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arp 
tısadiyatı 

edbirleri 

1 ingiltereye 
Hudutsuz 
Yardım 

BuıünltQ harbin cDıana tamil te
alrleri karşısında iharbe ıiren. ıtr
lneyen bütQn memleketler, harbe 
lirmi;; libl, harp iktludi:rata ı.d
l'ıirleri almaya mecbur olmUf)ardır. 
Bu tedbirleri almak. memleket mü-
4Safaası için tedbiı: almakla müsa
.ıdir. Onun için, TOrltl7e Cümhu
l'i:rett büki\meU de :reni kararlar 
ttihazına ve memleketin iktlaadl
atını harp ikttsadi)'atına unun bir 

9 orıanlze •bne1• MıtebbO. 
lfür. 

il. ZcWil/a SERTEL 
ilyük Millet Meclisinin !ki 
aylık bir tatil devreaıne 

esi münuebetiyle Bafveki· 
meclWn BOn içtimamda 

dmetin almakta oldujU ve 
üzere bulunduğu tedbirleri 

buyurdular. Bu izabab fU 
de hulAsa edebiliriz: 

Terk ntaadaşnun, uprl 
llatiyaema teküfll edea yi· 
ylm, lbim, ,.beak madde
lerinin 'bula•mMI, nalill, .. 
ut 1f1n1 llkı Mr alam •ltma 
almü; " Uatiklml iaüae 
seçmek~ 

İqilterenin mildafaaaı için sahillere yeri.irilen •Byfik toplardan 'bit ı .. 

T obruk Yolunda Mü'thiı Bir Y arıı 

ı.tok ,. ..... 
Umumi •ut 7erlerl teüsl; 
a.....u.r• .. hlloluak 

Jtil6mum UDQI mtıeae.e• 

lerlnla •nletla ••eceli it " 
lstilalal propand dahilinde 
plıpnalarmm temhai; 

lstlblalltm amuml ...P. 
salanla ....... ......,. tenli; 

Bittin ....ıeket lfba tek 
ekmek ehteml, bunma lpa de 
btlttla fnmlaraa hllk6-et 
-.troıe ala- allaıaMlı 

lthallba üvletlepirll· 

Bir Tayyare 
Meydanı 

işgal Edildi 
lngilizler Burada 40 
ltalyan Tayyaresini 

.-.. Hasara Uğrattılar 
• - Orta Şarktaki İngiliz Ordulan 

•tlftla"m ıl t.ılk. Başkumandanı General Wavell 

!tt:."t!>lr=rı~ı: !aı: Cephe Tobruk Onü 
Nc1:.dllll mtıtaıee• JA:ıınndır. 

•• 
Bugüuldl harbin cihana pmll 

tesirleri kaıpmda harbe 
prmiyen bütün memleket-

ltalyanlar1 Ağır 
Zayiat Verdiklerini 

, harbe girm1f gibi harp iktı-
'yab tedbirleri a1m11a mecbur itiraf Ediyorlar 
uşlardır. 

Askeri t/azlpt 

SUDAN CEPHESi 
YENi HAREKATA 
SAHNE OLAB~LIR Çünkü harbe~ girmemlf ltahire, '1 (A.A.) - Ortapdı: 

r memleket, mudafaa!'nı ta- bava kuvvetlerinin umumi ka-
Pl:~&Ulli. ihtiy.cile kısmi sefer- rarglhmm teblijincle, Deme ve Sidl Barrani ve Bard.ia mu-

Uk yapmıya mec:~ lı:almlf, Martubanm muvaffakıyetle bom- harebelerinde ln~in p-
ticaretinln mühJm bir im- bardmwı edildiği, T yam hayret bir mu.ıtaffalu· 

kaybetmif, dahildUf ilı:tıla- olırulı:, üzeri- yetle tatbik ettikleri, taktik, 
bayabn sam1ınasma mlııi ol- ne taamWar yapıldığı. iki düt- harbin illnı zamanfnda bü-

lçin tedbir almalı: lüzumunu man tayyaresinin dilfürüldügü, yük Britan,. erklnı ]:ıarbiye-
ymUft\11'. bir düıpnan avcısının da muh- sinin kabul ettiği stratejik na-
Harp ikdudiyatı tedbirleri al- temel olarak tahrip edildiji, bazı zariyenin artık tamalnile terk 

, memleket müdafaam için düpnan tayyarelerinin de hasara edildiğini meydana çıkann~ 
bir .. •lmalda müavidir. ~un 1Jiratıldıiı bildirilmektedlr. tır. Harpten eYVel lııgilterentn 

Türkiye C~uriyet HüJı:6- Dfipnanm Tobnık bölgesinde- en tanınmış askeri muharriri, 
ti de Jıarbe gırmemif o~- ki Eladem bava meydanı Ital-ı Liddel Hart idL .. lı)gilterenln 
ralmen, zaman zaman ir ta- anlar tarafından tahli ' edil müdafaası" mevzuu etrafında 
~~d a:ı:ıb.;n~b= ~1• ve lngiliz kıtaab ~gıe ·uz b - ı birçok münaka§8 ve tenkıtle-

lalJlldf, raaa-- e __,, . . ' a- 1 fSoau: "Mı 5 Sü • 
9lamDYacak yeni tararlar ittiha- va kuvvetlerinin bombardımanı 

ve memleketin ilı:bsadtyatım neticesinde kullanılmaz bir hale 
iktısacliyatma uygun b~ celmif olan 40 tayyare zaptet-

-l'lllda oıpııbe etm11• tef8bbua miflerdir. Sovyetler Birlğinin 
- harbin teerübelerl P- * t . -ftllll•ı.u lı:l, bu tedbirleri vaktin- Kahire, 'I (A.~.) - n.ıtız Or- lükrec Elçisi 

Havalarda 
Ustünlüğü 
w(emin için 
Önümüzdeki Sene 
lngilterenin 45 Bin 

Londra Civarında 

Bazı Yerlere Bomba 

-'-·v• ... d-.Jetlerde muhtekir- taprk kuvvetlen umumi karar- s 
SAM&&., .... ~ ha1km zararına glbmuı tebliğinde Tobl'lık böl- Marul bir lngllis 
~eylller RDgin oımut •esinde barekitm memnunıyet Geri Çağınlmıyor ""'"aret:iai iWü 
. Bu kabil memleJıcetlerde ik- verici ~lr tar~ devam eU.iji Moskova, 'I (A. A.) -Taas ajan- Londra, 7 (A.A.) - Iogiltere-
dl ))ayabn ınkı bir disiplin al- kaydedilmektedir. • sı bilcıiriyor: Din en manıf kadın tayyarecile-
alınmamuı kıtlıklar tevlit Cephale 80ll mzıyet Yabancı mathuat. ~tleT rinden birçok dünya rekorlannm 

"wıtlıııtıl. bilhusa vasat halkın çok Londra, 7(A.A.) _ "Reuter"-ı Birliğinin Romanya elçisi lav- kahramanı Miss amy Johson va-
tur ap çeJmı•h:ıe sebep olmıq- in garp çölünde lngiliz tuııunıl -ren'iev'iD Bükre,şten geri eabn- zifesi başında ölmüştür. 

• dl ha a- lı:ararglhı nezdindeld m\Üıabiri lacdı ~akkında bir haber nesret- 4 
tınBiraıkı-=~~~bna Jn_ Gordan young yazıyor: Bariüa-, mekledır. Tass ajansı, uydurma Miss Amy Johnson, ingiltereden 
illan demek ı.Üıısaı tevzi ve ıa- nm temizlenmesinden sonra, İtal olan bu haberi tekzibe salihiyet- Avustralyaya ve Ameriltaya u-
tUıWdn d~let ıı:o.;trolü altına 7an cephesi, pm~k Llbyanın 150 J t~ 1 çan ilk tayyareci kadındı. Geçen 
JinneU demektir. Devlet iltihsali (Sonu: Sa i; Sü 3J . (Son~ Sa 5; Stl tJ 

llarp Oı:tlladiyatına göre organize 
eder, hallı:m umumi ihtiyaçlanna 
t.kabOl eden maddeleri toplayıp 
büyük stoklar vücude getirir, bu 
ltoklan bir taraftan bir tarafa 
llüil ile memleket dahilindeki 
~du her tarafa dalJtır, ve 
lloııra bunları kendi vesaiti ile 

(Sona: Sa 5: Stl 5' 

Kurban Bayramı 
Bayram. doia)-lalyle psete

mb, diler arbd.qlan pbl per
tembe, cuma w-~uqaartal sün• 
lerl bitifu etml ,..r 
silnibulm ltibuea · _.. 
fesine devam atecekftt. - r. 
Okuyuc~ Kur\an • 

laaynmuu ~ - ........ -

Amerikanın Yapacağı 

Sevkıyat Milyarlarca 
Doları Bulacak 

Yunanlılar Bir 
Çok Malzeme 
ve Esir Aldılar 

Rağmen Harekat 
lnkiıaf Halindedir 
Manastır, 7 (A.A.) - "Reuter,. 

in Arnavutluk hududundaki mu
habiri blldlriyor: 
Şimaldeki Yunan ordusu, şid

detli solu~· rağmen, Şkumbi va
disindeki İtalyan mevzilerini dur 
madan yavaş yavaş kemirmekte
dir. Yunan kıtalarının bu mahi
rane taktiği çok iyi neticeler ver
mektedir. Geçen her gün, Yunan 
lıları, Tirananm Cenubunda kl
in İtalyan üssünü teşkil eden El
basan'a biraz daha yaklaştırmak
tadır. Her gün, baskın halindeki 
iıücumlar neticesinde bir çok e
sir ve oüyük miktarda otomatik 
V1Ah alınmaktadır. Son battalar 
.ıarfında etrafında şiddetli bir 
muharebe vukua gel.miş olan hu
dutta klin LiD köyü, şimdi he
men tamamiyle harabe halinde
dir. Yunanlılar, aşağı Şkwnbi ri
disine vardıklan zaman, İtalyan
ların Yugoslavya ile bir harp ih-

(Soau; Sa 5, Sta 2> 

Maliye ve Ziraat Vekilleri 
~ Geliyor 

Ankara, 'I (TAN) - Malıye ve 
Ziraat v eJı:i11eri ı.taıabula hareket 
etti. .,,. 

Esldte"lr, T (A. A.) - Dün ge
ce -yansı ır.kişehlre gelen Müna·ı 
kalit Vekili Cevdet Kerim Ince
dayı, bugün teftif ve ziyeretlerle 
meşgul olmuştur. Yarın Istanbula 
gelecelı:tir. 

PiJ1ango çelcildi 

166935 No. lu 
Bilet S0,000 
Lira Kazandı 

Mesai ve imalat 
Nazırı da Çekildi 

ları sıralanml§ olarak aşatıda bu 
lacaksmı: 

60/JOO Ura lumınan N o. 
166935 

10/J(}O Ura kazanan NoJar: 
165351 192783 231380 

6.JJ(JO Ura kazanan Ne.Jar: 
4858 8862 134669 

245947 250147 2603ıı 
275028 299696 

(Soau Sa Z; Si 4) 

Nazırlar Meclisi, 
ltalyan Kıtaatına 

Takdirlerini Bildirdi 

(GÜNLER GECERKEN) 

ÇOCUKLUGUMUN 
BAYRAM SESLERi 
• 

Y aıan: Refi• Halid 

Çocuklaiımnm ı..)'nllllan Ü Myle, pdikller 11\I, .... 
raatıelml•ti; İdanhal tarafmUkl ıa teruilerile Bndolma 

Kemerlerinden bulana, dal kecld boynuı:lan Ki'bl llele.onla '8-
klllerde btiJdfim btiJdilm, bo~ boy, lrlU ufakb, basan da arpa ..... 
..-ı sarktıJı bralusa, semherire! O 1tm1ar, 'bub 1-IT dln,a,a alt, 
blllirlaştmlmı• ~liktea mlm61. davara asılı bir slWt " mh ta
bınını aadınrdı; keskin, sis aheı ve flrldittlcil idi; ctlce boyanıla 
naldan Hışunı bldınr, .. dev armalanna, hem ~ktan, hem 
korkudan di•lerlm •triblrlerlne V1'1'1lnk 'bakardım. işte o amanld 
bayram sabahlanam, ber gflnllnkhıe bememiyen teli lı, ~k er-
kmcl bir Mili- vanlı: Sokaklar, daha alae• karanlıkta. namaa si· 
dealerin 8btlrtlldel'lle inlerdi. Be,n ita ikdrllkler ı.a.ka ~--
deklaien dUa ~. sannll' ldlrklere ve ..ı boyan atblaftna 
uypn. Hıyramhktı ..... Göalerlml yamaaea, mrk .. seae ....... 
bile, 'bu lld ~t öbtlrillft, ıtmtlellk ve '&ayrambk ibtlriWeria 
farkh to•- ayırt Mebllmekteyim! On...._ soua lmlatnna, evba alt btaada, ....... ~me-
ler tberindea şen, telltlı naha Wanılan pUnU: Kar .... "-rb· 
iL- Daha sonra. herkes ıtyta.mq a.aam. oldailla ... " ..._ 
akraba da söldlıı etmiye bqladıtıatlaa telimbkta, 1n taraftan 
llstik parçalı, yepyeni rUpn fotinlerin pcırtlll da111lwrda; •· 
rem4e, odadan odaya, mobilyalık kmnqlar kadu dannıldı. __. 
etekli ipek elbiselerin, yeme koşu ~l ıttverclnleriaia a-t 
sesini andıran ılık rilqlrlı hışırtılan doı.Nı. 

Decliiim devirde 80bk kapılan tokıhakb idi ft tolnnd, t~ 
riden ziyade dışarıda akisler yapar, bittin mahalle ltlriblrhıln tok
mak sesini ev nlılplerinin sesladea dalta 17' tanır, tokmalm her 
vuruluşu kafesli pencereler anlına mtttece.11 ha,aletlf!r to19faM. 
Bayram sabahı ise mahalleler tolnnü -'Yle .. tam. O.ha .... 
davul ~ 8a1ftlll davuluna • ....,,, 'bir wlle o wten mah
rum yeni sobklann " modern .. ,.tin B8yrnae lyle rahns rl-
rilntlyor ki ... (:ocaklak ............... alhnlmhe hllr olu Hm fi-
kirler, gidlmtlae yerl..-U. basa tekiller slW kahılımısda •• ahen· 
si 'bitip tilkenmiyea sesler kabnqtar. M..ıA .......... ıaı.11 na
muuıda'a IOIU'll "Evra•,. mr oka)'19 "Allala! Alla.,., din dlTedl-
şl ve selam .erip "Sabah terlfler hayırlı ola! Bayuhlr ff!thola! 
Şerler defola!,. deyişi ... Bu bayram sabahı, dünya vukcwat. karsı· 
smda, ben de ayni UılU ve ayni lmaah sesle ayni d11a)'l okumak 
istiyorum: 

"- Bayırlar fllllaola! Serter Wola!,; 
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Bir Kısım 
Dilekler Yerine 
Getiri. 
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Şeke~ isi 
Tekrar 
Tetkik Etliliyor 
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ABONE BEDELi,, 
TUrkly• Ecnebi 

140<. Kr. 1 eene 2800 Kr 
761. • 1 Ay 1600 

( rENi E S ERLE-R--ARAsıNDA. l 
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400 " I Ay 800 
1!5c. • ı Ay aoo 

- ---- -- ----- - -- -- ··- -- ... • ..... ....,..,.~•• ., •• ., ..,. •eıı ......... •• tııa •• • Milli Kütüphanemizin 
bebi telakki edecek diktatörlerin 

teh~~~=d:vıetıe~o::::!: Mu··hı·m sı·r Kazancı •• ıarına ihtar mahiyetinde olarak-

QOSe I söylemiştir. 

~"'i :~~==-~~~:: ••,·sıa·m Ansı·klopedı·sı· 1 nın bundan dolayı harbe girmesi 11 Qrd~m ~n icap etmiyeceğini soyleınesi, ı..'lfi-
'- ratçıların manevralarına karşı yukarıdaki unvan altında 1 1 
~'- kullanılan bir taktik olarak tef-. . "Maarif Vekilliğinın kara· --ı --· --- 1 ~~elt tarafından hazırlanan ve sir edilebilir. rn ile Istanbul Universıtesi Edebj~ YAZAN A B • 
~ &ahasına şimdiden ıeçilmiş Bu muazzam milli müdafaa ve yat Fakültesinde kurulan bir hey· ! • • ~ 

. ~dIIn pl5.1111Jm nihai zaferi yardım programının tahakkuku et ~araf~dan tercüme, tel~ ~e 
ıı-~.1' edecek derecede geniş ve . . . . t neşır" edılmeye başlanan buyuk -
&cı~\ olduğu ve Amerikanın bu ıç~ kongr~en genış tahsısa ve eserin birinci cüzü çıktı. (1) -

llııı.~c harbin kazanılmasında en salahıyet ısteye~. Roos:~~{!• ~u Bu eser "lslam fileminin eoğ- laylıkla asıllanndaki yazıya tah- mündericatı yalnız bu bahislere ' amil olııca{:ı muhakkaktır. p:ogra~ ta~bikı seb ç rafya, etnografya ve biyogrdfya vil edebileceklerdır' . Bu kadarın· -
~ k lmaya mezun munhasır değildir. Islam dininin, 
~() - :ms~ıı:n zen~~. 0 k Arn . lugatı" olmak üzere "Beyııelnıılel ce çeşitli ve hususiyetli bir met· islami mezheplerin esaslarına, 
' 09velt'in Nutku ~ ma ıgını ksoy ıyeakre ! . h ebrı- Akademiler Birliğinın yardımı i· nin tertibi ne kadar külfete ınuh-
b .... ~~. p~~a . azanm ı.çın ar e le" Felemenkte Leyden ~ehrin· tac ve ne müşkül olduğunu an- akidelerine, talimatıru, başlıca 
1\ ~elt, 77 inci içtima dev- gırdıgını ıd~~ edenl~rın ?r~pa- de, ayrı ayrı, üç lisanda lAlınan· cak matbaa işlerile yakından ala- meselelerine dair pek çok mü-

n~j ~ine giren kongreye gandalarmı onlemck ıstenuştı~. ca, Fransızca ve Ingilizce) neş kadar olanlar takdir edebilir. E- him makale~er. de kitabın m~.h~.e
evı .. ~l ün vermiştir. :\iihver En nıh~y.et .Roos~v~lt, ~n:t!rık~~ r~ilmiş olan (zeyilleri hariç) ser bu bakımdan da, Türkiyede vasına . dahıl~ır: Ya~, ~utun 
e, :' l zimamdarların:la endi- nın harıcı sıyasetının, kuçük bu- dört ciltlik büyük İslam Kamu· ilk defa eri<-ilmiş pek mühim bir bu bahisler, dmı ve dogmatik bır 
,~~tı_: asi blokuna dahil olan yi.ık bütün milletlerin hak ve sunun Türkçesidir. muvaffak ir. j bakışla değil, objektü, analitik 
, ~ şereflerine riayet etm~k esasrna Intişar eden 1. cüz 21 sayfalık Islam Ansiklopedisi, umumi 1 ve kritik bir görüşle mütalea 
~1~Y;:a:'i~~ -:r~1:~:~: müstenit olduğunu ve istikbalde bi:, ~uka?demeyi ihtiva ediror. halkın işine yarayacak bir küap ' edilmiştir. Çünkü bu kitap Müs
lıı: 11 lltalannı teoarüz ettire- insanlık için dört esaslı hürriye- Mi~lnn~ bır w kısmı, ga~te 0!ıen- değildir; daha ziyade, "Islami- lümanlara dinlerini öğretmek 

bar ve haysiyetini, lü.~umsuz bir 
dini taassuba, feda etmemişler

dir, böyle bir harekette bulun
maları için hiçbir makul sebep 
de yoktur. 

Islam Ansiklopedisi milli kü
tüpanemiz için, hiç şüphesiz, mü
hlın bir kazançtır. Bu büyük ese
ri dilimize kazandırdıkları ıçin 
Maarif Vekilliğini ve eserin Av
rupada çıkan asılları kadar itina
lı ve güzel bir şekilde çrkrnasın
daki himmetlerinden dolayı da 
neşir heyetini tebrik etmek bir 
borçtur. 

' 
Askerti~ lslerı · 1 

tin müdafaası lazım geldiğini talmlizmin d~gması, g~ışmesı ve yat" umumi unvanı altında top· ' maksadiyle telif edilmiş bir ke-
~ıı.... .. 1 . t· B l f'k . a ış oldugu son şekil hakkında lan t tk'k l - 1 1· f kıh l' t· d w·1d· H Şubeye Davet 

bııı:"V'I evvela, mükemmel soy e~ış .ır .. ~nar ı ·ır ve .. v~.c- etraflı ve ek fa dalı ori inal ~ .e ı . mevzu arıy ~ mf'Ş· ı am ve ı. uga ı e~ı ır.. e-
.,.<~ersay barışının sakat dan hurrıyetı ile beraber butım bir tetkikt~n teş;kkül ede! bu gul unıversıte talebelerı ile di- men hepsı, Garplı mnsteşrikler Fatih Askerlik ııubesinden: s. 6. Mu 
""'~ insanların ihtiyaç sıkıntı~ınd.an mukaddemede İslfu:n An iklo _ ğer. ilim müntesipleri için vücuda tarafından yazılmış olan madde- amele Me. Mustafa Olt Mehmet Şük
"ııo4u tebarüz ettinniye ve ve mütemadi tehdit endışesm- disinin dilimize ne 1·çin çevsr1·1dPgw; 1 getirilmiştir. Bunuıılaberaber lerde asıl ehemmiyet verilecek rraüncaüanti.(~9 - &lD) acele şubeye mü-
~le11lerin dünvanın iman "" 
~ ni halletmek hususun- den masun olarak yaşamalarıdır. bu çevirmede ne gibi ~saslara ri- her münevverin, biUıassa muhar- . nokta, malumatın ve hükümlerin Beşiktaş. ~. Şubesinden: ı - Be-
llh.. ~an üzerinde ısrarla ayet edildiği, tercüme telif ve re- rirlik meslekinde bulunan her- 1 tahmini veya indi olmaması, mu- ııiktaş kazası nüfuslarında yerli ka-
~~ı.zum olmadığını ve bü- Yardım Planı daksiyon çalışmalarının nasıl yü- kesin zaman zaman istifad~ ede- teber vesikalara istinat etmesi, yıtlı 337 do~mlu ~ükellefler_in ilk 

.ıq rütüldüğü hakkında da malumat bil y. h ttA w L. b. d uh . . k d. din. t yoklama!an ile 31Z ila 335 doguınlu 
arı~rlarına rağmen 1919 -.--.-- . . . . ecegı ve a a arllyacagı v!r ır e m arrırın en ı ı e- ruhsatlı ve ihtiyat eratın her sene ol-
a~ tesis ettiği nizamın, ı K anaatımızce, Ru'ZVeltm verilmiştır. müracaat kitabı olmak itibariyle mayülünün ilmi kanaatine tesir 

1 

duğu gibi senelik ihtiyat yoklamaları 
il~ tesis etmek istediği nutkunun en zayıt. ~lan Es · H • ti de kıymetlidir. etmemesidir. Eserin başlıca mu- yapılacaktır. 
•ts1· .. amından .l~"a az ada- cihetı,· harp ve sulh gayelerı uze- eı;uı ususıye harrirleri şimdiye kadar neşret- 2 - Yoklama 13•1-941 pazarertesi 

.. 'l ucu• Diğer B• N kta ' . . . gür.ünlen itibaren şube merkezinde 
'rcİll lnaenaleyh daha şayanı rinde, daha geniş bir düı~ya. g(). BU . malfunattan anlaşıhyoı lr O tik}P~i kıvn;f>tli ~!';f!rlerıyl~ ılm1 yapılacaktır. 312 ilA 335 doğumlu ruh-
r. lunduğunu ;:?ylemış-, rüşü ile durmaması ve nihaı za- k. An.siki ed.i t b salahıyetlerıyle bırlıkte vıcdanı satlı ve ihtiyat eratın pazartesi, çar-.n ·k · ~· . .ı, , op . . esa:s 1 1 a· s U cihetin de .kaydına lü- bitaraflıklarını da herkese tes- şamba ve cwna günleri ve henüz as-

ıı.... ferden sonra Amen anm ış.ıra~ rile, Leyden de neşredılen kamu- ı um d k. ı-·ı b - · · 33 d • l ı -..;v d k. h t l ık. ı ·· ed k olan yem z var ır ı · ı a m lirn ettirmiş insanlardır. Bun- kertik çagına gırmış 7 ogum u a-
~Yçdı~r:~~r: ~ z:::ı:~ :: n~;a~:eşs:~~i, x:::iı.·.eti haklını- sb~ te~c~esıek· olmüh~~a blerabbe~, '"coğrafya, etnoğrafya ;e •biyoğ- larm bir kısmı hıristiyan, bfr brm ist!. sah ve pdcr~em12be guk··nldcri dsa-

...,1 ızını ıçm p m un o an ır 1 af 1• t•" ld v ik' i k • bazıl d d. . ableyın saat 9 an ye a ar e-
Uth-.. nadğı için Üzerlerinde da kafi derecede muspet izahat cihetten, 0 eserden farklıdır: 

1 

r yad uga bı 'ld0. ugul, ınc un- ısmı musevı, an a ınsız- \ram edecektir 
•rn~~la beraber _ işaret j vermemesi keyfiyetidr. Türkiye ve umumiyetle Türklük vanın a, ı ırmek e beraber dir; lakin hiçbiri kendi ilmi iti- 3 - Yokıaın:aya gelenler nüfus cüz-

"~ ihmal dar .. ı iki adet vesika fotoğrafı, musad-
nıld$ayesi, nihai zafer ka- Roosevelt bu noktayı ile alakası olan maddeler asıl me- · dak ikamet vesikası ve san'atktir o-

::~~~!~:~~~;r.z:2·~== f!S!~!~E: ~~:!~:~;;~ i:.·::.~~.::~~~~r:;:"~}~E [( •]if ~ ~!~!im~ :~~:~~\~!~~;~. r~~1;:~:~~ ınd kap edilmiyereöi hıtk- lerini iddia eden nazı zımarndar- dılrnıştır. Mesela ı. cuzdc Abdul-, - -- - - - - ----·-- · ~ sikaların1 d:ı beraber getireceklerdir. 
il t> l dalarına karşı en <l - İstanbul haricinde (Taşrada) 

:sa uinen teminat vermek arının Pb~opagan e . d aziz, 1. ve II. Abdülhamit ve Ab- c EVi• z ı· Ç ı· Fi N D 1 K İç ı• bulunan mezkılr yoklamalara tabi e-
c:ıl! • J mukni ır cevap v rmış ve e- dülhak HarnA ı"t maddelerı· tercum·· "'. 

1 
••• D tır. . af . . b' t . "' ratın buluLdukları mahallin askerlik 

e~ . mokrasının z erının, ızza nazı değildir, yeniden yazılmıştır. şubelerine müracaat ederek ilk ve ih-
1 dığı::ısinin müdafaası akım ahakkumü altında yaşıyan mil- Aslın üç ayn dildeki ciltleri. Bu mevsimde ikisini de, şüp· ğa yine bir üstünliik verir. tiy:ıt yoklamalarını yaptırmaları veya 
1 d ,c:dirde yalnız Avrupa- letlerin de zaferi olacağı hakkın- biribirine mutabık tercüme ol· hesiz, seversiniz. Fakat hangisi- !\Indenlere gelince, ceviz ile bir mektupla şubeye bildirmeleri la-
. eıb ·t·· .. ·11 ı 1 d d h t bır· kanaat t'-'vıı·t ni tercih edersiniz? Karadeniz u- fındık arasında o··nemli bir mü· z.ınıdır v u un uunya mı et e- a a a am '"' mak üzere neşredilmiştir-, bunun- · 

~ ··t•· d l t k k1 la akt şaklan "mal mal funduk., derler sahaka vardır: Ceviz terkjbinde- 5 - Yoklamaya zamanında gelme-
n u un eve ayna· a- etmiş o c 1• la beraber ciltler arasında, tercü· "enler ve bunlan göndermeyerek is-.hl · 1in e e eği ve fındık içini tercih ederler. ki yüzde 0,004 miligram nisbette ,, 

1
1h tr er~ e .. 1~ g ç; Fakat buna rağmen, Ruzvelt me hatasına veya tashih dikkat- Onların ticaret bakımından, hak- iyof madeniJe insana güzellik ve- tihdam edenler hakkında Askerlik 
t, A';ı.:re e soy ıyen uz- tarafından hazırlanan ve tatbik . 5izliğine atfedilmek icap eden., lı olduk1arı bu zamanda daha iyi ril'.Fın<lık ta buna kar-.ılık yüzde mıikellefiyet kanununun (18, 83 ve 

tecel{ikada bu csuret. altına sahasına <.:imdiden geçilmış elan bazı farklar ekksik olrnadıfrı İ"in, 94 üncü) maddeleri tatbik edileceği le.k tle d b 1 ... . . ~ '" meydana çıkıyor. Pazar günü 150 miliy,ram manyezyom made- ilan olunur. 
gı h"'m .e r en. ırı. c a- yardım plfınının, nihaı zaferi te- her madderun asıl yazılmış oldu- Tan yazıyordu, geçen bir hafta i- niJe cevizdt-n rtaha zi:nule genç- =============== 
rnt:~fnd~kı ka~a~tını ı?Jıar min edecek derecede geniş ve ğu lisan esas tutularak, diğer me-

1 
çinde yapı1an ihrrıcat arasında. lik verir. Demek ki fındık, zatf'n 

R~çekınmemıştır. 1 müessir olduğu ve Amerıkanın ' tinlerle karşılaştırmak sureUe tiifünden ve tiftikten sonra fın· kendi kendine giizel olan gençle
uyaıı, denizlere haklın ol- bu sefer de, harbin kazanılma- kontrol edilen Türkçe metnin dık birinri gelmiş. rin. ceviz i~i de güzellikten zi:va· 
tila · kuvvetin Am.:rikayı smda en mühim amil olacağı mu- Almanca, Fransızca ve Ingilizc~ Beslemek bakımın~an da ~{a- de p.('ndik arayanların işine g-e-
e b~si imkansız olduğtınu hakkaktır. ~etinlerin her. biri~de~ ?aha sa- r~denizlileri.n. hakkı v~rdır: iki- lir ... İki.;;inin arasında önemH bir 
arht.aleyh Amerikanın bu Muhakk_,_ 1 dı·gwer b ' , __ hıh olması temın edılmıştır. Bun- sı de basleyıcı şeylerdır. Fakat fark daha: Ceviz icinde celik ma-
~,- i.U\. 0 an ır DOK d b k T ·· kl · · k h f d k · · · · · d ·· t•· d · 2 ., ·1· hem de '"'"'1 atı~yirci kalması daha mu- d d 

1 1 
an aş a ur er ıçın pe e em- ın ı ıçı, cevız ıçın en us un çı- <'nt .. ~ mı ıeram. ., .. -

Sl . • 
1 
iddıa eden infı-at- ta da, bu .. ya.r .. ~ ~ı evve .n- mivetli olduğu halde asıl metinde kar. Bu zamanda ikisinin de an- nız o1arak bulunur. Fmdık icinde 

~,agın • giltereye oldurucu bır darbe m- bulunmıyan bazı maddelerin de cak kurularını hulahileceğinizrten celik hem 3 mili~amchr. hem de 
eç .tı. :araftarlarına da Ne~- dirmenin, Almanya için bir mec- ayrıca ihtisas erbabına yazdınla- yalnız kurulannın terkibini söy- vanı hasnıtla 3,67 miliırram man
tal.i ~ ıle c.evap '-'.ermış, Şı- buriyet, kat'i bir zarnret olduğu rak k:taba ilave edileceği muked- liyeceğim. Cevizde azot 15,03 g-~mcz vardır CeHk yn1mz na.;;ına 
ien ..,enubı. Aınenkada ıc~ıp keyfiyetidir. Altı ay sonr~ Al-ı demede görülüyor. (tahii yiizdf' nisbetile) yağ 57 .12, işe yarama:ı. On11n iı::in kansız-

ulceyşı noktaların gız- manya cok geç kalmış olacaktır. Birinci cüz uzun bir mukadde- şeker olacak maddeler 23.90. Fın,:- larn fındık daha iyi. 
.atll,lauıları ve onlara alet B ' • . . dir ki öntimüz.Jeki me hariç olarak büyük kıtada beş dık kurusunda azot 16.30, yag Frıkat fmdık iri'!'i-rı ceviz irine 
ıcetarafınd::ın i.:,?gal cdilebi-I 

1 
un~nl~~ı~ haftalar içinde formadan mürekkeptir ve "A" 63,37, :şeker olacak maddeler n .. t;;,,rno-n a<ıll ek-.illk ve alka

tita ve bunu Amerikanın' ay ar, e 1 ~ ·ıt d , ı dan "Abdiilkadir" e kadar olan 13.70. Seker olacak maddeler ce- !enlik cihetinden. Ceviı. hiitiin 
~~ bir başla:ıgıç teşkil ey- Almanların w gı e~e a asına 1 maddeleri ihtiva ediyor vi-ı i~inde biraz fazla olmakla vt-mi.;;Jn a,.a~•n.t,. tek lmo:1·1,.1 o-

. b·ıd· . f karşı başladıgı tahrıp ve ımha . beraber. yağın verdiği klori se- la ... nk kRna t-k<-ilik vel"h·. H~thn. 
D 

1 1 ırmış ır. taarruzlarını, den. izaltı. harbın~ 1 istifadeli Bir Eser kerJe, az~tun kaloriler.in.in iki - . k: frnf11~ iri hi•tiin v.-mi.,.lf>T ~iM 
~ 1 S lh 1 • daha şiddetlendı~e,3ıne, hatta ~isli oldugundan fındık ıçı daha alknl('nc:lh-. Fınıf,]ı; ir;n; .,.1,m .. kle 

m 1 _ ~ çın yeni cephelerde anı taaıruzıara Ansiklopedirun tab'ındaki hu zıyade besler. vr.rseni'l r1cme~in ak<ıiHiVini tam 
lr geçmesine intizar edilebilir. susiyet ayrıca kayda de- Sf'llüloz ceviz içinde 2,18. fın- karsılal". Hathuki <'eviz kinin ek· 
f\..elt bugün Amerikanın ğer. Sekiz punto harflerle diziJen dık icinde tam 4. Bundan dolayı, qJl(!i ekmevin ~k<ılli!?'ini iki mis· 

~hıa errıniyet ve istıklalınjn M. ANTEN bir çok yazı çeşitleri de kullanıl- peklik <:ekenlere fındık daha iyi linı1en zivaflt> arttırrr. 
llltında bulunduğunu mu- mıştır. Bundan başka Arapça ve gelir. Bir de fösfor ve kirec maden-
llrl.elillerle ispat ettıkten metinde, mevzuun icabı olarak, Vitaminler bakımından: ceviz teri ara-.ındaki nisbet bakımtn-

~'ı.giltereye ve nazizını ta- Farsça kelime ve tabirler ayrıca içinde BJ vitamininden 150 öl· dan. Cevi7.cfe hu nisbet 0.15. hal-
!tı une k<u·şı harbeJen ve hususi bir tr'41tskripsiyon alfabesi çü, 82 den 230, C den 30. Halbu- huki fmdıktn 0.66 oldnhmrlım 
hnetle demokrasiyi koru- 1 ! 4 ~ 1 ., A ~ ~;atperlveipFeadrislrndiı.s1t1eir.. ;su saye~e k i fındıktan birincdiden 23~, dikki~- fmdık icin drki fosfo•Ju kired<'n 

erikayı harpten uzak rının yazı sıs- ci_den 270, üçüncü en cevız e 1· viiC'udiin i..tifndesi cfolı!' hüvHk o· - - n-ı +ı temlerine vakıf olanlar metinde- k 15 b 1 ki ı üturı uLımli mılletlere 1 llU k nın anca yansı u unma a ur Demek ki çocuklara da fın-
. muzaherette bulun- 1 1 1 1 1 ~ i böyle kelime ve ibareleri ko- beraber ötekilerin fazlalığı fındı- dık içi .• 

'arureti uzerinde ısrar d- 1 1 1 1 1 a 
. Bir muzaheret, lngiltere- I I jml li •• 
•tikçe daha fazla gemt, tay-

1 
• . • 

tank, top verm~k suretıle 1 1 1111 1 1 

ı edecektır. 1 1 [ 1 1 
~veıtın, parti meseleleri [ 1 1 1 I 1 1 

Ubahs olmaksızın tdm bir 1 1 1111 1 1 1 1 
lllüdafaa programı yııpınak 1 l ,. '" •

1
-----

~ilterenin harp levazımı si- _.l IJ.!ı ~--•----~.J 
erıni bı~zat bu. progra~ın 1 Soldan sağa: 1 - Bir r~nk -
Sokmak ıstemesı, Anıerıka- bayağı. 2 _ Bir oyuncak _ ıstı
U.kaddeıa~ının nekadar sıkı lah. 3 _ Taşlık, yalçın yer. 4 _ 
lletLe !ngılterenın ınun:.ad- Cemi edatı. 5 - Kışın bulurıur. 
tıa baglı oldugu:-ıu goster- • Eşeğe soylenir. 6 _ Ihsas eden, 
bakımından şayanı dıkkut- sezdiren. 7 _ Oruç tutanlar. 

8 - deniz vasıtası - görenek. 
'
0 

tkun diğer miihim bir g _ Çok değil - bir millet. 
~a, yatıştırma taraftarla- Yukardan aşağı: 
"kıyle mutearrrzlar ıara- ı _ Bir hayvan . bir kadın, 

1
Jikte edılecek herhangi el işi. 2 _ Kömür • bir meyvn. 
~ı Amerikanın kabul ede- 3 _ Bir balık. 4 _ Alet. 5 -
~ keyfiyetidir. saz. - Göz rengi. 6 - Bt: uzvu
tılı bır bcu·ışın, ba~ka muz _ sobada yan.ır. 7 - Bir 
in hurriyetleri bahasma böcek _ haram değil. 8 ·_ Rğik 
namıyacagına kani olan değil, amudi - görenek. 9 - 'l'crs 
, bu yardımı bir harp se- Jokıınıır":ı hir nota - vol. 

Tayyarenin Altında 

Kalaıl Gemici: 

11 H ighlander,, ismindeki 
kücük bir geminin 

müretteba tın
dan olan An
derson bir ge
ce güvertede 
bir arkadaşile 
konuşu yordu. 
Gemi, İskoçya 
sahilleri açık

larmdavdı. Birdenbire bir mo
tör uğultusu işitildi. Bunun bir 
düşman tayyaresi mi yoksa İn
.'tiliz tayyaresi mi olduğunu an
lamaya sıra kalmadan güverte
nin şurası~ burasına kurşun
lar düşmeye başladı. 

Anderson ile arkadaşı hemen 
güvertedeki toplann başına geç 
tiler ve tayyareye ateş etmeğe 
başladılar. Böylece bir 20 daki
ka ge<;-ti. Üzerlerine yağan kur
şunlara rağmen bu iki jtemici a
ti><: Ptmekte devam ettiler. 

• 

T7'1CDZUM[ [ADPAMLAU 
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Yazan: 

Bir seferinde tayyare tıek al
~aktan uçarak Üzerlerinden geç
ti. İşte bu sırada Anderson bir 

defa daha ateş etti. Tayyare kuy 
ruRundan ateş almıştı. Semada a
ni bir kavis çizerek dolaştı ve 
tam bizim gemicinin üzerine 
geldi ve sonra bütün hızile ye
re indi. Güverteye bu hızlı çar
oış tayyareyi ikiye böldü. 
Yansı geminin parmaklıkla

rile beraber suya yuvarlandı. 
Alman tayyarecilerin müthiş 

ç1ğhkları duyuldu. Tayyarenin 
güvertede kalan kısmı ise ya
nıyordu. Ve zavallı Anderson 
da bu enkazın altında kalmıstı. 
Yetişen arkadaşları hemen van-

Sevim SERTE-• 

gmı söndürmeye başladılar. 
On dakika sonra kurtanlan 

Anderson muhtelif yerlerinden 
fena halde yanmışsa da gemi
sin; ve arkadaşlarını kurtarma
nın sevinciyle bitkin bir halde 
tebessüm edebiliyordu. Ander
smı şimdi İngilterede tedavi al
tındadır. Kendisine bir kahra
manlık madalyası verilmiştir. 

* * Demir Şapkalar Askerlerin 

Hayatını Kurtarıyor: 

Bir mütehassis İngilterede 
şöyle bir tetkikte bulun

mustur: Askerlerin baslarına 

··········-················-················ı i Memleket Haberlerı 5 . . =·····························--·········· ... 
Geliboludaki 

Fabrika· Davası 
Geliboıuda belediyenin bır un 

fabrikasını istimlak ettiği, bu ıs
tlllllakin de bir davaya sebep ol
duğu yazılmıştı. 

Ismail Baykut ımzasile aldığı
mız bir mektupta denilmektedır 
ki: 

- "Gelibolu belediyesi encü
meni bir kararla un fabrikasını 
istimlake kalkıştı. Fabrika alındı
ğı esnada belediyenin 3500 lıra 
verdiği ve on sene sonra ıabrıka
nın tamamının belediyeye ait o
lacağı doğru değildir. istimlak 
kararının Dahiliye Vekaleti tara
fından tasdik edilmiş olmasma 
ihtimal vermiyorum. Mesele hak
kında yüksek makamlar nezdin
de şikayette bulunulmuş ve iş 

IZMIR PARTI REISLlGI 
Izmir, (TAN) - C. H. Partisi 
Izmir vilayet idare heyeti ı·cisli
ğine avukat Münir B·ısel intihap 
edilmiş, eski reis Atıf idare hev
eti azalığından da çekilmiştir. -

taktıkları demir sapkalarrn kıy
met ve ehemmiyeti nedir? Elde 
etti~i netice sudur: 

Hücuma uğrayan askerlerin 
~{ 93 ü bu demir şapka (mi,ğfer) 
sayPsinde ölümden kurtulmak
tadır. 

Geçen harpte bu şapkalara 
fazla ehemmiyet verilmemiş ol
f'Y'I""' ı...i,. ,.nlr nlümlere sebep ol-

~ muştur. Ayni 
zamanda bu 
şapkaların di
ğer bir faydası 
da çölde, gü

"leşin hararetini 
beyıne geçirmekten menetmek 
~e 1?Örülmektedir. 

Maamafih, çöllerde kullanı
lan şapkaların içinde harareti 
~cçirrneyi men icin yapılmış hu
susi bir tertibat ta mevcuttur. 
Cölde, bir asker için en büyük 
felaketlerden biri şapkasını kay 
bı::tmektir. Zira, bu takdirde 
fazla olarak hararete k~rc:ı da 
mi1dafaasız kalmıştır. 

~\TAKYiMDEN 
~~İ8YAPRAIC 

Bayram ve Davul 
- Milli sazımız nedir? 
- Çok. Hangisini söyliyeyim? 

Tamb~. Kemençe, Ney, Kudiim. 
- incesinden bahsetmiyorum. 
- Çifte na'ra, zilli maşa, zur-

na. 
- Bulamadın. Milli sazım11 

davuldur. Bayramımızı, diiğünü. 
miizü derneğimizi onunle neşe· 
lendiririz. Zurnanın kwrak ha· 
vnsmın arasında dnvulun tempo· 
su sade uzaktan değil ~·akından 
da hoş gelir. Bnndan dolayı bay
ram. seyran o1un<'a. kulaklarım 
bu giimbiirtü:\'ü adeta tm:ror. 
Milletleri raksa doğru sitri.ik1c· 
:dci sazlann iı;indc davul kadar 
a7ametlisi olamaz . 

Bizinı Türk davulunu frcnkle 
rİn gros kes dedikleri al('tJe mu 
ka:vcse etmemeli Bizimkinde hii• 
biitiin bir başka hususiyet \'ar· 
dır. 
Eskiden ramazanı davuldıtn ö~

rcnirdik. Sahur zamanı yine da
vul çıkardı Bayram sal-aln ma· 
halJeyi ilk ha;o1·ram tehrikini da· 
vul yapardı. Ekseriya hekdler 
mani söylemeyi beceremedikleri 
idn, ramazan g-ecelcrile bayram 
sabahlnn kin hususi bir nıani
ci tutarlardı. l\lan\lerin ekserisi 
bahşiş koparmak için mahaTieliyi 
hek<'İnin hnliııe acındıracak ~ey
lerdi. Mesela: 

Davulumun ipı ınrmızı 
Bu sene yemedim karpuzu 
Arkadaşımı sorarsan 
Yenicamide papuç hırsm 

Yeni cami direk ister 
Söylemeye yürek ister 
Benim karnım toktur ama 
Arkadaşım börek isteri 

t~tanbulda bu kıvrak manilere 
tempoluk eden davulun Anado
luda hir haska <'hemmiveti var
dır. Ev,•ela pehlivan gürcslcrin
de hiivük rol avnar. Pehlivanın 
h\ri kündcrl~n atılacai?ı sırarta 
dav11lcu pehliHm1arın ta yanla
Tına sokulur. Kufak znrfannı pat
latacak hir kuvvetle ortahğı zm
~rdatnııı!!a hac;ar. Seyirciler an
farlar ki i~ al"tık ta,•ına ı?elmis· 
tir. Pehih·anlardan birinin sırtı 
hemen hemen ·\'ere gelecektir. 

A.nado1n kinde A,•rupalJlnrın 
eski kadril deıl:kleri dansa ben
zeyen hi'" rakısları ''aTdır. Kadın 
mecli"-inden daima hoslanan 
Tiirkler. ka<' gÖ<' ctevMcrin.d«- hi
le "haley <'ekmek.. tiibir edi1en 
tiirkiilii rak~ı lrndınlrırla lıerahcr 
ovmtrlardı. F('llklor itibarile <:ok 
ehemmiv('tli olım hn noktavı e
hemmiYet•e ka'°decli ·orum. Genç 
kn:1at h!\.,1,.,.ma bire ... ,·emeni a
t.arak delikanlıfal"Jn eıı;rinden tu 
t.ın-'!ıır. hu -.uret.Ie kırk em kic;:j. 
Hk hir hn]kanın ol"tasmdaki dn
,·ul e,,.('1~ ağ'Jr bi.,. tempo tuttu
rur. JfütHn hu nec;eli gt>nder 
hir ~ihzdan haley'in :şarkısını 
.;öv1er1er. 
N::ıme de name yarnıııoı okuna 
Suna bovlumun vüre,ğine dokuna 
A. vcı vavmı kuruvor 
'!\lfnr::ı1im mııkayet ol okuna 

Raksm hu a~r figiirii yavaş 
vnvsı.;; "icfrJ,,.tl .. nil" O zaman sii
'iin ıril;i rl<"likanlılar, çiçek ıribi 
"'<'11( kı7.lnr: 
<:::mciık iic:tiinde sanclık 
'T'ez s<'vrlik. tez usımdıl 
"ITnık oldu ömrüme 
f'I "'iİ7Pl; var sandık 

TiiTkiisile. bu ne.;c milwerinin 
ctrsıtınd:ı ha.,larındaki ~·cmenile
ri velpirdcterek pervaneler ır.ibi 
di)N,,rlcr.. Fakat oQlarma ruhu
na hu sevk ve setrrret ca!!1avanı
nı. hitınez hi..- scllalc !?ihi akıtan 
o. sesinin u7aktan cHnlenmcsi hos 
?:nnnedilcn clanıldıu·' 

Takvimci 

S: Olmcz bu vatan farzı mu
hal ölse de hatta 

Çekmez kürenin sırtı bu ta
but - u - cesımi 

beyti kimindir? 
C: Şair Mithat Cemalindir. 

İtalyanlar, Müsadere Edilen 
Mallan Gönderiyorlar 

Bundan bir müddet evvel, 
Amerikadan memleketimize gE>l
mekte olan bir Yunan vapuru 
ltalyanlar tarafından yaıtaıım· 

mış, bu vapurda bulunan ve 
Türkiyeye ait olan e}ya da !llU

sadere edilmişti. Otomobil !5.sti
ği ve yedek aksamdan mürekk,·p • 
olan bu eşya. Ncvyorklan Yunaı 
vapuruna tahmil edildi!'ti zam;:ır. 

Italyan konsolosu taratmoaı 

memleketimize sevkına musaHdl 
verilmişti. ltalyan makamla:-ı, 
Yunan vapurundan musadcre 
edilen bu eşyanın fürkıycve 

gönderilmesine muvafak<lt l t
mişlerdir. Mallar, kara vo!ı\ ıe 

,ehrimize gönderilccektiı·. 

• 
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Sincmalannda • ,ı,.ı ALEMDAR1•
1M i L L!J de Kahkaha Balosll 

ZAFER TACI ' - 1 1 
. 

y ve İ 

TÜRK fil~~CillGINI 
Bugün 

15 senedenberi Memleketimizde yapılan Filmlerin en güzel - en 
nıuhtesemi 

Er R ""I: 

- z 
Ü 1 

Baş Rollerde: - E ZAT 
Ve 

E D D 1 N 
TALAT - MEZİYET - NEVİN - PE~İHAN -· SABA.~A'I' - HADİ 
-AVNİ - KANİ - \' A!3AR - NECiP HAKKI - l\IU!\ITAZ 
Zengin ve muhtesem sahl'f•ler Bti~ı.ik Saz lf ey'cti - Yeni Şarlolar 

Müzik: A 1 A A K 

• 

BU l Hiç gülmediğiniz kadar gülmek, Hiç Neşelenmediğiniz kadar Neş el 
;.. · mek için dünyanın görülmernis sürekli bir Kahkaha Balosu olan 

Bayramda PALABIYIKYAN'ın 

3 A HBAP ÇAVUŞLAR Si 

\ 

...... _ .. ,, 

(TÜRKÇE 

HARIKASINI 
SÖZLÜ) 

GÖR ÜN ÜZ! •• 
Ayrıca: Yer yüzündeki Aşkların en müthişi 

1-I A Y D UT AŞK I 
JEA N ROG E RS • CEZ A R RO MERO 

•••• 

Seanslar: 11 - 12,45 - 2,30 - 4,30 - 6.~0 ve 9 da İzdihamı önlemek icin 11 den itibaren devamlı m::ıtineler konulmustur. 

Bururna~iummdah~~ellihaını::ı::anmS•in•e~mma~smm•d•a•draa~~•6•~•~•r•n•~.--k.ti•r•· -~,'•••••••••••••••~•••••••••••••••••••~ 
••••••~mcız::JIZ!!':!!G!:!llBmilC' m+e+MffJ9441 

T 
• 

EMAS I 
• 

1 
Bayram münasebetiyle Bugün Matinelerden İtibaren 

Büyi.ık ve Muhte~em Program 
Milyonlar sarfile vücude getirilen bir Şaheser. 

Türkce sözlü ve Şark D::ınslarile süslü 
• 

E {HALiME) 

1------------------------------------~ EN Meşhur Viyana Valslarının Ölmez Besteka rları Johan ŞTRAUS'la oğulları ;Johan ve JO 

Bu cuma matine- Ş AR K S ı· N E MAS 1 N DA Es1'İ 
lcrden itibaren EJ<lel 

PTUL HÖRBİGER - MARİA ANDERGAS T - GRETL THEİ~R in oynadı~ vt. 
Meşhur Viyan:ı Senfonik Orkestra sının iştirak ettiği 

ÖLMEYEN VALSL AR 
Filmile sizi ilahi bir müzik zevki içinde yaşatacaklardır. Firavunlar devrinden sonra Mısır tarihinin en müthiş Safhalan, Nilin 

kuruması, Kıtlık ve açlık devri, Mısır saraylarında geçen Ma~ralar, 1 
Aşk-. Kıskançlık Mcmlı'.ıki Ordulan, Binlerce Asker, Harp ve mucadele J' • BOVARl'.J 
Sahneleri, Saray alemleri. POLA NEGRI nin r emsili MADAM 

Bayram günleri Matineler saat 11 de Başlar.. ) 
Bu filmayni zamanda İzmir'de ELHAi\fRA Sinemasında da gösterile Bayramda her gün saat 11 de matine 

Bugün ve yann son olarak 

cektır. "8 .111 ... 111B ...... ...,. ....... llllmlilllmlli'l. • ........ ıım:ı .. lllİI._ .............. ~ 
iQ ffM'Mi* §M i 

11-ws WPW ~·; 

Bayram haftalarnda Daima En güzel Filmi'ni sunan 

Bugü :ına.tinelerden başlıyarak MUzik - Dans ve Güzellik 
S,..nr,.,~;-: ...... fis ve Şahane hir eser takdim ede<'t=>ktir 

' 
Bugün ••••\tllıııı 1 Bayram için en büyük ve müstesna Flmleri 

Matin~~~Ö~ibaren ÇEMBERLİT AŞ • FERAH' o ~ ~ lf' el TÜRKÇE SÖZLÜ - ARAPÇA ŞARKILI 
Sinemasında l • Y 1 L D 1 Z S U L TA N 

, 

Bayram programı olarak 
mevsimin 2 büyük filini 

2 • PARAMUNT en s.on harp . CTürk~e 
havadıs gazetesı 

birden 3 - Bu filmlere ilaveten ayrıca: 3 üncü Fi1m olara1' 

FERAH'da · Çemberlitaş'dd 

r 
ı ..... 

loz 

Ceğ 1- Seven 
Kadın 

Kaliforniya Çeteleri , Casuslar Avcı sı :: 
· ( B UK JONS) J i ( Ralf BellamY) ~ 

Reddi LAMARR - Robcrt 
TAYLOR 

2-ARIZONA 
Kahramanı 

------· y~-~~HAS~ lıı 
Bu Muhteşem pro

grama ilaveten 
FERAH SİNEMADA 

Büyük fedakarlıklarla ilave olarak: 
ringiliz - İtalyan) - tYunan - Italyan) harbine ait 

. C'\,. 
NANCY KELLY _ CESAR Göricenin ZAPTI Şenlikleri, Ingiliz donanması Yu- UR'' rr •ı 
ROMERO tarafından ıanistanda - Şark ordularının harekete hazırlan T ~ 

'-••••••••••" 

1 

=:::=·=·:=·=·=·=m=a=sı==G=en=e=r=a=l=D=ö=G=au=l=le=v=e=S=a=ir=e=. =·::='1:"=-"'!::::--'Iı 

, .. M•a•tin•Be·ı~·r·d~·n•ü•iti·~·ar: "'ı'"A-·z-AK şsınje ~u ;~;;~in d 
A S R İ ı, 

Sinema~~~~"' en · 1 
1 

müthiş ve en büyük filmi 

Müstesna Zengin bir program 3 Film Birden: 
Film dünyasnın eşsiz harikası.. Hak ve Rakik.atın sö 

meşalcsi... 

Bavramda Hergfin f1 de Maline BAY TEKİN .. 
E:Mülb ZOILA 

Büyük artist PAUL MUNİ'nin kudretile ölmez bir eser oıcıJ 

,- Bugün SAKARYA Sinemasmda 
l 

' 1 

Yeni Dünyalarda 
Bas Rolde : Meşhur . . 
BUSTER GRABBE 

l İlave olarak: 

G •• ·· • t ·· l •• T• t il Tayyare ile Londradan ge uru u u ıya ro T .. k s·· ı·· 1 ·ı· ı·t I" 
1 

ur Ge oz u ngı ız - a J 

1 
Herkesi ~ahkab~la_ra gark~- ~ı ve Yunan - İtalya harbi~e 9 

decek eglencelı hır komedi 1 en son harp jurnalı Görülmesi tahayyül edilebilen en güzel Film ,I 1000 artist ve figüranın işti
ra.kile emsalsiz bir harika: " ................... 18!'1.-ı 

B Ü y Ü K A ş 
Fransızca Sö~lü Saheserini varatanlar: 

K 
İliı.ve olarak: EN SON FOX DÜNYA HAVADİSLERİ: Ak
denizde harp gemileri ile Tayyareler arasında müthiş bir mu
harebe: Seanslar: 12,45 - 2,30 - 4,30 - 6,30 ve 9 da Suare 

' 1 
1 
1 
1 

30 Kısım T el<mili 
1 DEFADA 1 

RADYO PROGRAMI 

için numaralı koltuklar simdiden satılacaktır: Dört bayram gününde seans-

Telef OıJl: '10868 _______ , l ~l.ar-sa•a•t •l•l •d•e •b•aş•lı•y•ac•a•k•tr.r . .,,, 

CHARLES BOYER - İRENE DOUNN 
Tekrar Tekrar görülecek muhteşem bir film 

Radyo Programımızı b ugiin 
Beşinci Sayfamızda bulacaksınız. 

Daima heyecanlı, hareke 
ve Gangster filmleri göste 

melde meşhur olan 
,. ____________________ ~,! 

Şermin saadetten serhoştu. Bir söz söylemeden 
başını kocasının göğsune dayayarak gözlerini ka
padı. Saatle: in geçmemesini, o saniyenin ~bedi
lC'şmesini ibiıyordu. Nejad nekadar zaman oyle~e 
kaldığının faıkmfü: olamadı. Dışardarı gelen bır 
ayak sesi onu başım kaldmnafra mecbur edince 
adeta sersem gibiydi. 

- Sen misin He.tice? 
- Evet efendim .. bir şeye lüzumunuz var mı? 
- Hayır, haycli git yat, kapıyı ben kapatırım. 
Şern!in kocı:smm sakin sesıyle sükılnuet bularak 

tekrar ba~ını onun omuzuna bıraktı ve böylece 
rıihayctsıi dakikalar geçti. 

-- Vakit gı:ç old!l Şermin. 
Genç kadın birdenbire gelen bir çekingenlikle 

nmJldandı. 

- Evet... Haydi içeriye girelim Nejad. . . 
Bur.u scyliyerck yerinden fırlamış ve ıçerıye 

kacmak fatemı~ti amma kocası kolundan tutarak 
ınanı oldu. Bt:rc::berce sofaya girdiler. Ncj:ıd de
rpır kap1yı ka!ıayarak sürmesini çektikten s:ınra 
Şcrmine aöndu. 
Dudaklarındaki tebessüm birdenbire kaybolmuş

tu. Gözleri < rt .k parlamıyor, karmakarışık bısle:rin 
altında karısına bakıyordu. Kapadığı dcmirk::ıpı, 
cevirdiği c:.mılıt:ır V(> kocaman sofanm ort<-ısmua 
duran bu ıııre>cik çocuk birdenbire gozi.inde baş
ka bir mana aJmı~tı: Nejad o dakikada, kendisıne 
emniyet ~tmiş olan masum bir kadını tuzağa dü
şi.ırcrek bunıyJ gı>tirmekle büyük bir alçaldık 
ctnıis olduğunu arJadı ... 

'I aslarını bire!' birer koyarak yüksc!+tiği inti
kam. ahides·nin, ani bir şekilde yıkılarak ayak
lanıım dibıne serildiğini hissetmişti. 

• 

'l'EFRİKA No. 22 

Bu duygusı1de mücadele etmek, kendisini sa: ktza yaklaşmak, onu teshir etmek, onu scviyor
:-an bu gulunç zaafa mukavemet etmek içm kel!dı muş g!.bi görı.ınerek kalbini almak ... lşte yaptığı 
k\.·ndısıııe: . bunlardı... . . . .. . • 

- Sakin olcıca<ırm ... Sakin olacağım ... dıye tek- Ge-. gelen bU vıcdan azabı nıçm? B:ıtun bu plan 
rarlryordu. Bu a~talca zaafa mağlup .. olmamalı· c;oğukkanlılıkla ve ölçüp l;>içerek tasarlanmış 
yım · o -çe aılesi en büyük azaplara mustelıcıktır- değil miy<li? 'lam zafer gecesı bu manasız duygu-
hı.r .. ~ Onlara C.P.1a1arını vermeliyim ... O bana ken-, Jarrn sebebi ne.? . . _ .. 
disini istiyerek verdi.. Benimdir o... Aptal, nı> Bütün bu ~usuncel:rme ragmen, kalbını scıran 
bekliyorsun? O senmdir. heyecaıu tpskın etmege m uvaffak olamıyordu. 
Kapıya· dayc.nm ~. hareketsiz duruyordu. ~"'rmin Eserinin üıedne kapanan bu ağır dem1rkap1, kf'~
bi.ıyi.i.k bir ıtimaa ve emıuyetle gözlerini ona kal- di üzerine orti.ıJer. hapishane kapısına pek ben~1-
dırdı. Guya, clltı.rı, hiç şüphe bile etmedi~i kiTJ, yor . onu hatırla~o~du. Ancak b u_ defa bakım 
ve rıefrP.tindrn değil, aşk ve hırsından kaçmeık mevkiinde kendiSJ ıdı. Tam son dakıkada zaafa mı 
isteyormuş gı~i yavaşça: düşecekti? . 

- Ben vukarı çıkıyorum ... dedi. Ani bir kararla koşa koşa merdıvenlen tırma-
0 cevap vnnıcdi bir hareket yapmadr ve bir narak Şerro.inin bulunduğu odanın kapısını şıd

sanive ~ere<ldüt1en sonra Şermin arbsmı döne- detle ach. tekrar arkasından kapadı. 
rek koşa koşa n:e>rdivenleri çıktı. Genç kadrn tuvalet masasının karşısında ayakta 

Nejad .iendıc:ine hakim olmak istiycrek onun durmuş. NeJf!dm kendisine hediye ettiği fildı~ı 
arkasIPdan bakıvordu . Bir iki dakikadm1bPri tuvalet takınunı mu ayen e ediyordu . Kapının .şid
varlti{ını ~ar:.n ~·e bütün planlarını ıltüst etmek delle açılıp ! aranmasından korktu ve bir rüya
ist iy"n <•cip cttyL1U ile mücadele ediyorcltı. F::ıkat dan uyr.myormuş gibı bağırdı: 
keııdisı bir <W<br.beri ne derece merbrımets!z~e -- Nej.ıd! 
hareket etmı se ~ımdi vicdanı da o ka lq.,. mcrhöı- N€jad bir "d1m ilerlemeden huşunetle sordu : 
metsizce ondan intikam alıyordu: l\l~id faas1z b1r - Benden korkuyorsun dci?il mi? 

Sah•p ve Ncınyaı MtıdttrO: (i;mıa ll.ZJl.AN 
Gucıecililr • e NeariY• T T.L.S. ·TAN M.atbau 

Şermin !uzardı . .. 
- Hayır, r.eoen korkayım? Bana o ka~ar bu

yük bir nezaket ve şefkatle muamel~ ed_ıyorsun 1

1 

ki senden hor kınam~. imkan. Y?k ... Senı sevıyorum, 
senin de beni se\ioıgıne emınım. 

Genç adam aynı haşin sesle bağırdı: 
- O halde biraz evvel bana neden o kadar ha

şiyetle bakim:' 
Şermin ~oca~ına doğru bir iki adım afü. 
- Eğer korkuyormuş gibi görünmüşsem bu nu 

bilmiyerek ~ <ıpnıışım demektir. ~e;ı.den _rı~s:ı .. kor 
kabilirim NE.jadı Yalnız .. aşk bızım onmnuzd_e 
'<> "kadar veni, o kadar meçhul ve .., kadar barı· 
kulade bir ufuk açıyor ki benim gibi kü~ük bir 
krzır. bu ufka bakarken sarsılmamasına imkan 
yok ... Benim bir kaç ay evvele kadar bir M<"uk 
kadar saf ve tecrtibesi:t olduğumu unutma Nejad• 

"Küçiik bir kız ..... Nejad bu kelimeleri hır ak~ı 
sada J:(ibi tekrar ediyordu: Şermin onun tepedeı 
trrnağa kadar tıtrediğini farkederek ona yaklaştı. 
deri~ bir askla onun yüzüne bakank kollarım 
onun boynuna doladı yüzünü yaklaştırd: 

- Nejad, bu gün nikah memurunu n karşrsmd;ı 
birbirimize kar~ı bir takım vaidler yaptTk: fakat 
~en kalbimin E'n derin köşesinde bunlardan başka 
birçok .şeyler icm yemin ettim sevgilim . . Senı 

AL KAZAR 
SİNEM:ASI 

Bayram şerefine Bug9 
Matinelerden iti.baret! 

CANAVAR 

ADA M 

cağım. PETER LORRE Mr. miit 
mesud e:tmek içın ellinden gelen her şeyi yapa· ı l\J01 

Bu sözlere Nejadın daha fazla tahammül etme- nun en son eseri ola~ Ba 
sine imkan yok1u Kendisine bu derece sonsuz 1 hiş bir Gangster filrtı1 · 

1 
bir sevgi ve emniyetle gelen bu saf ve temız tan başa Harekct .. J)elışet 
kızı sevmediı:rı hald€" onunla evlenmek ne fena S .. t filfl'li 
bir hareketti! Ne büyük şenaatti! 

1
, erguzeş -

4
--

( Arkası var) . . 
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Tobruk Yolunda Hava Ostünlüğii Atinada Türkiye Askeri Y azlyet 

Y rd B• D (Başı ı incideJ (Baoı 1 ineideJ Lehine Tezahürat rBaşı • ıncide a pu a 1 r ram kilometre dahilinde kAin büyük pazar glhıü Thomes halicmden re sebep veren bir eser nevecım 
deniz ve hava üssü Tobruk'dan geçerken, tayyare, motörden ha· Atina, '1 (A. A.) -Atma ajan- bu zat, müdafaa stratejisini lngil· 

..,..,.: ~ Si.nanoğlıı _ geçmektedir. Banlia ile Tobruk •l olan bir sakatlık yüzünden, sı bil~~riyor: tere için ~egi.ne harp usulü ola· a,oo Proıram 

k ta kt K if k 11 le d ı h d · lam Turkıvenm Cümhuriyet bayramı müddet idame edilen bir müdafaa S.18 Müz.ik (Fi.) 

Saati 
19,15 Çocuk 

Milzfti Dezıiz ~ JiOi idi. Va-ı•ekarte"aine oytıaml§lar. Yenilen arasındaki mıntakada hiç bir ltal düşmüş ve Johnson Any para§iıt- _Bü~un. At~a linemalarında rak ileri ıurmüf; zaferin uzun a.oa Haberler 

par bil denüdn üstünde, - Kimmiı yenilen?? yan 1 sı yo ur. eş 0 an- a ga enıze at ıştır. senliklerine ait aktüalie filmi . . 8,45 Yemek 
,...._ 'nin o kendine mahsus bay- - Piresco. Fakat Piresco bu mız, bütün bu mınt~kayı kapl~- Derhal yapılan ara~tırmalar gösterilmekte ve bu film halkın muharebes.nın muvaff~kı~tın- Listesi ~::!~ ~~::: 
·~ gec~ birinin içine bükme razı değildi. Niyazi onun maktadır. 'I'.~bruk m~dafaa~a;ı. ~~ hiçbir netice vermemiştir. M.is.s hevecanlı tezahürlerine vesile teş den çıkacagı noktası ıtzermde .,. 
~ştı. f ııarhoşluğu.ndan istifade ederek ki hattan murekkeptır. Harıcı mu 1 Johnson 32 yuında idi kıİ etmektedir. Halk Reisicüm- lsrar etmiş, durmuştu. Filvak.ki 12,30 Program 20.l

5 ~-=si 
& dafaa hattı kırk kilometre kadar -r-- • hur İsmet İnönünü ve' ...... ıı Türk harbin ilanı anında Ingiliz erkilnı 12,33 Türküler 

U. seui&likte bir Jaaykırma ldğıt düzmüş. Onun için, dünya uzunlukta bir kavis şeklindedir. Miss Joım.on on sene evvel ....... 12 50 Haberler 20,45 Şarkılar 

~.._ haykıran ikincı" kapuıııdı. bir araya gelse benden vaz geç- "M th" t · d kull lm b" askerlerini hararetle alkı$lamak- harbiye_ si . Hart nazariyel_erlnin 13·, .... C!a•kılar 21,10 Konuc:ma ~ Dahili müdafaa hattı ise 17 'kilo- 0 ıpın e anı ış ır k ~ .,., _. .. 

~asına girerken, az ötıecie miyecekmi§. metre uzunluğundadır. tayyare satın alarak bu mini mini tadır. ıymetine manıyordu. Hat.ta Fran 11,20 Ork•tra 21,21 Saz 
• 1 ___ 1__ • inde 1 s ., I Mlhv- sız erkaru harbiyesinin muharebe ı + 21,45 Riyaseti 
Aal~ ıç uzanm ' - onra. .• hakiki muharebe tanltlan, kaya- rihinın büyük kitabına yazmış- talya ere ILuı .... _ ·· - So b la d .. ka ı planları bıle, az çok, Hart nazari- 18,00 Proıram Cümhur bandosu 

~~g ... uU gormüştu. - nrası en ara rm a~ - İngiliz zırhlı otomobilleri ile tayyare ile Avusturalyaya uçmuş yelerınden ılham alan esaslara gö 18,03 Oda müzili 22,30 Haberler 
.._c.avallı Niyazi Gören, rıe deJ Çlp salona girdim. Onlann ne lık c;Olde Tobruk yakınlannda ha- tır. Avusturalyadan avdetmde ScrdJk Kalıyor re hazırlanmıştı. General Game-118,30 Konutına 22,45 Cazbımt 
...., ne de girgin bir adamdı! yaptıklarını bilmeyorum. rekcket halinde bulunmaktadır. Londralılar bu 22 yaşındaki genç . . lin, Almanya ile muharebeıun, 18,45 Çocuk 23,25 KallUUI 
llemen kaptanla vapurun ko- - Pek il8, verdiğiniz malu- İtalyanların, Tobhık'a yeniden kızı heyecanlı tezahürat ile karşı- (0.•ı ı ıncule ı Lehistanın işgalinden ve hatta 
~ OD1ardaa evvel cued.i mattan dolayı size teşekkürler takviye kıtaatı gönderdikleri ıı:an lamışlardı. Geçtiği sokaklarda faşist .. t~lyamn esas ~tlele~~in Rusyanın bitaraf kalacağı kati- lnniltereye Y arclun 
~ olan yolcu kalabalığını ederiz. Haydi rahatınıza bakm. ııedilmektedir .,, seyrüsefer inkıtaa uğramakta idi. her turlu ahval ve ıeraıt dahılin- I 2• 

kla t lar d hal t -~~ ,..__ · hayırh olswı. 79°3 ele Am J hnson Ati · · · de hadiselerin bü-1\klügu-- ile mü· yetle ~hakkuk ettikten sonra da, . ra ••• ı · ·d 
ya ş ı ' er w.a- ~-çnız Müdafaa vtısıtman <> Y 0 anu,gı . • Jh"' k "tt"h asgarı 3 - 4 sene devam edeceği • ....,. ıaca eJ 

batlad lar. Katil, mUak- geçerek Nevyorka gitmiştı. Uç tenasıp ~ tarzı are et 1 • 1 az zehab k 1_,.,., reisinin haiz olduğu bütün otorı-
~ gemide idi; çünJni gemi * * anavatatul.a topla.nmıf / sene sonra IAndra ·Kap ve donü edeceklenne tamarnile kanı bu- ına apı ..... ~~ j teyi kullanarak memleketinin is-

en henüz yüz yirmi mil p iresco bptanm emri ile şü seferini başardı. lunduğunu beyan etmiştir. Har'ın h_arp nazariyeleri han- tikbali en kat't surette Nazizme 
ta bulunuyordu. hemen hapse atıldı. Ayni ajansın diplomatik mu- Bu harbin ba§Jangıcmdanberi Almtın ifçUreine Kander rıcatinden sonra tama- ve Faşizme karp girifil~ muca-

'l!o b d l:'L lı harriri ise şunları yazıvor: sa muharebelerinde ve Flander •&kat, acaba aranuı.da olan bu Ertesi sabah genç ır euAan . ., . • askeri tayyareleri fabrikalanlan oodedikn letikbal . . deleye bağh bulundUjUnu söyle-
~ kimdi?? Tabii katil hemen olan üçüncü kaptan, kumandana . (Bardıa.nı.n s~.ut~ Şımali Af. hava meydanlarına getirip gö- Nevyork, 7 (A.A.) _ Alman fş ~c~tmden. 80IU'a tamamıyle 1 mittir. Reisi cümhur Amerikan 
lın!Unamadı • fiiphenin kımın altr birtakım ifşalarda bulun- rika ~~~ının .... ~ırıncıl sGafha~ın~ ~a türmekte idi. Cephesi Şefi Doktor Robert Ley. ülas etmıştir. O zam.an ln- siyasetinin üç prensip ile tarif e-
~ ' ı+,, ld.i · ciu. pama a ~~· .-areıa . r.~ıanmın Bıı münasebetle hava kuvvetleri Alman işçilerine harbin müşkül vermek ve stratejik esaslarda cıd- dilebileceiiJıi kaydetmiftir. 
~ldı. ~ ao:':ı,J! Bu da delikanlı, Kiriya Kaliko- ~~çe~~~ltuldte ~ınrldı :stıla25e0tmoeoko nin tayyarecileri birçok fırsatlar- anlannda Sabretmesini bildikleri di reformlar yapmak liızu- 1 - Milli müdafaa1 

ıı..._~--. ' • ,_,_ b'-· sıkı fıkı imış· . Bu sa- ıçm şı e mış ? uçu . . · la kendisine karşı duydukları takdirde, kapitalist demokrasiler munu duydu ve hıç tereddüde 2- Diktatörlerle mücacl• ha· L..._~ nun o ,ece, ekfamdan P- u- _ lef olmuşı ya esır edılmı~. Bu 1 . . 
""ll'l maktulle birlikte içip içip balı erkenden kamarasma ugra- , kişilik kuvvetin üçt biri ya te- hayranlığı izhar etmekte idıler. n:ıaitlup ol~n~a, k~ndilertne tah- düşmeden Almanların harp me- linde bulunan milletlere Umı bır 
.. tıt oynadıklarmı, oynarken dığı zaman, geceden ÇIJ{arıp bir kıtalar Graziani'nin ebirinci taar- Ingilterenin onu şahsında en ce- sıs edılen ıstı~b~lın p~rlak ola- tatlarını uzun uzadıya tetkik e- yardun~ bulunmak, . 
da h · ı ı ık tt ğ bluzunun yen· de ' t d lan d b k cağını vadetmıştır. İşçıler 0 za- derek ve Fransa muharebe~en·nm· 3 - Hıtler ve MussoUn.._ kar-" ayli snirli olduklarını soy e- en.ara .a ı ı . m ruz :Win seçtig-i en güzide kuvvet sur va an aş n an ırını ay- ih 1 k 1 akl • ·~-" kı 1 k b k -:ı be . 1 man · tiyar ı maaşı a ac ar. t .. bel .. d h b k + .. -ı.. ., sarilı ve kat'l surette cephe al-ıOrlardı. hafif bır rmw e e, ır an leri teşkil ediyordu. tmış o uyor. alı akl .. ı· ecru erını e esa a a...,......., y• 

. 1 k N 1 daha az ç şac ar, ucret ı me- b .. b .. .. . b. h .. ini 1 mak ite '8u şüpheyi Atinah Kiriya Ka- ekesi görmüş, ~tina ı. adm, i- Şimdi Grazianiyi, verdiği ayi- zuniyetlerden istifade edecekler us utun yenı ır ap strateJıs ~erika hiç bir zaman clikta-
ır.:;:·ın. çok dikkate ~ay.m yazıyi pek eskidenb~~ tanırmış: attan ziyade, vasi mikyasta tak- ruk üzerine yaptığı bir hava akı- vebildahkal iydii.meBskenlertdle ydaolaşıy8: meii!ayn:n:~::~J:i ilk defa olarak törlerin _tahmil ;ttiği bir svlhu ka 

· kuVTetlendirdi. Salx>da Galıôa pek sıkı munasebetlf'rı viye kıtaatı ile levazım tedarik nı esnasında Bahriyenin tayyare ece er r. u vaa er yı bul etmıyecektır 
~ delikanWarla dolu olan olduğu zamanları da varmtş. Ni- edebilmek imkanından mahrum dafi bataryalan iki düşman tay- siyle "Nevyork Times,, f6yle yaz- Sidi Barrani'de İtalyan kuvvet-, . ---··-· --
btt pk, bu göwtıeıişlt bdm, Bo- yazinin şimdi l\lssırlı artic;te gö- kalmnsı endişeye düşürmektedir. yaresini düşürmüşlardir. ma~tadır: "~tiya~lıyan ~ilere !erine karşı yapılan taarruzda tat- Ticaret Heyeti P~e 
~. daha ~ar IstMı- nül -voerdiğini, Piresco ıle olan İtalyan radyosu, İtalyanm vazi- In~~lterede ~nr nesılden~n maaş bik edildi ve umulduğundan çok Budapeşte, ı (A.A.) - Macar 
~dan hareket eder etmez, za- -ldşmelerini biliyormuş. yetınin takviye edilmis bulundu- Bir yelkenlide esir ~ek~r .. 1918 mu~~- daha yüksek neticeler verdi. Bir ajansı bildiriyor: 

::r- • sındenben İngıltere ahalısının . .. .. 
~maktulün peşine düştüğünü Kaptan bunun üzerine Pire~co ğunu bildirmiş ve müdafaa vası- Edilen Jtalyanlar yans eski evlerden yeni binalara ayı doldurmayan hır zaman zar-ı Turk - Macar muzakerelem1de 
~ &üçiik deliller ile anlatı- yu çıkartıp Kalikopisi hapse at- talarının ~imdi anavatanda top- taş~ıştır. Amerika'da ise bü- fında M11ır veBingazi hudutla- bulunmak ümre, Türkiye Harı-
hfdu. Sebep: tabii kadın. Va- tırdı. lanmış olduğunu ilave etmiştir. İskenderiye, 7 (A. A.) - Noel tün memlekete şamil bir içtimai rında elde edilen muvaffak!yetler clye Vekileti ticaret ve iktısat 
~ Patmm eıik kwuıık, ..- .. ll' Bu sözler, 1talyanlann Akdenizin günü Bardia yakınlarında İtal- em.niyet sistemi tatbik edilmek- Almanların Dwıkerkue muzaUe- umum müdürü Bedri Tahir Şa-
"!-a bir Mmda erti8t v.uGl. Ben .ötesindeki müstemlekelerini feda yanlar tarafından esir edilen bir tedir . ., riyetile mukayese edilecek dere- man'ın riyasetindeki Türk heve-
\ bu kızın yaz Nili gibi baygın peki, asıl katil kimm\ş' etmeyi göze aldıklarını göster- İngiliz çavuşu ile sekiz er, 100 - cededir; hatta burada ltalyan or- ti Ankaradan pazartesi sabahı 

!erine dikkat etm~ mektedir.,, kadar İtalyan askeri ile beraber Harp lktısacllya+. dularının uğradığı hezimetin Budapeşteye varmışhr. 
- Ne bileyim yahu! Aşağıda Londra askeri mahfillerine ge- "Zingarellaı, adındaki küçük bir maddi neticeleri göz önüne aJı- j 

+ + sokakta bir gürültudür koptu ... 'len Malumata göte, Mısır ve Bin yelkenli ile Tobruk'a nakledilir- Tedbirleri nırsa, Sidi Barrani ve &rdia 

T _..._.. '--tna... PJ ak "d lde edil t l :..ı.-_ ken, cüretkiırane bir hareketle ana ~--.. - am 11-eseo -Sokakta mı, vapurda sok - gazı e e en ta yan es.ı..nc::- il . d -· ı· . 1 "dek" (Ba 1 . "d ) Dunkerkue'l gölgede bll'aktı bile 
okiujwıa bükmedile- ta?! Ne güriiltüsü? rlnin mecmuu 770ıı000 tahmin e- ro erı egış ırmış er ve gemı 1 şı ıncı e A denilebilir. Şimali Afrikada ma-

.r.,; da, ık li b " . f 1 d"l kted" B "L • •ta 15 tayfa ile beraber, 115 kişiye ha .. lka tevzi. e.tmek üzere teşkilat rec: .. l Gr ... ; ..... Pnın· kumandası aJ-fııı.."" sıra . çarp çene ın _Klakson gürültüsü. Şo ör er . ı me . _ır. u ral\.ama. zayıa. ...,.,.,.)(, lan İt 1 1 . + ..... ;a_ r- -~ 
:t11.+• Fakiha n- .ıı..~-t la dili G nl ordusu ~o ayan an esır e .... ~ vucude getirır. dak" rd . d ,... - ~ __. k18k9onlan ile hant geceleri sa- ı ve e rse, razıa • ler, yelkenliyi Sollum'a getirmiş- lştE\ Başvekilimlzin izah buyur- tın ~ ı o unun umumı mevcu u 
'-ıtinistinin uk '* bul.1J."1p im- baha kadar şakalaşmazlar mı? .. nun üçte birini kaybettiği anla~l- lerdir. Hadise bir Avustralya duldan tedbirler de bu prensip ~gı ~arı 3~,000 kadar tah
~tuklannUD, lılmria Jmm -- Işte 0 gürültü. Insan için uyu- maktadır. Ayni ~illerin kana- m.uhribiniıa suvarisi ta.rafından dahilinde harp ildısadiyatının mın ed~tedir · 

r.-•·mı ... ;·" te iltifat ettijindm, 1111&ktu- mak ümk.. .. ., Uyandım git- atine «fJre, son hadıseler yalnız dün ifşa edilmiştir. 20 İlkkanun devlete yüklediği yeni vazifeleri Gruıant. daha ilk çal'ptsmalar-
iki defa arblannda köıel•re m un mu. İtalyanın itibar ve nüfuzuna ağır gecesi, Zinaarella'nın yolu üzerj~ göstennektedlr. Hükumet şimd~- da ~u ordudan. 50 - 60 kişi. kay-

lenip onlan ~ ti. bit" darbe indirmekle kalmıyac:ıak ne çıkan Avustralya muhribi İtal ye kadar Meclls~n a~ı~ sallJ~ı- bettı. Bunu takıp eden ikıncı dar-
tti. Bunu w.par1111 kcmıae- fakat ayni zamanda Şarki Afrika yan gemisini görür görmez ihtar yetlerle bu vazifel~rın ifası ıçın bede ise Italyan zayiatının ye-

tl de teyit etti. Jhet, o da bir l'ununis+an Harbi a~ki askeri vaziy~tte de _maddt a- mahiyetinde bir kuru sıkı endaht Iazım gelen teşkilatı kurmaya kunu, 94,000 bine cıktı. Demek 
leta görmiiftü. kısler husule getırecektır. Gene- b .. . 1tal başlamıştır. Onun muvaf!akıye- 1 ki b" 1 k b- f li . 

Kaptan hem• Ddnci meJrlnia- (Bap ı ineide) ral Wavell 'Ordusunun manevra yap~~ş, unun uzcrme yan tini ltolaylaştırmak her vatanda· 0 uyar . ır ay 1 arp ~a yetı, 
... kabT ı· b" k t d ha .. ...._ • ..+ gemısı ~urmuşt~r. Bu. ~snada top fU1 en büyük milll borcudur. Graziani ordusunun yansıns ya· OLUM ıı. çağırttı. Fakat ~ı, m tlmaltnl nazan dikkate alarak ı ıye 1 ır a a -~ır. sesini tşıten sekız İngılız, İtalyan kın Jamıını mahvetmek gibi bir 
lııİUmbasında bir av.rya yüziin- kuvvetli surette tahkim ettikleri l talgan tebliği lann bulunduğu ambar ve ka- Fransız Kabinesinde netice vermiştir. Merhum mÜfİr Abdullall ~ 

n o gece makme dairesinden Lfbrq müstahkem mevkii karşı- mara kapılarını sımsıkı kapanu!- Fakat İngilizlerin bu muvaffa- mahdumu lhsan Atçı ve Mediha 
sında bulunacaklardır. Bıı mev- ı rd B SUTetl yüzde f l l At mın k l Bank mufet-ç çıkmamıştı. Bunu ~yetin- zi., dikenli tel örgüleri ile mah- İtalyada bir mahal, 7 (A. A. )- 8 ır. ~ . e n az a • {Baııı 1 incide) kıyeti yalnız Mısır müdafaasmı ~ m, 1 ası 

O zaman kaptan. komıser ve d·.-ur. Her ileri hareketle Yu- Ordu Umumi karargahının 214 Mtalyh~ esır edı~~ bultaunliuyotr~lu. Aynt mahfiller tıelınm ıstifası katt ~larak sağlanıla..+• ..... •k ve tişişı RAbdu~manti Abty~nll! kka.rdt be-i u.... lı t bı·-·. u np suvarısının ma ı J e 1 . . b"rlt .. • •• ıı._ı.. "' ..... ,_ , oma seıare ırıncı a 
nanlılar, İtalyanlara karşı çok a- numara e ıgı. İtalyan gemisi, muhribi atkip e- mese esmm 1 aç ~n mu.u ... - Trablus'taki İtalyan ordusunu Haydar Görk'ün refikası bayan 

JEllDicilerle ispat edebiliyor- leyhtar hub.man dağ kabileleri Bardiada henüz muka~emet et derek Sollum'a llelınistir. tngiliz / ta kalacağı fikrindedırter. mağlup etmekten ibaret kalmı- RUKiYE GORK 
~·mR,.,. zabitleri (aralannda bea de mı.ntakasllla yaklaşmaktadır. Bu me~te. o~~n- son mev~_ıler .. a~.ın askerleri, ltalyanlann kendilerini Yeni Amerika Sefiri racaktı. Mısırm garbmden Sü- mfiptell olduğu hastalıktan kur-

;) Rmrıan,.Iınm işgal kabileler halkı, çok cengaverdir beşıncı gunu ~k~~mı d~şınuştur: lesir etmelerinden son derece se- Vichy, 7 (A.A.) _ Amerika veyş kaulına tarp gelmesi mel- tarılamıyat'ak Yakacıkta vefat et 
tiği 8 numaralı kamaraya fildi- ve İtalyanların cenahlarını ve ar- ~ta1arımız yınnı beş ~denben vindiklerini. ve geminin Bardia- Birleşik devletlerinin Fransadakt huz tehlikeyi tamamile bertaraf miş ve dün defnedilm~ştir 
• Ba§kamarot kapryı açtı. içe~ ~·iz'aç i~ y~lnız fu-sat ve yüksek ~ret sahifeleri yamıı.- dan hareketi;"~ evvel ~ört I~~- 1 yeni büyükelçisi Amiral Leahy, eden Orta Şark Ingiliz kararga- Allah rahmet eylesın 

~ Piresco, esvaplan ile olduğu eslıha beklem~ ıar ve düşmana pek ağır zayiat yan generalının bu sekız Ingilız dün öğleden sonra hariciye na· /m b d dikk 
lbi yatağma nzanmıı uyuyor- Aolonyfı verdirmişlerdir. Malzeme, insan, neferini görmek üzere gemiye gel . ,. . . • un an s~nra . al nazarını İRTİHAL 
tu_ ltahire, '1 (A.A.) - İngiliz Ha- ölü, yaralı ve kayıp itibariyle za- mit olduklarım beyan etm.lşler- zınkBnd. ~~?1t. ı tzıyaret. etmb~ş !Sudan cephesme çevırecek ve l!a-

nvvetıerinfn tel>URi yıa· tımız a>1o.-1 .... DümYUllTnn Tob- dir. ve e ısme ı ıma namesınm ır lbeşistandaki İtalyan kuvvvetleri- Istanbul meb'usu Abidin Da-
Onu o halde, 8yle gtyimH but- ft : a&A~. ır---- suretini tevdi eylemi§tir. ııi tazyika başlıyacaktır. venn annesi Bayan .i\avan Daver 
~ tab'dkııt baknnmdnn faydalı Arnavut!Wtta .A~lo~ya t_ek.rar d;;.,. ..... ı.-1 e+-ı..+ı... Cenazesı· lft.. 'bombaıdrman edilmiştır. Bınala- ..u .u~ ~---
~· ~ • lıa_! de, t_iiph~ ra limandaki depolara bombalar yannki pefl'Dlbe 'ıünü Mat on 

'de"::::!tt.endiN• Itır cielil tepi! ~::.ş~:~~!aJ~a1::si ~~: "'ı Q L~... Bin ölüm ve atef dünyasından gelen ilk elçi 
11 

• ~':a:y'!':~. ao:::ı~a:-~0~! 
n_l'üat nerede! Mazımn, difleri ~rilhnüş, bir İngiliz tayyaresi Torpillerin Cehenneme çevirdiği lmda Sütel apartımuundan kal· 
~tırnaklan ile kendini müda- üssüne dönmemiştir. Bom.baların Kasırgalar kopardığı okyanuslarda dınlarak namazı ötleyin Beyazıt 

~ediyordu. Yeni mevziler alındı y • • K ı ı camisinde kılındıktan &onıa, 
kaptan kendtstne IOl'd11: Londra, 7 (A.A.) - Buraya ge- uz en a e er Edirnekapldaki Şehitlije defne-
- Geceyi nerede ft namı ge- len son haberler, Yunanlıların dilecektir. 
~iz? cephenin her üç bölgesinde de C Q N V O Y 1 Merhume, htısnfl tab!att, ma· 
- Mtıuıl Gkm'le kAlal OJDa- yeni mevziler işgal. ettiklerini bil nevi kıymetleri ve birçok mezi-

..... dirmektedir. Resmı Yunan teb- CLIYB BROOK - JOHN CLEMENTS 
üline göre dünkü muharebeler Ü yetleriyle kendisini herkeBe sev-

- içtiniz mT ..,...nda Yemden 219 İtalyan e- • T RKÇ E • dirmiş, muhitinin hürmetini ka-
- Pek a bir ff!Y· 11r eıtilmtftir. Yeni Yunan ilerle- wanmq, eski tabirle bir hanım-
~ BtrbtıilDılm 118 ftktt q- mlli, bilhassa sahil bölgesile Kli- Me\lzaonu hakikatten.. Heyecanını harpten.. Ateşini sonsuz efendi idi. Türk matbuatına, aziz 

f .ura etrafındaki arazide vuku bir aşktan - Azametini zaferden alan Haftaların - Senelerin arkadaşımız Abidin Daver gihf, 
- Gece ,.._ bulm'llftur. Bu havalide bir çok eıı büyük harp ve aşk filmi. 30 senedir her branşta hizmet et· 
- B --.. Mr n elmldı köyler qgal edilmif ve hiç bir _.,- L A L E miş güzide bir evlad da armağan 
~ Btr _ obmdr =!~yan ıaamızu kayde- Adet LITahls Lira Bugün de etmişe. tirbı. h·ı........- _ .. _-6, 
Pbwsc:;.. çabrbkh. E'1- Beand harp tebliğleri ı zooo = zeee- ena -..u ona nuıruıı:"Wer 
~ bil .,_. Mlllrh artisti Atına. '1 (A.A.) _ Ordu Baş- 1 1000 = 3000- İlive: En son gelen Türkçe Paramunt dünya haberleri dilerken muhterem arkadaşunı· 
~ tamandanlığ:inm 72 numaralı ı 7SO == 1100_ Bayramda her gün saat 11 de matine zın ve kederli ailesinin elfmle-

~ ::- t.Ju aba kar 79- teb~ btlf kollan ve topçu : ::: = ::::= 
-1:.e&, \, !uliyeti olmU§tur. 31 ıoo = ssoo-
- Ddncl ' lrıılwt .. ?.; Rom-da bfr :ahal, T (A.A.) _ IO SO == toOO-
..._ !İqır, 214 numaralı harp tebliği: 181 ZO = ••"-
,__ Jıt mnnw, sld birlltte ko- Yunan cephesinde tarafumz-
~ &6renler ftl'. elan yapılan muvaffakıyetli bir 

- Al. buyurun, kaptan; onu baskın neticesinde mühim bir 
arayan ),epdiıa mevzi zaptedihniştir. Düşman ta-

- Oyıe de ola, bir kimseden rafmdan tıerkedilen otomatik si-
i{;'Nlllaılınh var mıt Wılar ve .. ceph8?-e elimize geç-

- Evet ..u.tfr. Musaıt bır tarzda cereyan 
~ • eden bir keşif kolu muharebesi 

'-'\ da~ beklemnlyordtı. Kap- esııasuıda bir kaç esir alınmıştır. 
'-t ,J'U'U'lert de irkitcfiler. Ge- Dü§D18D tayyareleri üslerimizden 
-..~ıtlerl IJU;~fl•?Yle baygın hirine .hücum et~i!:le;dir Bir 
~. Mısır guzelıpi 10rguya ı Blenheım, tayyar~ dafi batarya- Türki,e iş Bank8!1118 

... 

-~ gibi Wiler. 'lan tarafından diişürjilmüştür. 
...... Sôyle,lnl. Hadi, çallak! Dobtsmakt.a olan av tavvarPl"'ri· 

h.. ...... katil Bay Piresco olacak. ml8den mürekkep bir te§ekkül 
~Yansı Pire1co ile Niyazı d~ tayyareleriyle ~ü:a~el~ 
~ Çl'karlaılken kendilerine ye f(lflşerek bunlardan ucunu du 
~l\'en başında rastladım. Ba- r;ürmüştür. Di~r bir te.şekkülü-

yalım para biriktirmiş olmaz. llJ1Iİ ,. 
manda talilnlzi de denemiş olummm. 

tUbaf §eyler söylediler. m~ ha.a _'8rlh. lab~md .. fenalhıged~ına 
'-Ne ded'l ., ra"' .... en mu un ır uşman e-
...._ • 1 er· fini bombadıman etmiştir. Tayya 

1kiai beni paylaşamayınca relerimiziıı hepai dönmüştür. 

'9 ....................... mrı._,.. ........ ., rinJ paylqırız. 
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IMARMARAI da Bayram Şerefine: 
İstisnasız bütün milletleri, kadın er kek bütün insanlan hayran etmi§, 
dünyanın her yerinde aylarca milyonlarca insanlar tarafından işitilmemiş 

izdihamlarla seyredilmiş olan 

DÜNYANIN EN BOYOK FiLMi 

BALALAYKI 
Sinema mucizesine lstanbul halkını iftiharla davet ede 

t--____ A_vn_ea_:_M_l_K_E_Y __ M_A_v_.s __ J u R NAL 

lı ....___ 1 İzdihama meydan vermemek irin 1 den itibaren devamb matineler. l · 
.._-~~~~-~--~·-----------'~ 
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SU AKARKEN KÜPÜNÜ DOL D UR 

• 
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Neden Bu Kadar Ucu z 
sorgularına Cevabımız : 

rimeJ erinin Otomatik bir surette hazrrlanan ÇAPAMARKA çorbalık komp 
temin ettiği kolaylığı, kazandırdığı vakti, ayni zamanda nefaseti 
kudretini muhterem vatandaşlara tanıtmak maksadile ktırsız satıl 

ve kalori 
dığx içindir. 

Büyük bakkaliye mağazalarında bulunur. , . 

TiMOFUJ ' 
11ğır etile (Abdest Bozan) dediğimiz barsak kurtlannnı devasıdır. BunJar 

yapılmış pastırma ve sacukları yiyenJerde hasıl olur. Uzunlu 
metreden on metreye kadar olur ki bir çok tehlikeli hastalıklara 
T 1 M O F U J bu kurtların eo birinci devasıdır. Sıhhat V 

kları dört 
yol aı;ar. 

eldletinin 
müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. Reçete ile satılır. 

~ .............................. E. 
Belediye Sular İdaresinden : 
1 - İdaremizce kapalı zarfla eksiltme ile tahta, lata ve kadron olmak 

'llzere 35,90 metre mikap kereste satın alınacaktır. 
2 - Eksiltme 19/1/941 Pazartesi giinü saat 14 de Taksim'de Sıraııer

'l'ilerdeki idare merkezinde yapılacaktır. 
3 - Eksiltmeye girmek istiyenler idare merkezinde levazrm servisine 

müracaatla şartnameyi alabilirler. 
4 - Teklif zartlannın nihayet el:siltme glinft saat 13,50 ye kadar yazı 

i~lerine verilmesi lazmıdı:r. O saatten sonra getirilecek zarflar kabul edil-
mez. (159) 

, ' 
1 

BEYNELMİLEL ŞARK NAKLİYAT Şti. 
David Geron ve Şürekası'nın 

Merkez Yazıhanelerini bu kyerre Sirkecide lstasyin Caddesinde Sir
kecide Palas hanında 1 nci kat 1. 2 ve 4 numaralara naklettiğini sayın 
müşterilerine arz ve ilan eyler. ,! ________________________ __ 

Muhterem hal'lmmza bir kolaylık olmak «zere Bayram münasebetile 
vnku bulan izdihamm önJenmesi için 12/1/941 Pazar günü Haydarpaşa -
Ankara arasında mevcut yolcu trenlerinden başka Haydarpaşadan 14,25 de 
hareket etmek ve Ankaraya saat 6,55 de varmak üzere 14 numaralı katarm 
da "bir güne mahsus olarak,, sefere konulacağı ilan olunur. "160,. 

Gayrimenkul Enkaz Satışı 
Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk 

Hakimliğinden : 
Terekesine mahkemece e!kontı'lan ölü Evdoksiyaya ait Beyoğltı Aynah 

Çeşme Al sokak 7 numaralı ev enkazı ile yanmdaki ve Keneliyo Evripiyo~ 
tiye ait 9 numaralı ev enkazı ile birlikte mahkememiz tarafından açık art
tmna suretile 13/1/941 tarihine müsad.if Pazartesi günü saat 13,30 da sa
tılacaktır. Her iki evin enkazına 350 lira kıymet takdir edilmiş olup istek-

lilerin yukarıda gösterilen gün ve saatte mahallinde hazır bulunmalan ve 
ihale edildiği takdirde hemen enkazı alan kaldmnıya başlıyacak ve enkaz 
arasında zuhur edecek eşya vesaire sahiplerine ait olduğundan bunlara en

kazı alanlar dokunamıyacağı g.ibi alnuya da haklan olmadığı ilan olu-
nur. (1856) 

. 
Türkiye Cümhuriyeti l\ierkez Bankasından : 

Ankarada idare merkezimiz ile Ankara şubemizde istihdam edilmek "'e 
100 liraya kadar ücret verilmek suretile lüzumu '.kadar Fransuca bilir dak
tilo almacaktrr. 

20.1.941 tarihinde yapılacak müsabaka imtihanma iştirak etmek istiyen
lerin 17.1.1941 tarihine kadar şubelerimize müracaat ederek lüzumlu vesi-
kalarım tamamlamaları ilan olunur (135) , 

l 

ı---· 
Bu Akşam: Taksim KRiSTAL Salonunda 1 

-' o~~Bayan MUALLA I 
Kernani SADi ve arkadaşları Saz Heyeti 
Hallftlmnıın yQksek teveccüh ve ali kaları muvaffakıyetle devam ediyor. 

SAZ HEYETi: A OKUYUCULAR: 

'tCemanl D E M 1 R A L 1 Hanemde HAFIZ İBRAHIM 
Klarnet Ş Ü K R Ü HAFIZ CELAL 
Cümbtış c E M A L Bayanlar BELKIS, SUZAN, 
Kanun 1 S M A 1 L NADiRE, SAADET 

Banço ş A B A N LI LI ŞEKI idaresinde 
Piyanist A Y S E L W POGANNI Kadın ORKESTRASI 

Hergün saat 4 ten 7 ye kadar HALK matineleri, 1 konsomasyon 13,5 kuruş 
Bayram:l~ büyük sürprizler. Masalarınızı evvelden !Gapatınız.Telefon: 4009:, 

' MİLLİ PİYANGONUN 
B E Ş i N C i T E .R T i P P L A N 1 

İkramiye 

ı. ci Çekiliş 
7.2.1941 
ikı'.aı.niye 
:W,ı..i,.kdarı 

İkramiye 
Tutarı 

-

Ad~di 

4 
4 
6 

so 
6'd 
'bO 

JOO 
300 

3000 
60000 

63794 
430 

10.000 
5. OüO 
2.000 
1.000 

500 
200 
100 
50 
10 
2 

40.000 
20.0UO 
12.000 
30.000 
30.000 
18.000 
30.000 
15.000 
30.000 

120.000 

345.000 
Teselli mü. 12. 132 

64. 224 537. 132 
Yarım bilet 't'am bilet 

(1) (2) 
Lira Lira 

d 
Beşinci tertip planını tetkik ~ 

iniz. Bu plamn iki mühim hu
usiyeti vardr: 6 

Bunlardan birincisi büyük ik
ı.iyelerin adedi itibarile arttırıl 

DUŞ olınaS1dır. 
O" 

1 
n 

Şimdiye kadar bütün çekiliş
P.rde büyük ikramiyeler bir ta
e idi. 

c 
i 

Beşinci tertip planının birinci 
ekilişinde dört tane 10.000 lira, 
kinci çekilişinde 6 tane 15.000 

lira, üçüncü çekilişinde 6ı tane 

Arnavutköy Akıntı Bur· ı~ l 
nu Çeşmeye bitişik _ 

BİLECİK 1 
Gazinosu sahibi 

UDi MARKO 
Sayın müşterilerinin 
Bayramlarını kutlular. 

KAYIP - 1935 yılında Edirne 'ı 
Erkek Öğretmen Okulundan aldı 

tkram.iye 
Ad ecri 

6 
6 
8 

60 
90 

120 
300 
300 

3000 
60000 

63890 
636 

2. ci Çekiliş 
7.3.1941 
İkramiye 
Mikdarı 

15.000 
5.000 
2.000 
1.000 

500 
200 
100 
50 
10 

3 

İkramiye 
Tutarı 

90.000 
30.000 
16.000 
60.000 
45.000 
24.000 
30.000 
15.000 
30.000 

180.000 

520.000 
Teselli mü. 22. 026 

64526 542.026 
Yarım bilet Tam bilet 

(1, 5) (3) 
Lrra L~a 

20,000 lira ikramiye vardır. Bu 
suretle bir çok vatandaşlann 
büyük ikramiyeyi kazanmalan 
ihtimal dahilindedir. 

Planın ikinci hususiyetini tesel
li mükafatlarının adet ve m.ik
dar itibarile arttırılmış olması 
teşkil etmektedir. 

Dördüncü tertibin her üç çe
kilişinde 4 numara teselli mü
kafatı kazanıyordu. Beşinci ter
tibin birinci çekilişinde 430 nu-

3. CÜ Çekiliş 
7.4.1941 

lkramiye İkramiye 
Adedi Mikdarı 

8 
8 

10 
90 

120 
150 
300 
300 

3000 
60000 

20.000 
5.000 
2.000 
1.000 

500 
200 
100 
50 
10 
4 

İkramiye 
Tutarı 

160.000 
40.000 
20.000 
90.00ü 
60.000 
30.000 
30.000 
15.000 
30.000 

240.000 

63986 
842 

715.000 
Teselli mü. 34. 520 

64828 749.520 
Yarım bilet Tam bilet 

(2) (4) 
Lira Lira 

mara 12.132 lira, ikinci çekilişin 
de 636 numara 22026 lira, üçün
cü çekilişinde ise 842 numara 
34520 lira teselli mükafatı kaza
nacaktır. 
Planın bu zenginliğine rağmen 

bilet fiatıarı arttırılmş değildir. 
Brrinci çekilişte yarım biletler bir 
lira, tam biletler iki liraıı ikinci 
çekilişte yarın biletler bir buçuk 
lira, tam biletler üç lira, fiçüncü 
çekilişte yarım biletler iki Ura, 
tam biletler dört liradır. 

EMLAKİ ş ı~ı 
Sayın halkımıZln Bayramını kutlular. 

EMLAK1Ş Bayram münasebetile 8. 1. 941 Çarşamba ve 9.1.941 

1 
Perşembe günleri kapalıdır. 

Galatasaray Lisesi karşısnda 184 No. da EMLAK1Ş. Tel: 49010 

Yoğurtçu Ekşinozlu A. Halid J' 
Sayın dost ve müşteri1:~rinin Kurban Bayramını. tebr~ j 
kesbişeref eyler. Bu munasebetle pek yakında: Yenı Yoğurtla
rımızın geleceğini tebşir eyler. 

ğım diplomam zayi olmuştur. ı •---------...--iıııııııım ______________ _ 
1 hükmü yoktur Şevket Koçer 

İstanbul Aslie mahkemesi se
kizinci hukuk dairesından; Mu· 
kaddema Arnavutköy sucubah
çesi sokağı 4 numaralı hanede 
mukim iken halen ikametgahları 
meçhul bulunan Eleni, İ_zmar<_>, 
Zoiça, Todori Aleko, Yo.rJı, Valı
ki ye: 

Aşağıda yazılı mevadm kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında yazılı güı:ı 
ve saatlerde Edirnede Havsada askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Taliplerin kanuni vesikalrile teklif mektuplanru: ihale saatinden bir saat 
evvel kom.isyana vermeleri. Şartnameleri komisyonda görülür. 

Cinsi Miktarı Tutarı Teminatı İhale gün ve saati 
Davacı Mümtaz Korle vekldli Kilo Lira Lira 

avukat Ahmet Samih tarafından 1 - , 
aleyhinize müekkilinin 117 /480 Mercimek. 60,000 16,800 1260 
hissesine mutasarrıf oldui'Ju Ar- Nohud. 70,000 14,000 1050 

>:> Zeytin yağı 11 000 7,810 586 
navutköyünde sucubahçe sokak Fasulye. 97;ooo 29,100 2183 
4 numaralı hanenin esaslı tami- Sığır eti. 36,000 12,960 972 
ratından dolayı 2168 liranın maa Sığır eti. 36,000 12,960 972 
falı ve masarifi muhakeme ve Sığır eti. 60,000 21,600 1620 
ücreti vekfilet tahsili talebile Sığır eti. 60,000 21,600 1620 
açılan davada tarafınıza tebliği Sığır eti. 60,000 21,600 1620 

muktezi dava arzuhalinin ikamet •4 - "'- Jf.. '1-

29/1/941 ..... .. . -...... 
27 .... ..... . . --. .. ...... 
(1?44 

10,30 
11,30 
14 
ıs 

10,30 
11 
11,30 
12 
12,30 

146) 

, gahınızın meçhul olmasına bina- Aşağıda yazılı mevadın pazarlıkla eksiltmeleri 16 - 1 -941 
1 en usulün 142 nci maddesine perşembe günü saat 15 te lzmitte askeri satın alma komisyonun
tevfikan ilanen tebliğine ve i~bu da yapılacaktır. Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. 

' ilanın gazetede neşrinin ertesi Cinsi Miktarı Tutan Teminatı 
, gününden itibaren bir ay içinde Kilo Lira Lira 
cevap layihası vermenize karar --
verilmiş olduğundan işbu ilanın Yulaf 505,200 
gazetede neşrinin ertesi günün- Yulat 252,600 

Yulaf 319,600 , den itibaren bir ay içinde cevap Yulaf 108,720 
ı layihası vermeniz lüzumu ve da- Yulaf lOıJ, 720 va arzuhalinin bir nüshasının 
mahkeme divanhanesine talik e- Arpa 87,814 
dildiği tebliğ makamına kaim ol- Arpa 175,626 
mak üzere ilan olunur. Arpa~t:ı.A 317 ,440 

Arpa 54,360 

Beyoğlu dördüncü sulh hukuk 
h3k.imliğinden: 

Beyoğlu Sakızağacı caddı:>si 
125 numarada oturmakta ve Ga-

latada Karaköy caddasinde 11 

Kuru ot 93,000 

40,416 
20,208 
17,426 
8,698 
8,698 
6,926 

14,050 
17,396 

4,349 
5,580 

3025 
1517 
1310 
653 
653 
520 

1046 
1325 

187 
420 

(1742 - 144 ) 

Tek Kollu Cemal 
ICişes; Sahib. : Cemal Güven 

Daima Yüksek teveccüh ve iltifatlarını esirgemeyen mesle1 

laşlar.IJllil, İstanbul ve taşradaki sayın müşterilerinin Kurbaı 
Bayarmalarını candan kutlular. 

Yeni Tertip Biletlerimiz Gelmiştir. 

Bayram Günleri Gişemiz Açıktır. 

~DRES: 
İstanbul, Bahçekapı Caddesi No. 27 

Emekli Subaylardan Harp Malulü 

TEK KOLLU CEMAL GÜVEN , ..................... ~-------· 
Emniyet Müdürlüğünden : 
Şi§lide Silahşor polis karakolunun harici çimento sıva ite ~ahili kircÇ 

sıva ve badana ve ahşap döşemesi pazarlık suretilc yapılacaktır. 
Muhammen bedeli 748 Lira 46 kuruştur. Muvakkat teminatı 57 liradır· 

Eksiltme 14/1/ 941 Sah günü saat 15 de miidüriyetimiz binasmda kurulu ko· 
misyonda yapılacaktır. İsteklilerin en az 500 liralık bu işe benzer iş yaptığı· 
na dair ~darelerinden almış olduğu vesikaya istinaden Ticaret Odası vesika· 
sıru beraber getirmesi yukarda yazılı günde komisyona ve şartnameyi gör-
mek için de Ş. 3 müdürlüğüne müracaatlan. " 12453,. 

Kıymeti Pey Akçes' 
L. K. L. K. 

467 10 35 00 Mercan Dayahatun mahallesinde yaldızlı han a1t 
katta (4) No. lu odanm tamamı 7151 

313 68 24 00 Büyük çarşı Tuğcular sokağında 13 No. hı dükka
nın tamamı 7173 

428 50 33 00 Un.kapanında kasap Demirhun mahallesinde Demir
hun çeşmesi sokağında 24 atik 8 cedit No. lu ahşa1' 
hanenin tamamı 6017 

Yu'karda yuılı e.mlAk satılmak üzere 15 gün müddetle açık arttırmaya 
çıkardmıştır. İhalesi 16/ 1/941 Perşembe günü saat (15) de icra edileceğin
den isteklilerin Çemberlitşta İstanbul Vakıflar Ba§miidüriyeti MahlO.llt Ka-
lemine müracaatları. (12543) 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZİRAAT BANKASI 
Kuruluı Tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası. Sube ve 

Ajans dedi: 26S 

Zirai ve Ticari her nevi banka muameleleri. 
Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı •e ihbarsız tasarnıf hesaplarında en az 
50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşaiıd ... ki pli.na gö
re ikramiye dağnılacaktır: 

4 adet ı.ooo Liralık 4,000 Lira 1 
4 • 500 - 2,000 • 
4 • 250 • 1,000 • 

40 .. 100 • 4,000 • 

lOO adet 
120 • 
160 • 

50 Liralık 5,000 Lira 
40 " 4,800 .. 
20 .. 3,200 • 

DIKKA T: Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 liradan qağı dUo
miyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasiyle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa 1 Eylul, 1 Birincikanun, 1 Mart ftl 
1 Haziran farihferinflf" <'ekilet"c>ktir. ,.. ........................................ -

TÜRKiYE COMHURIYETI 
ZİRAAT BANKASI 

Kuruluş .t'arihi : 1888 
Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans adedi : 265 
Zirat ve ticari .,.,~ nPvi h::.nka muPmelelP"' 

Para Biriktirenlere 
iKRAMiYE 

28.800 Lira 
VERiYOR 

EŞYA SATIŞI 
numarada elbisecilik yapmakta 

iken 16 - 12 - 938 tarihinde ölen 
Niko Kaçapidisin terekesine mah
kemece vaziyet edilerek tasfiye
sine karar verilmiş olduğundan 

Beher kilosuna 4 kuruş tahmin e-1941 Cuma günü saat 15 de İzmir Lv. 
dilel'I 3000 ton balya samam pazar- Am1rliği satın alma komisyonunda 
hkla satın alınacaktır. 500 zer ton- yapılacakttr. Tahmin bedeli 20,000 li
dan aşağı olmamak ve Ankara tstas- ra tllr teminatı 1500 liradır Tallple-

1. il rin kanun! vesikalarile teklif mek- • yonunda vagonlara te.s ım ııart ~ ay- tu 1 ihal tlnd b" t 

Ziraat Bankaa•nda l<unıbarah ve ltıba rtıız tasarruf hesapıarında •" n ISO 
ııraeı bulunanlara acınecıe 4 defa qe kllecek kura ile aıa~ıdakl pi na gör• 

ikramiye daı;ıtıfacaktır. 

Ceycğlu Dördüncü Sulh Hukuk 

Hcikimliğinden : alacaklıların ilan tarihinden biray 
zarfında Beyoğlu dördüncü sulh 

hukuk hakimliğine müracaat et-
Terekesine mal,kemece elkonulııp tasfiyesine karar verHen ölü Hırant mcleri müddetinde müracaat et-

Gerevamyana ait Yeniköy Köybaşı caddesi 47 numaralı evde bulunan ve h kk k meycnlcr a ında anunu memahkemece tesbit edilen eşyalar açık arttrnna suretile 22/1/ 941 tarihine 
mıisadif Çarşamba günü saat 13 de satılacaktır. lsteklilerin yukarıda gös- deninin 561 ve 569 uncu madde-
terilen gtin ve saatte mahallinde hazır bulunmaları ilan o1unur. (1857) ı ıeri tatbik edileceği ilan olunur. __ ,_,_________________________________________ ı1855) 

/ 

. . . p arını e saa en ır saa ev-
rı ayn tahplerden alınabılır. 3000 •o· vel kom.isy vermeleri · ı· 500 t ona · nun temınatı 8000 ıra onun te- (1674 _ 12109) 
mınatı 3375 liradır. Pazarlığı 6/1/941 
den itibaren hergün saat 14 de An- • 
kararia Lv Amirliği satın alma ko- 1001 ton Un alınacaktır. Kapalı 
ınisyon.ında yapılacakhr. Şartnamesi zarfla eksiltmesi 8/1/941 Çarşamba 
komisyonda gör!iHir. günü saat 16.30 da Kayseride askert 

.fl714) 
satın alma komisyonunda yapılacak-

(12574) tır. Tahmin bedeli 175,000 Ura ilk 

• teminatl 13.125 liradır Taliplerin ka
nun! vesikalarile teklif mektuplanru 

40,00() kilo koyun etJ kapalı zarfla ibate saatinden bir saat evvel komis-
cksiltmeye konmuştur. İhalesi 10/1/ yona vermeleri, (1676 - 12111) 

4 
4 
4 

Adet 

• 
• 
• 

ı.ooo Llraıııc 

GOO • 
250 
100 

111 

• 

4.000 

a.ooo 
1.000 
4.000 

•00 • GO 111 6.00(' 
120 • 40 • 4.800 

160 • 20 • s.200 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

o ı K KAT: Resaplanndakt paralar bir sene içinde 50 liradan 'lsaıtı ı!OSTl"1 • 
yenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 faz.laslyle verilecelttlr. fturallll 
senede 4 defa, 1 Eylül. 1 Birtncl kAnun. 1 Mart ve ı aoııraı> 

tarllılerinde çekilecektir. 
- .... ~~...-~---~~~~ ... - ~~_,_db1? __ - • rl 
._...._... ~--LY .... ıww~---'--4-K&>--=- __....... ~ 

!!! 

• 


