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ErzinC8ftdBYeii;-'1 
Zelzeleler Oldu 

Üc; Tünelin Fırat'a Kayması Neticesinde Tren 
Köy Harap Oldu Münakalatı Durdu. 21 

Ark Royal 
Akdenizde 
Batırıldı 

Gemi Cebelitarık' a 
Dönerken Bir Mihver 
Denizaltısı Tarafından 

Torpillendi 
.ı\nkara, 14 (TAN) - Alakadar makamlara Bundan başka Dumanlı istasyonu yıkılmış, üç Londra, 14 (A.A.) - İngiliz a-

,;_elien haberlere göre, bugün saat 11,55 de Er- tünel istinat duvarlariyle Fırata kaymış, tiren mirallik dairesinin tebliği: 
:~~can ve Tercanda oldukça şiddetli ve 8 saniye münakalatı durmuştur. Yıkılan yerlerin tamiri- Amiralik dairesi, Leh Maund
,Uren bir yer sarsıntısı daha olmuştur. Bu son ne çalışılmaktadır. Erzincan ziraat mektebi an- un kumandasındaki Ark Royal 
~r sarsıntısı dolayısiyle Erzincanda 21 köy ha- barı yıkılmış bütün eşyalar enkaz altlnda kal· tayyare gemisinin battığını te -

P olmuştur. Harap olan köyler şunlardır: mıştır. Yarlılar hastaneye kaldırılmakta, açıkta essürle bildirir. Tayyare gemisiy 
il Eses, Tahsus, Prostik, Hanzar, Selinc•k, Eğrek, kalanlara yardıma devam edilmektedir. i' le beraber seyreden diğer cüzü · 

azon. Suhak, Selbis, Kurtgenli, Handesi, l\Ieh- Kızılay, açıkta kalan yurttaşların yerleştiril- tamlar mürettebatın büyük kıs -
~et Ali Bal~~gası, Tilhas.YCırzızı, Haran, !fas- mesi için 300 çadırla ilaç ve pansuman levazum mını kurtarmışlardır. 
1. şı,_ lh-a, Hıtın, Yalmazbag, Calabuzur, Cagfor- göndermiş. yaralıların tedavisi işi Erzincandaki ' JI. 

' ' ... \ : 
,\ 

İngiliz bahriyesinin en modern tayyare gemilerinden biri olan Ark Royal'ın heybetli bir görünil~i: 

1 ...... -. ........... _., 

\.
1
' Cıleyli. Kızılay hastanesine verilmiştir. , Ark Royal lngilterenin e11. 
...____,.. __ --·----* ............ ____ , ______ ----·---·-----·-_) büyük tayyare gemisi idi ı-

Londra, 14 (A.A.) - Salahi - r .- • ' 
Bitaraflık Ek k s yetli .. birkaynaktanbildirildiği-1 1 ASKERi VAZIYET J me atışını negore,ArkRoyaltayyarege-ı \. _ --" 

~QQnd~l~udnun • ~:fr{iZ~~~~~;~~~~~:·ı' KIR--IM MUHAREBESi 
ı •n en T . I . mı dun akşam geç vakıt torpıllen 

Donacak anzım çın miştir. İptidada limana kadar ye, 
':I deklenebileceği zannedilmişse de 

lı yana yatmıya başlamış ve bu va •1eticeler ziyet biraz sonra vahamet kes -
ı u·. zere betmiş ve sabahın ilk saatlerin -.........___ Doldurulmak Evlere Fişler de batmıştır. 

~~taraflık kanununun tadilini te- ...,, 5 f D h A 1 (Sonu: Sa: 2; SU: 7) 
·:•ıne ntuvaffak olm:ıs1, Roosevelt'- Daqıtdacak, 3 ırın a a çı ıyor 
~ ~tlere vurabileceği darbelerin Ekme~ mestt'"sini kökünden kaçakçılığını da bu şirkete men- Sobranya'da 
dn bu:vüğüdür. Amerika, bu karar- 1 
tan sonra artık İngiltere ve müt- halletmek üzere evvelki akşam sup fırıncıların yaptığı anlaşı - y•• k• D • 
btflkleri ile Almanyaya karşı har- vilayette yapılan toplantıda ve- mıştır. Bu itibarla belediye her ur ıyeye aır 
c girrniş telakki edilebilir rilen kararların tatbikine geçil - şeyden önce bu kaçakçılığa mani 

......... . miştiT. Yapılan tetkiklere göre, olmıya karar vermiştir. Bu mak - ı· B at 
M. Zekeriya SERTEL ekmek darlığında şirket halinde satıa fınncılar şirketi karşısında lr eyan 

4 nı~rika mümessiller mecli
ltarı sı evvelki gün bitaraflık 
h Ununun tadil! hakkında Ciırn 
ı1't[t1eisi tarafından yapılan tek -
buı 7 kişilik bir ekseriyetle ka-

lı ett~. 
.\ll'ı at:hın başladığı gündenberi 
:tarı erıkanın elini kolunu bağla -
ll'ıe .bu kanunun tadili, yalnız A
laı/\kayı değil, bütün dünyayı acli/ andıran mühim bir hadise-

ta~~un Cümhurreisi tarafından 
Arıı . edildiği günden itibaren 
Iarı erıkan ticaret gemileri silah
lert~a~, mihvere düşman devlet
llıa~ limanlarına Amerikan harp 
Rell'ıijtn~si taşıyabilecektir. Bu 
lta.rı erı himaye için de Ameri -
AJ.ın el.onanması bütün denizlerde 
ara an ve İtalyan denizaltılarını 
ıf1P batıracaktır. 

çalışmakta olan fırınların ayrı serbest olarak ekmek pişirebile - r······ .. -·-··-· ......... -·--·, 
ayrı birer kollektü şirket halinde cek bir zümrenin vücude gelme
çalışmakta oldukları tesbit edil- si lüzumlu görülmüş ve fırınları İ Bulgar Hariciye Encümeni ! 

k · af · · İ Reisi, ''Türk.ive ile münase- i miştir ~ nı açma istıyen esn a ızın ve - l " . 
Ekmek darlığına sebep olan un csonu: sa: 2: sn: 3) • betleri dolayısiyle Bulgaristan i 

i hudutlarında yalnız bir tek 5 
i me,çhul kalmışt~,, diyor $ 

f!U~tJ:IU:JM ı ıi•lTJiliM!@I 
Sivastopol Merkezde .1 
Limanına Nazi Alayı 

Hava Akını İmha Edildi 
Donetz'de Müttefikler 1 Moskova Cenubunda 

Voroşi1ofgrad 
1 
Göğüs Göğüse Kanla 

Şehrine Çok Yaklaştı Muharebeler Oluyor 
Moskova, 14 (A.A.) - Sovyet 

gece yarısı tebliği: 
13 sonteşrinde kıtalarrmız, düş 

manla bütün cephelerde çarpış
mışlardır. 

'--··-··-···-····--· ........... -..... ._J 

Bulı?ar Basvckili Filot 

ltar ıtaraflık kanununun tadili 
ilk: arı~ın gerçeklige girmesinin 
ve pet~~esi Atlantikte Amerikan 
lıği tıgılız donanmalarının iş bir
boy1Yaprnaları olacaktır. Bundan 
All'ı e. Atlan tik yolları İngiliz ve 
rek ekıkan donanmasının müşte -
tır. ~ 0n~rolü altında bulunacak
tıces· u ış birliğinin tabii bir ne
lllas 1• olarak da Amerikan donan 
lı.ına1 Ingilterede ve Atlantikte bu 
tifacJ. rı İngiliz deniz üslerinden is 
la.ccuZt etmek mecburiyetinde ka
haz lr. Hatta belki de Amerika 
Ver~ı İng~liz üslerinin kendisine 

Sarih malumata göre, 11 Son
teşrinde evvelce haber verildiği
gibi 25 değil, 36 Alman tayyare
si düşürülmüştür. 12 Sonteşrin-

Sofya, 14 (A.A.) - Stefani: 

1 

de 20 Alman tayyaresi tahrip e -
dilmiştir. Biz 5 tayyare kaybet -

ı t~ .. 13 Sonteşrinde, Moskova ya 
kınınde 2 Alman tayyaresi dü -

Sobranya hariciye encümeni re
isi İaneff, parlamentoda mühim 
beyanatta bulunmuş ve şöyle de-
miştir: · 

l{ lllesıni istiyccektir. .. , 
ikirı a;ıunun tatbikinden doğacak 
care~ı ~ühim netice Amerikan ti 
tefıkı fı~osunun İngiltere ve müt 
larıı erı hesabına çalışmıya baş
Yon~: olacaktır. Amerikanın mil . 

şürülmüştür. 5 Sonteşrinde 10 
Sonteşrin arasında gemilerimiz 
Baventz denizinde, ceman 9000 

" Yugoslavyanın tasfiyesinden 
ve Yunanistanın hezimetinden 
sonra bugün Türkiye ile müna
sebetleri dolayısiyle Bulgaristan 

ıSo"u: Sa. «!. SU 4ı (Sonu; Sa: 2; Sü: 4) 

lar b.lca ton gemisi vardır. Bun- ~ 
clu ıta:,aflık kanunu mevcut ol-· . . 

r ....................................... ·-·--·····················-···························, 
ter7~1 tn!-1ddetçe, İngiltere ve müt- 1 l\terkez cephesındekı Alman or
Il'lty erıne harp malzemesi taşı- duları başkumandanı Mareşal 

= VENİ TEFRİKAMIZ ~ 
harbrlardı. Halbuki İngiltere Von Bock 
tl'ıily~ başlangıc~ndanberi ~e~iz B 1. 14 (AA) _ Alman or 
l\ın ~ ton gemı kaybctmıştır. er ın, · · ~ . 
rnaıerıkan sanayii tam verimle ~~ları başkumandanlıgının teblı-
haldzern~ yetiştirmiye başladığı gı: · , . 
ri e, lngiltere kendi va urla _ Kırım~a! kıtalar~m~z Ke~ç ın 
d Yle hunları nakle ctişe!:ıiyor _ pek yakınıne gelmıştır. Şchır v~ 
.. u. Bu YÜzd b' Y1 h mal liman Alman topcusunun ateşı ... eme . . en ırço <. arp - 1 d d • 
Yığu1sı Amerikan limanlarında a tın a ı~. , .. . . 

Sim k~lıp duruyordu. Alm3? hava k~v~?tkıı, Sıva~-
lin) dı Amerikan vapurları da topal cıvarındakı ?uşrnan s~hıl = 
nıe a~ıarda bckliycn bu malze _ batar~alarını tam ıs~betl~rle ıs : 
gufz1 <ıhp doğrudan doğruya İn- kat, lımanm eh~mmıye:ıı askerı 
ta ı • S?vyet ve Çin limanlarına mev~il~_ri~~ tah.rıp et~ış ve ~r
gift;:bıleccktir. Bu sayede İn _ ta buyuklukt: ıkı naklıye gemı -
tuı e vapur sıkıntısından kur- sini hasara ugratmıştır. 
ler:nuş olacak, ve batırılan gemi Kerç'den kaçan düşman kuv • 
tığın :e~~~i ticaret filosunda aç- vetlerine de havadan taarruz~ar 
olac l digı kapatmıya muvaffak yapılmıştır. Sa~aş tayy~relerı. : 

li a tır. miz 5500 tonilato hacmınde ıkı 
ren· arp haşladığı zaman İngilte- gemiyi bomba isabetleriyle ba-

ın 20 nı·ı 40oo : Yon ton ahcminde trrmıştır. . . -~ . 
da B~errıısı vardı. Harp esnasın- Doğu cephe~ınm dıger kesım•e 'l anda, Danımarka Norveç lerinde mahallı muharebelerle ye 

una t' ' ' ld dil · &iliz t' n ıcaret filoları da !n- ni muvaffakıyetler e e e mış -
ıcaret fılosuna iltihak edin- tir, 

(Sonu; Sa: 2; SU: 5) (Sonu; Sa: 2; Sil: 6) 

Gülen Gözler 
I 

YAZAN: MEHMET ABUT 

" ... o kadın, hep o kadın; nereden 
geldiği belll olmıyan o kadın[ Nenin 
nesidir? Bilmem ki,.. Ondan korku
lur, Ondıın her şey beklenir, O göz
lere hiç baktınız mı? Mütemadiyen 
gülüyor, Act•rken bile nazarfarının 

içi gülüyor. O gül~n gö:'.ltr, beni kor-
kutuyor .... ., 

• 

• . . 
! 
~ 
! . 
: 

• Bir <'ser, rekl5.m~nı kendisi yapm:\!ıdn.-. ''(Jıf'LEN GÖZLER,, i 
·ıdaptasyonlarla milli zevki ııöndü.riihn!ye ~ı:.!ışılan Türk ro
mancılığında, doldurulmıya ıımhtaç hiiyük ~(>şluğun cüz'1erin· 
len birini teşkil ediyor. 
• Müellif, yaptığı karakter "·e ruh tahHllerinde hakiki hayat 
~örüşlerinden başka hiçbir tesir altında kalmamıştır. Birer bi
·er incelediği şahsiyetler onun biraz hoyrat, fakat realist ka
.cmiyle hazan sevilecek, ha.zan iğrendirer.ek kadar çıplaktır. 

Yarın TAN Sütunlarında '-----.. ·---·· ... ·---··· .. · ... --.......... ·---·--------.... ·--------· 

i İngiltereye Malzeme 
Sivastopol Uzun Müddet Dayanabilir, 
Fakat Kerç'in MücJafaa Sistemi Zayıftır 

Ve Yakında Düşmesi Beklenebilir 

= i Nakletmek Üzere 
Silahland1rılıyor 

: . • 
Q 

lngiliz Oslerınaen 
istifade Edilecek 
Vaşington, 14 (A.A.) - Bita -

raflık kanununun tadilinden son 
ra Büyük Britanyaya giden bü
tün deniz ve hava yollarında, A
merika faaliyetinin umumiyetle 
süratli bir ya:yılma göstermesi 
pek muhtemel bulunduğu salahi 
yetli mahfillerde söylenmekte -
dir. 

1 Bahriye Nazırlığı, ticaret ge • 
1 milerinin derhal silahlandırılma 
sına başlamak üzere bütün ted -
birlerini alınış bulunmaktadır. 
Harekatın yapılması için tat

biki muhtemel tedbirlerin şu nok 
taları ihtiva edeceği ~öyleniyor: 

1 - Atlantikten geçip Britan-

Azak denizinı 1\araucmzc bağııyan dar boğazın ağzında bulunan 
Kerç limanı ye Kerç Y.arınıadası 

ya adalarına giden en güzel de -
niz yolunda deniz ve hava dev
riyeleriyle kafile refakat gemile
rinin arttırılması. 

Berlin askeri Spikeri Moskova cep
hesindeki vaz!yeti şöyle anlatıyor: 

"Çamur, bele kadar çamur. Elbise
lerimiz, çizmelerimiz, yüzümüz, gözü
müz, her tarafımız çamur içinde. A
yaklarımızın altında biriken kilolarca 
çamur yürümemize ımkan bırakmıyor. 
Tanklar, otomob:ller, kamyo . .lar ça
mura saplanıp kalıyor. Onun için an
cak yollarda yürümiye ve ilerlemiye 
çalışıyoruz. Bu yollarda Ruslar tara
fından birer bomba tarlası haline ge
tirilmiı;, tank pusuları barikatlarla 
kapatılmıştır.,, 
Harekatın Moskova cephesinde in

kişaf edememeslııi Berlin böyle izah 
ediyor. 

Filhakika, bu çamur deryasında bü-

Yeni Gümrük 
Kanunu 

Bütün Mevzuatı Bir 
Araya Toplamış+.r 

Yeni lhiha etrafında izahat 
veren Gümrük ve İnhisarlar 

Vekili Raif Karadeniz 

Ankara, 14 (A.A.) - Gümrük 
ve inhisarlar vekili Raü Kara -
deniz, yeni gümrük kanunu et
rafında bir muharririmize aşağı
da.ki beyanatta bulunmuştur: 

"Bugünkü gümrük rejimini il· 
gilendiren hükümler başlıca 1499 

(Sonu; Sa: 2; Si.i: 2) 

tün Moskova halkı, şehrin müdafaası
nı tamamlamıya çalışıyorlar. Milli 
müdafaa işine yaramıyan fabrikalar 
kapatılarak usta işçiler ııarktaki harp 
sanayiinde çalı~mak üzere arkaya gön
derilmiş, diğerleri de cepheye sevke
dilmiştir. Ardı ı:ırast kcsilmiyen nakli
ye vasıtaları her gün bunları cephe
ye taşıyor. Şehir civannda üniver
site talebesi siper kazmak, tanklara 
karşı pusu yapmak, barikat kurm<>kla 
meşgul oluyorlar. 

(Sonu; Sa: 2; Sü: 1) 

2 - nritanya adalarında Bir
leşik Amerikaya ait üsler tesisi, 
yahut icabında mevcut üslerin 
müştereken kullanılması. 

3 - Cebel!tarıktan geçerek Akde
nizdeki İngiliz limanlarına gidecek 
kafileler teşkili suretiyle Mısrra da
ha seri teslimat yapılmasının temini. 

4 - Atıantik yoliyle Büyük Brıtan 
yaya Amerika tara!mdan bomba tay
yareleri teslimi. 

(Sonu; Sa: 2; SU: 6) 

IC~nMC~~] 
"Benze!.. Yerine "Benzeme! .. 
E--F--l- K Napoleon, en ulu, en ünlü zamanında. arka

sına el pençe divan, Holanda, Napoli, 
AL 1 D Vestfaliya, Saksunya, Baviyera, Vürtenberg Krc.l-

lariyle Avusturya ve Prüsiya hükıimdarlarının 
KARAY kardeşlerini takarak törenlerde, eğlence yerlerinde 

_afur tafur dolaşı.r, şuna buna "Avrupayı çok kii
çük buluyorum,, diye böbürlenirken evlatlığı Prens Eugene - kı 
o sırada İtalya hidivi idi - şöyle söylemişti: "İmparator, Avl'np., 
durumu üzerinde aldanıyor. Belki kendisine boyun eğen hüküm
darlar dahi milletlerin fikir ve niyetleri bakrmındaQ bilgisizdir· 
ler. Halbuki halk, sırtlarına çöken tek bir milletm, daha do~rUSL 
tek bir kişinin üstünlüğünü, ağırlığını duymakta, anlamaktadır 
Yenilmeleriyle bize ad, san kazandır:ın, bizim kazançlarımızı. 
felakete uğrayan o milletler candan ve gerçekten bağdaşımız ola 
mazlar. Onurlarının kırılması, haraca bağlanmaları yetişmiyor 
muş gibi şimdi de krallarını, zafer arabasm•n arkasmda11 sılrütüı 
lcrken görmektedirler. Milletlerin yüreğine atılan hakaret, ergeç 
öç aldırıcı başaklar veren bir tohumdur!,, 

lşin asıl canlı noktası, bu sözleri Prensin bir başka adama de· 
ğil, o aralık bütün dünyanın kendisine derin bi!' koı·ku ve ümit 
sizlikle boyun eğdiği Napoleon'a açıkça, erce söyliyelıilınesid:r 
İşte, alkışçı, şakşakçı, pöhpöhcü takımı içinde yükselen birici! 
dost sesi onunkidir. Tahtlar devirici, onurlar çiğne~ ·ci Korsik 
dağlısı bu sözleri dinliyebilseydi belki de ne Avrupı:ı • .. ııümler gö 
rür ne Fransa felaketlere sürüklenir, ne dP deniz u.rdında St 
Hciene adasının korkunç kayalıklan belir; ıi! 

Tarihin zararlı tiplerini, şatafatlı taı .larına kapılarak gök
lere çıkarmak usulü, çoktan vazgeçilmesi lıiznngelen en kötü biı 
terbiye çığırıdır. Evet, Napoleon'un ~··ı:ı~a~ı. okullar~a der~ ?larak 
okutulacak derecede lüzumlu ve d ,gertidır. Fakat oyle, hızım za· 
manımızda yapıldığı gibi öğerek. ornek gibi gösterilerek. ç?Cuk 
lara ölçüye sığmaz bir ikbal ve 'fütuhat,, , hırsı vermek ıçın de 
ğıl... Büsbütün başka bir düşP .ıce ile:. Hesapsız hareketlerden çe 
kinmek ve ilerisini hesaba 1' .ttmak luzumunu kafalarına sokma. 
i.çin! "Çalış, benze!,, yerine ''akluu başına al. bçnzeme!,, deme:ı. 
içini 
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(ASKERİ VAZIYET~ 

KiRiM MUHAREBESi 
tB•.Ul"llfı 1 incide) 

Sehr"n bir kaç kilometre ilerisinde 
hin kaydetmedıiı en büyuk ma
er cere"8n ediyor. Cephe ar· 

nda Rııılar seyyar tümenler t .. kıl 
lllllPl'IJ"c.-dir, bunlar ihtıyaca ıore, 

enin bir noktaaından diierine 
edil yorlar Bu tümenler hemen 

tamamen tıc; lerden tqldl edılmiı· 
Evveli ıeh"rde talim ıörmü ler, 

G. Y. U. veya ordu zabitleri
kumandasında cepheye ıonderıl
er~r. Cephe arkaaında Sovyet lnı

... uuıcuunın emnnde 30 nrblı tren Yal' 
Bun! r alır 'H hafif toplarla 
edılmitlerdir, ve her binnde en 
ıki yüz mitralyöa bulunmakta· 

ttan bata çam ormanlarl11e ör
balunan cephede ıimdl ıiivariler 

t ıorm ye bqlamıtlardrr. Bunlar 
ti kapamak, ve1a aaptedilen bir 
da k lmıı olan tankları temizle

" nele lnıllanrlm•ktadrr A1t'ıca 
taraf da aada •e karada rirliyen 

---r kullanmaktadır. 
H vada ıecell clin\iilzlil durmadan 

eler carpı1110r. Almanların 
tarına lra fllrk lcwyetler timdi 

v k admı nrdilderi 7eni tip 
tayyareler kullanmaktadır 

t,te. cephede iki tarafın ela ·........._ 
büyük. mnatm lr:ıı •e Jatmurla, 
1er çamurla oldaiu icin, bir aydan 

Koakovaya karıı yapılan taarru 

Fakat Sovyetler Tarman tesmiye edi
len bu bu nu tahkım etmlşlerd r Ma
retal Vorotilof da aynca buraya ye
ni kunetler ıondermıstir Onun için 
Almanların Kerc;'ten karıry atlama
lan kolay olmryac ktır. 

Bununla beraber Kırımın işcali Al
manları bır çok faydalar temin et· 
miıtir. Kırımda bulunan Scvyet tay
yareleri, Rostov ılerl mi bulu,, n 
Alman kuvvetlerinin arkalarını dô
vebillyor ve münakale yollarını tahr1p 
edebiliyordu. Kınmın a11 1 nden son
ra bu tehlike bertarııf edilm: tir 
Kırımda teslı edeceği hava u;leri 

1a1eainde Almanlar Karadenizdeki 
Sovyet donanmaamı daha kolavhklıı 
rahatsız edeb lecekl dır 

Yine buradaki Alm n · h va kuvvet
leri Rostofun arka11ndak" Sovyet mu· 
nalrale yollarını bombardıman l>'e tah
rip edebileceklerdir. 

Fakat, Kerç ve Sivaatopol alınma
dıkça, Kırım ıeferi tamamlanmıt aa
:rrlamıyacafı ic;ln, Almanlar burasını 
timdilik K f1r slara do ru bir Ueri 
hareketi içia lis olarak kullanamıya
Cllklardrr. Zaten k ı mev ım· de baı 
lamrıtır. Sim ld harekAtı ıüc;le tlre'1 
lutr ve yafmur fırbnaları cenupta da 
Almanları ilert hareketle ni teh re 
ICbep olacalr cibi (Örlinmektedir. 

Cemal Hüsnü Taray Dün 
Tahrana Hareket Etti lnldtanar 1öatereml10r Ma

be hep aJ""i hat berinde cereyan 
or. Ko1ler alınıp verdi or Yal- A~~~r~, 14 ( ~.A >. - T hran büyük 
dd taraf da mlithif za~t veri- elcllıc.mıze. tayın edılen C_emal Husnü 
ve durmadan arkadan ta "h 1 Taray, v zıfesl b ıına sıtmek uzere 

• lnınetler ıetirmıJ be ı - ba akpmki Toroı ekspresi ile ıehri-
lu. e ıaec 111' o- mizden ayrılmıttır. 

oPOlun etrafmda 20 kilomet-

Görele'de Fındık Kontrol 
Merkezi Açılıyor 

Ankar•. 14 (TAN) - Fındık ıtmndudlsu· 
Jl'ODD k•ldelerlnl uyı ... o U• lhr•cau temin 
için Glrelecle bir fmd lı: lı ntrol merkerl •Ç ı 
muı kararl•ıtırılmı tır. Bu mcrlı:e.ı bir •Ya 
ka4ar Galıımıya baıl yacalı:tır. 

Tekirdağınm Kurtuluşu 
Telı:lrdal. 14 (AA ) - Tekırd r kur· 

tulu !arının on dolıunıncu 1'1ldl!nOmOna d n 
ieten teaah rmtl• lnıtlam t ,,. bu •Hileyle 
M Jll l•f Inl!nllye v orduya kar ı ur tlmaz 
te•ri •• lnanlanm bar defa daha bellrtmlı· 
!erdir. 

~~RADYO· 
• 

derinlijiııde miiltabkem müdafaa 
ftl'dır. Denizden de muhtaç 
enak •• malsemeyt ılabllcc~ 
edlr. Ba aebeple SiY88topol, 
cibi. uan raiiddct 111ukavemet RUGVNKlJ PROtwRAM 

r. 7.10 Proırram 
t Kerc,n mtldafaa ılltemf •- '11 1111aık <Pi> 

• Almınlar ba tehrin miidafaa f.U Haberler 
sorlumya bqlanutJardır. a.oo •ıı.gs (Pi> 

-lllCbiıma ı&-e im eebri almakta 11 ao Pros.,.• 
_.__ 1-'- 1111 MU.lir 
uu- sor - Gekmi:recelderclir. 1'erç u 41 Haberler 

dealshd Karadenhıe batlıYan 14 oo Ma.ıı. 
llilometrelik dar boa..- .-..nda- 14 IO At ,.anp1n 

a<16U> _... U 10 BalMlo 
Banclan lrarpya seçmek lcln Al- ıı oo Proırra• 

Giritte oldah cibi, Paraıüt 1130 PauT 
1ml1anmalan m-.meldir. 'ıa.40 OrkHtra 

J 
ı t oo Xonaema 
ı 9 ıs Orkestra 
19 SO Haberler 
l O 4S Jtonaıma 
it IS Sarkılar 
20 15 iladyo ıueteal 
10 45 Mllırilı 
21 00 Ziraat talrftml 
il 10 lltelıl• 
21 41 Koma ... 
UOO Orkutra 
22 30 Haberler 
22 45 Orke tra 
2% U Xapanıı 

Anadolu da 
~t Ucuz 

o 

Narhm Yükseltilmesine 
Sebep Görülmüyor 
Fıyat Murakabe Komisyonunun 

h yvan fıyatlarmı oğrenmek içın şark 
1 etler"ne çektf"i teiımıfl ra Kars. 

Agrı ve Er L ..,ımdan cevaplar gP.1-
ml tr. Bu cevaplara göre, et narhını 
;yükseltecek ortada hiçbir sebep ol
madığı anlaşılmıştır. Kanı ve Alrı 
mıntakalarınd d rl olarak koyun e
tinin kilosu 25 - 30 kuruı arasında 
olduğu blld r im ştlr Erzurumdan ge
len tel rafta i e, diri ve kesilmlı o
larak fiyatın 30 kurus olduju göste
rilmektedir. Milrakabe Komls;yonu, 
Erzurum fiyatının katl şeklini, yani 
dıri ve kesilmiş koyun fiyatlarının 
ayn ayn blldirllmesinl teklden sor
muştur. Pazartesiye kadar cevap ge
l c i ümit edilmektedir. O gün, 
topt ncı kasapların ve celeplerin td
dlal rına kartı Komis;yon kararını 
verecektir. 
Alın n cevaplar toptancılarm iddi

ası hllAfına çok ucuz olduJundan, et 
narhının ytlkseltilmesine sebep ıö
rOlmemektedir. 

Dikkat!' 

Toprak Ofisi Köylüye 
Tohumluk Vermelidir 

DUn Çorludan gelen bir c;lftt;I 
bize ıunu anlattı: 

"Şimdi tohum ekme zam•md.r. 
H•ttl blr•z geç blle k•lınm.,t.r. 
F•k•t bizim ellmlzde ekecek to
humumuz yoktur. Şimdi klSylU. 
nUn ellndekl fHla buOdayı Top· 
rak Oflal aldıOı için, muhtaç ol· 
duOumuz tohumluOu da o verir. 
Bu makıatla birkaç ay evvel hU· 1 
kOmete müracaat ettik. Hlll bir 
cevap çıkmadı. Bu gecikme bir 
mUddot daha deva"l ede,.., tar
lalarımız ekllmemlt kalacakbr •• , 

Aydın, Manlaa ve havallalnden 
gelenler de ayni haberi veriyor· 

l lır. Orada çlftçller Toprak Ofl· 

1 
ılnln kendflırlne tohumluk da
Oıtma11nı bekllyorlar. 

Mlllf Şefimiz letlhaalln artbnl
ma11nı ·emrediyor. fOphellz hU· 
kOmetln de ıayeal, :ur'lyatı ve 
maheulD arttırmakbr. fl'akat bir 
bDrokraal hata91 yDzUnden bu yıl 
birçok yerlerde çiftçi tarlaanı e
kemene, mahıulOn artmaanı de· 
oıı. a:ralmaanı beklemeılc llzım 
ıelecektlr. Bazan kDt;Dk ellerde 
yapdan hataların hOkOmetln 
makaadına muhalif ne tın• notl
celer verdlOlnl glSltoren bu mlul, 
bizi allkadarlann dikkatini çek· 
mlye mecbur etti. Umarız kL zı. 
raat Veklletl bu hatanın ISnOne 
11199rek klSylDmO:u bir an evv•I 

• tnhumluk cf10ıblma11nı temin ei decektlr. 

TAN 
\ 

Amerika ve lsveçten iki Kurtulu~ 
T.. I K G 1. Pireye Vardı 

une aylŞI e ıyor Vapur-Yakında Yazan: Naci Sl.ldullah 

Beş Tünel KaJl§I Daha Sipariş Edildi Limanımıza Dönecek 
Muharrirlerimizden çoia. eakı 

defterleri kanıtrrmakta, au-
iUrtlemiı bazirılnlara taa çıbnyor: 

9 İkinciteşrlnde Canakkaleden Pi- Dört sayfaya ınen ıazetelerimiaııı aü
fstanbul elektrik, tramvay ve tü- mlştir. Maam fih b"z ne o fasıla sı- reye hareket eden ve Yunanlstana tunlarından çoiu. ıeçmit ıunlerin ay

nel işletmeleri umum müduru Hulki rurnd , ne de h rp ba 1 dı tan son- yiyecek maddeleri gotilrmekte olan naar halinde: 
Erem şehrin münakale işleri hakkm- ra boş durduk. Avrupanın, Amcrıka- Ktırtııluş vapuru, Pıreye varmıstrr. "- Fdinca Padisah, eceliyle mi öl-
da bir muharrırimıze şu malumatı nm mümkün olan her fabrık sma Kurtuluş, eötürdiliü ırıda maddeleri- muıtil. yoku intihar mı etmiıtil,. 
vermlşt"r: sıparl ler yaptık ve bunlardan mil'- nl ve kolileri bofaltmrya başlamıştır. 1 "- Falanca ıultanla bahçıvan Bay-
"- Tunelln cer kablosu (kayı,ı), hlm miktarda elektrik mal7.emesl el- Kurtuluşun iki gün sonrı limanımı- ram aia naııl aevıımitlerdi?,. 

Amtrlkaya oldutu ııbi lsveçe de si- de ettık. Mc lA; bu müddet zarfın- za dönmesi beklenmektedir. Vapur "- Yiis ıene evvel, Kapab carıı 
pariı ed"lmi ti. Amerıkadan ııclen da İngiltere, İs\ ıçre İsveç Çekya. burava gelir gelmez derhal hazırlan- ne haldeydi?., 
bir çift kablo Basra korfezlne var-' Macaristan ve Alm nyada~ birçok m11 olan üçuncü parti gıda madde- Kabilinden baıhklar altına aıralanan 
mış ve Uç gün evvel de Basradan is- m lzeme ve bu mey nda 253,741 11- lerinl yüklemiye başlryacaktır. ıütunlar, okuyuculann bl\'1anm mu-
tanbula dogru yola çıkanlmıştır. rahk kablo ve 38.500 adet ıaat gel- temadiyen ıeriye çevirmektedir. 

tsveçe sipıırlş edilen kablodan bir diği glbı eskı anlarmaya istinaden Kaynak dere Kaptanı Halbuki, ıazetelerin OD ilriter, OD 
tekinin de şehrimize gönderilmek ü- Alman;yaya yapılmış sıp rış\erımlz de altışar sayfalık kocaman ve kaim bi-
zere yola çıktıjını dün haber aldık. vardır Ankaradan Geld·ı rer utıı toman halınde çıktıkları ıun 
İsveçe ısmarl dığımrz diğer bır çift • !erde bile hoş ıoremedigımız ba ma-

kayışın da fabrikası tarafından yapıl- Keza Çekyndan ve İsviçreden bazı n •ellallıı"ı, burunlrü •"rtlar f .. inde 
lm 1 U Midye aC)lklarında meçhul bir de- • ,.... " 

masma başlanılmıştır. Bunlardan baş- slpari lerimi:r.ln ge es ni de bek - boyu buıbütlin büyumüı bır hatamız-
1 nlzaltı tarafından batırılan Kaynak-ka, Amerika;ya da bır çift kavıc:: si- roruz. Almanyadıın yeni an aşmalara dır. Hatti biraz daha ilenye vara-., " ikl · 1 dere motörü sahıbl armatör Yakup 

parlş edilmiştir. Bu suretle yakmda istinat ederek, bırçok eks erım zl rak, bu harekete: • Sutun ıhtiklrın a-
Yıldrran'ın Ankara;ya ~tltinl yazmış. 

beş kayıc::unrz olacaktır. de tamamlryacağırnızı ümit etmekte- drnı vermek bile mumkiindür • " tık. Dun ııabah şehrimize dönen Ya-
Elektrik levazmu meaeleeine gelin- ylz. Amerikaya 23 otobüs sipariş kup Yıldıran, Ankarada MunakalAt Buıünun dunyası, bizi, mazinin ma-

ce; vAkıa elimizde bir miktar stok edilmişti. Bunlarm ımali bitmek il- VekAleUyle temas etmiş ve hAdise aallarından çok daha fazla allkalan-
vardı. Ancak idare, harp başlamadan zeredir. Bir ikl aya kadar yola "ık- dırmaaı farzolan, içtimai, iktıaad'. as-" hakkında izahat vermiştir. 
iki ay evvel şirketten bize intikal et- masını bekliyoruz . ., _ _. d keri, edebi bir çok vakıalarla dolu-

Şehir Meclsine Milli 

Şefin Büstü Konurdu 

Milll Şef İnönilniln bir büstü İstan
bul Şehir Meclisi salonunda ihtiram 
kötesine konulmuftur. Cümhurreisl
mizin bu büstü heykeltraş Kenan ta
rafından yapılmlfhr. 
İnönü gezisine dikilmeBi kararlaş

tırılan llrlilll Şefin heykeli için de 
Belediye imar MQdQrl(ljO tetklldere 
bqlamıştır. Bu hatta içinde heyke
lin dikileceli 7er tesbit edilecek ve 
buna rö~ çalılmalara baılarsacaktD'. 

:Ec2a Fiyatlan Yeniden 
Yükseldi 

Bir Yağ 

Tevkif 

Tüccarı 

Edildi 

Buzhanede 263 teneke yağı olduğu 
lıalde, alJCJlara malı olmadıtını sö;y
liyen ve yapılan aramada yatlar mey 
dana çıkınca, yakalanıp adliyeye ve
rilen Balrkpazarmda tütün gürnrütQ 
sokağında yat ve peynir tüccarı Ya
nl Devletoğlu, dun Aslı;ye İkinci Ce
zada muhakeme ve tevkif edılmiştır. 
Bu BTada dınlenen şahıtlerden Os
manbe;yde Yıldız ve Sirkecide AY
Yıld1ı bakkaliyesi sahıbl Ahmet, 
kahveci Dunun, hamal baıı Bekir ve 
Devletoğlu'nun çırağı Yorgınin ifade
lerinde aykırılık gorulmuş ve bu dört 
şahidin de davaya dahil edilmelerine 
karar verilmiştir. 

Ş(h>HELİ BİR ÖLÜM - Samat
yada tramvay caddesinde oturan 37 
yaşında Leman admda bir kadının 
g(.inlerdenberi evinden çıkmamaııı, 
kom1USU Fethiyeyi şüphelendirmış 
ve zabıtaya haber vermiştir. Zabıta, 
Lemanı yatağında olu olarak bul -
muştur. Kadmm ajzında kan ve kö
pük görülmesi, vücudunun muhtelif 
yerlerinde bereler olma11 ve karyo
lanın çok karışık bulunması ve ni
hayet Lemanın kocasının evde bu
lunduğu halde ölümü haber verme
mesi gibi 11ebepler ortada bir cinayet 
olduğu hissini vermlıtir. Tahkikat 
yaplmaktadır. 

Altm Fiyatlan 

"Kaynakdere., motörüne y11n1nn a dur. Bu vakıalara makea olmalan li-
bulunan, kaptan ve tayfalan kurla- zım ll'elen siltunlar11ı, tıpkı ten hl
ran motörlin kaptanı Niyazi ile tay- lamlan birer durbün ı;ibi bize, mltt
falarmm ifadelerine de lüzum gôrül- rnadıyen ıeçmiı gunlerı &eJl'ettirmesi, 

m~~ı!~bul Liman İdaresi, Nt-zt kap cazetecllliin rehberlik vazifesi7le ka-
_, _ bili ttlif cörlilemez. 

tanla tayfaların ifadelerini alacak ve İleriden nsceçtilr, hiç olmula haH 
alikalı makamlara bildirecektir. ıönneye ve timdi muinin bayat ma

HaRçte Bir Motör 

Batarken Kurtarılldı 
Evvelki gece Cıball vapur iskele

ıinde demirli bulunan Şevki kaptana 
ait soğan yüklü, "Önsevimli,. motöru 
su almıya batlamış ve batmak tehli
kesi göstermittir. 

Motör içinde bulunan gemici Ha
san tehlikeyi anlryarak civar kahve
deki arkadaşlarmı imdada çaiırmış
tır. Motördeki 100 çuval solan deni
ze atılmq ve bu suretle tehlikenin 
önQ alınmıştD'. Solanlar sonra deniz
den çıkanlmıştır. 

Milli Piyanato Bugün 
Çekiliyor 

Milli Piyangonun 8. inci tertip 
plAnmm ilk çekillşi bugün saat 17 de 
Ankara Serglevi bhıasıııda yapıla

caktır. Piyangonun çe1dlişi safhalan 
Ankara radyosu 'Y88Jtasiyle Sergie
vinden naklen neoredilecelinden Pi
yango merakhlan aaat 17 de radYo· 
lan başında bulunarak çek.ill§i takip 
edebileceklerdir. 

Bu çekilişte 84987 bflet ikramiye 
kazanacaktır. 480,000 lira ikramiye 
olarak tevzi edilecektir. .. 

Parti Nahiye Kongreleri 

aallanna a1t'ılan ıeniı mevkii, halla 
muhtelif davalarına vermiye batlamas
ıak, ıazeteciyi, daima arka11na baka
rak yuriıyen. Fani tuttuiu yola aır
tını dönerek ilerliyen insanlarm aıa. 
beti tehdit edecektir. Ve bu tartlar 
içinde, ıazete aayfalan, tıpkı, feıu.
leri arkalanna takılrnıı lokomotiflet 
tibi. tuttuiumaz yola deiU. sectiii• 
mtz 7olu aydrnlatınaktadrr. 

Sanatkarlar Konservatu
varda İmtihan Edilecek 
Beleclıye, etnaf cemı,.ctlerlnde illltlhaaa p 

mlycn mullki aanatklrlannıo lıo-at11ftf\o 
da imtihan edilme erine karar vermlıtlr. Bg 
arada 1anatlı:lr Safıyenln 11tlda11 da k_,.,, 
vaıuvara havale edılmlttlr. Belcdinain ... 
karan ınu11lı:I sanatlı:lrlan uaanıda ._.., 
aıyet uyandınnı,tır. 

Askerlerim.ize KqhJE 
Hediye 

Aıkerlerbıılae lnılılı 1ıec11,. lehi ........ 
ICGetı Kmıa,. htanbul mOmenlllllf, l'Udım 
huıuıundalı:I faaliyetini 1ıulandın11alıtam 
Cemiyet blrcolı siJ'iıa •w•u IGln ltlmenank 
yerli mallar puarluişrla temaıta ...._... 
tadır. 

KASDI: 8 
BfCRI: lllt 
Şenal: 25 

09,,., Ofle nt.ıM Alı•111 T•- l9"11ı 
f,47 il.Si 14.U it 51 iL 1 Ol 

Bez& ft7atlan aon günlerde yeni
de yQkaelm.lftir. Eeza depolarmda 
spesyalite llAçlar!a, eczahanelerde 
7aptırılan llAçlann pahalılrlmdan Fi
yat MQrakabe BOroınma birçok ,rkA-
7etler yapdmaktadr. 

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

Din sabah altm 2HO kuruta kadar 
yilkaelmfştir. Akşama doğru düşük
lük başlamıe ve 2535 kuruşta dur
m~. Bir ıram külçe altın 854 ku
ruştur. 

Ay bıırndınbcri devam etmekte olan Cllm· 
buriyet Hallr Pa"lıl Yillıret aahin konsrel•· 
ri ,.ann sona ermektedir. Yann son olarak 
Catalcada Bo,,alrk n Talonda Çıaarcılı aa· 
hi,.clerlnin konırrclerl ,.apılacaktır. 

G'CE G5.L'N HABEAlER 

aliler Arasında 
Değişiklikler 

Ekmek Sa+.ıını 

Tanzim için 

SOVYET Tf 8liGi Bitaraflık Kanununun ALMAN TEBLiGi 
f9qtereft ' lneldel TaclDinden Dog· acak {BattaNft , incide) 

tonluk 2 düşman nakliye gemi - YoroıUolgrad önünde 
e ... u ... ,, • '"elde\ si, Baltık denizinde de ceman Ne+·ıceler 

rilmesi muvafık bulunmuştur. Be Budapeşte, 14 (A.A.) - Macar a-
l 

13,000 tonluk 3 düpnan nakliye jansı bildiriyor: 
ediyenin bu karan üzerine ev - gemisi batırml.§lardır. (Battarafl 1 incide) Ukrayna cephesinde Donetz ve 
velce fırmlan kapatılmıt olan fı SOVl/el llaoa laüerunlan ce, İngilterenin elindeki nakliye Don bölgelerinde çarpışan müttefik 
rmctlardan 3:5 kişi belediyeye mü Moskova, 14 (A.A.) _ TUi A- vasıtaları 30 milyon tona varmış- kuvvetler, duşmanı inatla müdafaa 
racaat ederek yeniden işletme tı. Almanlar şimdiye kadar 8 mil edilen birçok kesbnlerden atnuJlar-
ruhsatiyesi almışlardır. Bu fınn- jansı diyor ki: 12 Sontep'inde yon ton gemi batırdıklarına gö- dır. Müttefik kuvvetler, Voroıilov
lar, ekmekçiler tarafından kurul Sovyet tayyareleri Kocmgsberg'e re İngilızlerin elinde hAla 20 mil- grad'a yaklaşmaktadD"lar. :Macar kt
muş olan şirketlerin mıntakala - ve Rigaya hücum etmişlerdir. Bu yon tondan fazla eemi bulunu - talarmm harek!t kesiminde, kayda 

Ark Royal Akdenlzde 

Bahnl4 

fllattarafl t fnoldeJ 
Ark Royal tayyare gemtsl, 193' 

senesinde denize indlrtlmiştt. U,4 ıttk 
8 tayayre dafii topla milcehhtmli. 

Standard istiap hacmi 22,000 tom• 
lAto olan bu ıemi tam hamule ile 
27,000 tonıtAtoya balll oluyordu. Sa
atte azami sürat! 32 mildi. Mütearnz 
tayyareler gemiye "de~t - terreur" 
ismi vermişlerdi. Şimdiye kader bir
çok defalar düFY1an tayyarelerinin 
hilcumlanna utıvan Ark Royal'f. 
sonunda denizaltı korsanları bir ö
Him darbesiyle babnnı;ya muvaffak 
olmuılardır. 

~ 14 (TAN) - Valiler ara· 
yapılan deiitikllklere dair olan 

tarıllAllJMt 1ilbek tudikı iktiran et-

:.ki:tebiir VaJiliifnı XiltahJ'a ntiai 
Oskay. Kütahya valiliii • 

lsJIUta valili Teri"ık Hadi, Çanak-
vallbtlne Ernram 'lallai Fehmi 

Braunun vaUUibıe ltllnl va
Aaua Törel, laparıa nliliiine Ço
nlilli Sallhattin U ner, Çoruh •e-

dof'un Bln•il 

ayyarenin Alalteti 
• Uyancl.nyor 

kil valiliiine Esk":;ehir vali muavini 
Cavit Kma1. Bincol val 1 iıne Çanka
ya ka)'Dl81wm Daniı Yurdakul, Elizıi 
valilltio• Dıyarbakır valisi F yzi 
Gürel, Dahiliye Veklleti teftiı heye
ti reiıliiine Ria:e vaJlıı Derviş Husnii. 
R1n vekil vaJilicine Samsun vali mu · 
avinl Ahmet tayın edılmi tir. 

Çanakkale valııi Atıf Ulu• ve l\ln
ıöl vaJiai Sadettin Kuloilu tekaııde 
MVkedilmiıur. 

rında bulunduğu için ekmek dar şehirlerin askeri hedeflerine tah- yordu. Şimdi Amerikan ticaret deler bir ~ yoktur. 
lığının bu suretle izale edilebile rip ve yaneın bombalan atılmış- filosu da İngiltere ve müttefik - "Harpten önce Rıal.arın elin 
ce'i tahmin edilmektedir. tıru.7lm· tg!tnu·~ar ve yangınlar gö • leri hesabına çalışmağa başla - Lı. d 

Un ka~kçılıfma mAnl olmak tein -s yınca bu miktar tekrar 30 milyon de 40/)00 zırm.ı araba var ı,, 
pasta imalinin tahdit edilmesi de dil- Tass Ajansı, Moskovanın batı tona çıkmış olacaktır. Budape,te, H (A.A.) - :MilU mü-
ıünlllmektedir. şimalinde Kalinine bölg•lnde Bu suretle Amerika İngiltere dafaa bütçesinin müzakeresi esnasm-

Bundan başka herhangi bir fınncı Sovyet sal cenahma yapılan Al- ve müttefiklerine daha süratle da Parlimaıtoda beyanatta bulunan 
un k11eakç1lığı yaparsa. hem fmnlan man taarruzlannm tardedildiji- ve daha müessir bir tarzda yar- Macar Mllll Müdafaa Nazın demil-
kapatlacak. hem kendileri Korunma ni bildiriyor. Ur ki: 
Kanunu hükümlerine ıöre mahkeme- 'f. dıma muvaffak olacaktır. "Macarfltanın bn,.ok Alman ve t-
ye verileceklerdir. llloşkova, 14 (A.A.) _ Sov:ret teb- Görülüyor ki, bitaraflık kanu- ~an milletleri l8fmda 78-pmalda 

yeni Gümrük Kanunu c .. ,J • • • •• ,_ • ııline ek: Sovy.t hava kuvvetleri, nunun tadilini temine muvaffak olduklan harp, tarihin en bil7Qk --
emıgıı:a. reuuun 80Zıen 12 Sonteşrlnde, 47 tank. 11 küçilk olması, Roosevelt'in Hiılere vu - feridir. 

C 8qgr•f 1 ınoıcıe ı 

ayılı gümrük tarife kanunu ile 
1334 sayılı gumrük kanununda 
toplanmış bulunmakla beraber 

Ekmekçiler ve francalacdar cemi· tank ve zırhlı otomobil. asker ve yi- rabileceği darbelerin en büyüğü- ~ -tahmfnle\'e &6re, Sov-
yetl reisi Ahmet Rıza Toıay, elemek yecek yilklO 300 kamyon. muhtelif dür. Bu .karardan sonra artık A· yetlerln elinde, harbin baflanp:mda 
me elesi hakkında demiştir kl: çapta toplar ve bir piyade alayı im- merika, İngiltere ve müttefikle- 40,000 e 7akm zırhlı araba vardı ki, 

Ark R07al'in harp kudreti miltbll
ti. Diler İngiliz ta)'7are ıemllerimn 
hepsinden fazla tayyare tapyabllf .. 
7ordu. Nonnal olarak 60/70 tanare 
taşırdı. Mürettebatı. İngiliz bahriye
ılndeki harp ıemllerlnln en fazlası
na, 1,600 ze yükseliyordu. 

Biamarck ZD"hlıslyle yaptJlı kwa 
bir muharebe neticesinde batan. ha
zin Akıbeti dünyaca maltlm "Hood • 
dritnovtı mürettebatmdan 200 k.tP 
fazlası vardı. 

• 14 (AA.) - ııoa.ut.r" Sa- bir kıaıııı ızıuafıyetlere triptik mu 
tU bir kaynaktan haber V'el'fl- amelltma ve gumrük komısyon

t6re, L tvtnof Steinhudt ve cularına ait hükuınlerde olduğu 
aat ve Alimdirler. Tana- ı bi gümrük kanunu içmde yer 

"Cemiyetin t cari işlerle alAkaaı ol- ha etmişlerdir. ri ile Almanyaya ~~rp harbe gir- :=; ;:C!:~":;!~ ~:.:.~ 
madığı "çin, lst nbulda mevcut olup. Karadeniz tllosuna menaup deniz mi§ .te~i ~dilebilir. • . Sovyet aana)'il bunu J'&pmak JnıkA-
ııayısı altıyı bulan fırmcdar kollektlf tayyareleri, iki gün içinde, 48 taJ'· Filvlkı mumesslller meclısın - nau verecekti 
lrketlyle de alAkalı değiliz. yare, asker ve 717ecek yüklü 20 de elde edilen ekseriyet bü••m• .n ____ _ 
Fırmcdann harice un aatmuı me- kamyon ve birçok tayyare meydanı J ...... 

Bir rrrilddettenberl Ark ltoyal'ln 
ailvarlaf olan kumandan Maund. 'bun
dan evvel Furious tayyare ptnislnin 
süvarlal)'di. Mumaileyh daha evvel, 
bu harbin iptidaımda düşman deni· 
zaltılan tarafından batırılan Coura· 
ıeous tayyare gemiıılnln kumandan• 
htmı :rapm..U. 

'de 1ere inmltttr. ed b" k h k aber, tekzln _,.,Uluor alması icap en ır ço u um 
8el ine gelince; bunu biz de ıazete- tesisleri tahrip etmişlerdir. değildir. Fakat bunu Amerikan Amerikan GemDerl 
terde okuyor ve şurada burada işitip Sovget lılieumlan efkanumumiyesinin bitaraflık 

,. ır:u ler dahi ayı:ı kanunlar halinde 
r---ık.. 14 (~ A.> - T randa1d ve dagınık bır şekilde olduklann 

Büyük 'Elçililf. Lltvinot ile dan ve ayrıca bu kanunlar za -
t'm !randa Pehlevi tanare mania bırçok tadillere de uğra-

duruyoruz. Fakat buJ?ilne k dar or- kanununun tAdlline muhalif ol- <••ttarafı 1 ınolde) 
ya müsbet bir şey atılmış delildir. Londra, 14 (A.A.) - Sovyet rad· duğu şeklinde tefsir yanlıştır. "Bunrua mc1naaı lıar-*ir,, 

Beyle uygunııuzluklar yapanlar var- 70BU bildiriyor: Kızılordu latalan. Çünkü Gallup müessesesinin p• 

ma tnd k1ert habertnJn )'aD1q IDif bulunduklanndan, bu hal 
u blld1nnl&tlr. Remal ınah- tatbn·-t lan b"" ük zorluklara tan-an hakkında enclt,. duJ'• &aa çı uy 

bu 1 d k nim Maloyaroelavetz keslmlerinde mila· Nevyork, ıt (A.A.) - "HOrrl7.t 
sa, n arm mey ana çı a asını tahkem bir tepede 161ila 16tose yap halk arasında yaptığı al'llftırm& 
herkesten çok btz isteriz tA ki, bu· tıklan ..tddetll muharebede Nazileri ve soı•mıturmalar Amerikalılarm için mücadelen komlte.lnln idare ko-
lan.._ suda b l k l ..... nlar kun" lene ıı• • .,. mi8yonu Reisi Ubtc BeU. kongrenin 

·~ a 1 av .,, - tardetml·,_rdir. Almanlar, takriben % 80 Roosevelt siyasetine taraf· meydana emm d~ • _. verdllf karar baklanda IU aözleri 

Ark Ro7al batrılan ilçllncO ta)'7are 
gemisidir. Courageous :Maıaş denizin
de torpillenerek. Glorlous ve refaka
tindeki i1d muhrip 1940 senesi Hazl· 
ranında Norv~ sahilleri açıklarmda 
Schamhorst ve Gnelsenau Alman 
muharebe knıvazorler"yle 78-ı>tril 
muharebe sonunda batmqlardır. 

dırlar. ve tereddutlere duşurrnektedır. Bize müracaat eden emaf bir fert bir piyade taburu kaybetmişler ve tar olduklannı göstermiştir. Roo- söylemlltfr: 

14 (R dyo gazetesi) 
Hey ünfn birkaç g{lne 

ll~k olan bir karart7le 
d k Ue d iter ltmanlu- arum

na ldlyatı nıvlunu bir mllc
ac ktır. Diler bir karara 

de, hububatın tm alınma fiya
dan 1 kuruJ zam bu ayın 
k dar uzatılmaktadır, 

Yeni llJiba ba mevauatı bir araya 
toplaaut o!Q allk lılan böyle bır 
mitktillttan lnırtarmıı olac 1'trr. 

ıf tiyle milracaatlarmı 7 aparlar. Şlr Ruslann eline killllyetli mitralyöz ve seveıt bu neticeye vanncıya ka- "Bu, Hıtler için inhitatm bir mu-
ket namma hlebir ktmRnin bize tnü- ıılper havan topu De bir alayın bay- dar üç sene çalışmış ve efkanu- kaddemeaidir. Şimdf. mukaifele et-
racaatı vlld delildir. Eauen bizim ratuıı bırakmşlardr. mwniyeyi tedricen ifliyerek ka • mlye mecbur olacaktır. Bunun mA • 

Bandan batka ıümruklere ait bu 
mcvnat ebik olup buılinkli ihtiyaç
larmuzr temin ememektedlr. B lhaıaa 
yab.ncı memlekelerle memlektt mi.ı 
ar•unda 91ya ta11yan denla, hava, 
demir1ola müeaaeae •e tetekküUer.
nın •• poata darelennin cum lik ı'e 
olan miinaaebetlen acık ve aarıh hu
kiimlerle bel rtilmemıt oldutundan 

blldll mbıe t6re, flrketler tefkllAtı S b d T.. k• zanmıştır. nası harptir ve bunu takiben harp 
içinde her tınnet kendi fınrundan o ranya a ur I• Bu~ fiili vaziyet artık tefsi- ilAm icap edecektir." Ark Roya1, şimal buz denizinden 
mesuldilr ve ceza,.. carpdına, bu ela :.ı.ı· b akmıy k d Son kararın akialerl ttmit bumuna kadar devam eden •· 
kendine aittir... yeye Dair Beyanat re "' ıyaç ır aca erece- hada, dentzaıtııarmı avl.ıyuak. kor-
oııer taraftan Ankarada oldutu dl e aydındır. ~erikl anın bitaraf- Nevyork. 14 (A.A.) - Bütan P- sanlan takip ederek ukerl nakliyatı 

l{ibi, hrlmlzde de yeni tedbirler a· (BattaNfı 1 ınolde) ık kanununu w:adi e karar ver • zeteler bitaraflık kanununun tadili ve kafileleri himayesine alarak muh-
lmmıştD' Bunla" aruındıı tehrin nO- hudutlannda yalnız tek bir meç- mesi, Amerikanın İngiltere ve meselesiyle meşguldür. "Nevyork Ti- telif hareket sahnelerinde hlı.tnet et
fusunu yaı hadleriyle te.bit etmek bul kalmııtır. Türkiyenin cenup müttefiklerini kuvvetlendirecek, mea., ıazetesi diyor ki: mlt. Blmıarck Alman zırhhımm ba· 

ı1a _.___,_ _,_,__. 1n So t ha b" uk dde t uze·· rın· "Harbin başlamuındanberl. mem- tınlmasivle neticelenen barekltta ha. 
ve fırınc nn SIUll..... .___.._. hudutlannda liliZ ve vye ve r ın m 8 ra 1 - lekettmtzde dünkil karar kadar bil· "' 

ıtimrülde bunlu arasında ekseriya mınt kayı ayırmak libt eualar bu- ordularmm bulunması hasebiyle de müessir olacaktır. _,.,_ ehemm•-ette bl ..... lr karar alm· yat! ehemmiyetl hab btlyQk bir ıol 
anlaıamımul klar cıkınaktadır Ke- lunmaktad r. .. .. ' 3--. Y .,.. oynamlfhr. 
aa1ik mllU ekonom!miain h"mayuı ve I Pıu:arteat aabahmdan itibaren po- Türkiye ile munasebetlerlmizin silmemesi llzmı ıeldllfnl beyan et- mamqtr. Bu karar, t.tıantik muhare- Ark Ro7al ta:ryare ıemfsln!n IOD 
cht tJcare m . n ıel ımea b lnft"ındın 1 sler tarafmdan htt eve bir ftı ve- daima mevcut dostluk paktı esa- mittir. besinde tnıruz ... Ameribıı saferinin lilnlerl. Akdenizde ehemnılyetU ka· 
ehemmayetl bır me lı: ı ıal eden an- rUecek ve bu fi ler aile reisleri ta- sına müstenit olarak devam ede- Sovyet Rusya De olan mOnasebet- bir prantlal olacaktır." fileleri himaye eden bir harp ıemf 
t t lı: bul raf d n doldurulacaktır. Evde kaç ceğtni ümit ediyonız.,, !erden bahaedeıt lanett, Sovyetlerin Büyült bir ztder 11 vaztfeelnl yapmakla ıecml&tlr 
mavakkat mu 1 u 1 t n n bulunduğu. ya 1 rmm ne ol- Hariciye Encümeni Reiııl, bundaJl Bulıar topraklarına Bo}Jevlk aJanla-

e d e k 0 u bu eka k ık bu f şlere kayded lecek ve im- sonra, Türk kabinesindeki delifildlk- n ıöndennek suretiyle Butıarlatana Londra, 14 (A.A.) - '"DallJ' lllall., 
=nden bunlar~ dil ız fay 1 n caktır Yanlış maltlmat veren- lerin hakiki sebeplerinin henüz meç- karşı pyrl hallaAne ve şüpheli bir ıazetesl. Amerikan Mec11slnln kara- tellerden onu ku:rtarnılfbr.,. 
~::..ama • munffak o- ter adD takibata maruz kalacaklar- hul oldutunu illve etmiş ve Türkiye dunım aldıklarım a6:rlemlJtfr. nnı hQrrl:yet tem b07G'lc bir zafeo dl- 100 gemilllc 6ir 'l«ıflle 

:rıs... dır. Bu filler bir hatta içinde doldu- harici ıiya1etfnln delfpnedilint te- Hartcl7e J:ncilmenl Reisi. Boll8vik ye taVlif etmelde 98 bu kararın. 
lnhlaarlar vuru bandaıı 90'1.ra ,... rulacak ve atAkalı makamlara ıerl )'it eden bir deldlru7amm Ankara· tehUkeıd taınami7le buUnlmc17a ka- Rltl ... karp l(frtlltOlil bir darbe tet

nl kananda en k kler•a alanallne •• verilecektir. Bu filler tasnU edildik- dan nepi ihtlmall oldutunu a6yle- dar Bulıar milletlnln milteyakkıa bu- kil ettıtınt ıılJ:ylemektedlr. Bu ıuete 
ba buaaaa aıt mevzu tın daha m •ke!n- ten sonra, tmncılarm ekmek vere- dikten sonra, halihazırda mihver kuv lunmuı icap ettıtini be)ran ve Sovyet eö7le diyor: 
mel olm111nı çalıııldıtıru, bı..ıün am- ceklerl muhit sakinleri birer Uıte vetlerlne ka1"$ı yeni bir cephe açmak Rusya tarafuıdan teklif edilen asker! "Bu karar, Amerikayı, miltteftk
bar muamelltmdan farla ohruyan •n- halinde haZD'lanacalı:: ve yeni tedbir- için Londranm za71f bir nokta bul· paktı reddetmekle Butıarlstanm bir lerln zaferi için elzem olan tam yar. 
trepo reji.minin salah ecliltcetini aöy- lerle ekmek iti ;renl bir aafha:ya il· maktan baıka bir ~ dütOnmedltlnl 6Hlm tuzaJmdan lrurtuldutunu derin dmu, makul bir müddet zarfında lfSn 
lemiıt.r. receJdlr. ve BuJprtataam ~ ek· I* ~eQe aydeylemiltlr. dermek busuwnda .-.ate IObn ..., 

Londra, H (A.A.) - YOz tem t 
bir Brltanya kafilalnfn ~ 
kadar en kOçük bir ka7tba utram -
dan ıelmif bulunmuı Atlanttk 
harebeslndeld muvaffakryettn 
dellllerinden biri olarak llSaterilm ..... 
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l:{l©IJ:I Muliarrir bu yazısında Türkiyenin en mühim ihraç maddelerinden birini r. ANKARADAN .. T JLAR" ~ TAKViMDEN 

tGşkil edecek mahiyette olan balıkçılığımızın inkişaf ettirilmesi yönlerini \- ROPOR -~--) ~~ BiR YAPRAK 

4ınerikanın Kararı tahlil ve alınması lazım gelen tedbirlere işaret etmektedir. --- .. -· 

ihmal Edilen. Mühim Allo, _Allo, Burasd Kısaı~:"~::~;:~~~~:A:u Gür.ün CJı mühim hadisesi, hiç 
şüphesiz, Amerika mümessiller 

llıcclisin.ın, bitaraflık kanununun ti
~ret gemilerinin silihlanmasım ve 
iki rp ınıntal ı arına gitmesini meneden 

esaslı maddesini 212 ye kar.-ı 194 
re,. ile yanı 18 rey ekseriyetle Hiğva 

rar vermesıdir Bu kanunun birinci 
llıaddcsin n daha· evvel ve daha büyıik 
ır ekserıyetle mumessiller meclisi ta
afından kaldırılmasına karı>r veril
~§tı. Bu maddelerin ikisinin birden 
ta dırılmasını, Ayan meclisi bir haf-

• 
ır da 

Da 1 g a Ankara R a y osu .... ..:f:.:~;;,~,~~·,.:~::~. ~~:: 
llı~aç Mıa eml•z ıarda Alinin kuıaıunı Veliye; Velin.in 

külli.hını da Alıye giydırme u et y
Spikerle karşı karşıya .. l şıkların istibdadı - Birbirlerini ıe bahsi kaçamaklı bir yoıa föı,e ek 

cv-~eı 37 ye karşı 50 reyle ka)}ul 
;tıı:ı.ıni. Binaenaleyh, bu tadilin merl-
ete geçmesi için Roosevelt tarafın
ıı imzalanması işi kalmı&tır ki, hu
n da Pazartesi günü tamamlanaca-

1 haber verilmektedir. 

Bu tadil teklifinin kücük bir ekııeri
etıe kabulü, ve bu mesele h:ılrkında 
elen malumat, bu teklifin miimessil
e~ meclisinde çok hararetli münaka
~a.ıardan sonra ve bizzat Roosevelt'in 
c liull'tin şahsi müdahaleleri saye
nde kabul edildiğini gôstermektedir. 

~oosevelt, mümessiller meclisi re
l'lııin kendisine gönderdiği mektuba 
erdiği cevapta ııu noktalar üzerinde 
tar etmistır: "Bu teklifin kabul e
ılıneınesi ~ihver devletlerini sevindi
Ctek, oıılarm tecavüz emellerini kuv
ctlendirecek, taarruz imkanlarır.ı ço
~ha~ktır. Ayni zamanda Amrikanın 
t hıiı vaziyetini zayıflatacaktır. Y:ı
ııı, telik istihsalatı iı;in zanıri olan 

d 1 kömür ocııklarımn faaliyetleı ·n~ 
C'llaı:nıarını temin etmek maksadiyle 
ır konferans toplryacağım. Bu içti

ta d~, bir anla§maya varılamadığı 
lı:dırde, işçiler de dahil olduğu bal

./ .\ınerika milletinin kahir ekseri-
etine istinat eden hükUmet sonuna 
dar gitmek fikrindedir.,, 

Türkiye sahili en çok bir ülkedir. 
Ak ve Karadenizdeki 1416 

millik sahillerimizde ve bilhassa Ka
radeııiz boğazı, Marmara denizi, Ça
nakkale boiazı ve İzmir körfezinde 
en nadide ve en' lezzetli balıklar ye
tişmektedir Sularımızda tetkikat ya
pan yabancı miıtehassıslar Boğazı 
daima akan bir balık nehri. İzmit 
körfezini de bir balık yatağı diye 
vasıflandırmışlardır. Bu mütehas
sıslar ayni zamanda en basit ve en 
iptidai vasıtalarla bile ve hatta eli
mizi uzatarak tutabileceğimiz bu en 
gıdalı ve en lezzetli balıklardan ne
den istifade etmeyi hatırımıza getir
mediğimizden doğan hayretlerini de 
gizliyemem.işlerdir. Balığın en çok 
tutulduğu ve en çok yenildiğini san
dığımız İstanbulda doğmuş ve bü
yumuş kimselerin hemen hepsinin 
boğnzda tutulan balıkların her çeşi
dini tatmamış ve h:ıtta isimlerini bi
le doğru dürüst bellememiş oldu
ğunu bir hakikat olarak kabul et
mekle hata etmiş olmayız ve binne
tice bu hayrete gerçekten bizım de 
iştirak etmemiz lazım gelir. 

Bu mevzu etrafında konuştuğumuz 
ve balık işleriyle yakından alakalı 
kimseler de bunun böyle olduğunu 
itiraf ederek halkın balık yemediğini 
ve fazla istihlak edilmiyen bir me
tam fazla istihsal edilmiyeceğinin 
pek tabii olduğunu ileri sürmekte-

l! 11 diri er. azı mebusların: Mümeısi er mec- ı 
"11. Fakat, stanbulda yaşıyan orta ayanın tadil tekliflerini kabul et-
Cdiği takdirde Amerikanın yabancı varlıklı bir .Ule babasına neden 
Cı,ıJ haftada bir defa olsun balık alma-Ctler ve bilhassa Almanyanın kar-
r ınd ,_ ~ h k dığını ve çocuklanna yedirmediğini a,..j vaziyetinin ne olacagı a -

t:'..:.daki suallerine karşı har~ciye na- sorarsak ondan alacağımız cevap da 
~, t.r 1 ekseriya şu olur: "Bizim keseye el-i ••uU şu mealde bir mektup a ce-
a ~. \lermiııtır: "Bu projenin kabulü vermiyecek kadar pahalı d::ı ondan.,, 
t ı bri zarurettir Bizim müdafaamı. Halkımızın balık yemediği nasıl 

~c~ ~enişliği, mar~z kaldığımız tehli- bir hakikatsa, balıinn memleketımiz 
Id crın genişliği ile mütenasip olma- de lüks maddeler arasında yer ata-
t~: Bugünkü şartlar içinde ticaret ~=~ kadar pahalı da olduğu aşikar-

~ılerimizi kendi müdafaalan için fşin garabetini arttıran nokta, lı-
de !andırmakta ve fevkalade haller-
tı~- bıze do~ru ilerliyen istila hareke- tihlak nisbetinde balık tutmaya çı-
:-<ı: kanl:ırın fazla tuttukları b:ılığı tek-

d Ilı mukavemet eden milletlere yar- rar denize dökmeleri keyfiyetidir. 
~!la etmek için kendi gemiterinı:zi Bütün dünyanm gıda maddeleri yak 

llrnakta serbest olmalıyı"!,., 
luğu hissetmesine ve bizde de bir 

t~ahriye nazırı Albay Knox bu me- kısım gıda maddelerinin fiyatları 
lire hakkında yaptığı beyarıatta: Bi- yükselmesine rağmen hiila bu vazi-

1 Yazan: S. T. ! . . .................... ·---··------...... 
harp yüzünden yollar kapanmış, bn 
motörler gelemez olmuş bulunmak
la beraber, rağbet azalmamış, bila
kis artmıştır, Bu da bütün Avrupa
yı saran gıda maddeleri noksanından 
:leri gelmektedir. 

Bugün de, eski müşterilerimiz olan 
memleketler, uzak ve dolambaçlı 
yollardan fiyat yüksekliğini ve harp 
zorluklarını göze alarak balık iste
meye devam etmekte. bir çift toriğe 
120 kuruş vermektedirler. 

* * 
Fakat ne yazık ki, Türk balık-

çıbğının geniş bir inkişafa yüz 
tuttuğu bir sırada, on1l yeni ve da
ha geniş inkişaflara sürükliyecek 
bir vaziytte bulunmuyoruz. Bunun 
da üç mühim sebebi vardır. Mazot, 
buz ve kap d:ırltğı. 

Balık işleriyle uğraşanlardan al
dığımız malumata göre, Birincite~
rinden başhyarak yedi ay kadar de
vam eden mevsim içinde günde 500 
ton palamut ve torik. tutmak müm
kündür, yani ayda 15 bin ve bir 
mevsim ic;inde de yuvarlak hesap 
100 bil! ton. 

Bunun beher tonu için 100 liraya 
müşteri hazırdır. Bu itibarla yalnız 
bu yıl 10 milyon liralık palamut 
ve torik ihraç edebilecek vaziyette 
bulunuyoruz, 

Bu mikdar tüntünden başka top
rak mahsullerimizin en çok ihraç 
erlilenleriyle rekabet edecek bir ra
kamdır. Bu hale göre Türkiye bir 
balık ihracatçısı olmak yolundndır. 

Yalnız balık avına çıkacalı: mo
törler kafi mikdard:ı mayi mahrukat 
bulamamaktadırlar Gerçi son za
manlarda Ticaret Vekaleti bahk mo
törleri için günde 750 kilo mazot 
verdirmek suretiyle bu mahzuru ön
lemiş ise de, balık ihracatı ikinci 
engelle karşılaşmıştır. Bu da buz 
meselesidir. 

Balık alan bunları: ambarlarına 
istif ederken bir sıra balık, ve bir 
sıra buz koyarlar ve gidecekleri ye-rıarıık kanunun tadilinin, İngiltere· yet böyle devam edip durmaktadır. 

Ilı~ Sovyetlerin ve Çinin muzafferiyet Burada da müstahsile sorulursa r-= 
~l nl~rını fevkalade çoğalttığını halkın balık yemediği için, fnzlası- ı ., ............. .. 

re kadar bo7.ulmadan sevki böylece 
temin ederler. Halbuki İstanbul be
lediyesinin inhlsarı altında bulunan 
buz fabrikasının elinde buz yapmıya 
kafi gelecek gaz amonyak stoku 
bulunmadığından..lbalık ihracatçıları
na istedikleri kadlır buz verememek
tedir. Bu yüzden balıkçılar ellerin
deki buz kadar satı5 yapmaktn ve 
fazlasını tutmamak için üç, dört 
günde bir denize çıkmayı tercih 
etmektedirler. 

* * 
Üçüncü güçlük de teneke ve fı-

çı darlığından ileri geliyor • 
Taze balığı alamıyanlar veya mesa
fenin uzaklığı dolayısiyle zaten biz
den tuzlu balık almakta olan mcmle_: 
ketlerin bugünkü isteklerini de bu 
yüzden karşılıyamamaktayız. Esa
sen bir çok Türk işçisine iş temin 
ve tuzumuzu da harice föraca vasıta 
olan salamura halinde balık ihracatı 
memleket iktısadiyatı için daha 
karlıdır. Fakat elde geniş mikyastn 
ihracatı karşılayacak fıçı bulunma
ması, balık ihracııtının en karh ta
rafını da baltalamaktadır 

Görülüyor ki, şu mü~kÜtler sula
rımızda oynaşan ve zaman zaman 
karalara vuracak kadar bollaşan ba
lıkların ihracı mukabilinde b.ir yıl
da 10 milyon gibi bir dövizden mem 
leketimizin faydalanmasını tahdit 
etmektedir. 

Maamafih Ticaret Vekaletinin 
cezri şekilde işi hallederek mayi 
mahrukat vermeyi temin ettiği gibi, 
İstanbul belediyesi de yeni Rumen 
ıınlaşmasınm müzakeresi sırasında 
2000 kilo gaz amonyak ithalini sü
ratle temin eder ve fıçı yapılması 
imkanları da teşkilatlandırılırsa, 
memleketimiz için devamlı bir ihraç 
maddesi olan balıkçılığın inkişafına 
kuvvetli bir yardımda bulunulmuş 
olur. Kaldı ki, biz deniz mahsulleri 
kanun liyihasınm Türkiyeye balık 
ihracatçısı vasfını verecek bütün ted 
birleri ihtiva etmekte olduğuna ka
ni bulunuyoruz, 

Artık, o zaman önümüzde akrp 
giden balık nehri memlekete döviz 
akıtan tükenmez servet kaynağı ola
cak ve olmakta devam edecektir. 

crnılitir nın denıze dökülmesine zaruret ha-l • 1 
~fıratçıların organı olmıyan Ame- sıl clduğunu, halktan, bahkçılart'l 11.~~:~LJ~ljL!..iJlJ~!!:!:~~==~~~~:s~=~=~~! 
0 gazeteleri: Bütün Amerıkalıların balık fiyntlarını düşürmemek iiçin 1 

EVLi ERKEKLERDE 
11 ~~!erini ift!harla kabartacak: olan denize döktükleri cevabını almak l 
tını -.ararın küçük bir ekseriyetle a- mümkündür. ..11. 

asından dolayı mihver şeflerinin -r + HALSiZLİK.-
,;de kapılamıyacaklannı ve harbin Evliliğin iptidasında bir halsizlik 

ar aııgıcındanberi Amerikanın bu ka- Bereket versin ki, dah:ldeki bu olduğu gibi, bir de evliliğin eskidiği 
alttatııuhim bir karar almadıAını yaz. isteksizliği harkin rağbeti zamanlarda halsizlik vardır. Fakat 

dırlar karııılamı~tır. Almanya, Çekya, Yu- erkeğin sonbahar mevsimine girdlği 
ll · goslavya, Bulgaristan, Yunanistan, yaşta değil, o yaştan çok önce ... 
öQc~ had!ııe münasebetiyle I.ondra Suriye ve Ffüst!nden te~.ik edici is- 0 vakte kadar kudretini isbat et--
d cleri şu mütalealarda bulunmak- tekler, memleketim.iz~ bir balık ih-
.. ırıar: miş, hatta çocuk babası olmuş bir 

l:ı racatçrsı olmak vasfım verecek ilk erkek yavaş yavaş halden düşer .• Va-
tahı ~ karar, bütiin hür dünyaya, fe- adımların atılmasında amil olmuş- zifesini istlyerek değil, bir angarye 
lt'~d Vermiştir. Lincoln da, Amerika tur. gib.i, bazı hekimlerin tabiriyle dayak 

ll?· ıı ı~ kurtaran karan aldığı za- FilhaJ.,'lca, ba memleketlerden her 
it yer gibi ifa eder. ll Uçuk bir ekseriyet kazanmıştı. gün isteğin artması, daha doğrusu 

ltiu~ karar, hürriy~t için bir zaferdir, ne kadar f.ızla yollansa, yine alıcı Halsizliğin bu türlüsünde, şikayetçi 
·~ ere ındirilmi~ büyük bir darbe- vaziyetinde bulunmaları, balıkçıları olan halsizliğe tutulmuş erkeğin ken-

bayanlardan bazıları da, aşk duygu
sunu, kavgacılıkla değil, başka tür
lü halleriyle kaçmrlar. Kimisi, eşinin 
hoşuna gitmeyen bir esans sürünmek
te, yahut onun istemediği renkte bir 
gecelik gömleği giymekte ısrar eder •• 
Kokuların ve renklerin de aşk duy
gusunu kaçırmakta tesirleri olduğu sa
bittir. 

Bazısı da, kadınlıkta soğuk oldu
ğundan erkeğine halsizlik getirir. Ka
dınlıkta soğukluk o esnada zevk his~ 
setmemek demektir. Bu da kadınlığın 
halıizl.ğidir. Kadın kendi halsizliğini lt i;a dört el ile daha fazla balık avla- disi değil, onun eşidir. Bu türlü hal-

ları ,_il tıtatbuatı: Rooseveft'in mebus- mıya ve bunları ihraç etmiye sev- siz erkeklerden bazılarınm eşleri, bilmez de, kabahati erkeğfoin halsiz-
tıı «Orkut k ld t k ı a ahbaplan olan bayanlara dertlerini liğne isnat eder .•• Hormonların bir 

il!cr . ara ve a a ara on ar • ketmiştir. Bunun neticesi olarak ls- dık b k h k" 1 d .. cilvesi olarak, halsiz kadın çocuk an-la.rıa ın ıradesine uygun olmıyan ka- tihsal vasıtaları da tekemmül etti- yan tan aş a, e ım ere e mura-
dırıa rı kabul ettirdiğini yazmakta- rilmiştir. caat ederek erkeklerinin derdine der- nesi olur, fakat erkeğin:.n yanında 

Şur. Nitekim, evvelce 20 _ 30 kulaç de- man ararlar._ kadın olamaz. Bu da nihayet erkeğe 
buat llhesjz ki, bu karar, Mihver mat· rinliğinden balık tutabilen ağlar bu Halbuki bu türlü halsizliğin sebebl, •halsizlik getirir. 
dır ı~ &iıı!rlendirecek kadar mühim- gün 70 ve hatta 100 kulaç derinlik- Çok defa, hemen daima, o derde der- ===============:::o 
tcr~>'e iinkü Amer~kanın artık İngil- lerd~ hoplayrp gezen veya yatıp u- man arıyı:ın bayanın kendisidir: Eski- Bugün matt~lerden itibaren 
rette "e Sovyetlere en müessir ıu- yuyaııları bile tutacak bir tekemmü- mesi değil, eşini kendisinden -nefret 11 ıata Yardım etmesine mani olan ma- le erişmiştir. Bu inkişafta yabancı ettirmesi demiyeceğim. korkutmasıdır. K A D 1 K Ö y 
sasC: ,da. ortadan kalkmış oluyor. E- memleketlerden görülen teşvik ve Kavgacı olan bayanların erkekleri o p E R A 
ıııınu 'l{ır::ıtaına ve ödünç verme ka- isteğin başlı ba11ına amil olduğunu halsiz olduğu, karısından korkarak, 
fih b·: ile bitaraflık vaziyetinden sa- kabul ebnek için, tutulan balıkların nihayet kendisine verilen zehirli şer- Sinemasında 1flmler harikası 

01
,n lıak 1Jt~r surette ayrılmış olan Amerika, hariçten istenHen palamut ve toriğe beti sevine sevine içen Sokrat filo-

1 
lraıırn~ "tıziyet:ine uygun bir hareket inhisar ettiğini gözönünde bulun- zoftan beri meşhurdur. Onun ic;in 
ııc, ınŞ~ır. Harbin mukadderatı üzeıi- durmak kafidir kavgacı bayanlara, bayan Sokrat'ın 
Calt d Uttefıkler lehine müessir ola-< Sulh ve sükı'.i~ günlerinde limanda adiyle ksanbip derler. 1 

kata.it hah~sına geçild!kten sonra çı- tutulan palamut ve tor:kleri almak duygusu kendinden başka hiç bir 
ta.tbiıt crecede mühim olan bu karar, İtalyan, Yunan ve Bulgar matörleri, Daha önce de söylediğim gibi, aşkı 
rnulıarı adıselerin Amerikayı resmen için sıra beklemekte idiler, Geri duyguya tahammül edemez Korku I 
~~l'ıl~ \la:ı;iyetine sokacağı muhakkak kalan memleketlere de fıçılar acinde aşk duygusunu kaçıran en bÜyük se- CHARLES LAUGHTON 

tadır. tuzlu ve konserve halinde balık ih- beplerden biridir. r 
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Şaheseri __ .., 

go··1·emı
0y""" sanatkarlar - Radyo miidürünün arılattıklan • işin içinden çıkmak kolayını bul n 

.,.,. "Kavi Za - Nü ve Zor B - Zu . 
Davetiye değil llİzanmame - 1Vihayet radyo evinde bir saat sevimli bir m~slekta tır Rahı 

. • Kavuklu Hamdıye kah 
ımkan- • yesizli,,k isnadı gtbi vicrl "- Allo! Allol Burası Türkiye 

radyosu ve kısa dalga An
knra radyosu! ... 

Şimdi, bize her sabah, her öğleyin, 
ve her gece bu cümleyle söze başlıyan 
Ankara radyosunun Spikerlerinden bi-

ni,derecede memnun etmemiz 
sızdır. 

Bugün, tam doksan bin abonemiz 
var. Bunlardan aldığımız mektnpları 
görseniz, istekler arasındaki büyük ve 
ı;ayısız tezatlar karşısında hayret du-

risiyle karşı karşıyayım. Aramızda yarsınız. 

kocaman bir masa var. Yalnız mem- Kimisi: 
leket hudutları dahilinde en az üç "- Şfü saatini haftada üçe çıkarın! 
milyon vatandaşa hitap eden mikro- Diyor, Kimısi sizin gibi: 
fon, bu masanın üzerindedir. "- O şiir s:utine de tahammül e· 

Spiker konuşuyor, ve ben, öksür- .iem.iyoruz !,. Diyor_ 
mekten, aksırmaktan, hapşırmaktan, Bazıları, alaturka musikinin prog
tıksırmaktan hatta kuvvetle nefes al- ramımızdan tamamiyle kaldırılmasına 
maktan bile korka korka ona, ve et- taraftar. Bazıları ise, tam tersine, ve 
rafının bakıyorum. Açık bulunan mik- tamamiyle alaturka musiki neşriyatı 
rofon beni, habbeyi kubbe yapan mü- yapmamızı• istiyor. 
baHiğacı bir mahlük gibi ürkütüyor. Ab.turka isteyenlerin zevkleri de 
Çüııkii, ağzımdan bir kelime çıksa, birbirine uygun değil. Bir kısmı, kli
kiifir mikrofon onu kapıp, yüz misli sik musikimize hayran, bir kısmı mün
büyüterek. bir anda milyonların ku- hasıran halk şarkılarına aljık, bir kıs-

mı yeni piyasa şarkılarna düşkün. bir lağın:ı gotürecek, 
Spıkerle konuşabilmemiz için, kö· kısmı da oyun havalarına tutkun .. 

;}edeki kırmızı u~ığın sönmesi ve is- Keza, alafrangacılar arasında da 
tibdadın kalktığını, konuşma hürriye- zevk birliği yok. Kimisi Bethoveni 
tJnin başladığını ilan eden yeşil ışı- ister, kimisi, sade dans havası bek-
ğm yanması laztm. !er. 

Bu itibarla, salıverilme karan bek- Programlarxmızın diğer kısımlan 
liyen sıkıntılı bir mahkum ıtibi, göz- hakkındaki arzular, ve hükümler de 
lerim ikide birde o ışığa takılıyor_ ayni derecede muhtel:f._ 
Sağ tarafımda, yandaki odaya ha- Bu vaziyet karşısında, siz bizim ye-

kan ve bir fırın kapağını andıran bir rimizde olsanız ne yaparsınız? 
pençcre var. Bu pençereden, konsere Bereket ki, biz, dinleyicilerimiz ta
hazırlanan fasıl heyetinin mensupları rafından söylenilenleri işitmiyoruz. 
gorunuyor. Konuşuyorlar, sazlarını Eğer neşriyatımızı yaptığımız sı
akord ediyorlar. :Fakat, pençere tam ralarda bizim sesimizin onlara gidişi 
üç camlı olduğu için, sesleri bizim gibi, o~ların sesi de bize gelııeydi, 
bulunduğumuz odaya s1ııııruyor. Bu halimiz haraptı. Küfürlerden, yaşa
itibarla, onlara bakarken, tıpkl hir !ardan, yuhalard:ın, ıslıklardan ve al
sessiz film seyreder gibi oluyorum. kışlardan müteşekk.il muazzam bir 

Nihayet yeşil ışık yandı. Ve ben ses çorbası, bize ne yapacağımızı büs-
müstebit bir hocanın dersinde, te- bütUn şaşırtabllirdi! •• ., 
neffüs zilini duymuş çocuk fl'.rahlı- Kırmızı tılığın yanmasına pek :tz 
ğiyle geni~ bir nefes aldım: kalmı;itı: 
"- Oh .. Dünya varmııı !..n "- Aman, dedim, süklh emri veril-
Spiker: meden çıkalım!.., 
"- Şimdi, diyor, sizin oturduğunuz + * 

o maroken koltuk. Radyo Gazetesi Biraz sonra milyonlara hitap ede-
Spikeri Nlirettin Artamın her akşamki ceği halde yapyalnız kalacak o -
yeridir: O, dosdoğru bu odaya girer, lan Spikerden ayrıldık. Ve bir: hum~ 
ve şu koltuğa oturup gazetesini o- milyona mal olduğunu bildiğimiz 
kutluktan sonra. hazan, koskoca rad- ı:adyo evinin her kÖ§esini gezdik. Rad
yo evinde, benden ve paltosunu, şap· yo evinin, "Markoni,. ljirketi tarafın
kasını alıp veren gardrop memurun- dan kurulmuş bulunan tesisatı, nesri
dnn başka hiç kimsenin yiııünü gör-ı r!yatiyle ölçülemiyecek derecede kıy
meden çıkıp gider!.. metili. O kadar ki, o mükemmel te-

Bazı kimseler sanırlar ki. radyo e- sisatın içinde radyo programı, fevka-
vine bir defa giren vatandaş için, l iade liiks bir otomobil~ nasılsa kurul-
radyo evinin btitün mensuplir!yle ko- muş bir fukaraya benzıyor. 
nuşmak, tanışmak mümkündür. Hal- O fukaranın kılığına çekidüzcn ver
buki buraya ara sıra konferans ver- ı mek için hüsnü niyetle çalıştığından 
miy~ gelenler değil, burada her vakit ! şüphe edcmiyeceğimlz radyo müdürü: 
çalışan sanatkarlar: arasında bile, ha • - Radyo. diyor, yavaş yavaş, mü
güne kadar birbirlerinin yüzlerini hiç kemmel bir kültür vasıtası olacaktır, 
görmemiş kimseler vardır. Malzeme sıkıntısı baş gostermeseydi, 

Çünkü meselll.; Ciımhurreisliğ! or- Eminlın ki, abone yek\inumuz, buıün
kestrasınrn konser verdıği ııtüdyo künün en az iki misline varacaktı. Bu 
ayrı, fasıl saz heyetinin konser ver- vaziyetimizle Balkanların en mükem
cüği stüdyo ayrı, temsil heyetinin ça- mel radyo tesisatma malik bulundu
lıştığı stüdyo ayrı, kendi orkestra- ğumuz halde, malesef Balkanların a
mızın içinde çalıştığı stüdyo ayrı ve bonesi en az olan radyosuyuz .• 
gördüğünüz gıbi, konferansçının. Spi- Fakat, halkın radyoya alakası bü
kerin çalıştığı stüdyo ayrıdır. Bütün yüktür. Anadoluda, radyosuz köyler, 
bunlar arasındaki ihenk, -program radyolu köylere, hususi surette adam 
mucibince- ve modern tesisatımız va- gönderiyorlar. Bu köylüler, havadi&
sıtasiyle verilen muhtelif işaretlerle leri dinleyip, köylerine dönüyorlar ve 
temin olunur!" orada etraf mı alanları dünyadan ha-

+ ..lf berdar ediyorlar. 
O sırada yanımıza, beni oraya 

götürmüş olan radyo evi müdü. 
rü Vedat Nedim Tör de dönmüljtü. 

Ona: 
"- Siz, dedim, bu mikrofonu. ıe

vezeliği tedavi eden müessir bir alet 
yerine de kullanabilirsiniz: Çünkü 
hiç bir cüretkar geveze bulamazsınız 
ki, şu mikrofonun, kendisini dinleyeı> 
üç milyon insandan aldığı kuvvetle 

1 verdiği sükUt emrine muhalif davra-
nabilsin: İnsan. bir .istibdat hafiye

! sinin meclisinde bile, dilini tutmak, 

1 

sesini kısmak mecburiyetini, §U mik
rofonun önünde olduğu kadar şiddet
le duymaz. Bu itibarla. siz, progra
mrnızda, meseli bir de: 

1 

"- Düşük çeneli kaynanaları, mik
rofon başında sükUta alıştırma!,, Sa
ati yaparsanız, ~min olun, şiir saa-
tinizden fazla makbule geçer! .. " 

Bu nüktemle, Vedat Nedimin der
dine dokunmuş olacağım ki, gülüm
siyerek: 

Bundan da bellidir ki. radyonun se
si, gazetelerin gidemediği yerlere ka
dar gidebilmektedir!.. 

Güldüm, ve: 
"- Elbette, dedim, biraz evvel öğ

rendik ki, radyonun sesi, saniyede 300 
bin kilometre süratle mesafe kateder
miş. Bu kadar süratine rağmen de, 
çok tembel olduğu için daima, en kısa 
yolu arayıp bulurmuş_ 

Bu kadar süratli bır nesneye, bizim 
çıplak ayaklı mü~"zzilerin yetişme
sine imkan var mı? 

Bu lierait içinde, bizim sizinle ya
nıımız, yarış atiyle kaplumbağanın 
boy ölçüşmesine benzeri" 

Sözümü bitirirken saate bakhm! 
Program mucibince, kırmızı ışığm o 
sırada içinde bulunduğumuz stüdyo
da yanması da yaklaşmıı;tı. 

Müdüre: 
''- Müsaadenizle, dedim, ben ka

çıyorum. Çünkü istibdat neredeyse 
ba:ilıyar!,. 

* * 9en ayrılırken, müdür, elime bir 
kart vererek: 

taı· uyandıran hatalarda ıs ı ct-
keşliğini zavallı Alıvelı yuklenu, le 
tutar yeri kalrnıyan adaptasyonculu
ğun müdafaası yine Aliveliye yukle
tilir Anadan yapışık doğan Siya"ll ı 
hem

0

şirelerden dü§uniış itıbariyle bir
birlerine daha yakın ol:m bu iki isim
li tek ı;ahsiyet: 

Damenin tutuıık i~i11 dllşdukçe yJrirı ~ yine 
Rch~rar-ı·dcsunc kendı ı:ırıbanrm elır 

Bcyitinde olduğu gibi "Hasbıhal,, 
ııeklindeki muhaveresinde yıı e kendı 
kendisiyle konuşmuş ve knıdi kendı
sine hak vermiş olur. 

Gelelim son davaya: Yaııi adaptas-
yon i~ine: 

Evvela adaptasyon mesclesıni man
tıkta kıyas mihekk'ine vuralım: 

KÜBRA - Sahibi bılmcdeıı bir 
malı benimsemek bir nevı a&ınnadır. 

SUGRA - Sahibi göst~rllmeden 
bir eseri isterüldıği glbı tesahüp et
miye adaptasyon dePİIİyor. O halde 
adaptasyon (aşınna) ılır. 

NET!CE - Aşırma mezmum bir 
harekettir. öyle ise adaptasyon da 
mezmum bir haı ekcttir. 

Ali yahut Veli diyor ki: 
Helvacıya tablakar Jizıın 
Ol klra da iktidar lhrm 

Herkes adaptasyon yapamaz. Bunun 
için hiç olmazsa bir ecnebi lisanı bil
meli Sonra "telit,, diye yazılan ko
tü, tekniksiz, altı üstünü tutmaz, by
le bir roman ki, Fransızcaya tercu
me edilse kapıcı kadınlar dahi oku
maz. "Böyle telif eserler vücude ge
tireceğine adaptasyonla uf ra, da bari 
filemin mantıfını, zevkini ,ırazeden 
çıkarma .. , 

Veli yahut Ali haksızdır. Adaptas
yon için "01 kira iktidar 13.zım,. de· 
ğildir. Hatta pek o kadar ecnebi !ısa
nma vukuf da istemez. Okuduğunu 
yarım yamalak anlamak buna b<'l bol 
kifayet eder. Zira anladığın gibi yaz. 
Kontrolü yok, mesuliyeti yok. 

Fakat tercüme olursa iı değişir; 
mesele helvacı tablakirlıima benze
mez, O zaman adam akıllı "ol kara 
iktidar lizım., dır. 

Bizde yetişmiş müellifler ana rah
minden ellerinde mükemmel, teknikli, 
altı üstünü tutar birer "romancıhk,. 
fermaniyle doğmadılar. Yavaı yavaş 
yetiştiler. Fakat o zaman onların kol
larını kanatlarını kırım, ist!datlanna 
kale duvarları çeken, adaptasyoncu
luk namiyle bir şey yoktu. 

Enel J'Olc idi, lıbu riva:ıoet ~nt cftıh. 

Bu gibi "telif,. eserler Fransızcaya 
tercüme edildikleri takdirde, kaprcı 
kadınların onları okuyup okumaına
hırı bana vız gelir. Zaten timdiy< 
kadar mesela uAşk -ı- Memnu',, uıı 

"L'Amour interdit,. adiyle tercüme e
dildiğine ve kapıcı kadınlan memnun 
eyledifine dair bir §ey İ§itmedim, 

Ne olursa olsun en kötü "telif, 
eser, en mükemmel sanılan bu aşır
mala.ra müreccahbr. Çünkü millid r 
çünkü kendi öz malımızdır. 

f _A_s_k_er_li_k _l __ şle_r_i _I 
ŞUBEYE DAVET 

Fatih Şubesinden! P. Tğm. Reşat oğ. A 
met Cemil G6kçe49330 Ist P. T, T. Vazife 
P. Tğm. Remz:i oğ. M. Danla 927·61 Adrc ı 
Aksaray Kızılmlnare Tayyareci Orhan •okak 
No. ı/2 

• Fatih Subcaindcn: P. Uat T!m. Arih o 
Fevıi 52228 Yahut As Tcfmcn 

Yeni Neşriyat : 
DENiZ - Tı.i.rk ticaret kaptan .,. '"""' 

nistler cemiyetinin meslek meemuancbr. 77n• 
sayısı lstınbulda çıkmıljttr. 

BEDEN TE.RBlYESI VE SPOR - Bu re 
ııimll meslek mecmuasının 35 inci sayıaı A 
karada c;ıkmıı;tır, -GORUSLER - Adına Halkcvl a,.hk kilit r 
dcrclsidir. 38 inci saırıaı neıredilm{Jtir. 

ClG - Aylık cd•b=, unat ft fllıir mc 
muasıdır. 2 nci aayısı Adarıada c;ıkmı,ıır. 

Ö L Ü M 

nı k+ft-" a 
1 

un - halde bugün saat 15,30 da b - d A k R ' s eb-wr. Dışarıda un satışı da Tam atacagı sıra a, r o 
.:er e~~ olmadığı gibi, bu esnaf konservatuvarı teşrif buyura- yal, sancak tarafına doğru 35 c, ... •••••••••••••••••,-••••••• .. 
~ nıu ı · ı ı rak verilmekte olan konseri rece yatmıştır. Bu, artık sond ~ altı essese er ihtıyaç arını e - 1 

"- Yapmayın, dedi, tenkitte bu 
derece insafsız olmayın. Ve düşünün 
ki, bizim, bütün dinleyicilerim.izi ay-

"- Bu, dedi, bu akşam burada ve
rilecek konserin davetiyesidir. Gelir
seniz çok memnun oluruz!,, 

YANYA eşrafından Cemali Ağa ı:adc Ha 
Fuat dUrı \refat etmigtir. Cenueai bugün! 
cumartesi ııünü aut 11 de Pendik Bağd ' 
caddesindeki e\rirıden kaldınlarak Pendikte 
aile kabristanına defnedilecektir. Kendisi 
Allahtan mDif!ret ve ailesine aabn cemil d 
!eriz. 

n:ı. kndan fınncdardan temin et- dinlemişlerdir. Ark Royal, yavaş yavaş dalga! Sinemanın En Parlak ve ideal Çift Artisti 
e tedirler. Milli Şef ve refikalan kon- rın arasına gömüldü. 

+ + servatuvarda Maarif Vekili Torpil, geminin ortasına çar ll-Ll"AN HARVEY WİLL Y FRİTSCH 
S Hasan Ali Yücel tarafından : tı. Ani bir srsıntı oldu ve bir ça Ve 

u ~alde akla ilk gelen ted- karşılanmışlardır. : tırdı işitildi. !şıklar_ söndü. Sar 

Clla bır, ya toprakofisin fırın- \. .............. - ............ --.-... -' 1 smtı beni dıvara dogru fırl~ttı l M o d e r n H a y a t hor:a ~erdiği un fiyatını kara (Sonu; sa: 2; su: 3> 
leşıi a fıyatına çıkararak noı;n~l-
l>ast rrnek, _yahut börek, sımıt, 
tik a vesaıre yapan müessesele
lllekap~aktır. Birinci tedbir ek
kudr fı?~tını halkın satın alma 

ır: tedb·etının üstüne çıkanr. lkind 
~ bıra~~r ~e birçok kimseleri işsiz 

bi~u ~i tedbirin de tatbik ka -
:tne~~tı olm~yınca, bütün diğer 

'· \'i eketıerın ba<-vurduğu tcda
' ııe~·~:e.sini tecrüb~ etmeyi düşü· 

C \'esi~ ırız. Bu tedbir de ekmeği 
dirde a~a bağlamaktır. Bu tak -
ektnek ın.ncıya ancak çıkaracağı 
karaca_tnıkkıntarında un verilir. Çı
tıı.n aı:ı ~ ek. miktarı da halk
lunur ~agı vesıkalarla tesbit o
Yerio~ u !suretle verilen unun 
k sar edilip d'l ed·~· d 
ontroı ea·ı b' . e ı m ıgı e 
F k ı ı e ılır. 

a a1. Vesika l"" ·· bi · • e!han ha bi usu unun rıncı 
hatırası ~ ~den kalmış fena bir 

ar ır. Harp içinde olma-

(FRANSİZÇA SÖZLÜ) 
Asri hayatı tasvir eden Parlak Komedisinde . buluştula.ı·. 

~:====I========~ 
SÜMER Bugün 

Sinemasının İdeal 

iRENE DUN E 

Sinemasmda 

ve Dehakar Çift Artisti 

ve CAR'Y GRANT 

tarafından emsalsiz bir tarzda yaratılan 

İLK GÖZ AGRISI 
Parlak ve çok güz!'.'! komedisini görilniiz. İki kadınln evlenmiş bir 

.. t ld .. "dd' d'I erkek Hangı"si kendisini ebedi olarak alıkoymıya muvnf!nk oLıcak •• x.. tte h ara ugra ı ıgı ı ıa e ı \... ··· Almanlar tanfmd!ln R5•r sure as BugQn saat ı de tcnzilf\tlı matine. 

Teşkkür ederek çıktım, Ve yolda, 
henüz cebime koymadıfım karta göz 
gezdirdim. Şu maddeleri. o karttan 
aynen alıyorum: 

I - Yarılı saatlerden evvel ft sanrı 
ıı:elinmcmesi. 

2 - 1-'oıoğrd mılcineai. ~apka. baston, 
pılto, pardeaU, pıket vuıire eıyanın nu· 
mara mukabilinde ırardiroba verilme•i. 

3 - Yer ı:östcren memurlara itaat olun· 
mast. 

4 - Mikrofonlar miitemadiyeıı ıçt\: ba
lunduiundan. çocuk ıı:etirilmemesi. 

5 - O ksürük. aksırık ıribi, •esi tnlit 

VEFAT 
İs Bankası şeOcrintlen Sami Te

mim 'in kayın pederi :fenni gözluk~ 
Bay İsmail Hakkı Harun Allııhıı 
rahmetine kavu mu tur. Cenaze 
bugtin saat l ı de Sır, sen iler Sognnl 
sokak 10 No. lu apartıınandan k ldı 
rılarak Beya:t.ıt raınllndc namazı kı 
lındıktnn sonr11 Şehitlikte • ile ma 
bere.c;ine defncdifocektlr. 

eden llrıra ile rahatsız bnlunanlınn ıı:el- ı•••M••••••••ll'-... memesi. , , 
6 - Fısıltı halinde bile olsa, konser es-

nasında konuıulmaması. ş A R 
7 ~ Konseri mllteakip, binanm difer 

aksamına ıı:eçilmeme~i. 
8 - Konserin. pro2ramm sona ermesin· 

den evvel alkıılanmama~ı! •• ,, SINEMASIND/I 
Belki hepsi de haklı olan bu mad- Herkes 

deleri öğrendikten sonra. bir konser • • •• 

dinlmek uğrunda o darece sıkıya gi- GONUL ESRARI 
remiyecef.imi anladrm, ve tabii olarak 
gitmedlm. Ertesi akşam radyo müdü- Fılminde 
rü, niçin gitmediğimi sorunca, gül- WİLLY BİRGEt ve 
düın, ve: • . • , 

.,_ Bayım, dedim, gelemedim, çün-, BRIGITTE HORNEY e 
kü, siz ~ana yanlı~lıkla! ~~etiye ye- ..._ ~ 
rine_ nrzamname vermışsınız!,. ,._ Hayran olmaktadır. -· 

Naci Sadu.l'lah •••• • •• ••••• •••• ••• •• • • • .... ~-.....-..-~ 
Kış kimsesiz çocniun korkunç dO,manıdır. 

Bununla aava~an çocuk Esirı:cme Kurumuna 
yardım et. • 

Çocuk Es!rıı:eme Knmmu Gcrıel Mcrkezı 

~r:.r~ 

ŞEHm TİYATROSU 
DRAM KISMlı Saat 20.30 da HAMLET 

Buciln saat 16,30 da Tilrk Tiyatrosu Tarihı 
Matln<leri 

KOMEDi KlSMl: Saat 20.30 da Kor DövU 
Bnıriln aaat 14 de Çocuk Oyunu 

•••••••••••••••••••••••• 
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BULMACA 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 2 J 4 5 6 1 1 9 

-~- -ı:ı 
- - - ı_ -

; •• •' =-• ••• .--
fll - - • t - - ±ı -. 

SOLDAN SACA: ı - Cünlı.O - Yunanı. 

TAN 13 - 11 - 941 

Undadır 2 - Bi.r çifçi ileti - Bir kaıa 
merkezi J - Bir erkek ismi - Kom~u bir 
devlet 4 - Bir ıark yemeği - Ceni~llk 5-
B!r Tilrk denizi 6 - Tutmalı.tan emir - Bir 
lı.aıa merlı:ui 1 - Kaide - Bir milslllman 
devleti 8 - Bir ot - Bir ot 9 - Yide
der - Entarinin alt lnsnu 

YUKARIDAN AŞAGt: 1 - Bir Franstt 
muharriri - Bir Balkan nehri 2 - Tersi: 
Sirayet eden - Usanmaktan emir S - ı.. 
tanbul<ı bir M:mt - Bir nehir 4 - lnanç-. 
Cemi edatı S - Akdeniz il - Benzeri - Bir 
kasaba 7 - Bir Yunan lımanı - Gelir 8 -
Yaymak - Bir ot g - Bir Avrupa nehri -
Neronun hocası. 

BAŞ • DIŞ • GRiP • NEZLE • KIRIKLIK • SOGUK ALGINLIGI· ROMATİZMA • NEVRALJi 
Ve Bütün Ağrıları Derhal Keser, isim ve Markaya Dikkat. NEVROZ 1 N Yerine Başka Bir Marka Verirlerse Şiddetle Reddediniı. 

DUNKU BULMACA - SOLDAN SAGA: 
1 - Kelime - Ak 2 - Atina - Ala 3 -
Veda - Erir 4 - Aka - Araba S - Mavi 
15 - Ti.re - Aba 7 - (Teni) U:ramalı. -
An 8 - Asabiye 9 - Yedikule. 

YUKARIDAN AŞAGt: 1 - Kaval - Kay 
2 - Etelı - (Ter"1) Esat 3 - (Tersi) A· 
dil - lmat 4 - .Tersi) Ant - Arabi S -
~zllı: 15 - Eri - Uyu 7 - Arama - El 
8 - Ali baba 9 - Karavana. 

Satılık Boru! 
3 parmak. 1500 metro pik emaye. 

Müracaat 41058 telefon. 

_lstanbul Bökje Sanat Okulu Eksiltme ve 

Arttırma Komi syonundan: 

N E V ' 1 Mlk. Mu, Fi. 
Kurut 

Eksiltmenin T.G.S. ilk. T~mı. Şekli 
L. Ku. 

Battaniye 

Bakır tabak 
" maşraba 
• karavana 

beheri bir kilo 
340 gramlık 

310 Ad. 1300 21/XI/941 Cuma 
s. 14 

300 Ad. 
100 .. 

100 Ad. 

85 adedi) 
55 .. ) 

f 

) 21/XT/941 Cuma 
) s. 15 

280 kilosu) 
) 

302 2S Açık 

51 39 Açık 

İstanbul Bo!ge SaMt okulu için müfredatı yukarıda yazılı dört ka
lem eşya eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme Coğaloğlunda Yüksek Mek
tepler binasmda yaptlacaktır. İstekliler Ticaret Odasmm 1941 yılı vesi
kasmı fbraza mecburdur. Eşyanın evsa! ve şeraitini anlamak istiyenler, 
mektep idaresine müracaat etsinler# (9672) 

En son modaya muvaftk ••••••••il,. 
B ~el~ ~k ola~İ~n!l~d~ R!a ~a~ ~k~u~~ 6l6 ~~· 1 

'AHMET FEYZl'nin ASRİ MOBiLYA r , ___ _ 
Mağazasından alınız. ------·' 

Askeri Tıbbiye Okulu Md. den: 

T'ıdeben!n köhne tot.iııleri satılacaktır. Talip olanlarm 23 liralık de
por.ite için YeZne voe banka mektubu ile beraber 28/11/941 Cuma günQ 
saat 15 de Beyazrtta mektep satm alma komlsyorıuna müracaat etmeleri. 

(1371) (9833) 

Deniz L~yazım Satın_alma · · }\ol}lisyonu İlanları 

745 kilo siyah paça boyasmın 17.11.941 Pazartesi günü ı;aat 14,30 da 
Kastmp~da bulunan Deniz Levaznn satın alına komisyonuıı.da pazarlığı 
yaptlacakt.n-. İsteklilerin belli. gün 'l[e saatte me:ı:kıir komisyon~ müra-
caatları ilan olunur, (9938) 

Milli Müdafaa VekCiletinden! 

Bn sene Bursa, Akşehir ve Konyadald askeri liselere girnıiye istek
li olup da. her türlü şartlan taşıyan 'Ye muamelelerini ikmal ettirmış o
lan isteklilerin seçme smavları yapılmak üzern 23/2. Teşrin 941 Pazar 
g{lnü akşamına kadar istekli oldukları liselerde bulunmaları lAz.ı.mdır. 

(1400 - 9982) 

TÜRKiYE COMHURIYETI 
ZİRAAT B A NKASI 

Kmalwt Tarihi : 1888 
Sermayesi: 100,000, 000 Türk Lirası 

' Şube ve Ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 

iKRAMiYE VERiYOR 
ZTraat BankHınd• kum">aralı ve ihbarsız tasarTuf heaapl•nnda en az 50 
llraaı bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile agağıdakl pl l na gö• 

.,. fe ikramiye dağıblacaktır. 

4 l\.det 1,000 Liralık . 4,000 Lira 
4 • 500 • ~ 2,000 • 
4 • 250 .. 1,000 • 

40 • lOO ~ 4,000 1t 

100 • 50 • 5,000 it 

121) • lO 4,800 it 
160 • 20 • 3.200 • 

DiKKAT: Hesapl11'1ndald paralar bir sene içinde 60 llradan aşaii; d09ml
yenlere ikramiye çıktıOı takd•~de 3 20 fazfaalyle verlfecektlr, Kur 'alar 
aenedo 4 defa. 11 EylOI, 11 Blrlnclklnun, 11 Mart vo 11 Haziran 

tarlhlerlnde çekilecektir. 

Galatasaray Lisesi Müdürlüğünden 
Yatılı tnl~benin ikinci taksit uımam 1.12.941 dir. Vaktinde yııtml-

•ası ilfı.n olunur, (9763) 

• . • ... • r . • • - • , • • 

MUHAsı·p ... ı•·J--------, EL FENERİ CAMI ' I Maliye Vekaletinden 
İstanbulda bir ticad müesse

sede çalışmak üzere Lise mezu
mı, askerlikle ilişiği olmryan bir 
muhasip aranmaktadır. Türkçe
den başka bir ecnebi lisan ve 
daktilo bilenler tercih edilecek
tir. Taliplerin tekliflerini mu
vazzah adreşlerile ve "MUHA
SİP,, Rümuz.ile posta kutusu 176 

..._ adresine bildirmeleri. -1 
lstanbul Betlncl icra Memurlu· 

ğundan: Valiki, Yorgi., Mihal oğlu A· 
leko, Todori, Zoic;a, Eleni, izmaro 
Arnavutköyünde Suc:ubahc;-e sokağın
da 4 numarada mukiman iken halen 
ikamet~ları meçhul 

Mümtaz. Kortenin aleyhlerinizde 
İstanbul Asliye sekizinci Hukuk mah 
kemesinden esas 40/387 karar 123 
numara altmda ve 16/10/941 tarihin
de katiyet kesbetmiş ilamı mucibin
ce mahkılm olduinınuz 2145 lira ve 
53 kuruşun 14/10/940 tarihinden i
tibaren yüzde beş faiz ve yüz otuz 
bir lira dokuz kuruş rrcısarifi mu
hakeme, kırk iki lira doksan bir ku
ruş ücreti vekalet ve ic.rn masrafları 
ile birlikte tahsili hakkındaki hük
mün infazı için dairemizin 41/3440 
sayılı dosyası Ü?.erinden haklarınızda 

yapılan icra! takibat safhasında yu
karıda yaztlı adresinize gönderilen 
icra emirlerinin arkalarına verilen 
meşrubatta mezkCır ikametg!lhı tıer

kettiğiniz ve yeni ikametgfıhınıı.m 

meçhul bulunduğu anlaşılmış olma
sına mebni tebligahn ilanen icrası 
hakkında icra hakimliğince 1/11/941 
tarih 41/4893 esas nuınarasiyle karar 
verilmiştir. İ~bu D.An tarihinden iti
baren bir buçuk ay zarfında borcun 
tamamına veya bir kısmına karşı bir 
ftirazmı:t varsa veya teslimatml'l ol
duğu takdirde istida Jle icra hAkim
liğine müracaat eder-ek mahsubunu 
yaptınnanız 1AZJm olduğu gibi borcun 
tamamına karşı alt olduğu mahke
meden tehiri icra karan getirmeniz 
lazım.dır. Ab:i hakle ilAnm müddeti 
hitamından sonra haklarınızda cebri 
icraya tevessül olunmak suretiyle mu 
ameleye <revam olunacağı icra emir
lerinin tebliği makamına kaim ol· 
mak üzere bir buçuk ay müddetle 
il~ olunur. 

~ Dr. İHSAN SAMİ«' 

1 n~:=k~~ ~~ıs~~ ı 
'" t..t.-ıı ... - qedtr. nı. ... ıoo>u 

Saftatmıabmat tarbesl No. 1 M , ______ , 

' 
1 
1 

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRIKALARI 
.ANONİM SOSYETESİNDEN: 

Fabrikamızın imal etmekte olduğu büyük ve orta boyda gemici 
el feneri şişelerinin perakende satışı, alıcılan bir takım müşkülattan 

1 kurtarmak maksadiyle, badema İstanbul Belediyesi Kooperatifinde ce- ı 
reyan edecektir. Perakende mübayaaya talip olanların mezkUr Koo-

' perati:te müracaatlan rica olunur. - ., 

Kırıkkale Askeri Sanat 

Müdürlüğünden 

Okulu 

Kırıkkalede askeri san'at lisesinde münhal bulunan nazari ve pratik 
motör öğretmenliği için imtihanı K1rıkkale askert san'at okulunda ya
ptlmak üzere göstereceği ehliyete göre (75 : 150) lira ücretle ve aşağıda
ki şartlar altında bir atölye öğretmeni alınacaktır. 

ı - Türk olmak. 
2 - Askerlik vazifesini yapmış bulunmak. 
3 - Mesleki tahsil ve mesailerini gösterir veslkalan hiimil olmak. 
4 - Hüsnühal sahibi olmak. 
5 - Sağlık durumu bu vazifeyi yapmaya müsait bulunmak. 
Taliplerin 10-12-941 tarihine kadar yukar1daki vesikıılarlyle birlik-

te Kırık.kalede askerl san'at lisesi müdfulüğüne müracaatları flln olu
nul". {1379) 9881 

lstanbul Üniversitesi Tıp 

Enstitüsünden! 

-
Tarihi 

Beyazıt ltütn.phımesi Müdürü İsmail Senccr'in vefatmm yıldönümün
de Maari:t Vekilliğince bir biyoğrafi neşred.ilecektir. Kendisine alaka 
gösterenlerin bu eserde bir hat.a veya herhangi ilmi bir mevzuda yazı 

bulundurmak istiyenlerin 15 gün içinde bunu Enstitil.m.üze göndermeleri. 
(9943) 

Amirliği · İstanbul Levazım 
Satınalma J{omisyonu İlanları · 

Eski nikel 5, 1 O ve 20 parahkların teda• 

vülden kaldırllması hakkında ilan 

Eski nikel 5, 10 ve 20 paralıklarm yerine dantelli bir kunışllklarla 
bronz on paralıklar darp ve piyasaya kafi miktarda çtkarılmrş olduğun· 
dan eski nikel 5, 10 ve 20 paralıkların 30.6.942 tarihinden sonra teda· 
vülden kaldrnlmaı>t kararlaştırılmıştır. Mezkür ufak paralar 1 Temmuı 
942 tarihinden itibaren artık tedavül etmiyecek v~ bu tarihten itibaren 
ancak bir sene müddetle yalnız mal sandtklariyle C. Merkez Bankası şu· 
bel.erine ve C. Merkez Bankası Şubesi olınıyan yerlerde Ziraat Bankası 
Şubeleri tarafmdan kabul edilebilecektir. 

Ellelerinde bu ufak paralardan bulunanların bunları mal sandıkla· 
xi.yle C. Merkez Bankası ve Ziraat Bankası Şubelerinden tebdil ettir· 
meleri i~ olunur. (4129 - 5605) 

Askeri Fabrikalar Satinalma. Komisyonu İlanları 

As. Fb. İzmir Si. Fb. Sa. Al. Ko. Rs. den 
1-İhtiyaca binaen aşağıda cins ve miktarları yazılı (88425) Ura mu

hammen bedelli üç kalem malzeme ayrı ayn veya tamanu kapalı zar! 
usuliyle münakasaya konulmuştur. 

2 - Satın alınacak malzemelere ait şartname mesai günleri içinde 
saat 8 den 16 ya kadar Tophanede Askeri Fabrikalar Satmalma komis
yonunda görülebilir. 

3 - Münakasa 20.11.941 Perşembe günü saat 14 de İzmirde Halka· 
pmarda sil~h fabn"kasmda müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 

4 - İstekli olanlar % 7,5 nisbetinde 2882 liralık muvakkat teminatları
nı emvale yattrarak alacakları makbuzlariyle birlikte 2490 sayılı kanu• 
nun 32 inci maddesi mucibince tanzim edecekleri teklit mektuplarınl 
ve belli kanunun bu hususa ait 2, 3 üncü maddelerine göre icap ed.etı 
vesaiki himilen muayyen olan günde münakasa saatinden bir saat e'l
veline kadar İzmirde Halkapmarda Silah tabrikasmdaki satınalma k()I 
".Disyonuna makbuz mu.kabili ıealim etmelerL (9486) 

Muhammen bedeli «)(, 7,5 teminatı 

C 1 N S 1 Mfktal"I Llnı Lir• 

Siyah sabunlu kösele 
Siyah vaketa 
Karaman Me~ 

7500 Kg. 
200 Kg. 

1000 Ad. 

YEKUN 

""""""' 

35625 
1000 
1800 

38425 

Daday Re'Viri son depolann daki 3800 metre mikabı 
K öknar t.omruğu tahta yaptırılacak 

2672 
75 

135 

288t 

Çam veya 

Beher metresine 335 kuruş tahmin Be.tıer kilosuna 100 kuruş tahmiıı Yukarıda yazılı 3800 metre mikabı çam veya köknar Tomruğunun 
edı1en 5000 metre kahve rengi krşlck: edilen 30 ton zeytinyağı pazarlck:la Tahta haline ifrağı işi Askerl Fabrikalar Umum Müdürlüğü merkez sa' 
elbiselik kumaş almacaktxr. Pazar- satın alınacaktır. İhalesi 17/11/941 tm alına komisyonunca 27/ll/1941 Perşembe günü saat 15 de kapalı 
lıkla eksiltmesi 17 /11/941 Pazartesi Pazartesi günü saat 14,30 da Topha- zarfla ihale edilecektir Muhammen bedeli takriben 35910 liradır. 
günü saat 15,30 da Tophanede İst. nede İst. Lv. Amirliği satm alma ko- Şartname (1) lira ·(80) kuruş mukabilinde komisyondan verilir. 
Lv. Amirliği satın alma komisyonun- misyonunda yapılacaktır. İlk temi- Taliplerin (2693) lira (50) kuruş muvakkat teminatı havi tekli1' mek
da yapılacaktır. Kati teminatı 2512 natı 2250 liradxr. Şartnamesi komis- tuplarmı mezkür günde saat 14 de kadar komisyona vermeleri. (9773) 
lira 50 kuruştur. Nümunesi komis - yonda görillür. T aliplerin belli va- ~ 
yonda görülür. Taliplerin belli va- kitte kamısyona gelmeleri. 
kitte komisyona gelmeleri. (857 - 9778) Daday mıntakasındaki fabrikalarda imal ettirilecek takriben 

(370 - 9951) - 2394 metre mikabı kerest e Karabük istasyonuna naklettirilecc1' 
Bclıer kilosuna--;? kuruş tahmin etmBııhi a

0
rl
1
anyedeki ambarda t.eraküm Daday mıntakasındaki fabrikalarda imal ettirilecek takriben 2394 

ş 350 kilo köhne alüminyum metre mikAbı kerestenin Karabük istasyonuna nakli ve bu istuyonda 
ecmf'TI 29 ton sabtın ahnacaktır. Pa-1 tradan 437,500 adet erkekli dişili vagona tahmili işi Askerl Fabrikalar Umum Müdürlüğü merkez satmal• 
zarlıkla eksiltmesi l7/l1/94 ı Pazar-,;:'; -k der kapsolu yaptınlacaktır. ma komisyonunca 27.11.1941 Perşembe günü saat 16 da kapalı zarflı 
tesi güni1 saat 14 de Tophanede İst. Paçu ı~: eksiltmeııi 19/11/941 Çar- ihale edilecektir. Şartname (2) lira (40) kuruş mukabilinde komisyon
Lv. Amirliği satın alma .komisyo- j şa:ı~ra günü saat 15 de Tt:>phanede dan verilir. Muhammen bedeli (47880) liradır. Taliplerin 3591 lfra mu
nunda yapılacakttr. İlk teımnatı 1239 L'9' Amirliği satm • alına komisyo- vak.kat ti'!mlnatı havi teklif mektuplarını me:z.kür günde saat 15 e ka.-

lst. Asliye Birinci TJearet Mahke- ı· a 75 kuruştur Şartnariıesı· komls · ır · - nunda yapılacaktır. Matralar Baha- , , dar koml.....,.ona vermeleri. (9774) mesl nden: Yusuf Ziya Üçüncü tara- d -ruı- T li 1 · b ili v " ~., yon a go ur· a P crın e a- ri' ... ede ambarda n kaspol nümune-
fından İstanbulda Tahtakalede De kitte k · elm l rl " .k-- omısyona g e e · leri komisyonda g6rillür. İsteklilerin 
vog~lu Yoku~·...,..a 1/34 No. lı dil (358 51779) 

"~ _ - teminat la ..... vle belli vakitte komisyo-
kAnda kömürcü iken halen Gümüş- - ""' 
hanenin Hıışra kariyesinderı Çaktr Beher kiosuna 4,5 kuruş tahmin e- 'ına gelmeleri. (371 - 9952) 
Mustata oğlu İbrahim ile Gümüşha- dilen 20 ton saman pazarlıkla satm -

Tekaüt, dul ve yetimlerin nazarı dikkatine 

Emlak ve Eytam Bankasıdan nentn Playcksa gariyesinden Abanoz alınacaktır İhalesi 18-11-941 Salt 

1 
Beher tonuna 24 lira 30 kuruş tah

Mustafa oğlu Mehmet aleyhine kö- günü saat is te Tophanede Lv. Amir- min edilen 20 ton kok kömilri.l alına
mür bedelinden 700 liranın tahsili liği satın alına komisyonunda yapı- cakttr. Pazarlıkla ekgjttmesi l 7-ll- l - Üç aylıklarını Bankamı:za temlik ettirip de cüzdanındaki kupon
talebine müstenit bulunan davanın lacaktır. Şartnamesi komisyonda gö- 941 Pazart:si günü saat 15 te Topha- lan bitmiş olan tekaüt, dul ve yetimlerin malmüdürlüklerinden aldıkları 
tahkt.ka._ sırasında haliha·- 1·kamet- rülilr. Taliplerin belli vakitte komis- nede Lv. Amirliği satın alma komis- .. d B k k d tt· 1 ri · .... ·"' ~ veya alacakarr yeni maaş cu.z anarını an amrza ay e ırme e ıçı .. 
gahlan meçhul bulunan müddea- yona gelmeleri. _ (363) 9872 yonUTıda yapılacaktır. Kat'i teminatı 15 Teşrinisani 941 tarihinden 28/T. sani 941 tarihine kadar yeni aldık-
al hl h kkı d :u. teb"~ata 72 lira 90 kuruştur. Taliplerin belli 

ey er a n a u.ınen ~ Sirkecide asker konağmda mevcut vakitte komısy· ona gelmeleri. lan maaş cüzdanı, mühürleri, fotograflt nüfus tezkereleri ve harp ma-
rağmen gelmediklerinden gıyap ka- 45 adet demir soba tamir ettirilecek- lülü olanların ikramiye teV2i cüzdanlariyle birlikte Bankamıza milra-
ran verilerek muhakemenin 18/12/ • (364) <9873) caatları. 
n"l "'-'- saat l4.30 8 talik edildH:ti tir. Pazarlık.la eksiltmesi 18--11-941 - _, 1 ~ 
,,.. O<LU Salı günü saat 15,30 "da Tophanede . . 2 - 1 Kıinnnu<>mrAl 0 " 1 • ti:rı'r~"~ı:N"l>'U'i~0 ... 1''\.'?c.J'5~r 15~ Gtl uiif<\Bw 

müddeaaleyhlerin belli gün ve saatte İst. Lv. Amirliği satm alına komis- Beher kilo~ 40 ~rus -~ıArı •k G •ı • silvarisiydi. Mumaileyh daha evvel, . 
mahkemeye gelmeleri ilAn olunur yonunda yapılacaktır. Tamir edilecek edil~J.~ı~::ı}f{lfı -· bitaraflık mert an eml eri bu harbin iptidasmda düşman deni-

sobalar asker konag~mda görülebilir. Pa'unun tadiline muhalif ol- znlhları tarafından batırılan Coura· 
şan (Ba~arafı 1 incide) 

" Acele ...... Taliplerin tamir edilecek sobaları gör- Lv~eklinde tefsir yanlıştır. "Bunun manası harptir,, geous tayyare gemisinin kumandan-
dtik.lerine dair konakta alacakları ve- da l Gallup müessesesinin lığını yapmışti. 

Sütnine Aranıyor sika ve teminatlarile belli saatte ko- racJrasmda yaptığı araştırma Nevyork, 14 (A.A.) - "Hürriyet Ark Royal batrılan üçüncü tayyare 
ı misyona gelmeeri,._. {ll62) 9871 lüruşturmalar Amerikalıların için mücadele., komitesinin idare ko- gemisidir. Courageous Manş deniz.!n-

İvi l\faaş verilece.ktir_ • . lt t r misyonu Reisi Ubic Bell, kongrenin de torpillenerek, Glorlous ve refakn-.,~ Adet . • • • · na Rooseve siyasetine ara • verdiği karar hakkında su sözleri 
l kl ·· t •şt• Roo tindeki iki muhrip 1940 senesi Hnzi-

Acele Türkiye Eczanesine, An
kara Cad. No. 88 İstanbul. Tel: 

,_ 23475 ~ müracaat. ..,, 

-- u arını gos crmı ır. • söylemiştir: 
k -" k rnnında Norveç sahilleri açıklarında 

100 Tencere ma ap'"' Ebu neticeye varmcıya a- "Bu, Hitler ic;in inhitatın bir mu- Schnrnhorst ve Gneiseııau Alman 
50 Kazan ma kapak edil sene çalışmış ve efkarıu- kaddemesidir. Şimdi, muk~ele et- muhareb<ı knıvazörlcriyle yaptığı 

Yukarıda yazılı tencere ve kazan- nacreyı· tedrı"cen 1·ş·liyerek ka - miye mecbur olncaktır. Bunun rna - d · _ muh:ırebe sonunda bntmıslar rr. 
lar pazarlıkla satın almac'akhr. Iha- 94l>tır. nası harptir ve bunu takiben harp 

K A Y I P: Eminönü yabancı askerlik lesi 19-11~941 Çarşamba günü saat 14 de ~- f'"r vaziyet artık tefsi- ilanı icap edecektir ... 
şubesinden mu.ı;addak askeri terhis ı te Tophanede Lv. Amirliği satn al- mi~~ 11 1 Son kararın akisleri 
tezkeremi zayi ettim, yenisini alaq- m:ı komisyonunda yaprlacaktrr. Tah- korıyaç bırakmıyacak derece-
ğnndan eskisinin hükmü yoktur. min bedeli 5550 lira ilk teminatı 416 31,Pındır. Amerikanın bitaraf-

HUaeyl n oğlu All 320 doğumlu lira 25 kuruştur. Nümuneleri komis- koınununu tadile karar ver • 
-~ yonda görülür. isteklilerin belli sa- Amerikanın İngiltere ve 

,•••••••••• atte komisoyna gelmeleri. (365) 9874 lfiklerini kuvvetlendirecek, -TAN Gazetesi 

ilan Fivatları 
Krs 

Başlık maktu olarak 7 50 
1 inci tKlllf a aantimi 500 

1 1 
2 • • n 400 
3 • ~ • 150 
' • • H 50 • • Sahip n Neşriyat müdürü Emin 
UZMAN, Gazetecilik ve Ne~riyat 

T. L. S. '!'AN matbaası 

Beher giyimıne 91t kuruş tahmın ı G:örbın mukadderatı üzerin -
Pdilen 6000 giyim öküz nalı müteah- bı iessir olacaktır. 
hit nam ve hesabına almacaktrr. Pa- Pa . . . . t 
zarlıkla eksiltmesi 21/11/941 Cuma rnesı Hizım geldığmı beyan e -

'!ün~ .s:.at 15,30 da Topha:ıede Lv. d:ret Rusya ile olan münaı;ebet-
Amırligı satm alına komısyonunda b h d ı ff So tlerin 

ıl kt İlk te · tI 405 li d ve a se en ane ' vye 
yap aca U:· . mma .. .. ra ır. yo· topraklarma Bol~evik ajanla-
Nümunelerı komısyonda gorülur. İs- dermek suretiyle Bulgaristana 
teklileri~ belli vakitte komisyona ·gayri hnlis~ne ve şüpheli bir 
gelmelen. (374 - 9990) ad aldıklarım söylemiştir. 

Beherine 15 llratahmin edilen 500 lkİciye Encümeni Reisi, Bolşevik 
adet avct borusu alınacaktır. Pazar- giJ!Si tamamiyle bastırtlmcıya ka· 
lıkla eblltmesi 20/11/941 Perşembe }.jllgar milletinin müteyakkız bu
ı;!Ünü sııat 14,30 da Tophanede Lv. ysSI icap ettiğini beyan ve Sovyet 
Amirliği satın alma komisyonunda Jit tarafından teklif edilen askı>r! 
yapılacaktır. İlk temlııatı 562 lira 50 vEreddetınekle Bulgaristamn bir 
kuruştur. Talipleriri. belli vakitte ko- te tuza~mdan kurtulduğunu deriıı 
misyona gelmeleri. (369 _ 9913) memnuniyetle kaydeylem!ştir. 

Nevyork, 14 (A.A.) - Bütün ga
zeteler bitaraflık kanununun tadili 
meselesiyle meşguldür. "Nevyork Ti
mes,, gazetesi diyor ki: 

"Harbin başlamasındanberi, mem
leketimizde dünkü karar kadar bü
yilk ehemmiyette hiçbir karar alm
mamrştır. Bu karar, Atlantik muhare
besinde İngiliz - Amerikan ıaferinin 
bir garantisi olacaktı:r . ., 

Büyük bir zafer 
Londra, 14 (A.A.) - "Daily Mail,, 

gazetesi, Amerikan Meclisinin kara
rını hürriyet için büyük bir zafer di
ye tavın etmekte ve bu kararın, 
Hitlere karşı gUrültülü bir darbe teş
kil ettiğini söylemektedir. Bu gazete 
şöyle diyor: 

"Bu karar. Amerikayı, müttefik
lerin zaferi için elzem olan tam yar
dımı, makul bir müddet zarfmda gön 
dermek humsunda gUçlü~e sokan en-

Ark Royal, şimal buz denizinden 
Ümit burnuna kadar devam eden sa
hada, denizaltılarmı nvlıyarnk. kor
sanları takip ederek askeri nakliyatı 
ve kafileleri himayesine alarak muh
telif hareket sahnelerinde hizmet et
mi3, Bismarck Alman zrrhhsmm ba
tmlmasiyle neticelenen harekatta ha
yatı ehemmiyeti haiz büyük bir rol 
oynamışhr. 

Ark Royal tayyare gemlslnln son 
günleri, Akdenlzde ehemmiyetli ka
fileleri himaye eden bir harp g mi
si vazifesini yapmakla geçmiştir 

gellerden onu kurtarmıştır.,, 

100 gemilik bir kafile 
Londra, 14 (A.A.) - Yüz gemdik 

bir Britanya kafilesinin İııgilterc· c 
kadar en küçiik bir kayıba uğra.m -
dan gelmiş bulunması Atlantik !T'U

harebesindeki muvaffakıyetin scın 

delillerinden blrl olarak göstcrilm k 
tedtr. 

r 


