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Pamuk Kongresi 
Dün Sona Erdi 

Sovyet 
Rusyanın lç-

1 Kongre, Encümenler Tarafından 
H;azırlanan Raporları Kabul EHi 

hur 

aziyet_i __ ş-

&lkanlarda komünist ve faşlt kav
ıası baıılamış olmasına ve Balkan 
ınenılekeUerlnde iki tarafın men
faat z.ıddıyeUerf çarpışmakta ol
Jna.Sına rağmen. Almanyanın tn
liltereye karşı hayat ve memat 
kavgaı:ına giriftlli ve bu harbi he
nuz. başaramadığı bir zamanda 
Şarkta yenı blr cephe açmak iste
Yeceğl tahmin edilemez.. Akdeniz-

t~ıyaya yardıma karar vermlı 
atık -y -.~ımdilik Şarkta ıtatüko
hir muvarıai~ecejinin bir de
i ile teınin etın 

-:~Llar, 

Ae\kara, 4 (TAN Muhabirin
denlr - Pamuk kongresi saat 
10 d~tı Ziraat Vekilinin reisliği al
tındat. toplanmış, encümen rapor-
ları okm:ıarak aynen ve müttefi
kan kabul ediJmiştir. Kabul edi
len dilekler kısaca şunlardır: 

Saf tohum temini, Türkiye pa
muk ekim sahalannci l tek çeşıt 
açık kozalı pamuk l ~lmesinin 
temin edeceği faydalar~RÖz önün 
de tutularak ziraat vekaleti ta
rafından bu istikamette alınan 
tedbirlerin imkan nisbetinde sü
ratlendirilmesi, Eğe mıntakasın
da Akala ziraatinin yayılması 
karşısında yerli kma bugün sa
hanın ancak yüzde beşini işgal 
edebilmektedir . 

Bu vaziyete rağmen ziraat ve
kaleti müesseselerinde yerli ko
za çeşitleri ve bilhassa kırmızı 
koza çeşidi arasında seleksiyon 
yapılarak saf tohum yetiştiril
mesi, sulama işleri, sulama saha
larında sulama tekniğinin icap 
ettireceği tarla mübadelelerini 
kolaylaştıracak bir kanun hazır
laması, sulama sahasına yeni a
lınan mıntaka halkını sulu zira
rat tekni~ine şimdiden alıştır

mak için lazım gelen tedbirlerin 
ittihazı, sulardan intifa hakkını 
tesbit eden su zabıtası kanunun 
bir an önce cıkarılması. fazla su
ların verdikleri mazzaratın ön
lenmesini tPmin edici tedbirlerin 
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Birleşik Amerika hükômetinin Büyük Okyanus ve Atlat: denizindeki üslerini ıöı terir harita 

Yardımı Bardia Etrafında 

. !:5el!.c1briya SERTEL 

50 Milqon LiraJık 200 Ticaret 
• • • Vapuru inşa 

Dün İkinci 
Müdafaa Hattı 

Y enı Bır Su Proıesı Ediliyor 
Yarıldı 

Hazırlanıyor 
Su Sıkıntılarının Önüne Geçilecek 
Ve Ayni Zamanda Akar Sulardan 

Azami istifade Temin Edilecek 

Hava Harpleri 

Deniz 
TeıCJihlarına 

Y e11i Bir Hücum 

Lirnanım Bombaladı 
yo~sa Sovyet R~ayı t~h- Londz.a, 4 (A.A.) lleuter: hıct-

dıt ~en ani bır tehlike ltz taYYıaa-eıeri, den~ inşaat tea.-
lnf>vcut değıldir. gahları .ile fabriltalal"ll. tahribine 

Balkanlarda komünist ve faıdat devam e~ üzere. ~mbeYi 
kavgası .başlamış v: BaJ- cumaya ballı;van gece, Yeniden 
kan memleketlerinde iki tara- Bremen'e döııınü terdir. Bu ta
fın menfaat zıddiyetler! çarp~- arruz üç gece ~:lki hucunı ka
rnakta olm~suıa rağmen. Alman- dar ıiddetli o~ış, fakat he
yanın Ingiltereye karşı hayat men bütün gece d metmiştir. 
rnemat kavgasına giriştiı'ti ve bu 1 tik bombardıman ev~ yyarcleri 
harbi henüz başaramadığı bir za- aremen üzerine saat ;O de var-

fSonu: Sa 5: Sü 4 mış ve llOn tayYareı.r. şafaktan 
,.. ...... ~ bir saat kadar evvel tehri terk-

G • ı• A etmişlerdir. 
arıp ır ntl1cacı 1 Çarşamba akşamı o deı-ece a-

; ğır surette hasara uğratılan ~niz 1 
Dükkanı: Ci+y j inşaat tezl!~hları. veniden bom

bardıman edılmiştlr, Birçok honı-

Times'e Göre: 

Hitler Balkanlar 
Meselesile 

Uğraşıyormuş 

Bulgarlar Bitaraf 

Kalmak istiyormuş 

Evvelce ilmi etütlerini ve ba. doğrudan doğruya, "Deschı
kıymetli yazılannı seve seve mag" inşaat tezgah!arının büyük 8uınen Demil' Muhafızlarının 
okudutunuı Faik Sabri Du- bir binası üzerine duşerek bir yan Reisi Horiaıima 
ran. yenldeıı ıazetemize yazı- gına sebebiyet vermiş ve bu yan- Lonc1ra, 4 (A.A.) - MilstaJdJ 

Roosevelt, En Y akm 

Dostunu Londraya 
Mümessil Gönderiyor 
Vaşington, 4 (A.A.) - Roose

velt, haftalık gazeteciler toplantı
sında beyanatta bulunarak beheri 
7500 tonluk 200 ticaret vapuru
nun inşasına başlanmak Ozere 
tedbir almdıjtını ve bu vapurla
nıı 300 ,U. 350 .milJ.ou, cJoıara mal 
olacaRını söylemiştir. Bunlann 
deniz zayiatını telafiye medar o
laca~ı anlaşılmaktadır. 

Yunan kadınlan. askerlerin eecmesi i<'in karlan temizliyor 

T obruk - Bardia 

Arasındaki Muhtelif 

Mıntakalar Zaptedildi 

Roosevelt. Atlantik'te lnıilte
reden kiralanan askeri üsler inşa
atında çalışan Amerikalı işçi ve 
makinistler hakkında sekiz saat
lik is gününü kaldırmıştır. 

Roosevelt, Londraya bir 
mümes.U gönderiyor 

Yunanistan Harbi 

ltalyanlar Yeni 
Müdafaa HaHı \ 
Tesis Ediyor 

Alman Tayyareleri 

ltalyaya Adriyatmte 

Yardım Edeceklermiş 

r 
Askeri Vaziyet 

-l&eiDELEM Vi 
KLISURA 

MUHAREBELERi 
(Askeri muharririmiz yuıvor) 

Diln ve evvelsi gQn İtalyanla
rın cephenin şımal ucu ile Glu
ınaka dağının etrafındaki orta 
bölge kısmına karsı mevzii ehem
miyeti haiz. bazı mukabil taarruz
lara glrlştıkleri bildirOmekte ise
de, orta bölgenin ana dıreğlnl 

ıeşkıl eden Kllsura - Tepedelen 
hattındaki çarpııımalar devam et-

İngiliz karardhı. 4 (A. A.) -
Diin sabah şafakla beraber A
vustralya kıtaatı Bardia haricin
de 8 kilometre imtidadınca vanm 
bir claire ee'"linde ~ 
lan ıstihkamlann cenubu Jrarbi
sinden dört nala bir süratle ta· 
arruza ~ecmislerdir. AvustrAlTa 
lılanl! birbirine dikenlf te11Pr le 
baith esas müdafaa hattını teşkıJ 
eden 40 kadar istihkam ele r.e
cinneleri uzun sürmemistir Bu 
hücum esnasında ftalvan müdafi
lel'den bir kısmı sün~den l?N'İ
rllmis. mühim bir kısmı da esir 
edi1mistir 

Vaşington, 4 (A.A.) - RQose
velt Amerikanın Londraya tayin 
edeceği yeni büyük elçi taayyün 
edinciye kadar, eski ticaret müs
teşarı Harry Hopkins'i şahsi mü
messili olarak İngiltereye gönde
receğini ifşa etmiştir. 

Londra, 4 (A. A.) - Atinadan melde ve bizce cephe faaliyeünin 
~eler mevsuk haberlere göre. 1- tSonu: Sa 5· Su 5 ı 

l\Iareııal Graziani'nin Bardia'
va vardım edebilmek husu!lunda 
ulradı~ en büvük müskülat. e
lindP ne kafi dPrecede malzeme, 
ne de nakil vas1taıı1 bQ}unmama· 
•undan ne!;..-+ .. t"'ic+ir. 

Roosevelt, Hopkins'in yakında 
İnJ(iltereye gid~eğini ve on beş 
ııün sonra Amerikaya dönmesi
nin muhtemel oldu~nu sölüyor. 
Resmi bir sıfatla hareket etmiye
cek olan Hopkins'in refakatinde 
kimse bulunmıyacaktır. 

talyanlar Avlonya, Tepedelen, \..__.., _________ __ ..) (Sonu: Sa 5: SU 7 J 
Klisura kasabalan düşmanın e- ------------------------

Hopkins'in şahsi mümessil sı
fatiyle Londraya gönderilece~i
nin Roosevelt tarafından ifşa e
dilmesi. Vaşington'<la hayret u
yandırmış ve bir çok tahminlere 
vol açmıştır. Amerikada ,Hop
kins kadar Reisicümhurla sıkı 
teması olan kimse yoktur. Bu iti
barla Hopkins, Roosevelt'in ışah
si fikirleri hakkında Churchill'e 
malumat verecek ve bu suretle 
iki devlet adamı arasında ilk 
şahsi ve mııh!"f'm temas vuku 

(Sonu: Sa 5; Sil 5J 
--- u 

lngiltere ile ispanya 

Tanca Meselesinde 

Anlattılar 
Nevyork. 4 <A.A.) "Tas" 

line düştü~ takdirde daha ~eri
lerde tutnabilmek üzere müstah
kem bir hat tesisine calısmakta
dır. Avlonya'nın zivaı yalnız as
keri bakımdan de~il. iktisadi ci
hetten de son derece mühimdir. 
Petrolü denize nakleden boru
nun ucu Avlonya limanında bit
mektedir Arnavut petrolü İtal
yanın halihazırda ye,dne daya
nabiler0ği bir membadır. Onu el
den kacırmak İtalya icin ölcüle
miyecek derecede büyük netayi
ce mal olabilir. Pogradec ile El
basan arasındaki sahada cıkan
lan kronı madeni de ayni vaziyet
tedir. Harp sanayiinde celi~i is
lah için kullanılmakta olan kro
mun eldeı. kacmas1 baska hic bir 
yerden tedarik edilemiyecdi i
çin. ftalyaya mühim bir darbe 
teşkil edPr 

Resmi tebUğler 
Aatina, 4 (A. A.) - Başkuman

dan !ı~n tebliği: "Keşif kollan
mız ve topçu kuvvetimiz, mahdut 

fSonu: Sa 5 Sil 8 J 

Vali, Gazetecilere 

Dün Gece Bir 

Ziyafet Verdi 

N evyork TiJlıes gazetesıne göre 
lııgiltere ile Isı>anya hüklimPt
leri Tancadaki Ingiliz menfaat
lerınin kortımnası me.~lesinde 
anlaşmışlardır. Anlaşmanm bir
kaç gün içinde imzası belrlEn
mekte<;lir. Tancanın harp:en Bundan bir müddet P.VVel İs
sonraki statüsü hakkındaki mü- tanbulda ikinci çalışma yılını bi
zakereler de devam edılmekte tiren vali doktor Lutfi Kırdara, 
dır Gazete, Afnerikadan Isp$U1- İstanbul basın birliği bir ziyafet 
yaya hububat göndenLnesi hak- vermişti 
)tındaki müzakerelerin de devam Vali, buna mukabele olmak ü-
ettiğini yazıyor. zere dün akşam Taksim Belediye 

Batırılan gemller gazinosunda gazeteciler .şerefine 

( GÜNLER GECERKEN) 

Aktif Terbiye idmanı 
Yazan: Refik Halid 

Frenkler 11Elbise insanı papaz yapmaz. yani 11suretıı in delit
mesiyle asiyreh te bir fark olmaz, derler. Dotrudur. Fakat 

kıyafetin tesirini de inkar edeme7iz. f yi bir bhuh yakı"ın dive 
uyulması mecburi bazı terbiyeli, temkinli hareketler vardır ki iç
ten gelmese. özlü olmasa d• yine. ıöz için bir kazane teşkil eder. 
Kıyafetçe hocahb özenen bir ümmi. Ganpterleri taklide blkl
şan bir mütefekkirden herhalde daha zaranızdır. Elbise insanı 
büsblitün adam etmese de aclama benzetir ya! Zahiri benzevi$in 
bile t"emiyet bakımından faydasını kabule mecburuz. Bu itibarla 
Maarif Vekaletinin Bobıtil'lerle mücaclelesine ben taraftarım 
Amma kafa yine bozuk kalacakmış... Hiç olmazsa o kafa. aynca 
bozuk bir kıyafete de birilnerek bizi aca7ip, aykırı, iğrenç man
zarasiyle rahatsız etmez. 

Batta daha ileri gideceğim: iyi kıyafetin kafa ilzerinde de 
hayırlı bit değişildik yapması çok mümkündür; zira elbise mane
viyatımıza da az, çok tesir eder. Ayni insan entarili. 911Hdık ter
likli ve tıraşı uzun iken başka. smokinli iken bambaşka bir adam 
değil midir? Daha ustruplu, düşünceli. hesaplı hareket etmes mi? 
Mahalle bekçisine bakınız: Resmt kıyafetinde. valnız yilrftyfl$ 
bakış, selim veriş, konuşma hususlarında dejil. düşflniiş ve göril 
gibi fikri hareketlerinde de değişmiştir, bir seviye derecesi yilk 
selmJştir. 

Yılbaşı gecesi bu davamın d•ha belirgin bir isbatını elde et
tim: Hangi eğlence yerine uğradımsa -hem de içkili kafalarP 
ratmen- nezaketsiz bir muam~le. bir kahahk ve kahadaythld 
kar$1lasmadım. Kadında uzun etek, erkekte katı R'Ömlek. anlaşı 
lan mekanik olarak insanı nezaketli tavırlar ve şekiller alm11a it" 
bar ediyor. Bakıyordum, bayan geçerken smokinli bav vakarlı. za
rü bir eiilişle yol veriyor; tuvaletli bayan da yol actıtmak isted" 
mi dudaklarına tatlı bir tebessüm konduruyor. Ne kakıp kakıştır
ma, ne ezip dürtükleme! Ah, bir ıün. bir gt.inceğiz tramvavda, va 
pur iskelesinde ve Beyoğlu caddesinde tek nümunesine ra11t1amn 
dıiım bu nezaket, bu insanca muamele! ~eğerse ona ne kadar ıu 
samışmı, ne dertte hasretini çekiyormu9um! 

Ke$ki (Milli İktısat Haftası) ve (Pasif Korunma Tecrllbe91i' 
gibi giyinip. kuşanıp, senede bir ~ hafta. bir kaç rün bir ( Akt' 
Terbiye idmanı) d• yapılabilse ... Terbiye. .kata gömlek ve azur 
etekle benber naftalinlenip aynalı dolaba ldlitlenmese! 

• 

lar yazının başlamıştır. Mu- gın, o derece §iddet kesbetıniır Fransız Ajansı bildiriyor: 
harririn ilk yaz11ını bugitn il- tir ki, alevler süratle civardaki "Times,, nzetesinin diploma
çüncU sayfamızda bulacaksı- b.inalara da sirayet eylemişt.lr. tik muharriri, Hitlerin, memle· 
nız. ,,.._. I Mıahara hücum "Atlas" deniz m- ketfne ~öre tabiye de~iştirerek 

Faik Sabri DU1'8n'ın t.un- şaat te lanna tevcih cdilm1Ş Balkanlarda kargaşalık eıkarmı-
d~n sonn her hafta ve bu h · u yapan tayyarelerın ya utraştı~ hakkında deliller 
nushamız:a monta ı•· pilotlan. ôombalann muhtelif he- mevcut bulunduğunu yazmakta-

Londra, 4 (A.A..) - Italyan bir ziyafet vermlştir. Zıyafette, 
denizaltı kumandanlannın lapan- hemen bütün gazete sahip ve baş
yol vapurlarını batırmak >çtn muharrirlerile muharrirler bu
emır alınış olduklarma daır olan lunmu' ve geç vakite kadar tam 
haberler hakkında şimdi Lon· neşe içinde devam etmiştır. 
draya daha sarih malumat gel- Toplantıda. Vali ile gazeteciler 
miştir. Eylul zarfında batan il- çok samiml hasbihaller de yap-

HAMiŞ: (Haftanın Mıuahabeal), yalnız bu de " 
için, yarınki pazartesi gününe kaldığından pazar giı 
nüne alıf111lf olan ıagın okaguculanmtlan özür dllerim. 7'.Jlarını 0 uyacaksa ·, • defler üzerine tam isabetle düştü- 1 dır. Her şeyden evvel Hitler Ar-

~ ~ (Sonu: Sa S; Sü 3) (Sonu: Sa 5; Sil 4) (Sonu: Sa 5; Sil 4) mışlardır. 



Yazan: Alfred Fabre • Luce - Çeviren: U.lurıay 
• e A n lstıla 

are eti 
aşıyordu 

Nisanın onunda Şansöliyelikler ar
tık Oslo ile meşgul olmuyorlar. 
Şımdı, nazarlar Brilkscle doğru 
donmüştur. İskandinavyada mesele 
scvkillceyş erbabına terkediliyor
Politıkncılar geç kaldıklarından 
end~ ederek her ne bahasına o
lursa olsun bu sefer beş dakika ev
vel hareket etmeye azmedlyorlar. 
BriıksP.lc mUracaat edilerek Alman 
ordusunun anl bir hücumuna mani 
~k için bazı noktaların t:galine 

de edilmesi talebedlldl, Fa-
Bruksel bu müracaaUara ret 

ııp ve~di. 
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lıaır, pıyeste başlıca rolu oynı
) an Mncardır. Sahneye en yakın 
localarda da hal' edilen Ingııtcre 
sabık kıralı sekizmci Edvard ile 
hal edilen Arnavutluk kıralı 
Zogo oturuyorlar. 

Musamere, divanı harp maz
nunu hır Yahudinin hımaycsi 
altındadır. 

İSTİLA HAREKETİ 

N orv~ç mcselesı muşkul bır sauwya gıraı. venıa1 

Ora,>a Aıp ııuuılarllluan kuvvt:t 
gvııderm1;ge .kalktık . .t:Su kuvvetı 
~· t\.tcm aiuı.k bır .t:Sreton uman.na 
:. ... 'ket tık orada her askere bı
rcr ka.>aKUı oır de cıb.uıUK ver
dlK. 

Askerler vapura binerken ağ
lı) orlardı. (l•~ansada kahram<ın
lar seyahatı sevmezl~r). .Sekız 
gun hepsim denız tuttu. Nihayet 
bu kuvvetı kayalıklı bir sahde 
boşalttılar. Her tarnf bomboştu. 
Harap bir şehirle havai bombar· 
dımanlarla tahrip edilmış bir 
lımandan başka bir ~ey bula
madılar. Birkaç gün lcarm üsti.uı· 
de ordugah kurduktan sonra tek· 
rar vapurlara bindirildtler. Düş
manın yüzünü bile görmek na· 
sıp olmamıştı. 

Vapur bu karlı yalçın sahil1e
rın arasında simsiyah v,öriınen 
fjord'lann üstünden kayarken 
askerler kupkuru, samit, vahşi 
manzaralara bakıyorlar ve ana 
\'atanın müdafaasının onlara aca
yıp mecburiyetler tahmıl eyledi
gıni düşuni.ıyorlardı. 

Bız oraya gönderdiğimiz kuv· 
vetı boyle zayiat vermeden tek
rar vapura bindirmekliğimız.i 
buyük bir muzafferiyet telakki 
edıyorduk. 

Almanların hatıra gelmlyen 
noktalarda büyuk bfr hareket 
hazırladıklarını ortaya yayıyor
lardı. 

Bu da daha müthiş tasavvur
ları maskelemek için yapılıyordu. 

* * ilk lıareket: 

deveran etmeğe başladı. Lahaye 
izinlileri silah altına çağırdı 
Bruxelles'de işin kendine dokun
masından çekiniyordu. Ayın do
kuzunda gerginik biraz zail ol
du. Flandr burjuvaları bu ümit
le uyurken Luxembourg hudu
duna birçok seyyahlar geldı 

Bu hadise A vrupanın ve As
yanın tamamen karanlık bır de
vir yaşadığı sırada vuku bulu
yor ve yalnız Amerika uyonık 
bulunuyordu. Gazetccıleri her 
ihtimale karşı müteyakkız halde 
idiler. Vak'ayı Amerikay::ı tel
grafla bildirdiler. Ve ancak bu 
suretle hadiseden dünya haber
dar edilebildi. 

* * Femıl. tertibat: 

O ndan sonra vukuat o de
rece süratle birbirini ta

kip etmeğe başladı ki, altı hafta 
zarfında cereyan eden vukuatı 
fikirlerde muhafaıa etmek im
kan haricindedir. Ufak tefek te
ferruat belki hatırlanabilir. Fa
kat fikir yeni girdiği alemin 
mahiyetini anlayamaz. 

Bundan sonra harp cephede 
olduğu kadar arkalarda da <:ere
yan ediyordu. Ilk saftaki asker
ler iki düşman arasında döğü
şüyorlardı: ünden hücum eden 
piyade ile arkadan saldıran tay
yare ve paraşütcülerl Zırhlı 
otomobiller bir mıntakadan di
ğerine geçerek mukavemet mE'r
kezlerini tahrip ediyorlar, kıt'
alann irtibatını kesiyorlardı. 

Sanki bu usul dahili harpJcr
den alınmışa benziyordu. 

Biz zannediyorduk ki fenni 
harpler ordularda bir tevazün 
yapacak, yıpratma muhareb~sı 
olacak ve nihayet bernbere kalı
nacak. 

Halbuki bu şekil bir tekamül
den başka bir şey değilmiş. Hit
lerin tasavvurları bu hududu 
çoktan geçmişti. 

Hitler bazı hayati noktalara 
faik vesaitle taarruz edilirse 
bu müthiş müdafaa tertibatının 
mukavemet edemiyece~ini an
lamıştı. Bazı kabloların tah::-ibi 
ile bütün bir ordu cereyanı ke
silmiş kocaman bir fabrika gibi 
felce uğratılnbilirdi. Biz böyle 
yerimizde sayarken Hitler fenni 
terakkivntın en son merhalesme 
kadar atlamıştı. 

Fakat bütün fütuhatına rai!
men insanın daima iptidai bir 
ruh taşrdıl!ını da anladti!ı için 
onu o yolda idare ediyordu ... 

* * Silıirli ~ua: 

Y hşiler müessir silahlara 
gurültü yapan silahları 

tercih ederler. Bu fikir bıze tu
haf gelir. Fakat bundan bir ders 
alalım: Alman ordusu tayynre
leine, torpillerine düdükler ila
ve ediyor. Pike bombardımanlar 
bile kat't olmaktan zıynde ma
nevi tesiri olan bir ıaktik'dcn 
ibarettir. Az adnm öldürülüyor, 
fakat sonr,cı saçları dehşetten 
beyazlanmış bir sürü esirler alı
nıyor. 

.... -... ., J --

Evvela Memleke • 

Tanıy bm! 
Yazan: Naci Sadullah 

anrii vcknleti, isabeti iizc· 
rimle münakasa o1u?nm1-

k bir karar daha ,·ermış: 
~ nc"njy('rsite tnlebelcrin\n her 

1 .ı ~ gt"bi bu yıl da Bnl-o;cnr o nuı.rtı '. . • · 
kan memlckctlcrın~en bırı~ı zı-

lcripe l'Z.in vcrılml'
) a.retBetme m'ıkabil talebeleri 
nu una • ı· le 

. btı ,,11 bu sevahn ı mem · 
11117.. ·' t 1 
ket dahilinde yııpacak n1:"'ıış .. 

Bcı burada, seyahatın m'i?.· 
t rf faydalarını ta ,·ir eden u-

Ankarada Zirnnt V.-kilinin riyasetinde toplanan pamuk konı:tr<.>si ve Vekil l\hıhlis F.rkmcn mıtku ile kongreyi ararken ~El .,(' ı~ısuz bir edebiyata ıfı1rıscccl: ' -- ~<ı T Hic Uphe rok k ' genı: 

i ti 
ele 
e iril • 1 

Kadıköy ve Üsküdarda 

Yeniden 21 Esnaf 

Mahkemeye Verildi 
Belediye iktisat müdiirlüği.t 

memurları Kadıköy ve Üsküdar 
mıntakalannda yeniden bir kac 
ihtikar hadisesi tesbit c-tmişlcr
dir. Bunlardan on tanPsi Kadıkö
vünde, on bir tanesi Üsküdarda, 
zeytinyağı ve di~er gıda madde
lerini fazla fiatla satarken görül
mü~lerdir. Üsküdar asliye mah
kemesi Kadıköyündeki mühte
kirlt">ri 25 er lira para cezasına 
mahkum etmiştir. Üsküdardaki
'erin muhakemesi de yarın vapı
Iac~ktır. Bunlar. ikinci bir defa, 
ihtikar yaparlarsa milli korun
ma kanununun yeni ve ağır hü
kümlerine ,ızöre cezalandınlacak
lardır. 25 er liraya mahkum olan 
muhtekirler şunlardır: Yeldeifü
meninde; Ahmet oğlu Ali, Av
rarn kızı Ester Foti Çati, Nikoli 
oğlu Yorgi, BaharivC'dc>; Petro 
oğlu KoC'o, Tanaş olilu İliva, Mo
dada; Teodoris. Abbas Tanyel, 
Yorgi Fotiya ve Sava. 

Piyasada : 

Yarım ilyon Lirahk 
ihracat Y aldı 

Dün muhtelif memleketlere 571 
hın liralık ihracat yapılmıştır. 
Satılan malların arasında tütün, 
fındık, pnmuk, balık bulunmak
t~ydı. 

Basra yolundan 10 ton kauçuk 
pek az mikdar da <;ay ve kahve 
t!elmiştir. 

Yakalanan Veznedar 
Ankarada Yüni.ş fabrikasının 

vezııedan Sabri, bundan bir müd 
det evvel müessesenin kasasın
dan 400 lira alarak zimmetine 
~eçirmiştir. Bunun üzerine işin
den çıkarılan veznedar, burayn 
gelerek başka bir memuriyete 
~irmiştir. 

Sabri dün .şehrimizde yakala
narak Sultanahmet ikinci sulh ce
za mahkemesine verilmiş ve ya
pılan sorgµ neticesinde tcvkü e
dilmiştir. 

Kar\ \~~~n mrmlcket dısınıı "°:pn-
radc. .ı.:. \..'.: sevnhntler • J!Örgtilt>rınc. • 

ır 
• 

cır 
• 
1 ten P \)\\~'\\\ • t crübclerinc li\7.u-•e'lC ve c k , "''' i ydac;ı inkur rıhınmıız " 

11\ct et t b"l" Fnknt bence a a ı ır. 1 n 1 
ı e ·in 

Resmi Müesseseler 

Ahenksizliğine 

Mübayaatmda Fiyat 

Meydan Verilmiyecek 

o\\\nT~t scyahotlcrdcn kazann". 
cuk\ ktYmetlere, ancak kendı 
:~ .. • • • 1<nTIŞ kansl dola -

.......... ~.. vurtlaı·ıııı ,... • • mı:ı: • ' 
Afganlı Memurlar, tıkt~n sonra hak kazannbiıır1r 

Vlikın. hir An11ılolu sf'vnlı~ 

Odasında birinci sınıf /\vrupn şehir1et1 
yapılan konforlu tenezzühlCJ' l> Tjcaret _.,, 

ihti!·~ Yapıyorlar 
Mıntaka ticaret müdürlüğü, lacak resmi müesseseleri de ikaz 1 

yann bevaz peynir tacirlerini bir edPrek beyaz peynirin toptan ki
toPlantıva davet etmiştir. Bu top \osuna 40 kurus fiat tcsbit edil
lnntıda, -toptan beyaz peynir ta- -H~ini bildirmiştir. Af[1.an hükumeti. buraya gön
cirleri, ellerindeki peynirlerin Bundan sonra resmi müessese- derdiği m,..murlan vasıtasile 
mikdarım bildirecekler, piyasa- ter, pivasadan mal alacnklan za- memleketimiz.in iktisadi teşkilutl 
nm ihtivaçlnrına göre. her gün man. her vilayetteki fiatları mü- hakkında tetkıklcr yaptırmakta-
nc kadar peynir satacaklarını tes rakabe komisyonunun fikrine dır. 
bit edeceklerdir. Mmtaka ticaret müracaat edeceklerdir. Bu suret- Afgan hükumeti hesabına An
müdürlüğü, beyaz pcvnirin bak- le resmi rnÜC'Sseseler arasında fi- knrada siyasal bil_gilc-r okulunda 
kal1ar cemiyeti vasıtasile tevzi at hususunda bir ahenksizliğe tahsilini ikmal eden Hüsevin Hil-
edilmesfne taraftardır. Diğer ta- m<3ydan ""~ilmivecE>ktir. mi, dünden itibaren mıntaka ti-
raftan. peynir tacirleri, bazı res- Şeker meselesi caret müdürlü~ünde tetkiklere 
mi müesseselerin 60 kuruştan Bazı toptancı .şeker tacirleri başlamıstır. Hüsc-vin Hilmi. tica-
peynir aldıklarını iddia ederek. fstanbulda şeker olmadığı şek- ret müdürlüşünde bir müddet 
ellerindeki mallan, başka mın- !inde şavialar çıkararak ellerin- ihrucat servisinde çalışacak .. ih
taktılara satmak için taahhüde deki mallan saklamak ve bu su- racat tacirlerimizin. bu ~ünkü 
girdiklerini ileri sürmektedirler. retle .. de fiatlan vükscltmeğe te- <;artlar altında ne şC>killerde ih
Bazı tacirler de, buihanclerdeki c;ebbus etmişlerdir. racat yaPtığını ve hükumetin ih
malların kendilerine ait olmadığı- Halbuki İstanbulda 800 ton şc-- rac~t tacirlerine karşı göstcrdiğı 
nı. civar vilayetlerdeki tacirlere ken olduğu öğrenilmis ve fiatla- kolı:ıvlıkları ve alelumum ihracat 
satı1dı,ğını iddia etmektedirler. r~n hiç bir SC'kilde vükseltilme- mc-vzu~r:u t~tkik .~e_cektir: 

Fiatlar mürakabe bürosu me- c:ıne sebep bulunmadığı an1ası1- Tahs.ılıni ;vıne Turkıyedl'.' ık~f~ 
murları bu iddialar hakkında mıştır. Seb<'psiz vere .şeker fia- ~en hır Af P.anlı memur da .mı 
tetkikler yapmaktadırlar. tını VÜksc-ltcnler hakkında milli l lı konınma ka;ıununun tatbıka.!• 
Diğer taraftan mmtaka ticaret korunma kanununun hükümleri hakkında tPtkıkler yapacak. hu

müclürlüi!ü. pivasadan ppynir a- •:ıthik oluna<'aktır kümctin fiatları ne suretle kon
===~=~================·====== trol Pttiğini. ve pivasa hnrekctlc-

Hü ai Karata an 
Dün Karsa G •t i 

Kars valiliğine tayin edile~. es
ki İstanbul voü mu vini Hudai 
Karataban dün akşarnki trenle 
vazıf esi ba.şına ~itmek üzer: seh. 
rimizden avrılmıstır. f.[üda~ .Ka
rataban, Haydarpaşadn vılayet 
ve belediye erkfmile bir ı;ok dost
ları tarafından uğurlanrnıstır. 

Yeni Kars valisi, uzun müddet 
fstanbulda Sarıyer kayrnakaıniı
ğında, vilayet mektupçulu~un
da ve vali muavinli,l!inde bulun
mu~ ve kendisini herkese.~~~ sev 
dirmişti. Üzerine aldığı butun va 
zifeleri büyük bir diravct ve bil
gi ile başnran Hüdai Karatabana 
yeni vaz.üesinde de muvaffakı
yetler dileriz. 

Adnan Karaya Oturdu 
Türk bandıralı Adnan vapuru. 

Köstence civarında karaya otur
muştur. Vapurda 1500 ton demir 
bulunmaktaydı. 

Yılbaşında ğlenmek 

için Hırsızhk 
Adil Çimen adında bir gene. 

cebir.de on Parası olmadığı hal
de yılbaşı gecesi geniş mikyasta 
e~lenmeve karar vermiştir. Adil 
cara bulmak iizere ilk is olarak 
Tahtakalcde kahveci Yusufun 
dükkanına ,gizlice ırirmiş ve rad
yoyu koltuğuna alarak kaçmış
tır. Hır~ız hemen bir iki saat i
çinde radyoyu 50 lira mukabilin-
de satmıstır. Adil bunun üzerine 
henıe!l Beyoğluna çıkarak evvela 
bir meyhanede kafayı cektikten 
sonra bütün barları dolaşmış ve 
c1?binde yine on para kalmayın
cavn kadar e~lenmistir. 

Diğer taraftan radvosu çalınan 
kahveci Yusuf ta polise müraca
ot ederek hırsızın bulunmasını 
istem~stir. Nihayet hovarda hır
sız. dun sabah vakalanmış ve 
adlıveye verilmiştir. 

Birinci sulh ceza mahkc-mesin
de dün davası !?örülen Adil Ce
rnen tevkif edilmiştir. 

r!ni takip edecektir. Henüz bu 
mPmur vazifesine başlamam1stır 

Afgan hükumeti memleketi
mizin yüksek me>ktenlc>rinde tah
c;fl gören eenC'leri. ticaret ve ik
tısat vekaleti teşkilatında bir 
müddet calıc:tırdıktan sonra. Af
!?anic;tana d:wet edC>cek•ir. 

Afeanistanda vapılacak ticaret 
ve iktisRt tec:kilatını bu gençler 
idrıre edecc>klerdir. 

Bundan bir müddet <'VVE'l de 
Af aımistanda kurulacak ticaret 
':lda .. ı hnkknda. İstanbul ticaret 
odasından bir ni7Hmname nümu
nc•si istenilmişti. Nizamname gön 
rlerilmis ve> memlekc>timizdeki ti-
caret odnlnn hakkında da icap 
ı-den izahat ve tnfsilfıt verilmiş
tir. 
SANAYİ BfRLfCt :KONGRE 

Sf - Milli sanayi hirlfönin se
nelik komtresi ayın 23 üncü PPr
sembe aünü. tiC'tıret odası salo
nunda toplanacaktır. 

İktısat Vekili Balıkesirde 
Balıkesir, 4 < A. A. l - İktısat 

Vekili Hüsnü Çakır dün şehrimi
ze gcmliştir. 

dar cj~fonccli değildir. Ve. bÖ~ 
bir seyahate ı:ıkanlar, tunst 11 

lavan alfıvislcrin cazip sefflS1 

<;İiremive;cklcrdir. Fakat ı:c11 1 
h·rimizln, ~·nbnncı memleket J{ 
kikntına takacldüm eden ,,aı.• 1 

lcri, her ne hahasın:ı • r 
sun, yurtlarını :.1.,aya a • 
tanınrnlarıd• 'hl_ahiyetini teş· 

Vakıa, \'ı. <Ur. 
tice, ki.iyliiyc liC•. "'-.T aı,.,,.... 
zat "~ehir,, i ı:rötürrı,~·~~;~ı 
hu nl'ticcye kavusabılm~k ıç
'•n<:.11'"111 ... 1~ mr"""'"i""tinfle old 
ğumuz ilk vazifelerden birisi, 
recel!imiz y-0Unn cok iyi bilm 
tir. Bunun irindir ki, ünlversi 
dclikanlm. Anadolunun hnzı • 
,.lyrl voı~ , haz, ,...',....." .. "?.• 
su~ bazı köseleri otc~1Zıbll'ıl kO" 
«el~ ısıksı~ ôlcnıini ,dfln~nken, 
1e\'~li ve konforltı hır .&.''r\\~a 
c;crnhntinin de{!it .• l>lrlalt ~1~ 
mcmlcket istikbal ıun ha5~tını 
dm•nınhdır. 

Bektedi«imiz istikbali, lıtt has• ... .. .. d r-..,. 
rf'tin sahJnnclırncrıı:1 enerJı o..,. 
rncnktır. Bu idenJC innnmok. yo• 
rucu, iidi:r.ü hir ıııtndolu sc"nhıı;. 
tinde kntlnnılarnlc her mec:oklt.a 1 

tadına dovulmnz bir zevk hnlınc 
"'etirccektir. 

Bf'n temenni edivonım ~l. s~
'1irlivi dei'!'iJ bi77.nt "'"hri köye tto· 

. . . ,_ f .. 11 hamlenin 
Uircrl'k ohm ılt\ ll ~·C'ti 
1 •..,. ·~ ,., , "'lPf;nhı ' 1"',. ' "" .. ..,...._ .., n 
bu çok %inde karan~ .. dogı:ı • 
Yok a 4rnfvn k1trıtJh~mılnkl 
"ilik r~ i f'rtne lırıb1 bnkn. Ana• 

. rıt· dolunun ~nln 1 k:ııfor enl"tn 

hunu oktll:wn imlt'ln yoldur: ''t 
bu nıh ı."~rWnn ,.ı;ne vrrim"c; 
fnrz oın'n ktaplann en mukaddc• 
c;idirı 

Belediyed\ : -------
Ro any dan 

Amonyak Almnıyor 
-Bcledfv-.. ~'!1anyt>dan 15?0 ki-

1o a, lvnyak ''&"') -~;~/ ·-. A• 
monyakJarr ı4lıu,t\:Ç~ ~uZLU 
us celik tüpler harika n . i 

rilmistir On ı:( • ı mı C4 
ler dolduruı.ac de t<'ozUatlı rnatirı J _ N isnnın onunda şanseliyc

likler artık Oslo ıle meş
gul olmuyorlnr. Şımdi nazarları 
Brı.iksele doğru dönmuştur. 
lskandinnvyada mesele sevkul· 
ceyiş erbnbına terkedilıyor. Po
lıtikacılar yine geç kaldıkların
dan endişe ederek her ne bahası
na olursa olsun bu sefer beş da
kıka evvel l:arekeı ;:ıtmeğe azme
dıyorlar. 

·------------~-~-~~-~---~-~~~~-~~-~-~-----~------~-----~-------~---·-~~--~~~~~~~~~ 
ndc edilecektir~:::z~~'at;:::;1'Z!dr 
de bol bol b l 

Kırtasjyeci efendiler karşıla
rındaki canbazla uğraşabilmek 
ıçın ci.mnastik yapmağa başladı
lar 

Brüksel hilkmetlne mUracaat 
edilerek Alınan ordusunun ar,i 
bır hücumunn mimi olmak için 
Belçika arazisinden bazı nokta
ların işgaline müsaade edilmesi 
talep edildi. 

Brüksel bu müracaate red He 
cevap verdi ve bir beyan
name neşrederek bitaraf ve 
"müstakil'' bir politika takip 
eylc-mek azminde olduğunu bil
dırdi. 

* * S ullı ümitleri: 

S ummer Wclles'in ziyareti 
dolnyısiyle Parıs sulh 

ümitleri içinde oyalanırken mar· 
un on sekizınde Brennerd2 Hit
lerle Mosolini, bir kar fırtınasın
ca taarruz püınlannı teati idi
yorlar ve dünyayı taksim proje
lerini yapıyorlardı. dibbentrop 
Vatikaru ziyaret ettiği zaman 
Alrnanyanın düşüncesi hakıncla 
şiıphe bırakmamıştı: Almar:ıya 
kendini zaferinden ~min addec'U
yor ve miızakcre s fbalnnna ya~ 
naşmıyordu. 

Mayısın sekizinde Holl;ında
DW derhal i§gali şayiası tekrar 

Telefondaki Arızanın 
Sebebi Nedir? 

(Bu sütunda okuyacağmtz bü
tün şikayet, tenkit ve temen
nileri yazan vatandaşlann ad
resleri biıde mnhfuzdur) 

-1 -

Bir okuyucumuz, bize yaz
dığı mektupta, telefonla

rın bir nrızasmdnn şikayette bu
lunuyor, ve diyor ki: 
''- Bilhassa, Cumartesi, ve 

Pazar günleri telefonu nçtığı-' . . 
mız zaman, numaraları çevınnı-
ye başlamadan evvel duymak 
mecburiyetinde bulunduğumuz 
malUm sesi uzun miiddet bek
liyoruz. Yine bu sesi duymamı
zın gecikmesi yUziinden, şika
yet inıkunım da bulamıyoruz. 
Acaba telefonlarımızdaki bu 
müziç 'arızanın sebebi nedir? Ve 
bunun öniine geçmek imkfl.nı 
yok mudur?,. Biz, bu mektubu 
okuduktan sonra, ayni suıılleri, 
Telefon Şirketinin saltıhh·etli 
memurlarına da sorduk. Onla
rın verdikleri şu cevap, gerek o
kuyucumm:u. gerek avni arıza
dan mii teki hulunmaları muh
temel olan diğer '·atanda lıırı
mı:r.ı tııtmin edccckiıiz kanaatin
deyiz: 
"- Bu unzanın bilhassa Cu· 

martesi "'e Pazar giinleri vuku 
bulması, o günlerde miiki1Jeme
lerin çok olu undnndır. Konu
şan numaraların dii meleri, ve 
yeni bir miikalemeye kabiliyet
li hale gelmeleri, muayyen bir 

( K©1ırö:o~~ün tt?,n~k:o~ırö~ 
zamana miitevnkkırtır. Bu yiiz
den, mükaleme i nrcti olan ma· 
him sesin biraz teahhiirü, gayet 
tabiidir. Ve bugün için, bunun 
önüne geçmek mümkiin değil
dir. Bu basit ônzadnn kurtul. 
mak için, telefon te isntının çok 
dnha geniş hir hale okubcnğı 
zamanı beklememizden başka 
çare de yoktur!,, 

* -2-

Bu postane niçin 

kapanıyor? 

11 enim şikayetim de, Kızıl-
topr:ık po tnhanc inden

dir. Bu postnhnne, Pazar giinle
ri saat 12 de kapıl:ırını ltapa
m'nktadır, Halbuki. bu merkezi 
postnhanenin emsaline uynıı~·a
rak, fonliyetine erken niha.yet 
vennesi, hu kalabalık muhıtte 
haklı bir infial uynndırmokta
dır, 

Çünkii bu yüzden, o saatten 
sonra, ne telgraf almıık, ne tcl
gnıf çekmek mlimkiln olama
maktadır. Acaba, izale ohınınn
sı, bir tek fazla memur f<;tihda
mı ile miimkiin bulun:ın hu şl
kavet mevzmınn ortadnn kaldır
mak milmklin değil mi? 

Temenni ederiz ki, koskMa 
bir Ua, dWıya ile rabıtasuu 

,.e alakasını erkenden kesıne i· 
ne mfıni olmak için. katlanılma· 
smı beklediğimiz basit fedakar
lık çok görUlmesin!,, 

* 
-3-

/ ptidai ve müz'i~ bir 

reklôm şekli 

ı ı ilmem, bazı ticari rekn· 
betlerin, halkı hihıızur 

eden garip şekli sizin de nazarı 
dikkatinizi çekmiyor mu? 

Me eıa. dar ve cok i 1ek bir 
trnm\•ay cadde ·inin iizerinde 
yanyana iki dükkfin göriiyorsu· 
nuz ki, kapılarının iinlerinde 
bulunan çığırtganlnr. durup din 
lenmeden avnz avaz bağırıyor· 
lar: 

Bu çığırtkanların o diikkfin• 
ların öniine bir iiril mütecessi 
ve i siz insnn topladığını öyle· 
miye de Jiiznm ''oktur snnırım. 
Bu yiizden, enddenln ne hale 
gcldifini hı!!avtll' etmek tc ıtiiı: 
dcwldir. Ben, o çığırtımnlnrın, 
halkı önlerine tonlıynrak. trnm-
nylan. otomohilleri. otoh~i lerl 
durdurduklanm ve kor.a hır kn· 
za gibi, seyriiseferi muvakkaten 
felce uğrattıklarını bile gör
düm. Acaba, hnlkı hem tiiciz, 
hem de auar eden bu iptidai 

reklam seklinin :vnsnk olunması 
da, ticar~t hürri~·etine bir teca
''!i2 mü sayılıyo;? Bu hürri~·et 
bıraı daha arttırılırsa, yakında 
hnlJtın, karga tulumha olunarak 
nıntııuılarn zorla sokulmıyaenk
laıı,llı kim temin eder? 
b ~vet ticaret serbesttir: Fnkat 
e~leriz ki, hu serbesti, halkın 

~esit 1;e it hukukuna tecaviiz e
CbiJeeok bir hududa vardırıl

maı1nı .,, 

* -4-
Po8ta nakliyatı da 
---......---~~~~~-

lıayf.ıaı1la olur mu? 
~----~~~~~-

11 u mektubu Bismil'den 
Ynzı:vorum. Bundan bir 

ıniiddct evv~l. gazetelerde sc
vin~Jc okuduğunuz J!ihi. nlc;mit. 
trene knvuşmu bulunmakta
dır. Ve bu Yilzden hepimiz. bizi 
medeni bir vnsıtnnm t?Ctircc('j!İ 
hiiviik umrnnn ve huzura vnk
lnşttrnn Ciiınhıırivet hiikfımcti
ne minnettarız. Fnknt velin gö
riin ki. kn7.nmı7.n hPrgiin tren 
i lediği halde, posta nnklivntı 
hrıta hayvanla vnnılmnktadır 
Diyarıhakırdan Bismit'c a7.nmi 
bir saat içinde ı::elehilccck pos
tnvı, bizler giinlercc beklemiyc 
niÇin mahkum ediliyoruz? 

Böyle bir sual somınk, snmİ· 
mi minnet duyguların11ln yakı -
mıyım bir kannatsizlik snyılmaz 
yn?,, 

* -5-
Kayıp vataııdaş aramyor ! 

ı ı nrdeşimiz, 15 sene cvve' 
A• t r tfttll• Zekat Bev arn "' "n • go • 

Ed;me Gedikli l\fektebi"c 
d •1 . 1• K d" • • " zamnn. 
erı 1111 ı. en ısı11•.. k 

dnn sonra. hir dnh11 l!~'rme. na-
. 1 d t · ,,c ,•erı malumu· 

sıp om ıı ı. z•. d · . . · 
muz dl'i!ildir. l{ar e ımııın isn11 
l\fu"tafu, hnhnsının adı ise. Ab· 
dullah Hnlim<fir. Trkirdrı~lı Sıı-
Jıihnddinin. İ~mailin. ,.c Pmmi. 
ynn'ın kardec;i olnrı 1\fudafnnın 
yerini bilill tc h~~~~ v.erenler. 
scneler,lenbcri surııp gıdcn biı-
hn .. rrt ne-ısını dindirmenin bii 
'ilk sevabını knzanncaklnrdır!, 

.,.. * 
-6-

Bu da kayıp! 

il Ben Tekirdni:ında, Peşte-
malcı caddesincle <;l'ker

cilik etmekteyim. İsmim Alidir 
Uzun zamandanberi knrdecıimi 

kaybetmiş bulunuvorum f{ar 
de imin adı Şevkidir. Babamı 
zın adı Oervic; Apçe. annemizin 
adı i~e '7('vn<'ptir. 

Bilenlerin, iki kardeşi birihi
rine kavı.ıc;turmak için :rapacak
lıırı hnsit zahmetten kaçınma· 
mn1arını rica ederim!,, 

rc>ktir. ive 
İCKf FİA • E-

fJ<tısıt InÜd" 
minönü ve 
1 arına bir ta ~mııa:z:xı-Jaı~~l'JI 
lence ve l .11 

me ruh 
netice • 
kapı mıntak , 
r erlerinin Pah~a~. !l!i.ti."""--li-ıı~ttı,1' 
uğ'u ile tarifelerin sui istı 1 

dilip rdilmedi{!ini tetkik edec. 
ve beledivc>ve bildirecektir. 

ticüncü smıf e~lence yerleri 
bC'lC'diyeyc- müracaat ederek fi. 
rıtların nrttınlmasını tall'.'betmiş
lerdir. Belediye bu aiinkü yaşa
ma ve kaznnc «artlarını tetkik e
decek ve gnlio bir ihtimalle 3 
ijncü sınıf eğlen~e verlerind" 
'llE:'Srubata zam vapacaktır. 

BELF.DİYEYE }{URBAN -
Bazı hnmive+li vatandaslnr. bnv
'"nmda belediveve kurban vere· 
reklerini bildimıic:lerdir. B~ledi 
ve bu kurb:ınları temizlik amele 
leri yurtlarında kesE'cek ve amP 
lplerhı C!Önlünü ho~ edC'Cektir. 

Al'iACLANDffiMA 1$! - Sd 
rin bir cok y<'rlerine yeniden n· 
aac dikilme<;fnc> karar verilMi~t!r 
Fnkı:ıt J?C'Cc>n ııene diki1C'n a;;aclrı 
rın tutmadıcn bunhırclnn bir kıc: 
mmır havvanlar t "afırda, ven 
!iği, bir kısmının dıı rocuk1ar tn 
"afndan kopnnldert cör:ilrr.ü1:tfö 
Runur kin brledh·C' vPnidPn d" 
1\ilecek :ııTnclara °l'akılmflc;; k 1 

ır teskil~t lcurm:>Vl k:ırıırJıı•• 

mıstır 

01'00ÜS 1$! - P.t>1<>dfvnye o 
t eıbÜ<ı stıtm:ık istP"'r>n ! .. ,..;:'-e fır· 
'1"a!ln!!\ lPklifı rıl:ikrı~t'Q~ ta"n· 
fmaar.. rr.Usaıt kar~ıianmışhr. 



ABONE BEDELi 
TOrklye Ecnebi 

140<. Kr. 
75<. .. 
400 • 
15Ci .. 

1 aene 
6 Ay 
11 Ay 
1 Ay 

2800 Kr 
1500 
soo 
800 

__________________________J 

~~ny .. n 
ası 

nzar sı 

.\!manya ile Vıchy hilktimctı
pmakta devam ettı lcrı rt'U

nln ncticcsı h k cınd hcnuz 
bır haber gelmem r. H s
or ki, bir ani m ya v nl

tıt' ve ~ sürunccmede Kalmış-
2 
~merJka kongresi 77 inci lç
~ akdetmı.ş•:_r. Rci cumhur 
~ Ye Uç mühim haber vermiş-

~sada Vaziyet 
lnumyn ile Vichy lıük\t

~ tinin yapmakta devam 
•Itri müzakerelerin nctire
\fkında henüz resmi bir ha· 
)Qtlmemiştir ,.e hissediliyor 
İf anlaşmı~ a varılamamış, 
~ 'ncemede kalmıştır. Al· 

da işi zorlamaktan ve 
atik yollarla elde edeme-

. bir muvaffakı~eti siluh 
ti ile temin etmekten çe
rlar. 

~ tneselc hakkında sarih o· 
iı'lbmnen şey, Vichy kabi· 
J.''ava Nazın Bcrgcret'nin, 
'l'tlnın Amerika sefirinin ve 
ll.te Biiyük Elçisi Jules 
l'i'nin son haftalar kinde 
lı#lan beyanat ''C verdikleri 
:tıilardan, Vichy hiikCtmeti
ti i.itareke ş~rtlarının hari
bi ingiltereye mütc' eccih 
ldskeri işbirliği ve Fransız 
"J!ıtılekelerinin ve donanma· 

.... : Almanynya teslimi gibi 
'l·en.ı teklifleri kabul etmiyece
ğin~n anlnşılmac;ıdır. 
'it A tlen son haberlere göre, hü· 
.~;tti yeniden te.,kilc karar 
~ir t~ Mnreşal Petain, iiç ki ilik 
D~ he~ et seçmi!'.tir. Amiral 
ı~ı .. ~n, General Huntziger ve 
he"'llin'in dnhil bulunduJ:rıı bu 
''t\i' Laval'in yerini tutacak 
n\l:'rc al Petain'in direktifleri 
tit"ln Frnns. ) ı idare c.! ... ccL.-

J heyetin teşekkiilii, artık 
tll'in tam men beı tnrnf edil
jj göstel\..iu bir hudise ola

{sir edilmektedir. 
1 son haberler, Vichy Jıü

tinin Suriye Komi eri Ge
Dentz'in Beyrutn 'nrdığı

).adu iyi karşılandıi;'lnı, ve 
isinin doğrudan do!,rruyn 
)tal Weygand'in emrine \e· 
~ bildirilmektedir. Bu su-
Vichy hiikiımetinin miis

ıtkeleri, '\Veygand'ın idare
lrnda müstakil l>ir iinite ha
-tetinnb e çalıştığı sü) len
lcdir. 

4

lerika Kongresi 
l merika Kongresi 77 inci 
\ içtimaını Cuma günii 

1 
tmiştir: Reisiciimhttr Roo
t şimdıden kongreye şu üç 
ti vennistir: 
'- Londraya şahsi miimcs
ılarak eski ticaret miistcşa-

olarak bulunmakta idi.) 
2 - İngiltereye yardım işin

de bütiin kayıtlar kaldırılmaktıı 
ve Amerikanın müdafaası için 
lfızım. gelen hiitün tedbirler siir
atle alınmaktadır. 

3 - Her biri 7 ,500 ton olan 
200 geminin siirntle inşası için 
faaliyete geçilmistir. 

Roosevelt, yardım meselesi 
ile aiakadar olan kanun lfiyiha· 
formı ancak Pazartesi giinii 
kongreye tevdi edecek ve bun
dan sonra hunların ehemmiyet· 
ve siimulleri tamamiyle nnlaşı
lacnktır. 

Kon~renin vereceği beklenen 
knrnr, lngilterenin ve Amerika
nın emniyetleri bakımından ol
dn~n kadar Amerikanın dahili 
vazi~ eti itibariyle de çok mii
lıimdir. Çiinkü bu, Amerika sa
nayinin bir harp endiistrisi hn
Jine istihnle ini mucip olacak 
mahiyette bir karar olacaktır. 

Şiiphe edilemez ki, kongre 
böyle mesuliyetli bir ka • 
rarı verirken, bu değişikliğin 
istikbalde .Amerika için doğura. 
bileceği iktısadi neticeleri düşü
necek ve kongrenin, infiratçı
lık ve bıtnraflık siyasetine ta
raftar olan uuısı dn bilhassa bu 
nokta üzerinde duracaklar ve 
a~·ni zamanda, böyle bir kararın 
Amerikayı mihver devleterine 
karşı harbe stirüklemek tehlike
sirıi, davalarını kazanmak için 
siltth olarak kullanacaklardır. ' 

Fakat Alınan \'C İtalyan gnze
teleri tarafından -efkan umu· 
miyeleri teskin etmek maksadi
Ie- şimdiden şiddetle faaliyete 
geçtiğini bildirdikleri bu muha
lefet partisinin, kanun lfı:viha
lnrının kahuliine mani olncak 
kadar büyiik bir kllvvet olma· 
dığı muhakkak gibidir. 

Diğer cihetten, d iişiiniilebilir 
ki kongre, harbin ve binnetice 
biitiin diinyanrn mukadderatına 
rniiessir olacak böyle bir karar 
verirken. son defo olmak üzere, 
mihn•r dc\'letlerinin zimamdnr
lnrına ihtar, Alman ve İtalyan 
milletlerini ikaz ve tenvir mak
sadile, İngiltere ve Amerikanın 
harp ''C sulh gayelerini bildire
cek be~nnntta bulunsun. 
Amerikanın biitiin muazzam 

vesaiti ile İngilterenin yanında 
''azi ·et almak iizere bulunduğu 
böyle bir unda bu mahiyetteki 
lıir deklfıras~ onun. Hitler ve 
l\lussolini ii7.erine tesir icra ede
ceği ve onları makiıl sulh şart
lan üzerinde bir sulh yapmıya 
razı edeceği tahmin edilemez. 

Ancak bu giir sesi, uzayıp gi
den i'ıkıbetiı meçhul bir harpten 
usanmı-s ve y141"Jranmış olan Al
man ''C İtal •an milletlerinin 
can kulaL'l ile dinliycceklerin
den şüphe edilemez. Deınoknsi, 
hiirriyet gibi umumi prensipler
le iktifa etmeyip, harbe nihayet 
veı ildiği takdirde, biitiin millet
ler gibi Alman ve İtnlyan mil· 
letlerinin de haklan ve nıenfa
ntlcd korunacağı, dünyanın bii
tiin :nimetlerinden bütlin mil
letlerin istifade edecekleri, ya
rınki dünyanın -hiç bir millet 
hariç bırakılını) arak- biitiin 
milletlerin elbirliği ile kurula
cnk esaslar samimi olarak ve 
sarahaten heynn edilecek olur
sa, höyle bir deklarasyonun, ka
zanılacak olan herhangi bir as
keri muvaffnkyettr-n, mcseli'ı 
·nardia'mn sukutundan, daha 
mUeı;sir neticeler tevlit edeceği 
muhakkak gibidir. 

lJl.ANTEN 

J:öndennek üzeredir. 
atırlnrdadır ki, geeen diin
llrbinde Koloncl House İn
'1-ede Wilson'un miimf'ssili 

:.-----...,-----------~-----

Memesi u unanlara Sağhk 
t;s i zaman hekimlerinin hasur l ları ve km vetlileri de pek doku

llıe.rnelerini büsbütiin geçirmek nur. En i~ isi soğuk su ile tenki
taraftnrı olmamalarından ileri ye, knrın üzerine masaj ... 
~lnıiş olsa gerek, ) akın zıımnııa 1 Basur memeleri büyiiyüp te 
~lldar sadece bu işle me ı;ul olan sancı verince kokain yahut ona 
\llsurculnr vnrdı. Onların basur benzer ilaçlnrln karıştırılan mer
~enıelerine karşı ne yaptıkları hemleri, fitilleri sağlık veren 
~tııplara girmemi sc de, bir çok -hel~imlerden hnska- kimseler 

t!nıseleri ho nut ctmi olacaklar çok bulunur. Aman, onlardan s:ı
ı, bizde eski de\ irde pn alıh-a kınınız. O ilaçları merhemlerle 

~ıır' ır çıkan basurculnr o1 •ırdu... k.ullanmak, ltnmazanda rakıyı 
Şimdiki hekimler Ipokrat he- kendisine a<;nğıdan şırınga eden 

~iıne çok hürmc:-t etmekle bera· eski zam:ın kndısının hikayesine 
her, hnsıır memelerine kar ı o· benzer. İlaç bir defa, iki defa iyi 
lltın kadar Jıiirmctli olmazlar. Ra r-clsc bile sonra tesir etmez olur. 
Sur memeleri, sahibinin haline ı Hem bn ,ur memeleri, hem de o
lfore hii hiitiin kn~ hettirilir va· nunla beraber koknin iptilusı ka
hut b:ı.,.ka hnstal klardan ko;u~·a· lır.Sancılara kurşı sıcak,fnkat çok 
tnğı için, kc ilip çıknrılnından sıcak ~u ile pansıman: ~l~k ~u nıe-

~dnre olunur. Hangi ~ oldan gidi- melerı azdırır. Daha ıyısı hır par
lec<'ğini ta~ in etmek, tnbii, hl'r 1 en buzu azıcık yont~rn~ . oraya 
hastanın kendi hekimine kalmış koymak ... Bı.~nların lııç hırı ~yapı. 
bir i ı· lnınayınca hır parça pamngu ya 

nas~~··;nl'ınC'leri knrnci •erin h i çok sıcnk. vahut çok soğuk suya 
i 1 •• ,. • • lıatırıp orayn ycrlestirmek kolay 

enıedıgıne delıJ olduf.undan olur Çok ıcak ~ ahut çok soğuk 
hergiin ılık su ile bam o, ynhut u k.nıı rrelmec;ine de mani olur. 
1lık su dökiinmek h "dir, onra tıcın de terıiıli'·e ;\'ardım eder. 
da. karadger tiLeri 1 h.ıfif ma-ı Hu fü•tte ı;ok temi7lik te bir şart
'aı. tır. llasur memeleri şiddetli ka ın 

l)cklik basur menıl'lrrini azdı- tı 'erir. e... O zaman hekiminiz
~. ı~nkat mU~hıl ilfıçlnrın tu.ılu- den ilaç istersiniz. 

Z' 4 N 

1597 de kıraliçe Elizabetten nl- ı 
dıklan emir ile Londrndakı bü
tün Almanları kapıdışan ettık
ter. sonra rahat nefes almıyn 
başlamış olduklarını unutma
mışlardı. 

Yılbaşından bir giin evvelı 
- Eh azizim. Bu gece St' 

\'et perisi benim e\ in damına k 
nacak. Ynrın karşında zengin h 
adam görccekı;in ... 

Yılbaşı giinü tekrar rast gı 
dim. 

- Nasıl, sen•et perisi dan 
kondu mu? • 

- Dama konmak değil. Semt 
ınc bile uh-ramadı. 

- Demet 
- Amorti bile isabet etmedi 
- Tuhaftır. İnsanlar daim. 

iyi şeyin vukuunu iimit ederler 
ki çok doğru bir felsefcdil'. 

- Ne gibi? 
- Bunu ,·aktile bize İlmi S 

\•et okutan hocamız, insanların 
ümide olan mcrhutiyetlerine bi 
misal olarnk nnhıtırdı; Bir tnraf 
ta tcsadiif denilen taliin giiı"' 
cıhcti var. Bu bir çok şekillerJ, 
tecelli cd<'.r. Fakat en basiti p" 
yııngodur. Bir giin toplu bir ser 
\•et, biitüıı mnhruıni~ etleri tel 

Almanlann geçen haftaki hücumlannda yanan Guildhall beledivc sarayında her sene 9 İkinci
tcşrindc Lord l.\layor denilen yeni belediye reisi şerefine mükellef hir ziyafet verilirdi. Başvekil 

ziyafette hazır bulunur ve mühim bir nutuk söylerdi. 

F aknt burada bir sual hatıra 
gelebilir? Bu City kim 

dir? Bu harikulade makineyi 
kimler işletiyor? Bu suallere 
bir cevap bulup vermek miım
kün değildir. Büyük nüfuzlan 
olan ve mühim işlerin başların
da bulunan birçok şahsiyPtlcr 
gösterilebilmekle berabe:::- bun
ların aralarında bir bağlılık 
yoktur. Banka ve malıye 81emi 
Ingiltere bankasının etrafında 
toplu görünürse de deniz nak
liyatı, sigorta işleri, ticaret ve 
sanayi işleri birbirinden ayrı 
müesseseler tarafından görulur. 
Hepsi ayn ayn çalışır, fakat bü· 
tüıı bu çalışmalar hir noktada 
birleşir ki o da bütün dünya iş 
ve para alemi için City'yi sar
sılmaz bir merkez hnlinde tut
maktır .. City'de Ingiltere Kıral
lığınm kanunları değil şehrm 
kendi adet ve an'aneleri hiiki.im 
sürer. Hatta City'nin ayrı bır 
kıralı vardır denebilir: bu k:ral 
esnaf loncaları mümessillerınin 
bir sene için aralarından se<;tik
leri Lord Mayor denilen Bele
diye Reisidir. 1214 tar:hinden 
beri her senenin ikinci teşrin 
9 uncu günü Londrn Mayorlu
ğuna seçilen zatın işe başladığı 
gündür. O gün yeni Lord Mayor 
altın yaldızlar içinde panldıyan 
arabasına kurulur, önde kınnı· 
zı mavi kadifelere ve süslü 
kUrklere bürünmüş lonca mü
messilleri City'yi baştan başa 
dolaşır ve geçen gece Alman 
bombalarının ateşi ile tavanı 
açılan Guildhall'un muhteşem 
salonunda verilen bir ziyafette 
Başvekilin, sefirlerin, ve yeku
nu bini bulan davetlilerin hu
zurunda vazifesine başlayış nut
kunu söyler. City'ye Ingiltere 
Kıralının askerleri ve Londra-

fi edecek bir ckilde emek i7 
zahmetsiz geliverecek. Fakat hı 
ihtimal kaç milyonda bir ihtimal 
dir Gözleri bağlı olan servet pc· 
risinin bu milvonluk ihtimal ara. 
smdn senin eÜni hıtnhilmcsi icin 
en biiyiik rolii limit oynuyor. İh· 
tiınalin znnfını, iimidin kuvveti 
telafi ediyor.Bazı adamlar pi~·nn· 
go biletini aldıktan sonra:"Adam! 
cıkncağındnn de;;il ya. i te do t
lar alı veriste görsün!,, derler. 
Yalnn! Onlar en fazla ümit eden• 
lerılir. Bir de ters cihetine baka
lım: Milyonlar içindeki bu tek 
güzel ihtimale knrşı pek çok fc. 
mı ihtimaller var ki bunlara gö· 
riinmez kaza diyoruz. 

A lmanlar bu hafta başında 
pazan pazartesıye bağlı

yan gece içinde Londranın City 
denilen iş mahallesine çok şıd
detli bir hava hücumu yaptılar. 
Birwk yangınlar çıkmış, 
tarihi kıymeti haiz bircok 
binalar yanmış veya yıkıl
mış, bu arada Guidhall deni
len meşhur Belediye Sarayı da 
yanmış, fakat bütün gece devam 
eden bu bomba yağmuru, ertesi 
sabah City'nin her günkıl gibi 
işiyle gücüle meşgul olmasına 
mani olmamış .. Yine yüz bin
lerce halk civar mahallerden 
trenler, otobüsler ve metrolarla 
City'ye akmışlar, yine dünyanın 
dört köşesiyle telgraflar, tele
fonlar işlemiş durmuş, yine mil· 
yonlarca liralık alışverfş yapıl· 
mış; daktilo makinalannın çıtu· 
dısı iş saatinin sonuna kadar ek
silmemiş, bankaların gişel<>ri 
önünde, borsalann sokaklara tı:ı
şan kalabalığı arasında, sigorta 
şirketlerinin bürolarında h:ıra
retli muameleler olmuş; yine 
Singapur'un istekleri cevapsız 
bırakılmamış, yine Bombay'ın 
Buenos Aires'e çektiği tediye 
emri yerine getirilmiş, yine dün
yanın dört köşesini birbirine dü
ğümleyen bu merkez, kuruluş 
tarihi ilk devrin karanlkları ara
sında kaybolan bu munzzam ti· 
caret ve mübadele makinesini, 
büyük bir soğukkanlıllkla, sanki 
bir şeyler olmamış gibi, işlet
mekte devam etmiş. 

N edir bu City?? Gündüzlcn 
yüz binlerce kişi toplan

dığı halde geceleri ıçerisinde he
men kimseler k:ılmıyan ve as
keri hiçbir ehemmiyeti olmıyan 
bu mahalleden Almanlar acaba 
ne istedıler ve onu neden şiddet
li bir surettle yakmaya teşebbüs 
ettiler? Çünkı.i bugün dünyanın 
her tarafına yayılmış büyük bir 
Britanya imparatorluğu mevcu t 
ise bunu hazırlıyan menb:ı ve 
birbirine düğümliyen görünmez 
kuvvet City'dir ve ondnn ... Da
ha 1066 da ordusiyle Ingiltereye 
geçen Normandiya Kıralı FaUh 
Giyom kendini İngiltere Kıralı 
tanıtabilmek için Tamu nehri 
ağzında kurduklan bir t icaret 
şehrinde senelcrdenberi kayna
şan Anglosakson, Lombardiy<.ılı, 
Flaman, Hollandalı. Yahudi ve 
f c:'l(ı:ırrHn11V'•<> h1ı:ırn;:rrı mürekkep 
karışık bir halk kütlec;ine :t.on
dralılara sokulmak lüzumunu 

İngilteredeki Çocuklar 

Oteli: 

I• ngilterenin sayfiyelerinden 
birindeki bir köşkte birkaç 

hayır severler 
cemiyetinin te
ebbüsile bir ço
·uklar oteli aç1l
nıştır. Buraya 
\"azılabilmek i
·in çocuğun ve
lisi müracaat e-
der. Kendisine 

suallerle dolu olan bir kağıdı 
doldurmasını söylerler. 

Ve sonra böylece yapılan yüz
lerce binlerce müracaatlar ara
sından en müsaitini seçerler,bu 
otele iki ile beş yaş arasında o
lan ve bakacak kimseleri bu
lurunıvan çocuklar kabul oh.ı· 
nur Ne gibilerin kabul edildi
iii.ni ~österir bir misal: 

Mnureen - Yaş dörtbuçuk. 
Babası askerdedir. Çocuk asabi
dir. Annesi çocuğunu bırakacak 
yeri olmadığı için çalışamamak
tadır. 

Denis - Yaş, 3. Babası harp
te ölmüştür. Annesine üç güne 
kadar ameliyat yapılacaktır. 

Garip Bir 
Antikacı 
Dükkcinı : 
C İT Y 

City'de İngiltere kıraJlığmın 
kanunları değil şehrin kendi 
adet ve an'nncleri hiiküm Sİİ· 
rer. City'nin ayrı bir kıralı 
vardır denebilir. Bu kıral, 
esnaf loncalaı mümessih·rınin 
seçtikleri Belediye Rdsidir. 
City'nin öyle garip ôdct ve 
an'aneleri vardır ki orta zn· 
manian hatırlatı ve asırlardan 
beri fasılasız de\'am edip gi
der. 

de kurulan bir Şark kumpanya· 
sı, tesis tarihi 1600 olan bir 
Hindıstan Şirketi olmasaydı, 
1886 run Niger ve 1888 in Ce
nubi Afrika şirketleri gibi mü
esseseler faaliyete geçmış bu
lunmasaydı bugün Ingıltere 
bayrağı ne Sonda adalarında, ne 
Afrikanın göbeğinde dalgalanır 
ne de Cenubi Afrika Bırliği 
Dominionu doğmuş olurdu. Da· 
hnsı var: City'liler 1606 da te
sis ettikleri London and P)y
mouth Adventureres teşkilatı 
ilP. gidip Şimali Amerikanın 
Atlantik sahillerinde James 
town'u kurdular ''e böylece 
müstakbel Amerika Birleşik 
Devletlerinin temelini de onlnr 
atmış oldular. 

Romanın göbeğinde Vatiknn 
Hükumeti ne ise Londra

nın bir ucundaki City-de öylece 
başlı başına bir alemdir. Vati
kan'ın, dnr hududu haricinde 
butün dünyaya yayılan ruhani 
tesir ve kuvvetine mukabil r ........... YAZAN: ............ i 

i Faik Sabri Duran i 
Cıty de cismani alami hükmü 
altında tutan çok şümulliı bir 

nın polisleri giremez, kıral hile 
bazı merasim için City'ye gire
ceğ1 vakit uzun birtakım for
maliteler ile Lord Mayor'un 
müsaadesini ister. City'nin öyle 
garip adet ve an'aneleri vardır 
ki Ortazamanları ~attrlatır ve 
asırlnrdanberi fasılasız devam 
edip gider. işte modem düny~
nın bütün mali ve ticari faalı
yetini avuçları ~ç~nde t~H.-ın 
City böyle garip bır antikacı 
dükkanıdır. 

Mesela bir otomobil gezisi ya
ıııynrsunuz. Araba Hacıosman 
bny1nndan inerken şofüre bir 
baygınlık arız oluyor. Yahut 
trnmvnyın freni bozuluyor. Daha 
bno;iti vnr. Hir C\'in öniinden ge
cerken ha ınıza balkondan bir 
saksı diisiiyor. Bunların hepsi si· 
zi bir anda servet perisinin ilti· 
fatından mii.:;tnjini kılacak amil· 
lcrclir. Ve j!azetelcri okursanız, 
bu kazalar her gün olngan ey· 
!erdir. Fnknt: h · ç birimiz, C\ İ· 
mizden <:ıkarken hincceğiıniz a· 
rnbmıın söföriinii havılır ml ha· 
yılm:-z nı1, diye tetkik etmeviz, 
lıindijiimiz tramvavın fttnleri 
snf!lam mı. dcı.:il mi? Dii~ünmc
viz. Ciceklerlc iislü bir hnlko
mm öniinden ırererlren başımıza 
bir saksı dii <'ce<;i aklımıza rel· 
ınl'Z. Hail nki. 1 u g\iriinm~z l.a 
7.alar milvoncln lıir olan hiiyiik 
ikrnınivcden dnhn çok mebzul
diir Onun da derece' ncrece te· 
selli ikrnmh el eri vardır \'C pi· 
\'angonu11 kilerinden daha pek 
rok fazladır. 

. . . . . . . . . . ·······-------········--··· ............ . 
hissetmişti. O gündenberi Ingil
tere kıralları bu ticaret şehrinin 
teşekküllerine ilişmedfü•r, onla· 
ra yeniden yeniye imtiyazlar 
tanıdılar. Şu suretle ki City 
gittikçe büyüyen Londra şehri· 
nin bir köşesinde kendi kendjnı 
idare eder bir hükumet vaz;ye
tini bugüne kadar muhafaza 
etti. Buna mukabil City'liler 
Ingiltere Kıralh)rına daıma mu
zahir oldular ve Büyük Britanya 
lmparatorluğunun kuruluşurı· 
da mühim işler gördüler. Fiıha
kika bu muazzam imp:ırator
luğun temellerini araştınnız: 
orada karşınıza çıkncak olan Pn 
iızak çehrenin bir ask~r olmadı· 
ğını görürsünüz. Bu imparator· 
luğun banileri tüccarlar, City'· 
nin mümessilleri olmuştur. 1581 

Haftanın 

Mu sahabesi 
Yazan : Refik Jlalid 

Yalnız bu defalık yarınki 
nüshamızda çıkacaktır. 

\.._ _) 

varlık sahibidir. Dünyanın en :---------·-------

~~:a~f rb~ö~:~~~eol~~:ı:b~~G~ 1 r· .. M;~i~k·;;···i~;i;~;i;;i· ... ~ ..., . . gözler City'ye dbner: · acaba : ............................................ . 

City ne d~yece~?._Ye.City ne ya- 8 Yıl Her Tarafta 
pacak? dıyc butun alem bekl~ U 

şir. City çok karışıK ve nazik k t i• 
bir saat makinesi gibi bütün · Mahsul Bere e ı 
dünya mali teşkilatının ve ban-
kacılık tekniğinin en hassas ci· Antakya (TAN) - Bu yılın çel 
hazıdır. City istemeseydi bu tik rekoltesi beş milyon kiloyu 
harp çıkmazdı ve Ingiltere Kı- geçmiştir. Pamuk rekoltesi de ay 
ralhğı günde dokuz on milyon ni şekilde ve muhi~te ~ugıme k~ 
İngiliz lirası sarfederck harbi dar kaydedilmemış bır chcmmı 
devam ettirmeye imkan bula- yettedir. Bu istihsal çokl.uğu.n1~ 
mazdı: Işte bunun için Alman- en büyük amil hükumetın çıft.~ı 
ya City'yi yakmak isteyor; hnl- ye icap eden bütün yardımı. gos 
buki daha bir iki c;ene cvvPle termcsi ve bu hususta azamı en 
gelinciye kadar City taraft:ın mert davranmas~dır. 
idi. Cihan Harbinden sonra gö· 
rünen bu cereyan bir aralık K~lis (TAN) .. - Bu yı! _Kil!ste 
çok kuvvetlenmişti. Sonra. Dr. zeytm mahsulu çok ber _ı ... etlı o~ 
Schacht ve arkadaşlarının mali mu.ştur. Mahsul toplanmış, f~nnı 

· tl · · d'· · 1 1 tası:::-hanelerde sıkılarak sntı.ıf{a 
sıyase ennın ver ıgı zarar ar ; ık 1 t B l t 
lıb 11 k l 'kl h ç arı mış ır. u y , mezrua ın 

era ara, ato ı ere ve ys u- . r 1 ~ h"'k d'lm k 
dilere karşı Almanyada yapılan ve~m ı 0• acng~na . u ınc 1 e • 
haksızlıklar, Nazilerin kapita- tedır. Ekılmedık bır knrış toprak 
lizıne karşı indirdikleri darbe- kalmamıştır. 
ler, City'nin henüz iyice kök- - n m A A n n n n n n -

leşmcmiş olan bu hislerini de- _ Kurbanını Hava Kuru
ğıştirdi: Bu hadiseler City'lile- muna \'ermek, kurban olma· 

re nsırlarca evvel kendi aralarına mak için en kuvvetli teıninat-
sokulmuş olan Hansa Al- t 

manlanna karşı açmış olduklıırı ı rr. 
mücadeleyi hatırlnth. City'hler .................. _ ... ,--.... _.,_ ..... ,_ ....... ..-.. _ ... -n_11ı1•• .. _.,_ .... _._ ... _. ...... _ _.7 

~~1CDZUM[[AUPAHLAU 
istirahat edebilmeleri için şez
longlar ve battaniyeler vardır. 
yemek vakitlerinde çocukların 
ac kalmamaları için içjnde ye
mek pisirilehilecek bir mutb:ı
l!ı bir de ahçıbaşı ve hususi ve· 
mek odası bulunmaktadır. l azan; ~evım SERTEL 

Yazılıyor: 

Doris'in babası bir tahtelba
hirde çalışmaktadır. Annesi 

ise geceli gün
düzlü bir mü 
himmat fahri 
kasında k u r
şun yapmakta 
dır. Doris otelr 
kabul edilmis
tir. Elinde bir 

çük masalara oturuyorlar. 

• • 
Alarmlar Çalıyor; 

Sığmağa Koşuş! 

C ocuklar merakla masalı 
dinlerken birdenbire a-

larm calmağa 
'"ıaşlıyor. Bir mü 
rebbive hemen 
Doris'i elinden 
va k a 1ı y o r ve 
koşmai!a baslı
vorlar. Doris ba
kıyor ve ırörü· 

vor ki çocuklann herbirinin e-

Doris bunların hepsini ı?"Örün
ce rahat ediyor ve miirebbivesi
nin kulaıtına fısıldıvor: 

- Ben tuvalete gitmek istiyo. 
rum. 

Bunu büyük bir ümitsizlikle 
sövlemiştir. Fakat. hayretle mü 
rebbivesinin onu elinden tutup 
tunletc götürdüğünü görüyor. 

* * 
Doris Otelden Ayrılıyor: 

Ru lıi si bhii huluvornm. Ciin 
kü. insanları hu ki\tü ilıtimalleri 
rlüsiinnwkfrn limit denilen en 
kuvvetli hir ı rl kurtrırıvor. 
Arkadnsım hirnz düşiindii: 
- Bir sey dalm 'ar! Dedi. 

Bcu ne zamrın bir pivango bileti 
alırs:ım. cckileceh-i ciine kadar o 
kağıt p:ırc:ısı lıann helecanlı. fa. 
kat tatlı bir ha,nt yas!ltı~or. 
Keı·dimi Rokfeller olacn; .. ım zan 
nediyonnn. O zamnn (iniimdc n· 
rılan bu enet ufukhırı hnnn ne 
projeler vantırmıvor Belki hii
Yiik ikrnmi\'cYi l·aznnsnm, onun 
hamı temin eııeccğ'i ı:;l'net. hann 
bu zenızin ufııkhırı acmn,·a kil
fi gl'lemivccek: diic;iin hiitiin bu 
uvk. hcll'r:nn bize 11fo k '<' miite· 
\'azi hir iicret muknhilinde veri
li ·or Hal hu ki hih iik ikrnmi\'t:' 
vi !rnzanıp mih·oner olsnm dert 
siz ha<;ın1 dl'rrle C"İrecck ve hiı 
.:iipJteçiz Jvwnlim inkisara ul!rn 
vnrnk nor.•rmumı sö' lem ek H'ı 
711ll !!clir-:e hcn hi"trn bu hele· 
cnnı 'mmmak irin l er ay bekli· 

- Ve kazanmn\•1nt•n da mem· 
nuıı ohıvorsun değil mi? . 

- Ona iiphe mi var?. 
I akmmr1 

S - Ağar ve kavun k«>timelc 
Tiirkce midir? Ve nereden alı 
mıştır? 

C - Aline aifonmıkt~n ~lir~ 
'l'lanası. beyazlanmak deı?il vi.ıJr 
..,ı>Jmek dcmektır 'Yerden tedr 
cen yükselen sevlere alem oltt 
Balıkcılnrın kulland kları alet 
ağ denılmesi de bundrn dolav 
dır. Eskiden vuksek rütbedr b 
lunanlara Ağa unvamnın ver: l 
mesınin de bundan münbais o 
ması muhtemeldir. 

Kavun Turkcerlir Kav kP 
mesinden gelır kı içı boş den 
tir. 

doktor raporu. bir hüviyet va· 
rakası bir vesika kartı ve kü
çük cantnsile üç yaşındaki Doris 
otele gelivor. 

Burada elinden bu eşvalan a
lınıvor. bir defo daha muavene 
edildikten sonra bir mürebhive 

linden bir mürebbiye tutmuştur 
ve hepsi avni istikamete doğru 
koşmaktadırlar. 

Her otel gibi en nihayet bu
rada vasamak ta sona e

riyor. Buraya çocuklar sad0 iki 
~ün i"'1 kabul edilmek•C'dirl"r 
Doris çantasını toplark~n otelde 
kendisine verilen yeni çamaşır ============= 
ve elbiseleri de beraber nlmasını HALl{EVLEltlNDE 

Doris'i banvoda vıkıvor Bundan 
sonra ovuncaklarla dolu bir o
da.va. diğer çocukların yanına 
götürülüyor. Yemek vakti üze
rinde hayvan resimleri olan kil-

Bahcenin bir ucunda olan sı
ğınağın kine girdikleri vakit 
Doris gözlerine inanamıvor. Bu 
sığınak evdekine henzcmivor. 
buradakı s1~ınağın kinde kalo
rifer y:ınmaktadır. Çocukların 

söylüyor lar. Doris bın·ada.o di
ğer çocuklarla beraber başka bir 
hayır müessesesine gidecektır. 
Onlar giderken otele iki günlük 
bir istirahat için yeni bir çocuk 
grupu gelmektedir. 

F.mır ör,tJ Hnlkcvlrden 
.ü~u ::ıt (lfl' d( C' 
kırı~ t:nı\ en tf E 
Praff' o le ndrn 
t"lr fm l r CHal 
k 1n!eran., 'WCr&lc 
tur. 



TAN 

SPOR: --------Yalnız ll gün kaldı. Sinema dün-
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~--------~.~ ... ,~ ( i kt isadi Hafta " ~·--~--------------) 
Hafta 

Fa~da 

ild Milyon Lirallktan 

ihraca t Yapddı 
Yazan: Hüseyin Avni vcçten kepek, susam, Finlandiya 

dan tiftik ve pamuk talepleri art 
maktadır. I ., 

Bu hafta piyasayı meşgul e İthalat: 
den meseleler'1en birı de, I . . 

Beşiktaş Bugün 
ef Takımile 

ar şılaşıyor 

yasır.ın en yüksek sanatkArlnrı 

CHARLES BOYER 
Claudette Colbert 'in 

en son çevirdikleri 

DÜŞES 

PETROV A 

.. Alerl!d~!_I ~t 
Görülmemiş bir insan 
seli dünyanın en büyük 
aşk filmi Türkçe dublajı 

da harikulade 

BUGÜNKÜ PROGRAl\1 
9,00 Program 18,50 Şarkılar 
9,03 Haberler 19,30 Haberler 
9,18 Marşlar 19,45 İncesaz 
9,45 Yemek 20,15 Müzik (Pi 

listesi 20,30 Konu~a 

12,30 Program 
r-A· ...... ·o· ...... ·ı· .. i~:~: ~~ı:~~: 

ıt: 4 

! 21,30 Müzik .. 12.33 Şarkılar 
Ingıliz ticaret birliği tarafından B u ha~tn ıthalat bakımı~~a? 
bir kara liste tanzim edilmesıdır. zengın bir hafta degılıiı. 
Beynelmilel ticaret iılemitıde bir Maamafih muhtelif yollardan bir 
tacırin kara listeye dahil olması çok mallar bekleniyordu. 
ıçin, şu hareketleri yapması la Bunlardan çay, kalay, on ton 
zımdır: Malın bedelini ödememek kauçuktan ibaret mallar Basra 
karışık mal göndermeyi itiyat e yolile Haydarpaşaya gelmiştır. 
dinmek, dolandırıcılık, alelumum Basradan beklenen mallar arasın 
tıcari taahhütlerini ifa etmemck.

1 

da 3000 otomobil liıstiği, otomobil 

Bu Haftaki Maçlar, Milli Kümeye Geçecek 

Takımlar Bakımından Ehemmiyetlidir 
{ TOVARIÇ) 

...... 
' Bugün L L 

12,50 Haberler 22,10 Kabare 
13,05 Şarkılar Milzlği 

t t 13,25 Orkestra 22,30 Haberler 

ff; E s •.;•"' 18,00 ~gram 22,50 ~-:;ği 
; : 1 18,03 Orkestra 23,25 Kapanı~ 

Ekseriyetle ticaret odaları tnra ve kamyonlara mahsus yedek a 
fından tanzim edilen kara liste 

1 
letler beklenmektedir. Ingilız ma 

ler, bütün ticaret odalarına gön kamları bu mallara henıjz sevk 
derilir. Alakadar tacirler de kara ı vesikası vermemişlerdir. 
listeyi okuduktan sonra bu firma lngiltereden gelen 7000 sandık 
tarla iş yapmamaya dikkat eder teneke de, petrol kumpanyalarıı a 
ler. Şimdiye kadar Türkiye tica rasında taksim edilmiştir. 
r:t odal~ı kara l~ste hazırl~mıya Romanyadan da tiftik ve yapa 
luzun; gormemiştı. M~amafih 929 ğı mukabili olarak petrol ve ben 
senesınde, İstanbul ticaret odası zin kimyevi maddeler gelmiştir 
meclisinde bir kara liste tanzimi T'u"rkı'ye Al d · - manya arasıın a 
münakaşa mevzuu olmuş, fakat ki 21 milyon liralık ticaret anlaş 

Geçen hafta Beşiktaşın Galata 
sarayı siırklase ederek yenmesi, 
Fenerbahçenin de eksik Beykoz 
takımı önünde boyun eğmesi ne 
tıcesi, cazibesini ve hız.mı çok 
kaybetmiş olan lig maçların-ı bu 
gün Fenerbahçe ve Şerd sahala 
rında devam edilecektir. 

İnönü Koşusu 
3000 metrelik "lnönü'' kır koşu SINEMASINDA •••••••·--··-•••• OLÜM - Ccmiyetımiı. ü)f 

su bu sabah Şişlide yapılacaktır. ya akıyor. lerinden Sarıyer Kumköy okull 
Evvelce de bildı'rdı'ğlmı'z gı'bı' ko AYRICA: Türkçe Paramunt b "ğ t · S t G '' n'ı ııtf .............................................. aşo re menı ua urga 
şu, üç kişilik takımlar halinde JURNAL 1 Haftanın son günleri... I mızdan ebediyen kaybettik. l{f 
yapılacak ve fertlerin değil, ta l:jugOn saat llde tenzllıUlı matine ............................................ ,.. derli ailesine ve sayın arkadaşı~ 
kımların hep birlikte muvasalat ' • J " ra taziyetlerimizi sunarız. 
yerine varmaları şart koşulacak Istanbul öğretmenleri yardun 

tır. · , ---------- -----------• Cemiyeti Basketbol l\'.lüsabakalan ' 
Bölge ajanlığı tarafından ter 1 

tip edilmiş olan Basketbol hir;n 1 
ciliklerine bugün öğleden sonra 
Eminönü halkevi salonunda de, 
vam edilecektir. İkinci ve iiçiın 1 
cü kategori şampiyonluğu Galata ' 
rayın birinciliği ile nihayetlen 
miştir. 

Canlı b ir tnrih ... Yiiksck bir ask ... Heyecanlı bir 
mevzu ... Çıldırtan bir -kıskançlık 

BEYAZ Si 
<HALiME) 

Sinema kudretinin en büvük harikası 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

Her seansta dolu olan 

SİNEI\iASil\1DA 

(Eski Ekler) 

hiç bir suretle kara liste hazırlan masına göre piyasanın hissesine 
mamıştı, İngiliz ticaret birliği ta düşen 8 buçuk milyon liralık ma 
rafından hazırlandığı iddia edilen tın ithaline müsaade edilmiştir. 
kara liste, tamamile politik stbep Bu listedeki mallar ar:ısında ku 
:erin tesirile tertip edilmektedir. maş fabrikalarına lazım olan bo 

Ingilizler, kara listeyi hazırlar 
ken, Almanya ve Almanya işgali ya, kimyevi maddeler bulurımak 

Günün en mühim karşılaşması 
Fenerbahçe stadyumundakı Be 
şiktaş - Vefn maçıdır. Beşiktaş. 
Fcnerbahçenin beş sayı önünde 
müsterih bir vaziyette liderliğine 
devam etmektedir. Bunula bera 
ber klüpçülerin bütün umitlcri 
henüz tamamile kırılmamış görü 
nüyor. Bcşiktaşın bugün Vefaya 
yenilmesi, turnuvanın sonunda 
Fenerbahçeye karşı yapacağn 
maçtan mağluup çıkması bu ara 
da bir maçtfı daha takılması ihti 
mallerini düşünenler vardır. Bize , -------~-
kalırsa bunlar tahakkuku garip ı 
bir hadise olarak gösterilecek ha 

1 

Pek yakında TAKSİM Sinemasında 

l---'i 
Sinemada _, 

ADAM 80 ARI 

altındaki memleketlere mal gon tadır. ilaç ithali hakkındaki liste 
deren tacirleri gözönünde tut de, Sıhhıye Vekaleti tarafından 
maktadırlar. Bu tacirler, ticari ta muh~el~ mıntaka.lardaki depolar~ 
ahhütlerinde ne kadar dürüst o tevzı edılmektedır. 
lurlarsa olsunlar, İngilizlerin mu· 
harip oldukları memleketlere mal 
sevk ettikleri takdirde derhal ka· 
ra listeye gireceklerdir. 

İhracat: 

1 Askerlik l sl erı 

337 Doğumlular 

yallerdir. 
Vefa takımı muhtelif semt ve 

klüplere mensup oyuncuların ilti 1 
hakı ile gün geçtikçe kuvvetlenen j 
bir takım olmakla beraber, geçen 
hafta tam bir beraberlik gösteren 1 
makineleşmiş Beşiktaş takımını 
mağllıp edecek bir te~ekkül de 
ğildir. Olabilir ki Beşiktaş. geçen 

Eminönü Yab. Askerlik Şubesin- hafta çıkardığı oyunu çıkaraınaz, 

H f ilk - 1 · 1 den: SJ7 doğumluların tik yoklaması- Fenerin Beykoz kar~ısında bozul 
a tanın gun erı noe yor na askerlik kanununun 14. mnddefil d ğu 'b ,. 
tuları içinde geçtiği ıçin, muclbtnct: 15_2• kdnun 941 tarlhınden u g_ı i _bozulur, ve kuvvetl~ 

ihracat işleri de azdı. Fakat yılba iUbcil'cn yapılmaya başlanacağından Y. ef~, şımdıye kadar elde dcmedı 
şının ilk iş günü olan perşembe aşagıdald hususların dikkaUe okuna- 1 gı bır galebeye kavuşur. Fakat 
günü, ihracat 175 bin lira idi. Di rak blr yanlı~lığa meydan verilmemesi, bizim her şeyden evvel düşünece 
ğer günlerin ihracatı da bu yekü ilfın olunur. ğimiz işlerin normal tarafıdır. 
nu geçmişti, mesela dünkü ihra ı - Yoklama her ayın tek günlerin- Normal olarak ta Beşiktaşın 
cat 517 bin lira idi. Yekfın itiba de ve sabah saat 9 dan 12 ye kadar galip gelmesi beklenmelidır. 1 
. . il devwn edecektir. (Yalnız Cumartesi Şeref Stadında 

rıle haftanın ihracatı ıse 2 m yon günleri mustcsnadır. ) 
lirayı tecavüz etmektedir. 2 _ Bu yoklamaya gelen her er Günün mühim oyunlarından bi 

Satılan malların başında birin yeni harflar ile yazılı nufus hüviyet ri Şeref stadındaki Beyogluspor 
cı derecede tütün gelmektedir. En cüzrlaıı.ı. 6 adet 4X6 ebadında fotoğ- - Beykoz maçıdır. Beyor,luspor 
ziyade Almanya, Finliındiyaya raf vt: iki adet dosyalık san buyuk bugün milli kumcye clordiıncu 
satış yapılmıştır. Fakat Almanla zarf ve ikamet etUgt mQlıallin polis Istanbul taklmı olarak girmiye \ 

ihr 
.
1 

.. . 1 komiserli.itince tasdikli ve fotoğraflı ilk namzet olarak gorunmckted1r. 
ra · aç edı en tutunler evve ce bir d ik t edil b ı a et ame sen c eraber ~u- Ancak bu Beyoglusporun puvan 
piyasadan satın alınmış tütünler beye gelecektir. 
di. Esasen İzmir tütün piyasası ~ - Bu doğumlulardan mektepte vaziyeti ifadesidir. Kuvvet itba 

lm d · · · d . okuyanlar talebe olduklarına daır rile Vefa takımı üstün görünmek 
açı a ı~ ıçm, pıyasa an yenı a d' B k h r F · 
iman mal da yoktur. Haftanın ih meu~p bulundukları mektep müdtlr- tc ır. ey oz geçen a ta enerl 

. . . . . lüklerınden tasdikli ve totoğraf'lı L.r yendiği gibi bugiın de Beyoğlu 
racat lıstesınde ikıncı derecede ge I te<>il vesikası ariyeten getirmclcrı lA- sporu yenerse, Vefanın milli kti ı 
len mal tiftiktir. lsviçreye 200 zımdır. meye girmesi çok daha yakın bir j 

Filmini 
ilk gbrcn 

büyüklerimizin !!kirleri· 
1- MEMLEKETiMiZDE YAP I. 

LAN EN GÜZEL FiLMi, 
2- TAKDiR VE TEBRIKE 

DEGER BiR ESER, 
SALI AKSAMI 

iPEK ve SARAY 
Sincmıılarında 

bın liralık, Romanynya 120 binli 4 - izdihama meydan verilmemek ihtimal olacaktır. Fener stadın 

1

, 
ralık tiftik sevkedilmiştir. için yoklama nşağıdnkı tarzda mınta- da ayrıca Fenerbahçe ile Altun ım••• 

Üçüncü derecede gelen mal da kalıu'a ayrılmışur. tuğ'un maçları vardır. FcnerJile , aımaıııı:alilii•mi&lllillM• 
fındıktır. Bu nıalm da en büyük A - Eminöni.ı kazası 2. klınun ve rin bugün geçen haftakinden da , D 
müşterisi İsviçre ve Macaristan Şubat aylarında ha şuurlu bir oyun çıkarmaları 

1
. 

dır. Bundan sonra ihraç edilen B - Fatih kazası Mart ve Nisan beklenmektedir. 
maddeler arasında taze Ve tuzlu ayıannda G ·· .. ı· d · d ., " l " ~ · b k K 

l 
• l 1 c - EyOp kaznsı Mayıs ve Haziran unun ıg or uncu ugu a ı-

balık ar da 200 bın irayı bu mak ayları nihayetıne kadardır. Ve bu yok mından miıhim maçlnnmlan biri 1 K 
tadır. Sularımızda az balık tutul lamayd kanuni muddet zarfında gel- de Şeref stadındaki lstanbulspor ı A 
duğu halde, her taraftan talep art mıyenıer cezalandırılacaklardır. - Topkapı •oyunudur. İstanbul 

Senenin en 
Büyük filmi 

ayka 

f 
Tilrkçe Sözlü 
Şark musikili 

ŞEYHİN AŞK I 
RAMON NOVARRO • 

HAFTANIN en glizel programı 

Bugün SAR A Y Sinemasında 

SILVIA SIDNEY - JOEL ıl!AC CREA 
tarafından vücude getirilen büyük içtimai bir film 

Gü ah la 
FENAf ... IK-İYiLİK-GANGSTFRf,,Jmf • RUHU ""Aşkın Veçhsi 

ı ' Bugün saat 11 de lerızilatlı malirıe. 

ı,wmm .............. ımmr.manmma ........ ._. 

BUGÜN 

MELEK 
Sinemasında 

1 

AN N IE DUCAUX 
ERİC V. STROHEİl\I • ANDRE I...UGUET 

nin 'nefis bir surette yarattıklan 
SENENiN EN BÜYÜK FRANSIZ .FİLMJ 

. Muhteşem Aşk - İhtiras ve Macera Şaheseri 
Ilfıve o1arak: EN SON FOX Dlinya Havadisleri 

Bugün saat 11. - de tenzilatlı matine. 
,'9 ................ mm_. ............... ~ 

Filminde 

'POLA NEGRI 
Her gün daha fazla percsUBMr 

toplamaktadır. 
Bugün saat Ude tenzillltlı matine 

1941 in ilk sincmn mucl.z.esl 

UY U 
y 
1 
L 

!I 
(FRANK MORGAN 

BERT VOUNG) Ayrıoa: 

l\1ister M O T O 'nun 
SON İHTARI 
(PETER LORE) 

1 ···············································: : TE.PlcBASI ORAM KıSMINDA : 

~ Gilndilz saat 15,30 da E 
5 Akşam sası 20.80 de f 
5 A 8 O A L Yazan: Doato)'evııct ! 
5 KOMEDi KISMINDA İ 
! GOndOz saat 15,30 d• i 
: Akşam sanı 20.30 da ! 
: PAŞA HAZRETLERi : ....................................•. .-.--· 

maktadır. Şimdiye kadar lstan sporun galip geleceği anlaşılmak T 
bul sokaklarında pek ucuza satı Toplantılar, Da,,·etlcr: tadır. Beyoğluspor Beykouı r.ıağ t 
l to 'k k' b lıkl . lu·p olursa Js•-nbulspor mı'lli ku" klncikanun çarşambadan itibaren an rı ve or ınos a arı şım ı.u 

di kıymetli bir ihraç metaı haline y .1 1 1 meye girecek ilk namzet mevkii 

[MA8MAf!~~I 
2 Büyük şaheser bugün SÜMER Sinemasında ... 11-

girmiştir. Torik balıklarının çifti cşı ay 1 ann çnçyı ni muvakkaten de olsa alacaktJr. 
Cumartesi ewıu saat 15 ten 20 ye 

90 kuruştan Romanya, Bulgaris kadar Makslmde verilecek olan çay Şeref stadında Gaatasarayın 
tana satılmaktadır. Ayrıca Filis Yeşilaylılar tarafından allıka ile kar- Süleymaniyc ile yapacağı maçın 
tinden de lakerda istenilmekte şılanmaktııdır. Çayın neşeli geçmesi puvantaj üzerinde büyük tesiri 

1 

----·---' 
DEANNA DURBIN 'in . 

1 2 PİERRE BLANCHARD 
en büyük muvaff akıyeti ve RENE Şt. CYR 

dir. Portakal ve mandelina ihra iı;in eğler.celer tertip edilmiştir, yoktur. Sülcymaniycnin Fenerin Jl..ııııı••••••••••-
catı bütün hararetilc devam et * ikinci takım oyuncularından bir 1 Ö y E i L K AŞK 1 Bi ş c mektedir. TO_rklye eczacılnrı cemlyeUnden: ikisi ile takviye edilmek ihtimali L M E N 

Ceınıyetımlzln umumi heyet içUmaı, . . 
Bu maddelerden başka Çekos ayın 21 inci Salı gunü saat 14 te ts- ı ku~etlı ıse d~ ?u, C?a.latasaraya V A L S L A R 

lovakyadan sabun, Almanya!dan tnnbul Etibba odası salonunda akte- galıp gelmek ıçın kfıfı derecede 
zeytinyağ, yağlı tohumlar Is dilcockUr. Cemiyet azasının te~rillerl. amil olamıyacaktır. 1 ~----------

Seanslar: 12.30 - 3,30 - 6,30 ve 9 da fi lminde: Seanslar. J 1 (Tenıiliitlı 2- 5 ,,f" R dr 

Genç kız rr.uhakcmesini kaybedecek kadar hay· 
1etten hayrete diısüyor, ne olduğunu tlı.i~ünecck 
kuvvet ·ve kuvveti bulamıyordu. Bu son sözler tize· 
rınc kalbi c!lgıııca bir sevinçle çarptı. 

- Ona söyjivpcck misiniz? 
- Evet.. Her şeyı sbyliyeceğim. 
Ayrıldılar . .Sır iki saniye sonra Nejad Muhtsır 
Beğın dudııkh.rında derin bir tebessümle misafır

lerine bnktıgını görünce hemen yanına r kiaştı ve 
hıçbır mukı,ddenıeye lüzum görmeden ona: 

- Sizinle hususi surette görüşmek istiyorum, 
başbnşu halacal,Jmız bir yere gidebilir miyız? decıt. 

Muhtar Bey, servetiyle meşhur olan misafirine 
derhal yol !!OStererek onu kütüphaneye götürdü. 

- Buyrunuz efendim. Burada rahatça konu~a
bihriz. 

Nejad otursral. bir sigara yaktı ve derhal mak
sadını ızuha ~irı;,tı. Sözleri gayet kısa, kesttrmt! ve 
}:uvvetli ıdi. Şermınle evlenmek istediğmı, arala· 
rTucrn :mutabık kaldıklarını o kadar tabii bir lisanla 
anlattı ki Muhta:- Bey itiraz edecek hiçbir nokta 
btı~anıadnn bu l7divaca razı olduğunu bildırd 1 • 

Nejad vakit kaybetmeden işi resmileştirmPk 
istiyordu. Muht&r Beyin yanından ayrılır ayrıl· 
maz Şennini buldu, babasının kendisiyle görüş
mek istedigir.i soyicdi. Gen'.( kız helecan ve cn
dışe Jçindc ıdı. 

_ Nasıl rnuvataknt etti mi? 
- Buna ı;;uphe etmeği bile aklımdan geçirme

l·ord um. 
şermınin vüz.li güldü. Elini nişanlısının geniş 

clıne bır s.ıniye bıraktıktan sonra koşa koşa baba
sının yanına gittı. 

Muhtar Bey kız.nın gözlerinde saadet ışığuıı 
görünce ihtıvır kalbinde büyük bir sevinç duy
du. Dunyada bırıcik yavrusunu mesud etmekten 
başka tc·mf'nni:ı yoktu ve bunun icin bütün fc
d~karlıklc.ra l.atlanmağa razı idi. 

Nakleden: Muazzez Tahsin Hcrknnu 

Şermin çıpfok kollarını babasının boynuna do
layarak başını onun omuzlarına bıraktı ve saa
detten titreye>n bır sesle onun kulağına f1sıldaJ1. 

- Bııhar;ığım, bu dakikada dunyanın C"n bahti
yar insanıyım ... Midhata cevap vermeden uzun 
uzun cluşiindtim ve senı memnun etmek iç•n bu
yuk bir hüsnü nıyct sarfettim. Bclkı de Nejada 
raslamamış cısaydım onWlla evlemrdim. Fakat 
onu görür gormez artık aklım başımdan gıtti, her 
şey nazarımdn <ieğışti Benım için dünyada ondan 
başka erkek yoktur. 

Görliyorsun )'a baba, kızın tıpkı sann benziyor. 
Sen de vakt.iy!e annemi ilk göruşte :>evmış ve on
dnn bı:ı~kasıyıe evıencmiyeceğini anlaTQamış mıy
dın? 

- Hakkın var kızım. Sen de annenle babıma 
benzc.-din, hatta rekoru kırdın .. 

İkisi de heyecanlarını gizlemek için gülıneğe 
çalıştılar aınma gözleri yaşlı idi 

Misafirler dagılmağa başladıkları vakit ~fak 
ağrıyordu. f.'erıoe Hanım da diğer mı.;afirlerle 
bernber ~itnı ~se de Jaleyi beraber ~ö~ürmeğe 
bir türlii razı edememışti. Genç kız, aklı sıra 
Nejadın kendisıni evine kadar gotiıreceğini iımıt 
ederek bunu bEkleyordu. Boş ıntizar! Çünkü 
Ncjndın onu görecek gözü yoktu. Bundan baska 
Refik de büyi.ık haberi pntronundan aldığı içın 

............. a. ..... ...: .......................... :nc1--~ 
--------~--~----------------------------------------------------~----------------~-----

TEFRİKA No. 19 
artık tey~esinm kızı için hiçbir ümit kalma11ğını 
takdir ediyordu. Yarı zorla onu eve .Jönm-:!ğe razı 
etti. Fakat Jale o kadar sınirll idi ki yol:ia im 
diıziye Hefige çatmaktan, onun her sözüne aksi 
cevaQlar vt-rmekten kendini alamıyordu. 

Refık, hırçm kızı kapısına kadar getirıp ona: 
- Allahısmarladık Jale .. dedikten sonra dudak

larında gıı.li bır tebessümle kendi evinın yolunu 
tuttu. O dakjkaaa belki Nejadın da nisanlısına 
veda etmekte o!duI,runu tasavvur edıyordu. 
Hakkı vardı. Nejad tenha salondn Şerminin ya

nında ıdi ve ona şu sözleri söylüyordu: 
- Yarın senmJC' beraber Beyoğluna iner, nişan· 

yüzüğü bı:!gcnıriz Bütün dünyanın semn benim 
nişanlım olduğunu öğrenmesi için iri bir taş seçe· 
ceğim. 

Sermin mütebessim gözlerini ona kaldırdı. Yor· 
gunluktan ve heyecandan yüzü sararmış, mavı 
gözleri irileşeıet: daha mavileşmişti. 

- Saa<letiroız.i daha iyi gizlemek için yüzıiğü.b 
küçük taşlı oımasını tercih ediyorum. 

Bu sözler l\ejadın aklını başına getirdi ve bun
dan böyle ıntJkam planını açığa vurmam3.k 'Çin 
ihtiyatlı ve müteyakkız davranması icap ettiğmi 
hntırlattı. 

-- M uv<JUabyetimle o kadar mesudum kf bunu 
herkese gösterrr.tk istiyordum; fakat sen istersen 
küçiik bir yüzük alırız. 

Bir dukika aurarak eline baktı ve küçük parma-

ğındaki yuzugü göstererek müşfik ve sevimli bir 1 r•rr_..__.._ 
tavırla sor:Ju: 

- Bunu begeniyor musun? 
Rolunti çok ıyı oynuyor, kalbinden taşan inti· 

kam ııteşi:u beHJ etmemeğe çalışıyordu. Lakın 
ou nekndar güç biı şeydi! 
Şermin onu'1 elini ikı eli arasına alarak yüzü· 

, l1nu ::nuayenc etti 
- Ne guzeı! 
Ger.- adam hemen parmağından yüzüğü çıkara· 

rak ııışaıılısırun parmağına geçirdi. 
- < ~allbn bıraz büyük gelecek. 
f'akat Şt>rmin yüzuğü yanağına sürerek sadece: 
- Hala rJmızın sıcaklığını muhafaza edıyor. 

Dedikten sonra şeytani bir gülüşle ilave etti: 
- Sizin gururunuzu tatmin için isterseniz 

bir de iri ~şlı yiızük takarım. 
Nejad zoraki bu tebessumle onun kolunu tutup 

kendine ~cktı. 

- Şim<ii at tık gitmeliyim Şermin.. Sen cie 
ıraz uyu, d.inlE-r.' Yakında evleneceğiz. değil mı? 

Genç kız b. şıu. onun omuzlarına dayı:ıdı. 
- Ne vakit istersen! 
- O "ıalde, mümkün olduğu kadar çabuk. Al· 

lahısmarndık $ermın. 
- Güle gule ... 
Nejad e~ilere.ıt cnun kendisine derin bir heve-

canla bakan pözlt"rını buldu. • 
- Sana bı :kaç saat evvel iki günlük bır mühlet 

vennıştim. Bu miıddetin bitmesini bekliyecek 
miyim? 

- Hayır, hfmen sana isminle hitap edeceğim 
~f!jad .. Nejad... ı 

Bu son iki kE' limeyi ağır ağır ve birbirinden 
ayırarak. fjuya bl' lSmin tatlılığını hissetmek ıste
yormUŞ gıbi tcKCI teker telaffuz etmişti. 

(Arkası \'ar) 

1 2 s 

\-+~' 

Soldan Sağa: 1 - Bir sari }1 

talık 2 - Sinir mütehassısı 3 
<;üngü 4 - Giyilir - Çok dej!'ı 
Ters okunursa: Sanat 5 - Ba" 
dmnak 6 - Kadın isi - İstida "i 
Kir - Enli 8 - Bir havvan - f 
Fransız filozofu 9 - Kazannııı 
tan fail. 

Yukardan Aşağı: 1 - ÇoC 

dilinde: Pis - Vaki 2 - Sinirll 
3 - Merdiven avağı 4 - Gl' 
lir - Cilve ödemek 5 - Bir C 

gı - Alamet. eser 6 - Saıi 1' 
hastalık - Ters okunursa: Adn' 
7 - Cemi edatı - Bir nakil v · 
tası 8 - Yırtıcı, zinde - Cuf1 
9 - Bir edat - Amerikada 
nehir. 

i 
lı 
f 
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Hava Harpleri Sovyet Rusyanın 
•w•• ı rr__. 

HiKAYE ... ,. 

ÇİNGENE ALİ 
flJaşı l incide ı y • ti 

tünü sarih surette görmiişlerdir. azıye 
Hedefi terkederken, bir demir (8qı 1 ı · d ) 

• ••• , , Yazan: Haliluınıaa Balı/trıaı toanl~nilbtiu~y-·knob~ta.:.,~nda bir fabrık·- manda Şarkta yeni birce~~ :ç-
t.ı. . - u ır uınası yanma - ak . ıı. . r çıngene oğlu diye horgörür- 1 koca koca dağlar siralamyordu. ta ve bu yangın etrafa sirayet et- ş. d~~;e~!t ıa1111;n ~ile=z. 
tfiQ ler, iğrenirlerdı. Çünkü bü- İman ancak bacağı acıyınca ba nıekte idi. Demiryolu istasyonu- : k~ enı ı8 ~y~ Y . ı
'-t ha~a~ca kaparozlayan tile- cağının farkında olur. Bir gün ev nun .. he~e~ garbında müt~a.ddit 'dilik Ş::k~:1!1af~o 

1 

~JnU:k 
ıı..a..'~~ı bır bwıyo odasına sahip vel Kara Ali dağlar ve ucubucu ı ~n.dustrı bınala:ı:ı alevler ı~ınd~ 1 istemiyece~inin bir felili olarak 
~· ~:en banyo odasına de-il bulunmaz yerleri kaybetmek teh- 1~~· lsta~yo? cıvarına da .!'ırç?K alınabilir. g 
~'!r yuzunde bir karış toprağa likesile karşılaşmıştı. Fakat, bu-ı ~~sek ı~ıWt bombası duşmü§- Uzak Şarkta Japon h ·· 

tnalik değildi. ucu bucağı ol- günse dağları tam olarak yine tür. Bu hucum esnasında bir tay Çin bataklığının içinde~açu::::ı~~ 
~an yerlerin r~&irlar Otelin- buluyordu. Ve bacaklarını gözle- !:U-e .on beş metreye .~ad.~r aşa- mııtır. üç sene içinde burada bir 
ttı... ikamet ederdi. Ona ful-at"a rini kaybetmek üzereyken onla- ı g J: m:;!ş_ ve b~ ~roJoktör gru- buçuk milyon insan kaybetmiş-za zengin demek, bir kırlangıç n kurtaran, ve onları yeni baş- P u t rıp etmıştır. • ... tir. Şimdi karşısına bir de tngi-r• serçeyi zengin yahut fuka-

1 
tan bulmakla, ve onları tam ola- Re8mi teblıt1 liz ve Amerikan düşmanhğı çık-

-~ gibi bir şeydi. Gönlün ,rak kendinde duymakla sevinen -~ruira, 4 (A.A.) - Tebliğ: mıştır, Binaenaleyh Japonya bu
ıezıp tozına.,,:ta, sevmekb ve bir insan gibi baş döndürücü bir Du~. gece tayyarelerimiz Bremen gün için bir tehlike değildir. 
d etmekte hiırdü ya! Bun- ne§eyle sarhoş oldu. e~dustri mıntakasına taarruı: et- İngiltere ve Amerika ise bu-
ötesinı ne yapacaktı? Ayn ayn dağı selamladı, onla- mıştir. ~edefle;e büyük ve orta ~ünkü vaziyet içinde &vyet 
gece: "işt·~ udam döşeli, dö- ra "Merhaba! Merhaba! Merha_ çapta ~1;1te~d.?ıt ~mbalartn isa- Rusyaya karşı cephe almak şöyle 

·nı serili" 1.Hyeıek bir ağı..ç al ba!" diye bağırdı. Dağlar cevvap bet ettığı gorulmuş, bir çok __ ya~- dursun, onun dostluğunu kazan
.. yan geldi. ~~arlıy~ ç.iy or- verdiler "~erhaba!" .s~ki dağ 81.? bombal~ atılm~t~: ~~ u bu- m~ arzusunu göstermektedi.rltr. 
altında dag ıle yamacıle ça- ona seslenıyorınuf gıbı, kenrli vuk olmak m;ere .. ı.~ hlf.Vl~~ kızıl Mıster Eden lngıltere Harıcıye 

le birlikte uyudu. Tan ağarır kendisine hitap ederek "Ben sana yangın ç~tığı gorulmuştur. ~ Nazın olur olmaz, ilk iş olarak 
şafak rüzgal'ı tepedaun ku- demedim mi? çingene Kara Aıı yaz alevli yangınlar sayılamıya- İngiliz - Sovyet münasebetlerinin 

na bir şey fı&ıldadı. Dağ rüı- ben sana alabildiğine durma kaç! cak derece fazla olmuştur. Mü- isl&hına t~şe~büs etmiştir. Bu se
an duyduldaırnı altındaki Bütün hJZtnla fırla koş! diye ku- teakıben gelen tayyareler he- beple bu U1tikametıten de Sovyet 
a, çalı da içinde uyuyan ku. !ağına seslenmedim mi? Çingene deflerin bulunduğu bir ateş de- R~aya bir tehlike gelemez. 

anlattı. Ku§ a..ıTı kapınca, ta Kara Ali?" Diye haykırdı. Biraz nizine benzediğini görmüşlerdir. ~ına~n.aı~rh .. so"!~ Rusyanın 
dala fırlarb. Ve yen. doğan durdu. Bütün dağlar sanki konu- Düşman topraklannda ve düşman va.~ıye~~ı gu~.ük. hidıse~erle izah 
ün aydınında, duydn~u sırra şuyorlarmuş gibi Alinin sesini işgali altında bulunan topraklar- mumkun de~l~ır ve .b~e Sov
e geniş bir iıürriye-; verct O aksettirdiler. da baska hedeflere de taarruz edil yet Rusya anı bır tehlike ıle kar-
n çinıene Y. 1'ra Ali "mcrh ı- Bu sefer dağlaraAli cevap ver- miştir. Tayyarelerimizden biri üs şı k~y~aktadır. 
diyerek geniı bir esneyifle di. "Yaşayın yahu! Seslendiniz süne dönmemiştir. nmes'e Göre ndi. Bugün, cna phre gi l;p ya! Hem de ta candan seslendi- /ngiltere üzerinde 

a ma~ S<'tmak düfüvordu. niz. İşittim, kiştum, koştum, gel- Londra, 4 (A.A.) - Cumayı 
e göre, bir.~ satıp para al- d~!" Dedi. ~ev~_ncinden çılgın C!Umartesive bağ'layan uece düs
.. ancak açd~tan ölmek ker- gıbı kopan sesı, sozde kalmadı, man tayyareleri, IngilterenJn 
e varılınCI& &on çare olarak 

1 

şarkıya fırladı. Dağlar bir koro garbinde bir şehir üzerine de
~ulacak bir ~aş belas·. irli. he~eti. gibi i~liyorlardı .. Fak~t l vamlı bir hücum yapm:ş ve yük· 

n de b&ı b•laya u~amak j sesı bıle neşesıne yetmedı. Dag- sek infilak bombalan ile bina-
buriyetinıieydi. Satılaı:akla-

1 
ıara "durun! 1~el~ aranızda bir larda büyük hasar vukua getiril

sırtlayıııc.ı şehir yolua11 tut· g~bek atayım. Dıy~ bağırdı. Ağ mıştir. Bir miktar ölü ve bir 
zile Jnrnatayı taklıt ederek bir mikt;ır varalı v;:ırdır. * * * çiftetelli mığmesile otların üze- Bu sabah erkenden düpnan 

okak sokak gezdi. Yoruldu. rinde hopladı, çalkandı, coştu. tayyarelerinin Manş denizine 
Kaldırmu çömelerek, başı.1 ~li hav~ra trlayınca _dağlar hep düşürüldüğü öğrenilmiştir. 

nüne eğd· .. Düşünceye rtaı. :tı. bırden .çome ~!ere dı~ vuruyor. Alman tebUği 
iya şehrin katı duvarlan lar, Alı yere ınınce daglar hava-
~n yüzleri kaldırımları ya hopluyo~lardı. Kimsecikler ol. Berlin, 4 (A.A.) - "Tebliğ"-
ramvayları ne' kendisinin a~ madığı içın, dağ, taş, insan..... Alman hava kuvvetleri tarafın· 

li 
·· ı·· ·· ·· k d Kimseden utanmıya lüzum gör- dan dün yapılan keşif uçuşları 

a neşe gu uıwıu or u. .. Al" . . · nse içinde sebepsiz bir üzün mu yordu. ı çocuk gıbı peren- iyi neticeler vermiştir. Ingilte
4 

ardı. Gülemiyordu. Yaklaşan 1 deler atarak otlarla yamaçlarla renin doğu cenubunda bir tay
felaketin duygusu, soğuk so- sarmaşdolaş_ o.luyor~u. Bir aralık yare meydanına muvaffakıyetle 

içine ıni doauyordu? Ne? yırtık caketının cebınde ~arım ~l taarruz edilmiştir. Dün gece mu· 
ötede kaldırımın üzerne bir tını buldu. Onun çın çın oten gu- harebe tayyarelerinden mürekep 

e uzandı. Ve oradan ayrıl· lüşünü dinledi. sonra frlatıp at- filolar Bristol limanına hücum 
ı. Ali başını kaldırdı. Baş U- tı. Bu coşkun hovardalşkla kaya- etmiştir. Atılan muhtelif çaplar· 

da bir zaptiye dikiliyordu. A- ya çarpan .. ·~~ın1.? ~ınlayışı onu da bombalar uzak mesafeden gö-o 
karakola götürdü. 'ta kadar ı!ul~urd~ kı, ~~~ıklar- rülebilen büyük yangınların çık-
rtesi sabah şehir meydanları- sarsı ra yer ere Y 1 ı. masına ve infilaklar vuku bul-
birinde idam edilecek bir a- Ert . *u -* k* C masına sebebiyet vermiştir In-

k t . ld .ıın. • • • e esı g nu arısı urayı . , ıp ı o \Je .. ıçın çıngen lm k . . 1 d" ··ıd .. 1 gilterenin doğu - cenubllilda mil-
e astıracaklardı.Bu cellatlığa So -"J~·-: ıçın ~~.~-ı~~zu u. bim hedeflere de taarruz edil· 
abil kendisine yarım altın n ç-.ıu· urmu§ o ~ı.yere . . .. 
t verildi. Ali afalladı Ne yap- vardı. Çadır yoktu. Cura oradan mırı~. ~~n gece duşma? t;~;
ı bilıniyerek parqı cebine aynlırken, her ~ol 

1 
dönemeci~- re ehrtı l'f ma

1
nyanmh.. şıma ın. e 

Yere çöktü Gec olunca a- deki çalıya, mavı şa varından hır mu e ı yer ere ucum etmış, 
· kimse kim"seyi ~ldürm~in., parça ~llştirm.işti. B? suretle. ~e~ bilhassa meskun mahallere _Yl'lrı

kimseyi soyup soğana çe- istediğı zaman gelıp kendısını gm bombaları atarak bırçok 
esin diye bütün şehir, polis, bulması için; ~oc::asına, deretepe yangınlar çıkarmıştır. Askeri 
duvarlan ve kapılan. ltaaa dolaşan mavı bır ız bırakmış olu- zarar ve harbin sevk ve idaresi 

ııan, terkos, havagazı, ve e- yordu. Ali ~.ir~aç g~n yürüdük- bakımından vukua gelen zarar· 
ik saatleri, parmaklıkı ke- ten sonra kuçuk bır kasabanın lar ehemmiyetsizdir. 2 ingili2' 

k, anahtar ve kilitlerile kas pazar meydanı~a vardı. Pazar tayyaresi düşürülmüştür. 
kilitlenmiş uyuyordu. Yal- kuruJmuştu. Çınge?eler meyda- ~----=========-
şehrin bir noktasında, lağım nın yanı başında bır sırtta top- KISA HABERLER 

~
tılarının üzerinde yüzen fa- lanmışlardı. . . . . ~ 

rin kül renkli sırtları gibi Papatya, gelıncık gıbı daglar-
a selleri akıyor ayaklar al- da arılara ve'k~lebeklere "istedi- '). RUSYADA: 

da hür dağ rüza~ınm fliıltısi ğiniz kadar talan edin!': diye ?~ e Moakova, 4 (A. A.) _ "Ta • .,: 
hurlarda çiğneniyor. Bssılan ğırlannı açan yaban çıçeklerını vabancı memleketler bHını, 1 klnunu 
adan sızan irin gibi cıvık ve saçlarına takarak, başlarını bir aaııide Pravda gazetesinin veyahut her 

h · b b d .. d.. ·· 1 hangi dijier bir Sovyet gazetesinin 
bir çamur gürültüaü, ve va ŞJ a çeye on urm~ş e~ Stalln'ln enternasyonal vaziyetin tah· 

üıtü çamuru çıkartılıyordu. vur patlasın ~al oynasın egl.enı- !ilini ihtiva eden bir makalealnl vaya· 
"vdeler gövdeleri ite kaka yol yorlardı. Aıagıda pazar yerınde hut bir yeni yıl menJını neır•ylldl61 

Irak, bir insanın id.ım edilece- alıcı ve sat~c~lar birbirlerini faka hakkında bir haber yazmıftır. "Ta-., 
meydanı anyordu. tp çinge.. ba~tırınak ı~ın pazarlık. dolabını ajansı, uydurma oıan bu haberı tek· 
Kara Aliyi 

0 
meydana getir- evırip çevirırlerken, .. çıngeneler ıı:.lbe aallhlyettardır. 

er. Uğuldıyan bır kalabalığın de onlara karşılık gobek atarak, w ....... . • • • ... .un.. 
tası etrafındaki karanlıktan bellerine bağladıkları kuşakları- e BUkret. 4 (A. A.) - Mlllf MU· 
ht edilemiyordu. Darağacını nın .önü~~eki bağ ~erini tırbı~n- dafaa nuaretı, protesto matılyatind., 
tmek için kaldırım taılarmı varı, evırıp çevirıyorlardı. Goz_ t>lr Generalln ve bir çok Albayın Ru
ten kazmalarm eert çatırtısı, terinde bu. pazarlık alavere. ve. men orduıundan istifa etmıı olduOu 

k ğru b tı:ıkkındakl haberleri kat'i ıurette ya· 
A:lencellk ıam fıatıp ve kabak dalaveresıne arşı ma r ır ıs-- ıanıamaktadır. 
kirdeji!" diye haykıran satıcı- tihfaf v~d.~.. ., M JAPONYADA: 
ıın seslerine kanpyordu. Ali, Ali, bır ıns~n . koyn~. ~zleyl
llki ulacak kendisi imif gibi, ,ne Curaya yetıştı. Ona dort be.ş 
leri kollan aarkık bap etik bir gündür seni aradım, kız?" dedı. 
tıarda, yere yıiıİa kalmı§tı. t. Cura, Alinin bakışındaki mana-
den "mademki bir insanı hak- yı anladı "Ya ben çalayım sen 

astıklanna emindirler. oyna! Ya sen çal ben oynıya
~ herifi kendi ellerlle asmı- yım!' Dedi. Curanın 08;1"!11akla.~J 
)Orlar da bana utırıyorlar?" dl· şakırdamağa başladı. tkısı de gu-
)e dütünüyordu. Bir aralık bazı lüyorlardı! ..• 

~1:;sı::s~ ~ ~!~ Kızılayın, Felaketzedelere 
dUeri yapmıf bulunduklannı tes- Yardımı 
~it için - idam edilecek ad~ Ankara, 4 (TANl - Kızılay ce-
14kencesini uzatmak bahasına - miyeti umumt merkezi Edimcde 
idaın ma}ık11mu ortalarına a.. su baskınına u~ıyan felakctzede-
larat, pııp ha mükerreren lere yardım olmak üzere 10 bi!1 
fototraflannı aldırıyorlardı. Bu- lira ile 200 manto, 200 entarı, 
llun için de karanlıkta magne~ 200 kazak, 140 gömlek, 300 çift 
l"um ışığı yakıyorlardı. tptln bir. ayakkabı. 200 çüt çot'ap, 2~0 
denbire çakması Aliye bir şimşek blüz ve 50 battaniye ,göndennış-
t~irini yaptı. "Ben burada neye tir. 

• Tok!o, 4 (A. A.) - BütOn ll•H· 
teler, Bermuda adalarında vukuu bll· 
dirilen bir hadise hakkında tlddetll 
yazılar yazıyorlar. "Cllppern tayyar•· 
ılle Amerlkadan Avrupaya gitmekte 
olan Japonların paraları ve evrakı 
müsadere edilmlıtlr. "Yomlurl Şlm· 
bun,, ıııuetHI bunu "koreanlık.. ad· 
detmekte ve bu lnglllz tedbirinin aa· 
la yerinde ve muhik olmadıjiını blldlr 
mektedlr. 
POl.ONYADA: 

Amerika • Japonya 
Arasında Bir Hadise 

Peiping, 4 (A.A.) .. Reuter•· -
Japon makamları, geçen pazar
tesi günü Amerikan bahriyeli
lerinin tevkifi ve kendilerine fe
na muamele edilmesi üzerine 
verilen Amerika proteo;tosnnu 
reddetmişlerdir. Japon askeri 
makamları tarafından neşredilt!n 
bir beyannamede müzakerelerin 
dün geç vakit akim kaldığı bil
dirilmektedir. 

Buradaki Amerika mahfilleri
ne göre, bütün hadise Japon 
jandarması tarafından ihtimam
la tertip edilmiştir. 

Asker! Vaziyet ' 

(Bap 1 incide) 
bulmuş olacaktır. Amerikanın 
yeni Londra Elçiliği için henüz 
hiç bir isim ileri ıürülmemi$tir. 
Yalnız Roosevelt, gelecek hafta 
içinde Londra Büyük Elçisinin 
tayinini Ayan Meclisine teklü 
edeceğini söylemiştir. 

Bir anket 
Londra, 4 (A.A.) - "Gallup,. 

duruyorum " diye düşünmesile, Silivri Felaketzedelerine 
kargaşalıktan istifade ederek fır- Kızılayın yardımı 
laın'.ası bir oldu. " Silivri, 4 (A.A.) - Kızılay ce· 

e Londra, 4 (A. A.) - Londradı· 
ki Polonya mahfillerine galan malO· 
mata göre, Varıovanın Yahudi ma· 
halleslnda "Gntapo" nun ldarael al• 
tında bin kltlden mürekkep bir hu· 
ıuıi Yahudi pollı kuvveti vücuda ıı•· 
tlrllmlftlr. Bu yeni pollılar, yalnız 
seyrlaaferln kontrolUnU teminle kal· 
mıyaoak, fakat ayni zamanda hUkO· 
mat merkezlerindeki Yatıudl 11naurla 0 

rı nezaret altında bulunduracak ve 
Yahudi lteilerln oalııma kamplarına 
gönderllmellnl kontrol edeQ1ktlr. 

Enstitüsü tarafından Amerikan 
efkarı umumiyesine sorulan 
"Memleketimizin müstakbel em
niyetinin tngilterenm zaferine 
bağlı buluruiuğu kanaatinde mi· 
sini2? , Sualine verilen cevapla
rın yüzde 68 i "evet", yüzde 26 sı 

lngilfere • ispanya "hayır,, olmuştur. Cevapların 
yüzde 6 sı müphemdir. "1941 se-* * ..,; miyeti, Silivride Canbazburnu 

önünde batan Urugvay Salvador 
adındaki yelkenliden kurtulan 
120 musevinin mübrem ihtiyaçla
nna sarfedilmek üzere 1200 lira 

Bütün gece alabildiğine koş
tu. Erteıi günü kendini bir 

llçunımun kenarında buldu. Dur 
du. Yere oturdu. Bir akşam ev-
el görmüş olduğu kabusun is ve 
~aranlıklarmdan gijzlertnl yıka
ltlak için, bakıŞUl! masmavi ha
"alardan geçirdi, ve bütün çeP
~vre ufuklan süzdü. Etrafında 
\irbirinin üstüne yı&ılmıı &ibi 

yardımda bulunmuştur. -------- Kurban Bayramı, flç milli 
eemiyetin gayelerine yardım 
için en uygun fırsatlardan biri
dir. 

Konyada Feci Bir 
Otomobil Kazası 

Konya,, 4 (TAN) - Şoför Hil
mi Çakırbayın idarell.nde bir 
kamyon bugün çarfıdan geçerken 
İsmail köyünden 35 yaşlannda 
Şerüe adında bir kadına çarpmıf
tır. Kadın sademenin tesirile he
men ölmüştür.Şoför yakalanmıı 
ve vaka hakkında tahkikata ba§
lanmıştır. 

f'R11411• • .... ..... nesi içinde Almanya İngiltereyi 
panyol vapurlarmm adedi altıdJr. istill etmek teşebbüsünde bulun
Bu vapurlarda cenup Amerika- duğu takdirde muvaffak olacağı
sırıdan Ispanyaya sevkedilen yi- m zannediyor musunuz?.. ıuali
yecek maddeleri bulunuyordu. ne verilen cevaplann yüzde 11 ; 
Ayni ay zarfında "Jose Carran- "evet", yüzde '14 il. "hayır,, ol
za" adındaki balıkçı gemisi Vil· muştur. Cevaplann yüzde 15 i 
lanı> burnunun batı timalinde müDhemdir. 
batmıştır. Ayni tarihe dojru "Sa:::=,;;n~car~loa~":=v=a=p==ıuru::===J'='u:::;;b=y=w:b:::ur-= 
.. Faroonı" ve "Calvora'' adında niyle Fuente ventura arasrrıda 
iki balıkçı gemisi •ynı tarzda blı Italyan denizaltısı tarafından 
batnuı ve kanunuevvelde de ı batınlmı§tır. 

Pamuk KollCJresl 

• 

Bardia'vı 20 bin kişi 
mü.daf aa ediyor 

Londra, 4 (A. A.) - "Reuter,,: 
Kahireden gelen resmi bir ha
berde SOOO esir almdı~ı ve A vus· 
tralyah kıtalann batı cenubun· 
dan şehre hilcum ettikleri bildi· 
rilmiştir. İtalyanlann 20 bin ki
şilik bir kuvvetle şehri müdafaa 
ettikleri zannedilmektedir. 

Müdafaada kalan 15 bin kiti· 
lik kuvvetin üçte biri A vustral
yalıJar tarafından esir edilmiş 
demektir. İtalyanların oldukça 
müşkül bir vaziyette bulunduk
tan tahmin edilmektedir. Tob
ruk istikametindeki yollann hep
sinin hemen hemen kesitm .. bu
lundu~u muhakkaktır. Muhasara 
edilen İtalvanlann Bardia'yı de
nizden tahliye etmek ümitlerj 
yoktur. 

8 bin eıir alr.ndı 

f8aıı ı ıncıdeı 

alınması, sulama kanallannda 
muzir ot mücadelesinin tatbiki, 
küçük sulama işleri için veklle, 
tin kolaylıklar göstermesi, pa, 
muk tarlalarının zirai kombina
lar idaresince sulanmasının temi 
ni, .ıerek müstahsilin ve gerek 
çapa ve toplama mevsiminde ci-

Thetls Denizaltı11 
Tekrar Sahnede 

var yerlerde~ . gelen amelenin Lo dra 4 (A.A.) _ Evvelce 
sıhhl vaziyetının kontrol altın- p ' ·· · 
da bulundurulması, pamuk müs- j Lıverpool korfezınde tecrube Y•· 
tahlillerine ait m t" t akı·· _ parken batan Tbetıı denizaltı o or ve r or 1 . . .. zd.. ül k . ed 1 ler için mevadı müştaile ve bun- ge~ısı yu . ur ere t.amır ~ • 
1arı koy~c.ak kapların temini, pa- mıı ve yemden hizm'te Jlirınıt· 
muk ekıcilerine traktör, mibzer, ı tir 
çapa makinesi ve bunlara ait ye- Bu defa Thunderbolt admı 
dekleri getirtebilmek için döviz alan bu ge~i ilk iş . oJarak btr 
müsaadesi verilemsi, krediler te- ltalyan denızaltı gemısinı torpd· 
mini, yağmur yemiş paınuklann Uyerek batırmıştır. 
de~er fiatla satılmasının temini. ' * _ 

K<lngre azası. toplantıyı müte- Lo~dra, 4 (A.~:> - Dunyanm 
akip orman çiftliiini ve hayv.a-1 erı bu~ gemısı. olan 85.00f 
nat bahçesini .rezmişlerdir. Zira- tonluk Queen ~lisa~eth ~ .. 
at Vekili eehir lokantumda aza- korsanlarının gozlerı 
ya bir öğle ziyafeti vermiftir. Ve ~tlas Okyan~u geıı "" J 
kil ~vetlilerine kısa bir hltabe-1 m ~ğe ~uvaffak olm~t 
de btilunarak kendilerine teşek-ı tur. Gemi takrıben 10.000 .kıl<' 
kür etmi• ve muvaffakıyetler di- JMtrelik hlr mesafe katettıkısı 
lem~tir. sonra Kap'a muvasalat etmiftır. 



~· .- ' >' .. , . . --·· , ____ T Ü R K İ Y E 
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--------------------------------------------------------------------~-·------------ KIZILAY CEMİYETİ 
BAYRAM MÜNASEBETİ LE ÇOCUG~JNUZA UMUMİ MERKEZİNDEN : 

• • • Nümune ve şartnamesine göre (1885) adet demir portatif 
VERECEGİNİZ EN GUZEL H~.DIYE karyola kapalı zarfla ihale edileceğinden alakadarların Mühür-

lii nümuneyi görmek üzere istanhul'dn Yeni Postane civannda 
Mimar Vedat caddesinde "Kızılay,. hanında Kızılay Deposu Di. 

C k A e ki d e • rektörlüğüne müracaat etmeleri ve kapalı zarfların yüzde on 

O C U n S 1 O P e 1S1 be.ş nisbe!ind~ki t~.mi.?watla 1 / Y9!1 Salı günü saat on bire ka· 
dar mezkur Dırektorluge tevdıı ılan olunur 

\ , 
Her çocuk liabası, Bayram münasebetile çocuğuna 1.oymetli bir hediye vermek 1 

ister. Fakat bu hediyeyi seçmekte güçlük çeker. Biz, sİ7,<l bu müşkülden kurtarıyoruz 
ye çocuğunuza bir Çocuk Ansiklopedisi hediye etmeniz~ tavsiye ediyoruz: 

Çünkü ' Çocuk Ansiklopedis4 
çocuğun mekter,te. 
mektep dışında, batta 
mektepten sonra muh
taç olduğu en k1:ymet· 
1i eserdir. 

• Çunkü· 
1 

Çocuk Ansiklopedisi. 
bütün dünya çocukla
rına yılbaşı ve bay
ram hediyesi olarak 
en çok verilen eserdir. 

Cünkü. Her hediye ~'1nhp kay
bolabilir, '\feyahut u
nutulabilir. Fakat Ço
cuk Ans.lklopedisi. ço
cuğun l,,ayatı üzerinde 
tesir ,yapacak ve bü
tüıı hayatınca iz bıra
kacak bir eserdir. 

TAN Neşr at E-vi 
· · .- lstan uf 

~imkü: Çocuk Ansiklopedisi, 
çocu~unuza faydalı ve 
bilgili bir arkadaş va
zifesini görür. Ona boş 
saatlerinde hocalık ve 
arkadaşlık eder. 

Çocuk Ansiklopedisi iki 
·üttir. Mükemmel şekilde 

eclit edilmiş olarak iki cil· 
i birden ( 6) liraya verilir. 

Adres: İstanbulda 
T A N Matbaası 

.............................. r ................. .., ............................................... .. 

OSMANLI BANKASI 
i L A N 

Kurban bayramı münascbetile 
Osmanlı Bankasının Galata nıer
kezile Ycnicam.i ve Beyoğlu şube 
lcri, 8 - 9 - 10 \'e 11 ikincika 
nun 941 günleri kapalı bulunacak 
tır. 

İstanbul l_evazım Amitl,iğinden Verilen ~~ . 

, Harici Askeri Kıtaatı ilanları V: 

KAYIP - Tatbik mühürümü 
kaybettim. Yenisini yaptıraca 
ğımdan eskisinin hükmü kalına 
dığını ve bu mühürle kimseye 
borcum bulunmadığını ilan ede 
rim. Unkapam civarı T~pedere 
çıkmazı 6 numarada Osman Ök 
tem. 

Aşagıda ya.ı:uı mevacıın Jcapaıı zartla eksıltmeıerı bızaJarmrıı. y~uı guu, 
saat ve mahallerdeki as'keri satm alma kcınıisyonlannda yapılacaktır. Talip
lerin kanuni vesikaJarile teklif mektuplannı ihaJe saatlerinden bir saat evvel 
ait olduğ'u komisyona vermeleri. Şartnameleri komisyonlarında görülür. 

Cinsi, Mikdan Tut.arı Teminatı İhale gün, saat ve mahalli. 
Kilo Lira Lira 

Sade yağı. 
Pirinç, 
Ar,t.a. 

54,000 
47,000 

500,000 

89,100 
21,150 
31,250 

6tı82 

1487 
2344 

29-1-941 16 Muğla. 
30-1-941 16 Muğla. 

20-1-941 15 Yozgat. 
(1732) (84) 

;-ı Tki parti yüzer • ton kuru fasulye 
alınacaktır Pazarlıkla eksiltmesi 15/ 
1/941 Çarşamba günii saat 15 te Sam 
sunda askeri satın alma komisyonun-

Devlet pemiryollan ve Limanları işletme idaresi ılanlan 

Devlet Dem,iryolları Avrupa Hattı 9 uncu 

İşletme Müdürlüğiinden : 
İstanbul - Edirne ve Kırklareli arasrnda karoıbkh olarak yevmi iole

mekte olan 7 ve 8 No. lu yolcu tr.-.nlerimizln hareket aaatlerinde 6.1 .940 ta
rihinden başlamak üzere aşağıdaki değişiklikler yapılmı~tır. Daha fa.zla ma
lQmat alınmak için istasyonlara müracaat edilmesi ea;ym halka ilin olu-
nur. (34) 

!ııtanbuldan hareket saat 8,50 
Edirne Karaafaç varı~ saat 17,48 
Kırklucllne varış ııaat 17,45 
Edirne Karaafaçtan hareket aaat 8,49 
Kuklareiinden hareket saat 8,40 
İıtanbula var~ saat 17,50 

1 g 

Lira 

1 ZOOO - Z000.-
3 1000 - 3000-

z 750 - 1500.-

, 500 - Z000.-

8 250 - 2000.-

35 100 ~ 3500.-. 

80 50 - 4000.-

300 20 - &UOO.-

Türkiye Bankasına para vatınnakla 
valm1 para biriktinni~ olmaz. ayni ıa

manda taliinizi de denemiş olursunuz. 

• Subat. I! Me il 
.,,. ' Ağuatoe. 8 lıdnclte• 

rln taıjhlerlnde vapı lır 

Kt"Sldeler Kumbaralı ve ~umbareeıa 
'IHaoıarınde en az elll il· 
~•aı bulunanlar lcuraya 

dahil ed l llr ıu. 

• 

da yapılecaktır. Yüz tonun tahmin 
bedeli 22,300 Ura, katt teminatı 8345 
liradır. Taliplerin belli vakitte komis
yona gelmeleri. • (1708 - 12535J 

• Beher kilosuna 4 kuruş tahmin e
d!len 3000 ton balya samanı pazar
lıkla satın almacaktlr. 500 zer ton
dan aşağı olmamak ve Ankara lstas
vonanda vagonlara teslim şartilı!' d)'" 

rı ayrı taliplerden alınabilir. 3000 •o· 
nun teminatı 8000 lira 500 tonun te 
mınatı 3375 liradır. Pazarlığı 6/1/941 
den itibaren bergün saat 14 de An
kara-ta Lv Amirliği satın alma ko
misyomında yapılacaktır. Şartnamesi 
komisyonda göri!lilr. 

( 1714) (1257') 

• 1:53 ton makama ve §ehriye üç tak-
alttt- yaptırılacaktır Bunların Un'u 
ciheU askeriyeden ~erllecektir Mua
mele, lı:a7.anç, koruma vergiİeri ile 
elektrik, kömür, sarfiyatı ve işçilik 
ve makine amortismanı masrafları 
müteahhide aittir. Beher kilosunun 
muhammen bedeli 12,50 kuruştur, T~ 
mlnatı 2818 llrııdır. Taliplerin 6-1-
9-H günQ saııt 1:1 te Ankarada Lv A
mlrliğ! ımtın alına komisyonunda· bu
lunmaları. Sartnıımesl komisyonda 
görtlltl.r. (1720 - 20) 

• Beher kilosuna tahmin edilen tiatı 
19 kuruş olan 75 Ton bulgur çuvalı 
i.l~ beraber pa.zarlıkla satın alınacak
tır. Bu mlkdara mahsuben 15 tondan 
aşağı olmamak U:ı:ere satın alınabilir. 
75 !onun teminatı 2138 lira 15 Tonun 
teminatı 428 liradır. Pazarlığı 13-1-
941 günti saat 11 de Ankarada Leva
zım Amirliği satın alma komisyonun
da yapılacaktır: Tallplerln muayyen 
günde temtnatlarlle birlikte komisyo
na mtiracaatları. (1712 - 12572) 

MEMUR 
ARANIYOR 

Türkçe ve Fransızca ile muha 
sebe ve sigorta işlerine aşina bır 

1 

memura acele ihtiyaç vardır. Ta 
Jiplerin 195 numaralı Posta kutu 
suna tahriren müracaatleri. 

ı.atııp ve Neırıyat .MUduru. eınıa UZMAN 1 
Cuccecllilı. ve Neıriyaı T.L.lj, ·TAN Matb•a.sı 

Gayrimenkul Satış 
İstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden : 
Salimin 22806 Hesap No. sile Sandığımızdan aldığı (700) ?iray~ 

karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu vermediğinden hakkın
da yapılan takip üzerine 3202 No. lu kanunun 46 cı maddesinin mat ufu 40 cı 
maddesine göre satılması ıcap eden Eyüpte Topçular mahallesinde Uluyol 
Kışla caddesi sokağında eski 91.127 yeni 119 No. lu kayden 8869,75 metre 
murabbaı mesahası olan fazla bahçeyi ve diğer müştemilatı olan ahşap 
köşkün tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. 

Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek istiyen 
( 428) lira pey akçası verecektir. Milli Bankalarımızdan b irinin teminat 
mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye resimleri ve 
vıtkıf icaresi ve tiviz bedeli ve telldliye rüsumu borçluya aittir. Arttırma 
şartnamesi 3 / 1 / 941 tarihinden itibaren tetkik etmek isti yenlere Sandık 
Hukuk İşleri Servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lü
zumlu malumat ta şartnamede ve takip dosyasında vardır. Arttırmaya gir
miş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında 
her şeyi öğrenmiş ad ve telBkki olunur. Birinci arttırma 5/ 3/ 941 tarihine 
müsadif Çarşamba günü Cağaloğlunda kain Sandığımtzda saat lOdan 12ye ka
dıır ;yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin 
ten.ihan alınması icap eden gayrimenkul mükellefiyetile Sandık alacağını 
tamamen geçmiş olması şarttu. Aksi takdirde son arttırarun taahhüdü ba
ki kalmak şartile 20/ 3/ 941 tarihine müsadif perşembe günü aynı mahalde 
ve aynı saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en 
çok arttıranın üstünde bırakılacaktır, Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan 
alakadarlar ve i rtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve 
masarife dair iddialarım ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı 
müRbiteleriy!e beraber dairemize bildirmeleri lLandır. Bu suretle haklarım 
bildirmemiş olanlarla hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedeli
nin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla malilmat almak istiyenlerin 
39/ 684 dosya No. sile Sandığmuz Hukuk İşleri Servisine müracaat etmelerü 
lüzumu ilan olunur. 

+ + 
DİKKAT 

Bm.niyet Sandığı: Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek 
:1tiyenlere muhamminlerimizin koymuş olduğ'u kıymetin % 40 ru tecavüz 

t"tn1emek üzere ihale bedetinin yarısına kadar borç vermek surctile kolaylık 
göstermektedir. (67) 

Emlak ve Eytam Bankasından : 
l!:s as No: Yeri Kıymeti 

769 

11~7 

1242 

1398 

1526 

:584 

1714 

1730 

2176 

Eminönü Dayehatun 
mah. Sandalyacılar 
Sok. Kurumlu han 
alt k a t eski 14, ye
n i 12 k ü tük 93, paf
ta 87 ada 260, par-
sel 43 100.-
Beyoğlu Feriköy Şiş 

li Kfığı thane cedde-
si eski 29 m ükerrer 581 
Beyoğlu T a tavla a-
r aba meyd(lru so-
kağı eski 19 112,-
Fatih eski Çıkırık-
çı Kem alettin, yeni 
H asan halife mah. 
es ki Sarıgez yenı ha 
lıcılar ve Yaran so
kağı eski 34, 36 taj 
62,8 863.-
Em inönü büyük çar 
şı m nh İnclciler so-
kağı es

0

k i yeni 6 kü
tük 1273, adn 2763 
parsel 3 250.-
Yeıill köy Şevketiye 
m ah. Dimitri çıkına 
zı eski 5 32.-
Beyoğlu Feri köy 
Rum kilisesi eski 
ön, yeni Evranos 
zade sokağı eski 
yeni 73 mükerrer 
taj 37-1 240. -
Beyoğlu Kasımpaşa 

Emin cami m ah.Sa-
mancı Ferhat ve 
Bucurgat sokak es
ki 8 mükerrer 8, 
yeni 8-34 taj 8-34 540.
Eminönil Hobyar 
mahallesi esk; zap-
tiye caddesi yeni 
Mimar Vedat soka

ğı eski 16, 18 taj 17 
pafta 25, ada 416, 
parsel 9 2470.-

2237 Beyoğlu Tophane 
Kemankeş Karamus 
tala paşa mahallesi 
eski kasaplar ve Kı
lıçall, yeni Tophane 
kasapları sokağı es
ki 16,18 yeni 14,16, 
43 2396.-

Cinsı Mesahası Depozitosu 

Kllrgir oda 32,50 M2 20. -

Arsa 192,86 M2 116. 20 

Takriben 
Arsa 148,84 M2 22, 40 

Bostan 837,73 M2 172.60 

KArgir 
dilkkfınıı. 

1-2 hissesi 4 M2 50. -

Arsa 31,61 M2 6. 40 

.Barakalı 

arsanın 

1-2 Hls. 
Takriben 

215 M2 

Dilkkllr.lı evin 
1-2 His. 46 I.12 

KArg!r 
di.ıkkamn 
30-120 liis. 76 l\II2 

DilkMn 
ve odalar 

48.-

108.-

494.-

479.20 

Yukarıda adresi ve tafsilitı yazılı gayri menkuller açık arttırma usuliyle 
ve peşin para ile satılacaktir. 

İhale 20/1/1941 Pazartesi günü saat ondadır. Müzayede sırasında veri
len bedel mukadder kıymeti geçtiği takdirde taliplerin depozitolannı yüzde 
yirmi nisbetinde tez-yİt eylemeleri ve mühür kullananların mühürlerini no~ 
terden tasdik ettirmeleri lazımdır. 

İsteklilerin pey akçesi, nüfus terlı:eresi ve üç kıt'a fotoğrafla birlikte 
bildirilen gün ve saate kadar ~ubemiz Emlak Servisine gelmeleri. 

(840) (12099) 

Yeni Müşteri Bulmak Sanatı 
Dr. Gassnn diyor kl : 

"Her tacir bu kitapta gösterdiğim usulleri tatbik 
etmek suretiyle bir iki sene gibi kısa bir zaman için
de müşterilerinin adedini bir misli arttırabilir. Ben bu 
kitabımda size bu sanatı öğretiyorum.,, . 

Fiatı 50 Kuruş. 

Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğünden : 
1 - Muhammen bedeli 2360 ve ilk teminatı 177 lira olan 2000 kilo 

Sudan zamkı açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - İhale 20/ 1/941 Pazarte:;i günü saat 15 de idaremtzdeki komis
onda yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin kanunun taym ettiği vesaik ve ilk teminat makbuz 
veya mektuplarile birlikte mezkUr gün ve saatte idaremizde bulunmaları 
lazımdır. Şartnameler her gfüı idareden parasız ver.ilir. "69,~ 

5 - 1 1911 --

~ 
~ TARiHTE ~ • YENi ve YAKIN ZAMANLAR 

1 Kabataş ve Boğaziçi Liseleri Tarih Muallimi Samih 
~afiz Tansu'nun Orta ve Liselerin üçüncü sınıfları 
çin yazmış bulunduğu bu yardımcı ders kitabı çık
'lıştır. • 

GARP TARiH i 

Ayni muharririn yazdı~ı mektepliler ve münev· 
erler İ(İn özlü bir hulasadır. 
-Ankara Caddesi 153 Numara. ÇIÔIR Kitabevi-

Me Me VekCiletinden: 
Kuleli. Maltepe. Bursa Askeri Liselerinin 

Her Üç Sınıfına Talebe Alımyor. 
1 - Kuleli, Maltepe, Barsa askeri liselerinin her üç smıfma 1 Mart 9~1 

d: ba!;<hyacak olan yeni ders devresi için maarif liselerinden nakil suretı e 
•!ebe alınacaktır ağ 

2 - Alınacak talebenin · Türk rrkından olması, sıhhi muayenede 6 -

lam ç•kması ve istekli adedi ihtiyaçtan fazla olduğu takdirde yapılacak 9eç~ 
me sınavında kazanması ve kend i okullarında bu sene aldıkları ilk kaııaa 
r?otlarmrn derecesi iyi olması şarttır. bü-

3 - Bir sene tahsili terkedenler. her ne sebeple olursa olsun yaısın.1 1 ı ütmiiş veya küçültmüş olanlar, yaşları. boyları ve ağırlıkları askeri lise er 
•alimatında yazılı hadlere uygun olmıyanlar kabul olunmazlar. 

4 - Bu şartları taşıyan isteklilerin bulundukları yerlerin askerlik. şa
belerinden diğer kaydukabul şartlarile müracaat yollarını öğrenmclerı. -.ı:e 
buna göre de kaydukabul kağıtlarını hazırlıyarak 20 / Il .Kanun / 941 den ı'1ı
baren askerlik şubeleri yoluyla bu k§ğxtları girmek istedikleri okUI ~ra 
fC.ndermeleri ve okulların bulunduğu yerlerde bulunan isteklilerin de ~e 
20/ Il.Kanun /941 den itibaren doğruca okul müdürlüklerine müracaa 1 

" 1 f;'7Q - "121l4. ...................................... ~ 
Deni%yolları işletme Devlet 

İdaresi ilanları 
Köprüden Haydarpaşa ve Kadıköyüne ııaat 14.35 de kalkan 38 No. 1ı 

sefer 6 / 1/ 941 tarihinden itibaren Köprüden saat 14.25 de ve Haydar-
paşadan 14.43 te kalkarak Kadıköyüne 14.48 de varacaktır. (97) 

"~----------------' Kapah Zarf Usulile Sose inşaatı ilanı 
Konya Valiliğinden : 
1 - Konya - Kaşmhan - Çumra yolanıın şehirden itibaren 8 + 5~0 

kilometrelik kısmı vahidi fiyat esası üzerinden kapalı zarf ıısulü ile ve bir 
ay müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İşbu inşaatın keşif bedeli "81833., lira "39., kuruştur. Muvakkat 
teminat "5092,. liradır. 

3 - Eksiltme 31.1.941 Cuma günü saat ıs de Vilayet Daimi EnciiJne
ni odasmda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme dosyası evrakı "5,. lira mııkabilinde Konya Nafıa M'.ii
dilrlilğünden alınabilir. 

S - İstekliler teklif evrakı meyanında inşaatm fenni cı1ıetlerlni de
ruhte eylediğine dair bir mühendiı.in taahhütnamesini bıılunduracaklardır. 

6 - Taliplerin kayıtlı bulundukları Ticaret Orlası vesikasiyle ihale
den en az üç gÜn evvel şimdiye kadar yapmış oldukları işleri ve bunların 
bedellerini gösterir evraklarile Konya Vilayet makamına müracaat etmek 
suretiyle alacaklan ehliyet vesikasını havi olmak üzee 2490 saydı ır.anu
nun tarif ettiği şekilde hazırhyacakları teklif ~ektuplannr vaktinde Vİ• 
liyet Daimi Encümeni Riyasetine makbuz mukabilinde tevdi etmdcri ve-
ya taahhütlü olarak göndermeleri llzımdır. "70,. 

~ııııı ıı ı ııııııı trr11111ırrrııııır11111rrrııırrrrırrırrrrrrrrrrrrrrrrrı~ 

~ A Ş K 1 N y· E M İ Z İ ~ 
- -§ Milli, Hissi ve Aşki Roman 5 ---... ... --- Yazan: Aka Gündüz s 
§ Satış yeri: TAN - İstanbul. Fiab: 100 Kr. ; 
'-ı ıırnuıııııımnn11nnnnnııınrnııunnırrnınun1111uıı t, 
~ .................................. ._._.._..,. 

TÜRKiYE C Ü M H U R.l Y E T 1 
ZiRAAT BANKASI ·' 

Kuruluş ı'arih i 1888 
Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans adedJ : 265 
Z iraJ ve ticari he r nevi banka muameleleri 

.. 

l"ara Biriktirenlere 28,800 Lircı 

iKRAMiYE VERiYOR 
lll'aat BankH•" da 
ıtraaı bulu nanlal'a 

kumbaralı ve l hbanııı ta.ar r ut hes.pıarında en n 50 

eeneda 4 dafa çe l<llecek kura ll a apOıdakl pllne g!Sre 
ikra m iye da(jıtııacaıc:tı f', 

4 Acı et 
4 • 
4 

40 
00 

•20 
160 

• 
• 
• 
• 
• 

1.000 Ll"! lı k 4.000 Lira 
500 
C!!lO 

100 
50 
tO 
eo 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

ı.ooo 

1.000 
4 .000 

a.ooo 
4.800 
a.200 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

' ' K KAT: Resaplanndakl paralar tıtr sen~ tcinde ~O Uradan aeııtı ıfflsmt· 
•enlere ikramiye cıktıtı takdirde "\ 20 fazlasiyle vertle<-ektlr Kuralar 
-en ede 4 defa. l EylQl. l Btrtnd kAnun. 1 Mart ve ı Hazıra» 

tarfh1Pr1nrlf' cekile<.>ektlr . 
...,,_.....~-~ 


