLAR! _ 
p K 1039. Telgraf : TAŞKOL = R D 

' ,~ Küçükpazarda Salhane sokağında 5 No. da Seyyar Satıcı Bay Celll'a NİMET ABLANIN uğurlu elile verdiii 
151133 No. lu biletle Her keşidede bir çok vatanda_,. 

İca.ramtıra.el icra memurlufuaduı7° Şilkrii = 
ıta7anııı teınliki.adeıı alacaklı AU DlilbWe 390 1 
lira •e neticeten hesap edilecek rcaml talail 

mes'ut eden Piyango K~1 

TAM 1 o • o o o LiRA KAZANDIRDI. NİMET ABLA 
•e sair masraf bo~çlu Anzma >cöyllnden SOk- = 
ril Kırascnuu hacızll olup mercice ıçık aı t· !it 
urına ile paray" cevdlmeaine karar v~rilcn = 
Tapunun 930 K•nunuevvel tarih ve !3 ııuına· = 
rurnda ka:ırıtlı Saraycık namile maruf •arkan = 
lı:öy yolu söl?Ut •facı, BU:ylllc meıe •e Yelken· 1 
kava. ılmalen Karadrre:ıre 1:iden yol. ıraıbcn = 
Yal9& hududa olarak a:listcn,en Valakdere. 
ce11uben Ballıka7a ve Yelkenka:ıra ile "1dıdut 
$60 d!lnfiıu tarlanın 294 blaaede borçhın ait 

----o 
NİMET -GİŞESİ sahibi Niı\.1ET ABLA 

Aynca: 15 Kişiye Tam 1000 ner ve 18 Kişiye de 500 zer Lira Verdi. 
29 Birinciteşrin Cümhuriyet Bayramının ZAFER KEŞİDESİNDE de tstaıt• 

bula isabet eden en büyük İkrarrJyeyi yine NİMET ABLANIN uğurlu eliyle .et• 
diği 237229 No. la biletle Yağ İskelesinde 55 No. da Muşamba ardiyesi bekçitl 
Bay HASAN'a: 

14 bluoi açık arttırma ile utıla:.ılr:tır. 
Evsaf: Aradnln 350 dllnllm!l kab•U ziraat 

olup nıOtebakial orman halinde ve ..razl için
de muhtelif viıne bafı vo cevb •e meyva a
ıfaçlan olup tamamına 7emlnll Oç chlivukuCia 
7edi bin lira lı:ıYtraet konalmuı olup borcluya 
alt 14 binenin muhammen lı:ıymeti U6 lira 
tupit edllmiıtir. Arttırma 111ıı tarihinden 
baılarnıı olup aatıı 6·12·940 cumartesi ııilnil 
ıaat 14 ten 16 7a kadar J'apılacak arttırma 
sonunda en çok arttırana ihale edilecelc. an• 

ı cak arttırma muhammen bedelin yüzde y<tmiı 
beşini bulmadıft takdirde ıon arttır .. nın ta· 
ahbDdO baki kalmak ıartile arttır:nıa on beı 
ıı:an uzatılarak 21·12·940 cllnil uat 10 c!an 
iZ 7e kadar :ırapılacak arttırmada :rll:de :ıret

ıısi1 beıiııl buldufu takdirde ihale edilccrk ve 
bulmadıfr talı:dirde ise borç 2280 numarab 
kanan mucibince tabitlcnecelt •e tanı yapıl
mr:ıracaktır. Arttrnııa bedeli wattı l•tlyenln •· 
lacaftna r11chanı olln alacaklaruı m~cınııunu 

karııtamuı ve paraya çe•lrme .,.. pa:r
laıtınııa masrananm da lıarplaınaaı icap etti
Eitıden bu miktarda elde cdilmediii ""!inde 
de tatıı 7apılmr:ıracalttır, 

lpotelt ulübl alacaklılann lıuıualle bb -
masrafa dair ol&ıı lddialanıu ewalıf mD•bite• 
lerlle ı.s l:lln içinde icra dairesine bild1rmeleri. 
akwl halde pa:ırlapnadan hariç kalac .. lı:lan. 

Ganimenkul Dıerlne ihale edllen kiın•e 
derhal •e:ra ttrilea mehil içinde tattı bedellııi 
•enııedili takdirde icra ını. lranunu .. uıı 
133 Unca maddui hOkllmlerf tatbik olunur. 

Satıı lraramilrnl icra dairesinde 7.apılacalr
tır. Satıı bedeli peılndir. ArttTrma,.11 lştlralı: 

için ,Ozde 7edl baçulr teminat akçe,J nyn 
milU bir banka mektubanuua ibru edilmesi 
tbımdır. 

Tenaıın alana aittir. 
Şartname 4-11-940 taa itibaren t(tktır. 

Arttırmada ba.nr bulunanlar prtı:ıac:ıe hD· 
kOmlerlnl lıabul etrnlt nınlrrlar. l"ula taf8i· 
Ut almak lıti7enlcrln 940·57 numaralı dcua· 
mua ıııllracaatlan ilin olaour. 

FİLMCİLİK 
Türk Anonim Şirketi 

(FİTAŞ) 
İdare Meclisinden : 

Şirketimizin hissedarlar umumt 
hey'eti iı;timaı sureti ad.iyede 29 İ
kinciteşrir. 1940 tarihine rastlıyan 
cuma gün{i saat 14 de Şirketimizin 
merkezi olan Bcyoğlunda Yeşil So
kakta 15 numaralı dairede aktedile
cektir. 

Hey'eti umumıyeye ~tirak edecek 
hissedarların malik olduklan hisse 
sen"tlerlnl tarihi içtimadan bir hafta 
evvel Beyoğlunda Yeşil Sokakta 15 
numaralı daireye tevdi ederek mu
kabilinde makbuz almalan üızımdır. 

RUZNAME! MÜZAKERAT : 

ı - İdare Meclisi ve mürakıp ra
porlannıu okunması ve tasclikl. 

2 - 1 Eyltil 1939 - 31 Ağustos 1940 
hesap yılımıza ait bllAnço, ktır ve za
rar hesaplanmn okunması ve tasdiki 

3 - İdare Meclisi. ve mürakıbın 
ibrası. • 

• - İdare Meclisi Azalan.na ücret 
tahsi.si. 

Tam 10.000 Lira Kazandırdı· 
isterseniz Biletinizi 

NiMET ABLANIN UGURLU ELiNDEN 
de Kazanmak Siz 

Birinci 

j Bay Celôl, paralarım Nimet Abladan alırken 

K KAT: D -1 
keşidede bilet alamayanlara ikinci keşidenin 

rını hiç bir fark almadan 150 kuruştan 
devamlı bilet veriyorum. 

~ 1 - ---

• 
1 

Adres: lstanbul, Eminönü, Tramvay caddesi No. 29-31. Hiçbir yerde şubesi yoktur. 

~~~ 1 M ET G i Ş E S 1 ~~~i N 1 M ET A B LA • 
.ti! 

Gemlik Belediye Reisliğinden : 
1 - Gemlik Belediyesinin Gemlikte Sungipck Fabrikasından alacağı 

elektrik cereyannıa muktaıi tesisat malzemesinin 4.11.1940 tarihindeki ka
palı zarfla eksiltmesine talip çıkmadıfmdan eksiltme 15.11.1940 Cuma gü
nü saat 15 e azatılmıftır. 

2 - Bu tesiıatm kablo tel ktSmı hariç mııhammen bedeli "7472,, lira 
olup muvakkat teminatı 560 lira 40 kuruştur. 

3 - Talipler bu işe ait proje, keşifname ve diğer evrak! fenniyeyi İs
tanbulda Karaköyde eski g"Ümrülc ıokağında Çeçeyan hanında 18 No. da 
Yüksek Mühendis Şehsuvar Menemencioilundan her zanıan cörebilirler. 

4 - Talipler muvakkat teminat mektup veya malcbuzlarmı 2490 saytlı 
kanan hükümlerine göre hazırhyacakları kapalı zarflarını birinci maddede 
yazılı saatten bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde teslim etmeleri 
li.ımıdır. "10658,. 

1 

, 
-

Cep Kol Sa atlerl Altın 

ne garantlll 
SITTE 

Metal 16 ae 
6 TAK 

..... .._...__.. 

K!SmUr ve Odun 
Sobaları 

4 TAKSITT! 

Havaga:ıı ve Elektrik 

1.. 

A E G Elektrik 
Süpürge ve 

fırınları L ve 
Ocakları 

4 TAKSiTTE 6 TAKSiTTE --1 
hedlyellld-'

1 • 8 TAKI 

olan ve otomatik gramofonlan (Taksitle) LUXOR Rady 

OSMA N ŞAKAR ve 
Galata, Bankalar Cad 

• 
desi 59 - 47. Tel: 42769. Beyazıt. Univeni• 

28, Kadıköy, İskele Caddesi No. 33/2. ~ desi, No . 

tam:m•:mf4.ırıı1111rıat~ı;ı a .. d s 
. .. ı rıp eh oma 

Silivri dispanser binasmın ikmali inşaatı 2490 numaralı kanunun 43 un,. •; 
cü maddesinin son fıkrasına göre pazarh!d:ı yaptınlacaktır. • ...,..... En jfükemmel Ku.V'Vet //acı. 

Keşif bedeli 4459 lira 55 kuruıı ve ilk temiatı 335 liradır. - • ••• 
Keşif ve şartname Zabıt ve Muamellt Müdürlüiii Kaleminde görüle

cektir. 
İhale 12.11.940 Salı günü saat 14 de Daimi Encümende yapılacalrtır. Ta

liplerin ilk teminat makbuz veya rr.:ktuplan fen itleri miidilrlüğiine müra
caatla alacaktan fenni ehliyet ve '940 yılma ait Ticaret Oduı vesikalariyle 
ihale cünü muayyen saatte Daimi Encümende bulurunalan. "10655,, 

' , ' Yarım elma ile gönül alındığı devirler geçti demeyin! .. 
HACI BEKİR ŞEKERİ ile alınmadık 

gönül mü vardır? 

ALİ MUHİDDİN 
HACI BEKİ. R 

Merkezi: Bahçekapı, Şubeleri: Beyoğlu, Karaköy. Kadıköy. 

·En e-;ki Malaga Şaraplmndan 
'istihzar edilmiş olan QUINIUM 
L A B A R R A Q U E, Zayıf ve 
f<ansızlarla hali nekahatte bulunanlar ve faz· 
la çalışmadan yorgun düşanler ve Gripten 
falkanlar için en mükemmel kuvvet ilicıdır. 
":'"7""" Yemeklerden ıonra bir Likör kadehi 

miktarı iktisabı kuvvet ve iyadei 
Sıhhat _için kafidir. Tesiri .mücerrep 
ve Parıs Tıp Akademisi tarafındaa 
tavsiye edile D 

... -20 fel" 437 00 32 77 ' Balı:lweblr ullye balt11k 111ahlı:emealndeaı 
adet • ,. Jbki,ehlr Hoı.audb'e -baUuiDclea !faıta- ' , 
21) fel" S5 00 2 

82 
fa lası Ne:n'in AltınbUelı: tarafrııduı 9"'elce 

adet • • ıua.abal Be7ofha Bl17dlrpamıakkapı Houu-
1 - llftfredatı )'Ubrda yutlı "4 • de .ot.alt 12 ııamarada mulı:imlı:ea malı&lli lh· 

lıl:lıa mtm alma kt " cnıp kayak levuum ayn ayn pazar- • aıeti rııechal ltataıı HulOsl otlu Nami ~il1:e 
U p ca ır. aleJ"hiııe fiddetll se,l.aııizlilcua mlltncllıt •· 

_._ __ uar~~-·11fx:1/940 Puıı:rtesi rünil ıaat 11 de Kabataıta levuım ;tin botanma clavuıram yapıl<rad:ta olu. tah· 
,. _ __,,_t _!Uuaotndeki alnn komıayonunda yapılacaktır. lı:ikatı aıruıada: 

ID - Nwn~e aözü geçen şubede ıörülebilir. Davalı Nam!,.• muameleli nl'aP lı:ararıaın 
IV - 1.tetıılerin tayin olıman gün ve saatte ,;, 7 5 rüvenme paralar'! illııeıı teblifiıae ,,. dunı,manrıı 11·11·940 ta· 

1lrtilı:te ~komisyona müracaatları. "10633,, ' ı e ribine puarteaJ aaat 9 a bıralulm.ıı~ mah-

8uderfnln son modelleri celmiştir. HİSLON Sa
mderiııbı taklitleri çıkmıştır. Aldanmamanız için 
NlbalSI HİSLON yazısına, mine ve makinenin 
~ balunmaıına dikkat edilmesi rica olunur. 

kemece karar •erillllİI n evlilife daır cOı:· 
dan ibru edilırıiı olj1ulu.adın davılınıu ilAn 
tarihinden itibaren beı cila zarfında yuı ile 
idraunı bildlrmcdifi n J'CYltl ve vakti mu
ldlrda E•klıehir asliye bultuk mahkemolnde 
huır tıalaramadıft takdirde hakkındaki duruı· 
maya ırıyaMıl devam edilecefi muımeleli et· 
:ırap tıaran teblil makamına kaim otm.alı: Qıere 
Ula olunu. 

iHTiRA ILANI 
"Asit Karbonik için bir massedicl 

kimyevi maddeyi istihsal etmek için 
usul., hakkındaki 22,10.938 günlü ve 
Vilfıyet 11997 sayılı ihtira müracaatı 
bu defa mevkii fille konmak üzere 

Adli Tıp İşleri Umum Müdürlllğünden : 
7 İkinciteşrin 940 Perıembe cünü saat 15 de açık eksiltmesi yapılacair 

ilin edilmiş olan 16 kalem yiyecek ı;naddesini vermeğe istekli çılı:madıiın
dan açık eksiltme 18 tkinciteşrin 94Ô Pazarte11i günil saat on beşe bırakıl
mıştır. İsteklilerin müracaatla ıartnameyi cörmeleri ve meztftr giin ve saatte 
komisyonda hazır bulunmaları tekrar ilin olunur. (10622) 

Devlet .Oemiryollan .ve Limanları işletme idaresi .ılanlan . 
On bq tonluk alelumum va&onlarm tonajı 25.10.940 tarihinden itibaren 

on altı tona ibl1ğ edilmiştir. 
Fazla malilmat almak üzere iıtaıyonlara müracaat olunman 

(7508 - 10623) 

Belediye Sular İdaresinden : 
1 - İdaremizce bastınla~k "25000,. karton. "187500,, makbuz, (4800) 

bordro için 13.11.940 Çarıamba günü saat 14 de açık eksiltme yapılaca'ktır. 
2 - Eksiltmeye girmek iıtiyenler Taksimde Srraservilerdeki idue 

merkezinde levazım .11ervisinden prtnameyi parasız olarak alabilirler. 
(10630) 

_ ............ _ ... _________ _ 

:)ılenın ':t enıkoy vakıı ormanıarmm ıkınca kısun maktaadaD ~ 
nacak 1000 kental kömür ile 730 kental meşe odunu açık arttı~ 
nlm~tJr. İhalesi 25.11.940 Pazartesi günü saat 14 dedir. btekUJetiSI 
köy Vakıflar Müdürlüğüne müracaattan. "10605., 

DOKTOR• 8' j Yüksek l\lühendis 1'f 
Nurettin K. İrdelp ı Satınalma Koınisyoıı 

Yeniden hastalarını kabule Metresi altı liradan 650 dl 

baslamıştır. toluk kumaş alınacaktır. l~ ~ 

, 
Bursa Belediye Riyasetinden : ahere devrüferağ veya icar edilece-

ğinden,, talip olanların Galatada, İk
Belediyemiz elektrik iıletmesi için lüzumu olan Tranaformatöre talip tısat hanırıda, Robert Ferri'ye müra-1 

~dığmdan 7000 lira muhammen bedelle ve 14/10/940 tarihinden c.ı.ıatıan llfın olunur. 
14/11/940 tarihine kadar bir ay müddetle pazarlıia bırakıldıiı iltıı olu- Sahip n Nrıriyat !ıılQdilr11ı Eın1ıı UlMAN 

Sümerbank Birleşik Pamuk İpliği ve Dokuma 
Fabrikaları Müessesesi Ereğli Bez Fabrikasından: 

••••••ıiıll••---lılıt•• ı 292,50 lira olup açık eksil~. 1 L A N 940 tarihinde saat 11 de 1S 
Fazla maUimat i~ mekU1" 

Müflis Hacı Hüseyin oğlu Meh
met Evrim İfliis idaresinden: 

eaat. "10d2" 
Kayıp: 1905 aeaeainde Oalata 

dea abnıı oldufum mektep tch-tlf 
zayi etdm. Zl)oaıradao :ıreııialnia 

ilin olunur. Mehmet Emin Serdar0 ıııılmrl1l•·-·"·l·0·
6

·l·t,. ____________________ ~---·G·aa·e·ttdlllı: •• .e.N.c1·r·!,.·at_T •• L..S •.• ·.T·A·N·M·a·tblaailı.sı j 

Pek 

s 
MAKSIM 

A F i 
'de 
y E 

Büyük Saz Hey'etile her akşam seanslarına muvaffakıyetle 
devam etmektedir. Zengin ve yeni varyete, Orkestra, 

mutena servis, mutedil fiyatlar. 

Yakında <BALIKÇILAR) Büyük Revü. 
Tel :t/2633 

100 Santimlik aile hassası Mtr. fiyatı 45 Krı. 
140 Santimlik aile hassası Mtr. Fiyatı 60 Krı 
150 Santimlik aile hassası Mtr. Fiyatı 64 Krı. 
Sattş ve fiyatlarımız fabrika teslimidir. Amballi masrafı ayr~a al~

nır. Sipariı vermek istiyenlerin azami 5 balyayı ceçmemek prtıyle ıı. 
parişlerini kaydettirmek ve bedelini tediye eylemek üzere 1 ci Vakif 
Hanmda 1 ci 'katta Sümerbank Birleşik Pamuk İpliği ve Dokuma Fab
rikaları müessesesine müracaatlan rica olunur. 

ERRôLt 
No. 24 düz 750 Kq. 
No. 24 ıert 875 Kro. 
No. 30 820 Krıı. 
No. 36 SQO Krş. 

İplik Müşterilerine 
KAYSERİ 

No. 12 565 KrJ. 
No.16 6,0 Kro. 

Siparif nnnek iıtiyen müıterilerin fabrikalara 
olunur. "10632,. 

NAZİLLi 
No. 20 655 Krı. 
No. 24 705 Krı. 

müracaattan rica 

~ ....................................... --

Müflisin alacaklan hakkında 
vaki teklif müzakere edilmek 
üzere alacaklılann 11-11-940 pa· 
zartesi günü saat (14) te İflas da
iresinde hazır bulunmaları ilan 
olunur. 

İflas idare azalan avukat 
Alkivyadi ve Reşat Atabek 

ve M. İşmil 

i LAN 
H~lde 121 numaralı karpuz sergi. 

sL11in müsteciri Zeynel Ulu§nhln ter_ 
ki ticaret cttiğlnı'len, kendisinden 
matlubu olan müstahsillerin bir ay 

\ zarfında Hal llıliıdW"lüji.ıne muracaat 
ctme:lert. 

' 

Kayıp• Sankamıı Askerlik ıub• j 
dı~ terbie tezkeremi lraybcttlıD
lacafrrodan eal<lsinln hllltmD k• 
nkaaııııa Çar11 ı,lnden aza dofııd'1"' 
Haoan Diner 

lklnc.1 kra memut'lufurıdaa ı 
Bir borçtaıı dol.aya tahtı ha~ • 

markalı a:ırakkabı tamirine matıe:ı 
kici malı:lnealni.a 11·11·940 puart 
at U ıen 14 e kldar Sandal ~·· 
daireainde aauıı icra edilece>ktlf· ı 
bulmadıfı takdirde ikinci arttıroı•" 
cuma cilnD aynı mahalde ve taYlll ti 
aue icra cdilecellndcn btclt!Uerl" 
W. bulıaaacalı: .. murana ra111'*' ...... 


