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Bütiin Kihmrıl~rdn Rnlnnur 
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Hava Kuvvetlerimiz, 
Şimdiden Gündüzleri 

H11vaya Hakimdir 

Balkanlarda Alman 
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Ha riciyeye 
A. Darlan 

Tayin Edildi 
Başvekil Muavinliği 

Vazifesi de 

Uhdesine Verildi __ ..,. __ 

Malteoe As. Lisesinde 

Genç.Mezunlar dün 
Diploma Aldılar 

Naziler, Bulgaristana 

Nüfuz için Büyük 

Sayret Sar.fec!iyorlar 

Yichy'de Neıredilen 
Resmi Tebliğe Göre 

·Mrl. Petain Hükumeti, 

Çok Mühim Kararlar 
lqsiliz harp eemileri tarafındanbombardıman edilen Cenova üssil Vermek Üzeredir 

C e novaDün 
Denizden 

Bombalandı 

Faşistlerin 
Çoğu Sulha 
Taraftar. 
Mareşal Badoglio'nun 

Bir Diktatörlük 
Kurması isteniyormuş! 

\'ichy, 9 (A. A.) - dlav:ııı'D: 
Hariciye Nazırı Fland n, ıstifası. 
nı Mareşal Petain'e vermiştir. 
Harkiye Nezaretine Amiral l>ar. 
lan tayin edilmiştir. Bahr.ıye Ne. 
zar~tini muhafaza etmekte olan 
Amiral Darlan Ba§Vekıl Muavini 
de o?maktadır. 

, Vichy'nin teklifi 
Vichy, 9 (A. A.) - Reuter A. 

jansının öğrendiğine go=e, Fran. 
sa Hariciye Nazırı Flandin'in is. 
tüası hakkında aş.ığıd:ıki teJiğ 
nep-t:dilmiştir: 

•Nazik bir anda iş birliği yap. 

Harekata Ağır ve 
Hafif Gemiler 

iştirak Etti 
mak iızere M&reşal Petain'in da. . . . . . 

Londra, 9 (A. A.) - Amirallık vetine icabet etmiş olan F.andin, Maltepe Askeri Lisesinde dün yapılan merasıme ıştırak eden yenı mezunlardan bır f!'llP 
Dairesinin tebliği: nezaret~ hülu~me.t ~isinin. en~rine ' M a 1 t e p e Askeri Lisesinin --------.-.--------------

•Deniz kuvvetlerimiz pazar vermeğı vazifesı ıcaoı ~ıımış~ıı. 1940 _ 1941 yııı mezunlarına dip-1 Mebusan Mecllsınde Yunanistan Harbi 

inston Churchil 

günü şafak sökerken Italyan de- ~u lıare~et, Fr8;'158nın ıdaresm. !omaları dün mektepte merasimle 
n,iz üssü Cenova'yı bombardıman cen ye~an-:_ mes ul c;>~ Mareşa. tevzi edılm 'ştir. Istanbul Ku-
etmişlerdir. Bu hususta henüz 1~, ~u~u~u vaz~yet1:11 ıcap ettir. mandanı, .Merkez Kumandam, 
tafsilat mevcut olmamakla bera- diiı b~t~ tedbırlerı. almak st-r- Askeri Liseler Müfettişi ve daha 
ber ilk raporlardan bombardıma- beittliğını vermektedir. birçok davetliler merasimde ha-
nın büyük bir muvaffakıyetle ne- Mareşal ~etain'le La~a~ ara. zır bulunmuşlardır. 

Londra, 9 (A. A.) _ "Reuter,,: ticelendiği anlaşılmakhaftaifdır. milB<?m- amda ı:erte de yapıl!'4 mula:katın Mektep Bandosunun çaldığı 
Bu akşam Churchill radyoda bardımana ağır ve ge er neticesı olarak Amıral Darlanın Istikliı.l Marşı ayakta dinJendik-

büyük bir nutuk s<>ylemiştir. İn- iştirak etmiştır.• Pruiıı. kon~a~an ~ontoi~e si. ten sonra Mektep Komutanı Knr-
JJİliz Başvekili demiş~ir ki: Mmtaya hava akını yasetıne yenı bır reaJ.!te şekli ver- may Albay Yakup Gürkaynak 
"Millete ve Büyük Britanya Im Malta, 9 (A. A.) - Neşredilen ~,~tı~. Bu su.re.ile ~asıl olan va. bir nutuk söylemiş. genç mezun-
~cıtorluğuna~ d ·o · lı~ t- bır-ublijae f6yle denümektedir. ~y~luı :yakın bır at~e. kararlara lan tebrik ederek kendilerine 
tığimden ~? .. beş~~ g~tı. Harp Cuma akşamı düşmantayyere- yol açması muhteme.dU". muvaffakıyet temenn.sinde bu-
tamanında soz degıl fılıyat,, ka- leri grupla başlayıp gece yarısına Flandin'in istifuı tahısla~ na. lunmuştur. 
idesi ha\.kında söylenecek pek kadar devam eden akınlar yap- zan ıtibare alniak zaruretmden Bundan sonra Istanbul Kuman-
~k şey .. vardır .. _Faka~ ar~ .sıra mışalrdır. Birçok yerlere bom- Marepl Badoalio Mareşalı kurtarmak arzue;undan danı derece alanlara hediyelerfoi 
etrafa go.z _g~zdırıp hır bıl~nço mışlardır. Birçok yerlere bom- ~oğmuştur. Marepl! ~u hareke. tevzi etmiştir. Bu seneki mezun-
Yapm~ ıyıdır. Muh~~ k~ bu ireler gerek şahıslara ait hususi Londra, 9 (A. A.) - It.alyan tıncfon d~~ayı F~~dın e hararet. lar arasında Abdullah Çağlar 
son dort vev11 beş ay ıçınde ışle- ' .. hududunda bulunan husu.,i bir le teşekkur etmıştır birinci Muammer Eren ikinci ve 

·(Sonu: Sa S; Sü 1) (Sonu: Sa: 5; Su: 3J muhabirin bildirdiğine göre,. Fa. (Sonu: Sa 5; Sd 5J Turan 
1Ertuğ da üçüncülüğü ka-

~ist mahfillerınde Italy:ıyt bugün zanmışlardır. Kendilerine birer 

CUZAMLILAR ICIN 
karşı1aşmakta olduğu zorluklar. ı·ınnaz·ın·ın altın saat verilmiştir. 
dan kurtarmak için tek c;are Ma. ":I' Bunlardan başka Satı' Yıldı-
re~d Badoglio tarafmdan bir dik. nm, Abdullah Çağlar, Sabri Gün-
ta tör1ük tesis edilmesinden ıbaret cenubu n da den, Turhan Bulgulu, Murat Ay-
olriuğu kanaati vardır Bu mu. ter, Bedri Alatlı, Hasım Us, Attı la 
habir şunları yazmakt~dır: Tulgar, Mahmut Akçay da muh-

GeJPn birçok malfun:ıt:ıı göre T e m •• z ı ·ı k telif branşlarda temayüz etmişler 

E'az'gl 'da Yen,. Fa~ist Partisi zimamd~;larını~ ve mükafat kazanmışlardır. 
da aahil bulunduğu bı r ekseriyet Hediyelerin tevziinden sonra 
her ne bahasma oıursa oı-.un suıh yeniden Bec ltalyan genç mezunıara diplomaıan ve-

8 • H t h ak:t'dilmesi taraftarıdır. ~ rilmiş ve merasim bu suretle ı•i-' ' as a ane ikii:~~e~~::~~<>;i.~~~~~11~~ General ve Binlerce hayet bulmuştur. 

T Ed I • de Kralın yanında kalacaıt şahsi. A k E · Ed ld Habecislanda es,•$ ,. f JIO, yetlerden biri de ciano olacaktır. s er sır i i 3' 
Vaha başlangıçtanberi ııaıya Jfa. Thobok Kalesi 

. . rıciye Nazırı, Almanys i1c ittıfa. El ela ZaptecftPd• 
Ankara, 9 (TAN Muhabirin- dardaki miskinhanede bu hasta- kı tenkit etmiş ve Mussolini· niıı ag I~ J z 1 d•ıd• 

elen) - Slhllat ve içtimai muave- lar tecrit edilmek suretile hastalı demokrasilerin yakınttıı ortadan Kahire. 9 (A.A.) _ İnRiliz u- • qp e 1 1 
ıııet Vekaleti memlekette ilk defa ğın sirayetine mini olunmakta idi kalkacağı hak1undalti kanaatine mumi kararRibı b\lj(ünkü pau.r 1 I N ki il 
Olarak cüzzaınlılar için Elizığda Daha sonra cüzzamlılar için daha hiçbir zaman iştirak etmemiştir. ak'8mı 8'8piaki tebliği neşret- ta yan a iye Ko arı 
l'eni bir hastahane açmaya karar ilmi ve insani bir muamele yap• J•"' r.t c· he .. · f "t bir mıcıtir: 
~e ·.,. · . >ll • ıano, nuz mun erı ., 

rmS 1
1::,.~r. t h'b' b. t b mak çareleri aratwnış ve emrazı sulh akdi lehinde bulunmamtf. Trabluata, zırhlı kuvvetleri -

8 nnıye sa 1 ı ır za ın u akliye hastahanesinde bir pav- · · ·ı · .... •urları El l' ' 
hususta verdiği malUınata naza- lını t Fak t b 

0
_ tır. Fakat Marepl Sadooglo ile mızın ı en -- age ıa Yl 

ve Askeri Kıtaları 

Bombardıman Ediliyor tan bir çok memleketlerde oldu- yon açı ş ır. a u :vy d~·1na sı~ı bir temas muhafaza zaptetmişlerdir. Bu arada Sin-
~ nibi eskiden bizde de Üskü- (Sonu: Sa 5: Sü 5> e.mektedır. ıazi cenubundaki hatp sahasımn 
..__:._:...::=::=.::.:._::.:.::..::..:..-=..:.....:.~~--------------~---~---------------~ teınizli~i devam etmektedir. Ev- t 

velce eıir alındığı bildirilen bir Kahire, 9 (A.A.) - n~iliz u-
ordu ve bir de kolordu kuman- mumi kara!'J(ahının tebli~i: 
danından ba$kaca diler beş fi(~ Eritre'de. düşman Keren .:iva
neral ve binlerce asker esir "Ciil- nndaki mevzilerini tutan kıta . 
mi.tir. Nihat haTbin cereyan et- lannı takviye etmiş olmas~a 

k l a...;ı ralmen bu mıntakadaki har~ -
tiii, saha fev a ave aeniş lldu- k t1e . . f t · · · 1 • 1 e nmız mPmnOJ\ ve vııorı,.ı 
~undan esır erın ve e e geçen b · tau.d · k · ....! edi Dah 
harp malzemesinin hakiki mik- ır a 1~ 1~ ~Dr. . • 
tannı tesbit etmek iciJ\ daha bır cen~pta. çetın bır arazıde . ın!ıkh 
müddet ı~esi lazımdır. etmıs bır ~rzda Arreza ıstıka -

• metinde kacan İtalyan kuwet -
İtalyan Somaliıinde devriye lerini QOk yakından' takip ediv~ 

kollanmızın kesif faaljvetlerj ru~abesistanda, Gondar folu 
nüfuz mintakalarimizda dü'1Jla-
nı mütemadiyen daha ziyade %a- boyunca ileri hareketimiz U:!UD 
vıflatmaktadır. bir mesafede verlestirilmis olan 

Bugünkü resmi tebli~ :aantı mavin tarlalan viızünden nu -
bildirilen Elaj{elia, Trabluı 38 _ vakkaten ıecikmektedir. Bu 
hillerinde Bin.razinin 220 kilo - ma~ ... ler + ........ ;-l,..,ivn" 
metre renubu~"d\I'. Cenubi Babefidanda 

10 it.,,,.. fırluutı i"'1uı Hartum. 9 (A.A.) - !J. B. C.: 
ni. Reuter a1ansının Habesistanda-

W,,,. r efUltll ki Cenubi Afrib kuvvetleri nez-
Kahire. 9 (A.A.) - Vaziyttle- dindeki muhabiri, Cenubi Afrı

rini tanin ile Qlnsrazi zaferinden tca kuvvetler.Jnin veni für zafe
temini mümkün olan a~aml is - rini tar1f etmektedir. 
tifadeyi elde etmeJC ic:in zırhlı Cenubi Afrika kuvvetleri Ha· 
tn,eiliz kuvvetleri Sın körfezrıt! be9istanda Gorai'yi zaotettiktE'n 
dotru Oerlernektedtrler. Burı.<la "M>nra, 25 kilometre daha fçerive 
Trablusıan> mıntakuı ile Bin · dob'u iJerlemi$ ve Thobok kale
ıazi mıntakRsı arasında 480 kf· sini muhasarıt etmişlerdir. Ho -

(S.nu: Sa: 5; Sil: 3J <Sonu: S• s. SU 6J 

Yardım Planı 
Az T Cidilatıa 

. ltalyanların 
1 

j Son Taarruzu 
Kabul Edildi ı Akim Kaldı 

Salahiyetler J Siyah Gömlekmer Verilen 
icabında Bir Kararla 

Geri Alınabilecek 
Vaşington, 9 (A. A.) - B.B.C.: 

Dün mebusan mecisi muharip 
devletler harp gemilerinin Birle
şik Amerika limanlarında tami
rini menetmek su.retile Reisicüm
hur Roosevelt'in layihasının ta
dil edilmesi hakkında yapılan tek 
lifi de reddedilmiştir. 

Muharip devletlere ait harp ge
milerinin Birleşik Amerika dev
letleri limanlannda tamir edil
mesini mene matuf bir tadil tek
lifi de reddedimiştir. 

Dün öğleden sonraki celsesin
de mebusan meclisi, demokrasi
lere yardım layihasını kabul et
miştir.. Layiha simdi ayan mec
lisine gönderilmiştir. 

Uiyilaa.nın fekli 
Vaşington, 9 (A. A.) - Hüku

met, kiralama ve ödünç vermeye 
müteallik kanun projesinin me
busan meclisi tarafından kabul e
dilmesinden çok memnundur. 

Layihanın neticede esaslı bir 

(Sonu: Sa 5; SU 4> 

Çok Miktarda Y arah 
ve Ölü Bıraktılar 
Atina, 9 (A. A.) - B.B.C.: A

tina radyosunun bildirdiğine "o
re, siyah gömleklilerin cephenin 
merkezi kısmında yaptıklan mu. 
kabil taarruzu tamamile akamete 
uğrayarak İtalyanlar için çok bil· 
yük bir felaket teşkil etmiştir 

Taarruz Klisura mıntakasında 
bir dağ geçidinde vukubulmuş
tur. İtalyan taarruzu tamamile 
inkişaf etmeden. Yunan topları 
şiddetli bir ateş açarak son dere-
cede ağır zayiat verdirmiştir. Yu
nan piyadesi müteakiben sün.ıü 
hiıcumu yaparak siyah gömlekli· 
leri dağ geçidinden aşa~ıya doAru 
püskürtmüştür. Aralannda zabit· 
ler bulunduğu halde bir çok esir 
alınmışaır. Harp sahas1°ff:alyan Ö· 
lü ve yaralılarla dolu idi. 

Cephenin bütün kısımlarında 
harekat Yunanlılar için memnu· 
niyet verici bir şekilde devam et
mektedir.. 

<Soıau: S. 5; Si 4J 

( GONLER ~ECERKEN _) 

Dolma Kalem = ist ilo 
Yazan: Refik Halid 

Kul•iıma ve ~aJaiımdan dolayı ıözüme hOf plmeyen yeni keli
melerden biri de "Dolma kalem,, aır. Eskiden buna mü

rekkepli kalem derlerdi; telaffuzu uzunca idi ama kaleme "mil· 
rekkep", elbette "dolma,, dan faıÜ yaluprdı. Zaten yemeklerin 
bir DeviBez. pek makul olmakla beraber, 1bu ismin verildiğinden 
aola>'ı da memnun değilimdir. l>Olm• kelimeel haddi zatinde tı
bYleJdlr. kaba, kalın, hantaldır; patbcanınldne, kabaiınkine pek 
~l• beraber, Adeta, bunlan bir misli dah• hazmı pç 
hale .okar. Ufacıcık ufacıcık yaprak ve lahana dolmalannda ise bir 
Mkaret manası alır. Keşke bunlara, frenlderin "bouch9e,, •i 
piti. bir alız doldurmaya kili, yudumluk, lomb ve lokmacık 
cinsinden hoş, minyon bir isim verilmiş obaydı! 

Dolma kaleme gelince ~ok mUnasebetsizdir; ele almak arzu
su verse bile, yatlatacakmış gibi insanın ıözil, etrafında bir ça· 
tal anyor ve içinden mürekkep yerine zeytin yajl sızacak ve 
.kiiıt üstüne, harf yerine kavrulmuş pirinç taneleri dizilecek sa
nıyor! "Spor" ve "statiatique,, kelimelerinl, haşlanna bir el. ili
vesile clllimize uy41urarak aldıktaa aoara "atylo,, yu neden "is
tilo .. '9klinıle kabullenmiyelim? 

Bir meeHa~ dostuma "lNm• dolma kalemini ve?!., df'm~1rten 
haya ederim. Z•ten bana, o zarif, nazik. temiz, pratik va7.1 Al~flPTi 
de bunu- işitince bizden ve dilimizden pek hoşlanmıyorlar. ~Öt"Ü· 
nilyorlar slbi de ıellyor. Dolnua kalemle, oba olsa, şişirme yazı
lar yazılır; hem man8Ca, hem ~ldlee dolmayı andıran te:vler ... 
Halbuki "istilo,, ismi. pratik zekinın bu hot icadına m•nen ve 
maddeten yarqan, insana zarif, faydalı, nazik ve h•zmi knlay 
vitaminli fikirler ilham edeceii kanaatini veren modem bir addrr. 
"Dolma kalem., demeyiniz, "lstflo,, deyhth! 
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TAN 10 - 2 - !Hl 

Akhisarda Köy 1 Ali Şir Nevai ihtifali Üç Kıpti Kadın . 
~~lkınması •• •• •• • Sokakta 11.tsL!f 13 ~ ~ 

Yazan : ıE. D. K~za .Merk~zindeki Edibi Her Tarafta 
Koy Fıdanlıgı Esaslı 

Şekilde Tanzim Edildi Hürmetle Anıldı 
Çe\'İren : Y. K. 

Kavgacılardan ikisi 

Ağır Para Cezasına 

Mahkum Oldular 

Yazan: Nn~i Sadullalı 

Bu Harpte En 
Çok Çocuklar 
~ahvoluyor 

-5-

yan G. yi tayyarelerin korkunç 
uğultusuna rağmen İstasyona 
götürdükten sonra, hizmetçiler
den Yadya ile beraber eve dönü
yordum. Dehşet ve yalnızlık 
lyılbimi sıkıyordu... Herşey boş 
ve soğuktu. Gözlerim birdenbi
re çalılar arasında görünen ya-

E leklrik ı·e su kalmamı§tı bani bir cisim üzerine düştü. 

İzmir, (TAN) - Akhisardaki 
köy fidanlığı. esaslı bir şekilde 
tanzim edilmiş ve köy 0kulları 
talebesinin istifadesine deyro· 
lunmuştur. Köy kalkınma pro -
~ramlarında ilk maddede köy o
kullarına büyük bir pay ayrıl • 
mıştır. Meyvah ve meyvastz a
ğaçlar köy okulları talebesi ta
rafından yetiştirilmekte ve bu 
suretle ameli bilgileri de arttı · 
rılma ktad ır. 

Ali Şir Nevai'nin 500 üncü do-j doktor Salih şairin iki şiirini o
ğum yıldönümü münasebetile bu kumuslardır. 
büyük Türk mütefekkir ve şairi Bil~hare Türkistanlı . sıencler 
için dün gece Eminönü Halice _ Nevaı yurdunun muhtehf oyı.ın
vinde bir toplantı tertip edilmiş- lannı orijinal kos.tü~lerle oy -
t. l'lamıslar ve N'evaı'nın bestele -

Dün sabah Fatihin Ortaçeşme 
mahallesinde Kıpti kadınlan ara. 
sında bir kavga çıkmış, polis ve 
Jeki'ilerin müdahalesine rağmen 
onları ayırma~ bir hayli ~ç ol
mu~tur. 

N ihayet o da düştU .•• 
Fakat itiraf etmek lôzırrı 

gelirse. Bingazinin sukutu biır 
bir bakımdan derin hir t•lcm d 
verdi. Ve bu derin elemi Binı:,n 
zinin bir dost eline Jrec;ti2'ini dii 
c;iinmek hile tnmamiJe ı?iderenıi 
vor. Onu, vaktile biz miidnfar 
etmistik. Tertemiz knnlaıile, a· 
teş gibi yanan cöl kumlarını ı-ıı 
!ayan Tiirk delikanlılan , Bin · 
gazide. sarkıntılığa uğrıvan -;ev 
!?İJilerini koruyan mutaassıp bi 
rer erkek kıskanclıi?ile dö,l!ii tii 
ler: Gazi oldular. ehit oldular 
Fakat teslim olmadılar. Ve Af 
rika kıta mm o sıcak sahilinde 
Tiirk knhramnnlıj!'mın vıkılnıa1 
timsnJi gihi viiksdcn Rincrazi ka 
lesi, zaferimize, sercfimize ve e· 
;.,ilme:r. bnsmuzın iistiinliiğiinı 
o;ahadet eden ebedi bir hatıra !!İ 
bi kalmı tı. Ne znman Afrikayı 
ıfii iinscm. Cezair mnrsmın kıv • 
rak ahenııi. haf17 mı sıcak btr 
cöl rfö:ıtfırı gibi ok ar \'C Binıtazi 
müdAfaasmın hattrası. ı:öhümii 
7evkli bir ICT'Urla kabartırdı. Bu· 
nun kindir ki, en şerefli kavgn· 
mızın hatırası olan o Bingazinin, 
kendi tarihile miitenasip bir ce· 
IRdetle müdafaa edilemeden diic:· 
mcsi bize derin bir elem verdi. 

'-- Genç kız bunun bir heykel oldu-

8 ayan G, "Bu kadınlardan ğunu söyledi. Yanaştım. Önüm
iki kişi şimdi hastahanemız de, elini sanki bizleri himaye et

de ölümlerini bekliyorlar,, diye mek için kaldırmış, Hazreti İsa 
ilılve etti ve: "Fakat daha tuhaf duruyordu. Bütün tavrında hilm, 
vak'alar da var,, diyrk anlatma- berrak yüzünde: ' 
ğa başladı: "Ufak bir kız tarla- "Korkmayın! Yanınızdayım,. 

ya sürüsünü otlatmağa getirmiş- Diyen bir üade vardı. Bunu 
ti. İnekleri her halde asker zan- bir sevkitabii ile tekrarladım 
neden tayyareler onlan bombar- Yadya, söylediğimi anlamış ve 
lamağa başlanuş ve bu arada za- heykelin önünde diz cökerek R(!
vallı kızcağızı da öldürmüşlerdi. lıya ağlıya dua etmeğe başlamıştı 
Başka bir yerde büyük bir lahna Bundan sonra. en korkunç anlar
tarlası bombalandı. Bozgundan da, bu yer bizim en sağlam sığına 
kaçan bir kadın vagondan su al- ~ız olmustu. Ertesi gün. toocu 
mak üzere çıkan, bütün çocuk- muharebesinin yaklaşan gürül
larınm tayyarelerden atıla~ bir tüsü işitildi. 
bomba ile parçalandığını bizzat Villamızın.. üzerinden tehditıkar 
gördtl. Zavallı, evlatlanru yalnız bir ıslıkla uçan mermiler orman
elbise ve ayakkabı bakiyesinden da patlıyordu. Şarapneller de 
tanıyabildi. Bu harpte umumi- müthiş bir gürültü ile parçalanı
yetle en fazla çocuklar mahvo- yordu. Evimiz ormanın üstünde 
luyor. Alınanlar tarafından iş- duran Alman ve ~b topçularının 
gal edilen yerelrden mekteplerin ateşleriyle sarsılıyordu. Çok geç 
nakledildiğini tabii işitmişsinizdir meden orman, topçu ateşiyle 
Tayyareler vapurları nakleden ortadan kaldırılmış, civar köyle
trenlere öyle ateş edyorlardı ki rinde? kaçıp gelenlerle dolmuş
istasyonlarda çocuk cesedi odun tu. Vıllamda kadın, ç<><:_Uk ve ya
gibi istif ediliyordu. Radyonun ralılan almıştık. Hepsı heyecan
çocuklara tayyarelerden zehirll la etrafınızda olup biteni anlatı-
şekerlemeler atıldığını haber yordu. 
verdiğini işittim. Aman bu ka
darı da olur mu? * Bir gün, evimizin önünde du

ran bir kaç kadın gör
düm. Hepsi ormanın üzerinden 
bize doğru gelen tuhaf, beyaz 
bulutlara bakıyorlardı. İçlerin
den biri, burnuna biraz hava çe
kerek: 

Bütün gün ta akşama kadar, 
ufack sığmağımızda oturarak 
bombaların uğultusu altında, bu 
korkunç hikayeleri dinlemeğe 

mecbur oldum. Akşam hücum 
bittikten sonra, yemeğimizi ye-

k "Gazler.',, me ve radyo dinlemek iain eve 
girdik. Diye bağırdı. Bu hareket etra-
Kendimi ailemin yanmda fikren fımızdakilerin müthiş bir karga

olsun hissetmek için Rumanya- şal.ık ile bodruma hücum .etmele
yı bulmağa çalışıyordum. Alarm rine .k~fi idi. A,J;kaM,şı.tnın ~ok 
ışaretleri ve propaganda nutuk- sevd~ği ve b~~mamı bilhassa rıca 
ları herşeye mani oluyordu. Bir- ettiğı ufak kopek te oraya alınmış 
denbire kulağıma yakın bir tı: Bodrumun g~lere karşı fena 
ses işittim, bu profesör Joje- bır korunma yerı olduğunu an-

. . . }atarak onlan yaptıklarından vaz 
nın sesı ıdi. Rumanyada, asrı . ğ 1 t F k t ' b .. t .. 
h hakk d b

. k nf geçınne e ça ış m. a a , u un arp ın a ır o erans ve- . 
· du K h nla • gayretlerım boşa çıkmışt1. Yalnız 

rıyor . a rama rın s: .er- k . d · k 
le · O t ğ uha b 1 . . alarak, benı e bıraz orkutma-

rını ve r aça m re e erını 
• h b' d h tl" 11 • .1 ğa başlıyan tuhaf beyaz bulutla-

asrı ar ın e şe ı usu erı ı e 
uk ed

. b .. . nn sırrını anlamağa çalıştım. A-m ayese ıyor ugun ınsanın . 
. . ' . . pansızın, ateş seslerınden çok 
ınsanla değil, asla yenemıyeceğı f klı k b' ğ lt · 't'ld · 

• • •• •• v ar , uru ır u u u ışı ı ı . 

n:8k.~e ıle doğü~~ge ça.~ıştı~ı Gök gürültüsünü tanıdım. Geniş 
soyluyordu. Profesor henuz geçır bir nefes alarak zavallı korknk
dığimiz ve ileride geçirmeğe mec ları bodrumcfan çrkarmak icin ora 

ya koştum. Önümde oldukca gü
lünç bir manzara vardı. Herkes 
toprağa oturmuştu. (DC\'amı var 

ır. 1 · 1 t 
KaJ b lık .. "d b' k- nen eser erı ça mmış ır. a a ve guzı e ır ut - • . 

lenin hazır bulunduğu toplantı- Ankaradakı merasım 
vı Halkevi reisi doktor Yavuz Ankara. 9 (TAN) - Ali Sir 
Abadan acmış, ve büyük T;ir;c Nevai'nin 500 üncü vıldfr,.ıümii 
mütefekkirinin şahsiyeti hakkın- rnünasebetile Ankarada dil, tn
da kısa bir hitabede .bulunmuş- rih ve co~rnfya fakiiltesinde de 
tur. J.,ir merasim vapılmıctır. Tören-

Akhisarın Kovalık mevkiinde
ki bataklıi?ın kurutulması ıçın 
fazla miktardA Pnıici 1litac- dikil
miştir. Bu suretle sıtmanın da 
·nüne rıeçilmis olacaktır. 

Evlerden dı.şan sular akıtıl · 
ması da yaşak edilmistir. Kav • 
makamlık. her evde birer kuyu 
::ıçılmasını emretmiştir. 

Müteakıben edebiyat fakülte- ;e t>rofesör Fuat Köprülü Alı 
si doçentlerinden Ali Nihat Tar- c;ir Nevai'nin havat ve ('Serlerı 
1Rn c~irin havah pO<>hİ .:;:ıh<:İ<TP· \ıakkında bir hitabede bulunmuş 
ti, Türk di1ine yaptığı hizmetler ve fakiiltP tAlebeJerinden bir -
ve eserleri hakkında bir konfe- '<acı Ali Sir NPvai'nin eserlerin-
rans vermiştir. -ien bazı parcalar okumuslardır. 

Kaymakamlıkla vfüıket. müş
terekPn !'f'hirde birkRc ?'l"iİtPhfl<:
sısı bulunan ronteni havi bir 
mem1PkPt h1lct1lnrsinin temini -
ne çalışmaktadırlar. 

A lj 'Nfönt rr~ .. lA"l" ııJaltıı i?e Törene istlrak edenlere bil -
dinlenen ve alkışlanan hitabe- vük şairin renkli bir minvatürıi 
.,; ... ;ı.,.., cnnr:ı Bavın., "R .. r:ı;;:ı ve ... ;, },.,,,; l.ir l..-nci1r ~ ... ~, •• 1.,.,,c:tır. 

Köy yollarına . ehemmiyf't ve
rilmektedir. Son seylfıp yüzün
den bozulan Manisa - Akhisar 
c:osesinin mühim bir kısmına 
menfezler acılmakta ve yollar 
~ ... mir edilmektedir. 

Köy bütçelerinde köylüye yük 
olacak fuzuli masraflar kaldırtl
mış; köy katiplerinin ehliyetle
rini tesbit için bir kurs açılmış
tır. 

Trakyada El ve Ev 

işleri Sanayii 

Müteferrik: 

Yeni 

için 

Ekmek Tipi 

Tetkikler 
Belediye İktısat Müdürlüğii • 

nün hazırladığı yüzde 20 çav -
darlı yeni ekmek tipi Ticaret, 
Ziraat ve Sıhhat Vekaletleri ta
rafından tetkik edilmektedir. Eu 
husustaki karar henüz Belediye· 
ye gelmemiştir. Fakat Belediye 
dünden itibaren yeni bir ekmt'k 
tipi üzerinde daha calışmıya haş
lamıştr. Bu tipl.erdcn biri be -
~enildiği takdirde. E-kmt-i!'f biraz 
daha ucuzlatmak mümkün ola
caktir. 

Edirne, (TAN) - El ve evic;
leri sanayii Trakya köylerinde 
ve hele göcmenler arasında t;ok 
ileri ve çeşitlidir. Bu hareket bü- EKMEK FİYATI - Belediye 
tün köylere örnek olacak, tez - Daimi Encümeni tarafndan e~< -
gahları bu çeşitlere ,ı:?Öre uydu - meğe 10 para zam yapildı~ıni 
rulacak ve bilhassa eli ·lerinin vazmı~tık. Bu karann tatbikine 
kooperatifleşmesi köylünün ken dünden itibaren baslanmış ve 
di ihtiyacı kadar satış ve estetik ekmek 14.5 kuruşa çıkmıştır. 
bakımından da mühim bir harP.· 
ket olacaktır. TAVUK tSTASYONU - Vi-

Köy, kasaba ve hattfı şehide- layetin Halkalıda açtı~ı tavuk 
rin pazarları !bu ~ibi el ve tez _ üretme istasyonunun 2eni~leti1-
g3.h işlerioe çok bağlı ve alış - mesine karar verilmistir. Bura -
kan9ır. Blı büyük iktısat hare- da kurulacak yeni tesisat ile t::ı
ltetini ele alan İktısat VekfılP.ti vuk cin~leri daha eeniş öküde 
köycülüğün büyük davasına tam ıslah edilecektir. İstasvonda ıs
yerinde olarak iştirak etmiş bu- lah edilen tavuklar vilayet hu
lun uyor. Ankarada 1936 senesin dutları icindeki köylere eöncte
de açılan el, evişleri sergisinde rilerek adi tavuklarla de~iştirıl
para, madalya ve takdirname mektedir. 
kazananlar pek çoktur ve ge.;~n BAKIFKÖYDE SU TESİSA · 
senelerde 1zmir Fuarı Trakya Ti _ Sular İdaresi boru almak 
pavyonunu cnnlı bir surette süs . . ht lü 1 k t1 · 
liyen el - evişleri vitrinleri bu- ıcın mu e mem e e ere mu· 
nun güzel bir örneği idi. racaatlarda bulunmu.?tur. Boru-

Bir yandan köy Eğitmenleri l lar gelir gelmez Bakırköyünde 
kursları, bir yandan da köy ens- terkos su tesisatı yapılacaktır. 
ti~~l~ri nasıl ki 30.000 köylü - MEKTEPTERDE TEFTİŞ __ 
muzu ışıklandırmak yolunu tut- M 'f .. f tt" ı · t t b 1 

1 k . ı b.l . . anrı mu e ı$ erı, s an u 
muşsa ve nası ı on ar ı gı ve if M"d" 1 .. ~ .. d b" to 
ziraat kültürünü koruyorsa t~z- Maar u ur u,..un e ır P • 
gah hareketleri, köy demircilik lantı yaparak orta tedrisat okul
ve marangozluk kursları ve biç- lannda teftişler yapmıya karar 
ki - dikiş yurtlan da birbirine vermişlerdir. Teftişlere bu ay i-
sarılmıŞ<:Dsına yürümektedir. çinde başlanacaktır. 

Piyasada: 

lstanbul 

Nisanda 

Borsası 

Açllıyor 

Üç sene evvel Vekiller Heyeti 
kararile kapatılarak Ankaraya 
nakledilen İstanbul kambiyo, 
paralar. esham ve tahvilat bor
sasının yeniden acılması hükfı
metce kararlaştırılmıştır. 

İstanbul borsasının onumuz
deki nisanda açılaca~ı s6ylen
mektedir. Ankara borsası yjne 
Ankarada faaliyetine devam edE'
celctir. 

Almanyadan 22 
Lokomotif geldi 

Almanyaya evvelce sipariş e
dilmiş olan demiryolu malzeme
si meyanında 22 lokomotif ve 
17 yolcu vagonu memleketimize 
~etirilmiştir. Bu ay i~inde yine 
Almanyadan 28 lokomotif ve 50 
vagonun daha ı,teleceği haber ve
rilmektedir. 

Almanyava bunlara mukab;l 
yapılacak ihracata bir milyon 
218 bin liralık koyun derisi de 
ilave edilmiştir. 
İHRACAT tşT.ERt - Fitılan

dadan birçok firmalar, İstan-
bul Ticaret Odasına müracaatta 
bulunarak deri, tiftik. kuru ü
züm, yaprak tütün. halı ve sa -
man almak istediklerini bildir -
mislerdir. Oda. alakadar tüccar
lara bu talepleri haber vermiş
tir. 

İzmir İhracat Birlikleri 
U. Katibi İs tan bula Geliyor 
İzmir, 8 (TAN)-İzmir ihracat 

ve ithalat birlikleri umumi katibi 
Atıf İnan, İngiliz ticaret birliğile 
zeytin yağı ve zahire üzerine sa
tış müzakerelerinde bulunmaıt ü
zere yarın İstanbula hareket ede
cektir. 

Kav~acılar, Şükriye, Bahriye 
ve Bahriyenin annesi Eminedir 
Ana kız bir olup Şi.ikriyeye mü
racaat etmişler ve 15 kuruştan 
ibaret olan alacaklarını istemiş 
lerdir O da vermeyince üc kadır 
oirden saçsaça başbaşa kav~a et 
meve baslamıslar ve bi.itiin bir 
semt nalkını başlanna toplamış 

!ardır Kadınlaı bununla da ka 
TtRat etmemişler, kendilerini a 
''ıTmAk istf>ven !)Oli~ ve hF'l{('ilP r< 

de hakarette bulunmuşlardır. 
Dün Üçüncü sulh ceza mahkc 

mesine verilen suçluların durus 
ması yapılmış. 20 den fazla Kıp 
t1 ~hit olarak dinlendikten son· 
ra bunlardan Bahriye ile annesi 
Eminenin yirmi beşer lira ağır 
para cezası ödemelerine karar ve. 
rilmiştir. 

Poliste~ 

Kurşun Hırsızı 

Yakalandı 
Beyazıtta oturan Meh -

met Yavuz adında biri bura
da belediye tarafından yıktırılan 
binalardan bir hayli kurşun ve 
çinko çalıp kaçarken yakalanmıs
tır. Dün cürmü meşhut nöbetçisi 
olan Sultanahmet üçüncü sulh 
ceza mahkemesine verilen Mah
met Yavuz 1 ay hapse mahkfını 
olmuş ve derhal tevkif edilmiş
tir. 
BİR KIZCACIZ BOCULDU

Mecidiye köyünde Balmumcu ci
varında Muallim mektebinin bah
çesinde oynamakta olan Sevim 
adında bir kızcağız kazaen kuyu-
ya düşmüş ve boğulmuştur. Ha· 
dise etrafında zabıta tahkikat 
yapmaktadır. 

BİR COCUK YANDI - Ba
kıröyde oturan aSlahaddinin 11 
aylık çocuğu mangalın üzerinde 
kaynryan kazam devirmiş. dökü
len sularla muhtelif yerlerinden 
haşlanmu:tır. Çocuk can kurta
ranla Şişli hastahanesine kaldırıl
mıshr. 

PARMAKLARINI MAKİNE
YE KAPTIRDI - Beykozda gaz 
kwnpr,nyasında çalışan Ahmet 
Nural kazaen elini çalıştığı ma
kineye !kaptırmış, parmakları 
doğranmıştır. Ahmet Nümune 
hastahanesine kaldırılmıştır. 

AMBARA DÜ$TÜ - Eminö
nünde Tütün gümrü~ iskelesin
de hamallık eden Cemal, yük ta
sıdıj{ı Kocaeli motörünün amba· 
rına düşerek bel kemiği kırılmış
tır. Hamal sıhhi imdat otomobi
li ile Cerrahpaşa hastahanesine 
kaldırılmıştır. 

bur olduğumuz cehennemi tasvir 
ediyordu. Tahammül edemedim 
ve hüngür hüngür ağlarruığa baş
ladım. Üstadımın, başıma gelen 
bütün, bu belalan gördüğümü 
zennediyordum. Önümde profesö 
rün yüzünü, etrafında sevdiğim 
dershaneyi, Üniversiteyi, dost
larımı ve beni her halde ölmüş 
snnan ailemi görmüş gibi oldum. 

işin Latife Tarafı ne buyruluyor·? Meğer, kalemin bıçnk 
kadar keskin bir silah olduf:unu söyli
yenler haksız değilmişler: görmüyor 
musunuz? O ne~riyata kahraman olan 
meblekda~ırnızın... Kaleminden kan 
damlıyor! 

Çok sevdiğim profesörün, ka
dın ve çocukların müthiş mez
bahası olan asri harbi takblıl 
ederek heyecandan titriyen kal -
bime yakın sesini son defa işitti
gimi zannediyordum. Hakikaten 
de öyle oldu. Polonya toprakla
rında profesörümü. son defa 
'dinlemiş bulunuyordum. Ertesi 
gün elektrik istasyonumuz tah
rip edildi, bizler yalnız radyodan 
değil, elektrik ve sudan da mah
rum kalmıştık. 

"Y adviga,, villdsı 

O gün, arkadaşım düşman 

askerlerinin yaklaştık -
!arını görerek Varşovada ka
lan babasının yanında da bu
lunmak arzusu ile son ban
lıyö trenine binmiş ve oraya 
gitmişti. Ben, ricası üzerine a
raştırmalar esnasında evi yağ
madan kurtarmak için villasın
da kalmıştım. Sayfiyede oturan
lardan hemen hepsi Varşovaya 
gitmişti. Ben, bu büyük ormanın 
içinde, boş, her tarafı kapalı vil
laların arasında yapayalnız kal
mıştım. Yanımda yalnız iki hiz
metçi kadın ve bunlardan birinin 
uf ak bir çocuğu vardı. Korkudan 
delirmiş insanlar arasında kendi
mi o kadnr yalnız hissedyordum 
ki... Fakat müşterek felAkettmiz 
bizi birbirimize yaklaştırdı, Ba-

Bilmem Refik HaHt'in "Bayrak,, 
başlıklı yazısını okudunuz m?? 

Üslad, şehirde dolaşırken, bazı yerlere 
asılmış bulunan Türk bayraklarının ya· 
malı, soluk, yırtık, ve eski olduklarını 
görmüş. Ve bayrııkların bu manzarası 
karşıstnda derin bir isyan duymuş ola· 
cak ki, kalemine sarılıp.... bayraktan 
açmış ... 

Fakat bana sorarsanız, asılan hcı 
bayrağın yamasız, lekesiz, yırtıksız ve 
yeni olmasını istiyen Refik HaJidin bu 
arzusunu yerine getirmek hayli mÜ!)· 
küldiir: Bu "eli bayraklı,, bolluğunda: 
o kadar bayrak bulmak kolay mı? ? • 

* Kavganın sebebi nedir ? 

Yetmiş yaşında bir erkek, altmış 
yaşındaki ze\•cesini dö\'müş. 

Bu havadisi n~reden rcfikimi~e bakı
larsa, bu karı koca ka\'gasının sebebi 
kıskançhkmış. Ve g(tya o yetmişlik er
kek, altmışlık zevcesini, süslenip, boya
nıp pençere önünde oturduğu için döv
mü~ ... 

Eğer, ka\'ganın hakiki sebebi bu i
se, yetmi lik erkek, altmış yaşındaki 7ev 
cesini kı kanmamış, yoldan geçenlere 
acımı~ olacak/ 

Harp masraflan kabanyor 

lngilterc İmparatorluğunun harp 
ma rafı her giin biraz daha kaba

rıyormuş. Gcçenleıde okuduğuma göre, 
İngilizler, sade harp masrafı olarak giin
de tanı on iki hu~uk milyon İngiJiz li
rası hnrcıyorlarınıs: Acaba bu paran 

düşmanlarına verseler, banşamazla.r 
mıydı der:c;iniz? 

Fakat bana kalırsa, İngilterenin 
harp masrafı, her gün biraz daha aTta
caktır: Çünkü Afrikada esir edilen İtal
yan ordularını da İngiltere be~liyor: f. 
nanmaı:snnız, aldığı esirlerin sa\'lSınl ce
medin! 

• 
Kara gözlüklü bir hırsız 

Su serlcvhayı da "Haber,, refi
kimizde okudum: 

''- Zabıta, kara ıözlüklü bir hU'· 
sız arıyor!,, 

Alameti farikası bu kadar 'Sağlam 
nırsınız yakayı ele vermemesine imkan 
var mı? Zabıta işlerinde ihtisas sahibi 
bulunmadığım halde, "Haber,, gazetesi
nin serlevhasını okur okumaz hırsızın 
kim olduğunu ben bile anladım: O iza· 
hata göre, hırsız, hepinizin tanubcrınız 
~arı ~izmeli Mehmet Ağa olacak! 

* 
Kalemden damlıyan kan: 

Dün Beyoğlwıun maruf eğlence 
yerlerinden bil'inin sahibi bulu· 

nan bir zatten bir mektup aldım . Onun 
yazdığına göre, sahihi bulunduğu barda 
çahşıın bayanlardan birisi, işinden çık· 
tıktan sonra dostiyJe kavga etmiş. Bu 
ka,·ga netice:.inde, fena halde hiddct
le-n«>n erkek, damarına basnn sevgili-

sini hafifçe yaralamış. Bir eazetenin 
zabıta muhabiri ise, haber aldıiı hu ha· 
disenin yukardaki şek1ini hiç de cazip 
bulmamış, ve tecrübeH muhayyile-;inin 
geniş yardımı sayesinde, o ~lelade kav· 
~aya enteresan bir malliy~t vermiş Kn 
yeni şekle sokulan h.ıvadise konulan 
parlak serlevha da ~uy1nuı: 

"Bil' bar sahibi, yanında çalışmak is· 
tem.iyen ıüzel bir artisti birkac Yerin· 
den bıçakladı!" 

Müessese sahibi, mektubunu ıu cüm·. 
lelerle sona erdirmiı: 

"- Hadiseye vel'lleo bu ,ekil. şu 
anda işinde çaltşmakta bulunan kadın
cağızı da, kendisiyle kavg.ı eden arka
daşını da, bar dahiliude öy!e bir vaka 
geçtiğinden tamamen bihaber buJunıın 
garsonları da, beni de hayrette bı.caktı. 
Bahsi ceçen kadtn, o ha,·adhi okumadan 
evvel, çalışamıyacuk derecede 3·aralı 
değildi. Fakat, o sattrlan o~umak, bi· 
çre.)'İ o kadar içinden yarnladı ki, vazi
fesine ancak bizim ısrarımızla, ve cuç
halle devam edebiliyor. Bundan da belli 
ki, o havadisi yazan muhbirin kalemi, 
benim muhayyel bıçat•mdan çok daha 
keskinmiş. 

Bu itibarla, o muhayyel havadü~ şôy· 
le bir serlevha ahhnuı daha nıilnasil) 
olurdu sanırım: 

"Bir ıazete muhsbiri. kendisine ser· 
mııye olmak istemiyen t?Üzcl bir bar ar
tistiyle bir bar sahil>i:ıi bir ka~ yerin
den •.. kalemlcdi!'' 

.Miiessese sahibinin bu mektubuna 

* 
Eski Defterdekiler• 

S ık sık eski defterleri karıştıran 
Nizamettin Nazil, Habeş İm

paratoru ile vaktiyle yaptığı bir müla
katı şimdi neşrediyor. 

Habeş İmparatoru o mülakatında 
Nizamettin Nazife şu cümleyi de söy
lemiş: 
"- Etiyopiya lezelAlcm tenn1lr!,. 

"Om mani padme hum,, mısramın 

şairi meşhur "Asaf HAlet Çelebi,, nin a· 
sarına benziyen bu cümle, Habeş dilin
de: 
"- Habeslstan ebediyen yaşıya-cnktırl., 

Demekmiş. 
Tevekeli değil, İtalyanlar o zaman. 

Habeş İmparatorunun bu iddiasına ku
lak asmadılar, ve ta 'Adisababa,, yaka
dar girdiler ... 

Ayol, bambinolar o dilden anlarlar 
mı? 

Netekim bu hakikati nihayet Ha
beş İmparatoru da kavramış olacak ki. 
şimdi iddiasını İtalyanlann anlıyacak 
lan dille söyliyecek! Eğer onun ttalyan
ların anlıyacakları dille konuşmıya ka
rar verdiğini nereden anladığımı sorar
sanız verecğim cevap şudur; 

=Silaha sarılmasından!" 

Naci Sadullah 

Evet ... Nihayet o da dil tii. Fn· 
kat bize eza veren cihet. Binga• 
zinin askeri manadn değil. ma -
nevi manada sukutudur. Ringa· 
.,iyi, onu :r.npfodenler değil, mü· 
dnfaa edenler düsürdiiler. Ve 
hiz, Binı?azinin bu bakımdan 
.fii rnesi karsısında, avnldıi!ı e.s
ki bir sevııilinin nhlllki sulmtu• 
na uzaktan şahit olmus vefakar, 
vicdanlı, ve eski bir iıı:ık ezası 
rluvuyoruz. 

Bingazi. vaUtile de, yabancı 
eline t?eçmiş. fakat bugünkü ~i· 
l-ıi ... tlfic:mrmisfi. .. 

Pamuk ipliği 
Satışlarında 
Y olsuzl k Var 

Pamuk ipliği buhranı gün geç· 
tikçe şümul ve ehemmiyetini art
tırmaktadır. Memlekette Aenic. 
bir kütleyi alaka.dar eden bu buh
ran, yerli pamuk mensucat 
fiyatlarında gayri tabii yükseliş
ler husulüne sebep olduğu gibi 
ortaya zincirleme bir ihtikara da 
yol açmıştır. 

İşin ehemmiyetini arttıran ci· 
het, bir çok yerlerde tezgahları, 
imalathaneleri bez ve dokuma 
fabrikaları olanlar kadar bunlar· 
la hiç alakası olmayan pek çok 
kimseler de pamuk ipli~i ile ala· 
kadar olmaktadır. bunlar arasın· 
da müşkülatla aldığı ipliği işle
yenlerden fazla, iplikleri pake
tinde 2,5: 3 lira gibi yüzde 50 den 
fazla bir karla derhal devreden· 
ler bulunmaktadır. 

Tabiidir ki, tekrar iplik almaJ 
için fabrikalara müracaatla sıra• 
ya girmekte ve iplik almaya ça· 
lışmaktadırlar. Bunun sebebi pa .. 
muk ipli,ğine hükumetçe narh ko· 
nulmuş oluduğu h de narh ha· 
ricinde ve çok yüksek fiyatlarla 
satışın almış yürümüş olmasıdır. 

Müstehlik sıfatile mal alanlal' 
bir kaç paketi karla devrettik· 
!eri gibi, mutavassıt tüccarlarda 
da vaziyet böyledir. Bunlar iplik 
almak isteyenlere narh fiyatına 
fatura vermekte ve fakat fatura 
harici de para almaktadırlar. 

Pamuk ipliğinde bu zincirle· 
me ticaretin ta ille ellere kadal' 
dayandığı, fabrikalardan iplik al 
mak için müracaat eden kimsele· 
rin çoğunun ne bez fabrikalan ve 
ne de dokuma tezgahlarile alaka: 
lan olmadıkları halde isimlerinı 
yazdırarak mal aldıkları ısrarla 
ıddia edilmektedir. 

Bunun neticesı oarak bu şekil· 
de iplik alanlar bunları büyiiİ( 
karlarla asıl ihtiyacı olup ta a· 
lamıyanlara de,•retmekte ve te1c· 
rar ıpik almak imkanlarını araş
tırmaktadırlar. 

Mahallerinde tetkikat yapıldı· 
~ı takdırde fabrikalardan iplik .~· 
lan ve isimleri sık sık geçen bı_ı 
cok kimselerin hakikatte iolik r 
şile alakalı olmayan kimseler o · 
duğunun ortaya çıkaca~ı i.erı 
.. ürülmektedir. 

A liikadarlar her ne kadar M· 
rıçten iplik gelmemekte olması· 
na ragmen dahilde bez fabrııta· 
ları ve dokuma tezgfıharının e<:· 
velce işledikleri iplik nisbetı"~~ 
ve mevcut nazarı dikkate ahl'!A,.."I 
bir tevziat yapıldığı takdirde ıP" 
lik narhının harpten evveline rııı~ 
zaran çok farklı olmadığında); 
pamuklu mensucatta bir ucu:-ludE 
temini mümkün olabileceğırı 
ısrar etmektedirler. 
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1 - İn8ilteren kira ile ve-ya ö
ctcınç olarak harp malzemesi veril
lbesine müsaade eden kanun liyi
~ Milmeuiller Meclisuıde e
llalı delfılkl!klere maruz kahna· 
4'an kabul edi1miffir. 
ı - İn8Jllzlerin Abnan istill Qa
lerme bava hQcumları şiddetlen
lbit. buna mukabil İngiltere ü~e
rlndekl bava faall7etJ. azalmıştır. 

trdım Proiesi 

'" • t 4y IOO 

.. ;; .. ;; •• ·- ............... 'I 
bir rapor vermlpi. Llnd'berı, 
matbuat tarafmclan nep'Cdilen 
bu raporda: Sovyet Rusyanın 
('Ok iyi (abştıiuu, fakat askeri 
disiplin bakımından diler mem 
leketlerden seride bulunclutu· 
nu, havacılık bakımından Al· 
manyanın. hiç bir devletin boy 
ölçtişemiyecett muazzam bir 
kuvvet teşkil etdiinl bildiriyor· 
du. 

Albay Llnclbers, konpe harl· 
cinde, lnfirat(ılann en mtUabn 
aıah.oıiyetlerinden biridir. On~ 
en hararetli taraftarlannclan bi
ri, sefirlerden Morrow'un laD 
olan karnıdır. Madam Ao 
Llndbeq, ilk teşrin ayıma .... 
lanncla dördtlncti ('OCuian• din 
yaya ıetircllil samanlarda ·~ 
rettiil bir kitapta, Prama11111, 
İnri)terenin ve Amerikanın ma
zinin kuvvetlerini eşldl ettik· 
lerini, halbuki Nuisın, Jl'aıtiml. 
ve lrommtinlzm1n istikbalin kav 
vetleri olduluna iddia edlyorcla. 
Fakat kayua anası, cloprdala 
hutalumye ıönderdiil bir tel· 
grafta kendisini bir ('OCuk diba· 
yaya -etfridilinden dolayı teb· 
rik, fakat kitabını yazd.ıiı için 
takbih ediyor ve Boosevelt'ln 
siyasetine tam itimadım bildiri· 
)"ordu. 
ŞtiphNz Lindberg, Kennedy, 

Jobnaon, Wllealer sibi tanmmııt 
ve mevki sahibi phslyederin, 
)ardım projesinin konpe tara· 
(mdan kabultintl seciktirmek 
hususancla mileuir olacakları 
fakat ba kanunun -buı tadil· 
lerı. kabalilne mani olamıya· 
caklan anlalfl)maktadır. 

Konırenin, Almanyaya, hak 
ve adaalet ve milletlerin lstikWi 
prensiplerine UJ'lfUD bir ıuJb tek 
lifi yaptıktan ve buna red ce
vabı aldıktan sonra kanana ka· 

lllufplftla- konpeain mava• bul etmesi de muhtemeldir. 
tini •Jmllbıan İnsiltereye 

·!.-vredelııllmesi ..wılyettnı ve· Hava Muharebeleri 
esas da b'bul edilmiştir. 

l'akat bW edilen tadiller a· 5on iki hafta sarfında İn· 
ında, (harp levasnmnın A· slltere Ması üzerine ha-

\l'a-'llaa llakllye pmilerile ve va htlcumlan eok ual11111tır. 
.'~lllelika harp pmilerinin re- Buna makabli ..,. ıtmJerde t.

ti altmcla ıönderllmemesl) ıflbı hava kuvvetlerinin l'na
,.._. 8eoeHelt1n bbal et• aadaıki lhmkerqae. C.WS, .... 
Jeeeil IUDediJmeldMlro Dl- lope ••• pW latill u-JanBa 

cihetten, lleWdlmhara ve- karşı taarrulan pddetlfnmiş-
,,._.._ a-lt aalülyetlerin, lca· tir. 

da iki meclisin müşterek ka· Son aüıılerde İnıiltere acla-.-rne seri alina•Ueceii hakkın· sına brp ta,..re btlcamlumdl 
-.....::: lyb tanfuMlan •e- azalması, Almanların ,eni ve 

tlmlt edilmektedir· bilrik bir hava 1urnmana ha· 
Ba lamaa mam ... mer mecli- nrianmalan ile lsaJa ..Ullailir. 

;"".ll1llllatn t..dllrinden seçtikten IOD· .-\danm lstilhının mtlmkln o
Ayb mecU.inde müzakere bıp olmryacair bu hava tauna· 

ıleeeldlr. Ayla meclisi harici· nman vereceİt netiee)'e ılıe 
enctlmeni de bir kaç ciinden· taayyfla edecektir 

tanınm,. .-Jısiyetlerin ha lnsmzlerla • ıtlnlerde Is-
ele hakbdald flldrlerini din tııa linumlannı ..,.manrrane bir 

e mewaJdfir. Bun~an ımette bombalamalanna pllD· 
•beri ,-"tal nuannı toYle ce bunu, kıvamına selmiş olan 

cmı ... -.,. ... _..a etmi '*'= ilW plAnmı bomnaya mahf 
....-tere, .&mrlbnm yanlı· bir hareket olarak tefsir edehiU· 
ile tlahl. Almanyaya b1'I _._ 

~.,,. O&ttbaltlilntl temin edemi· .-u. 
~ktir.. Bls İqlltereye yar- Batlrlatahm ld, lncmsler, 

etmekle, hubi matmak me -. ay kadar evvel, AlmaaJarm 
IJdbıl tlserimize ahmt olu· latill plAnını Jbae ayni ametJe 

11111f1a yapılacak en iyi altaat etmişler " lstııa lcln lla· 
mtlaken 70111 ile ıulhfi te- nrJaıwa ve harekete mfihena 

1rp.ıı1..., etmektir bir halde balmum ktiçtlk btlytlk 
LtaAers, ı..., haılam•tlan " nakllJe pmllerindaı bir eo

-• MGl!bva •- • iana tahrip etmqler ve kırk elli 
~İ..ü.,.ı ~-:. bin Alman ubrinl denbe dök· 
w meaaleketine dlntqtlnde mfttlerdl. 

haklnnda Roolevelte 

Ajans telgraflan fU 10n 
~erde Uzak $amtaiı 

yine heyecanlı haberler vermiye 
başladılar. Thailan (Siyam) ile 
Fransız Hlndlçlnlli arasında pat 
hyan harp Japonlann müdaha
lesi ile bir mütarekeye vardılr 

I' & • 

tu 11ralarda Japon hiit6met a· JQGnlana Çla Denbl ftlel1l lna· 
damlan yüksekten atıı> tutmalı: manam Amiral K..ıüro Olko
yoluna yeniden ıh'düer. 'TOk· wa .uaı harbl~le laarita tl
Yoda Japon hariciye nazın Mat- serinde lr la6cum plbı huırb· 
ıuella'mn riyuettnde Tbal ve 
Fransız munhhulan bir sulh Jor - Ataiı4ald ldl- Nllm: 
esaslarım arar\uken Japon fi· Bolucla BhuHıta.,.m ee.m ve 
losu Menam nehri daJannda ı..ı "8lmnl ..a.I Jonldaeer Tjar· 
R()rünmiif. Japon harp gemileri- da voa Slarbahoqh Slachouwer 
Din Siymn payitahtının, Bang-
kok'un yolu iizerincle qJerl n.e! Uzak Carkfa 
Bu hare.ketin. J'aı>ODyanıD an- y 
Y• airmek suretile harbi ctızr.; N E L E R 
durmuı hirmetJ.ne mvbbU. 
Thal h~ Sl)wD Jıar. 
feztnde üller flteıiiieiit'. ~ ............... n .. 
oJduıu~.J>l.lel'..-. n....-rau tı;ıı , , 
ten.Japonyanm ~.
derdiM bir heyet De Hoilanda 
HincUstanı hüktlmeti arasında 
yapılmakta olan müzakerelere 
de eot ehemmiyet verllijor. ~ .. 
ponler, Holandamn ltu ~ 
lekesinden but mfibtm feıctek•r
lı:klar lstiyoıiaımJI: Bütb mab 
sul1ertn!Zf bize veriniz ve m~ 
denlermmte ve Umanlarumda 
hep Jaı:>en amelesi. Jrıılluuak· 
llDlZ. DiyOl'lannq. ı. bununla 
da kalmıyor: Japomn Uzak 
8*.kta. Avnıl)ada Almanyanm 
yaptıb lribl. yenl bir nizam lna-
1'8Ca1ı:mıf ve bu nizama Hoıa. 
da lllncmtanı da behemehal b
tılmalı 1mte. Kalanda Htndista
nmm Tokyo ~ General P•· 
bat, hükt1metinin kim tandm
dan ileri- ısüriHGne lflrillsiin. 
Yftlf bir nizama 1'tiraki redcleı
twm hlldlrmq aına kim dinler; 
J~ hll" ..ıvecHyorlar" 
Amerika Birıe.tk Devletlerinin 
müdahalesi DıthnaJini bile göm 
aldırcbklanm l&fliJarlar. 

7 

• Japonya hariciye nazın 
Mateuob _.erde A&

ya Coe\ıkJarınA hitabı -ile ı..ıa
dıb bir nutkunda: ··~ 10D 
Od yiiz sene leind~ hhnttlll Av. 
rapa ve Aınertka ~ 
kurtubnak ~- Tak;mda 
$Arkf .Asya memleketlertnl, • 
ki seref ve lel'bestileriıie kavu .. 
mue Röreee._,, ~- J'abt 
arada küçilk bir fark var: Ja
ponlar "Asya ~ .•• 
demfyodu, "Asya Jal)OllYalıla-

Bir ~ ~ lapolQ'e s 
....ıı SQ• l~ ~ Biri 
SovyeUeri Şarki Siberyadan U· 

~ ~ 4vrup.uJa
n Aq.SU ve etntınchJd a9qfn 
84aı.rdan kQYmak. OcGnclld de 
muuzam Çin oı1rwint l8W1l1 il· 
b1 tanzim ve ~ «nlek. Bu ara
da Hüında &lndlam Japdn]ar 
lein pek toınmbı r.enllnHldıirJe 
dolu balumi7or· .Japc1117& bqQn 
l>lle ~ flddltle mal\~ ve 
Bolanda Hlndt•w• blp ı'»-
tıerdtll 7aJwı •likanın bJr ..tıebi 
de budur. 

da Hindiltanı Jal)Cllllar için pek 
ıtaumıu ~ dou bu· 
lunuyor. btikbaU bir tarafa bı
nkahm, b~ ~ bi
le Japonya Clnde baıtladslı iti 
bitirebilmek için Holanda Hin· 
c&tanından almakta oldulu ba 

1 

~KY•DIN 
~~ •aYAPaAK 

Bir Ura Ceza 
a ham maddelere -petrole, de- 9• Bmlnlnbe katlar ..... 
mire ve kalaya- o bdar muhtaç- tramvay, Yeni ....a. • 
tır ki, bunlann tedartkmde bir nlntleld dolamba(jan dlaerket• 
J(iiçlüAe ujramak hle qme ael· meydanın öbtlr tarafındaki .... 
mez. Bu cihetle Avrupa harbi yerine varmadan bldınmm 81· 
baslaymca Japonya en evvel bu tf1ne atladım. Atladım tlelil ya· 
memlekette statükonun muhafa ~a iniverdim. Kaquna bir po
zuını lltemistl. Holanda Alman Ha çıktı. 
lar taraiından iııal ecb!dikten _ Ltitfen beni takip edbıb • 
ve kraliçesi ve hülrılmeti Lon· fendim! eea vereceksiniz. 
dr.,va iltica ettikten sonra da, Kanun kanundur. Meyüm ~ 
ild memleket aruındaki lttila- tik, blabeye sinlik. 
dl münuebetlerin kesilmemesi- _ Bir Ura vereteblnlL 
n.: cahpn.sf'J B - ayurun ••• 

* - Siz de makbmu ..._ 'l'e. 

Fakat Holanda Hlndistanı eekktlr ederim. 
bütün mahsullerini Ja- - Estaifarullab. 

ponlara veremiyordu. Diler Av Poliı hem haklı, hem tle nas& 
rapa ve Amerika devletleri ile olduiu l~in lirayı seve lı8Ye ba· 
ahnmlf taahhiltlerf vardı. 1938 yıldım. Tnmvaydan atlamak nl 
e aelinceye kadar '9kerinhı yüz uma mugayir bir hareketti. Ber 
de 44 ünil, ka~tunun yiizclt'' nizama muprir hareket ettiibt 
dokuzunu, benzininin yilzde 17 için ceuya ~rpıldım. Bundan d• 
ahu AVl'DJ)aya .CSnclerlrdi. Ben- layı hl~ slkAyet etmiyorum •• Fa 
:dnlnin '6zde 57 1i Avustaral· kat beni ba harekete aevkeder 
vaya, kauçuıtwun y(1zde 40 ı sebebi dtistintlnek benim de bl· 
Amerikaya ,Pdiyorclu. Bu milt- ru haklı oldapma bbal e&lnü 
kül vaziyete ralm~ Batavya icap ecir. 
ıecen Haziranın 20 ımde Tokyo Anlatayım: 
ile bir anla.sma imzaJamq, pet-
rol, boksit. nikel. kauçuk. man- Tramvaylarda izdiham lr fa~I· 
ıanez ~demir J(ibl bam mad- adır. ~atihtea. Abarvda selir 
d•lert iı::U Japonyanm istekle- Eminöntlnden geçen ~lar· 
rini brsılamaya çalqacalım da yer bulmak mtimktba o.nwh· 
vaw:letmleti Cilnkii iJd milyon iı l~ia bir lmım halk ya Sirkeei· 
kilometre kare kadar mesabıu •• yahut Bminöntlnde boealacü 
ve 80 mJlyon kadar niifulu olan arabalan bekliyorlar. Aıabalu 
bu memleket, bir eok mamul e.- durak yerlerinde boealır "'81· 
yaya mllhtaçtı ve bunlarm bir mu demiyorum, fakat 4111'11r •u
eobnu 10n senelerde Japony .. mas, daha içeriden klm....ın in· 
dan ~yordu. Anavataıı düt- maine vakit kalmadan ,er bp
man ltttb altına dfittQü hal· mü lein bir htleam .....,... a. 
de aolanda HlncUatamnm f9. •t1eama lllıdlıt peebilmek .__ 
ttlrlillni multafasa edebllme.t, öiil hatta Mime habQllltln 
Jiudliz domlnyonlarma benzi. kan ftllL 
yen iıdart ve ıiYul ~tlltı sa- Btleam hatlamatlan, fttmaa 
}~ mümkün olabilmi.ıt. bir ta~ blletcl bir tanftu: 
Bu memlekMtf! umumi valinin - tneeekler var. Sabredin! i
pek aenı. ..wıtyetl vardır: Va- neceklere yer verin! Df7e baln
li Adeta bir biik6ınclar Riltmlr '1Yorlar. Mtitteriler: 
ve Volbraad denilen millet - D111'11D yaba! Ne olayona
meclishie ~ m~ nu? Diye feryat ederek keMU.. 
kenln iç ve dıt iflelnf Jatedill ıl- rinl. bir kıyma maldnellne ..._. 
b1 tedW' eder. Buıünkü vali dyen tramvayın ·~......._ 
Jombeer 'fJarda van Starken· ,eeb...,. eabfıyorlar. Gecea lb 
bOrö StıacboUwer d>f pelı: u- m8tevni, ,emelini bere._ sl
:imı bir &im taeı,-.ıı. çok deAer- tt1ıee WE adamm 6Mle1d .ıer
ıı bir .abli . Vali vazifesi- tMI bile mHeal olmaPM nlmm 

" uamedne ...,.. cla78Da1111Mb; ~ ,.. 
~ .......... et~,..... 

:ratt.. G inde F.•t ~ bah- .....,.r bWmmua llllw M
ıulari biıSltdıluıdan beri, me- iaNL 
auli~ini yiildenmfe bulunduıtı Pabt kim anlar, kim &lef 
memieketin istildllinl ve Ho- Buna çare, benim yaptıllm ıtM 
tamJ .. ya bllklJlim ve dalıiU '9D1 hnk rerine TarmHD baiYW
hiyetinf D,ufıatU. etmekte .. meldir. 
terdtıi JP".v.tf~t kadar PoU. hana ita lwekellnu1eD 
Japon.larla ~u .e müzakere.. dola71 Mr Ura ceza kelmekle ft
lftlftde de b6Yilk bir lı:fyuet .u.in1 yaptı. Fakat taoamft71u
~östeleıek 'budne bdar ıükll· dald 'btlttln nlsamushklan .. 
nu temme mavaffü olmıq bu- ayıa1 allka71 aiıltene; 1D11ell 
lunuyor. Bu hali, Amerika ve nlleeek yerele kapıyı kın~• ... 
Avrupa~ ..... lllU· rette ıtilMılini ..... daranlann, 
barrlrlerlllden buı1an, c:lilnya- uUQ& latiahmtlan fala 1oln 
nm 'bu Qıma bn'1k zamanın- doldann Tatmanlann, memmı... 
da .,..., hikmet ft u.tahb- .,., ,..1eu1ar inmeden htleam .. 
~ en .ozet 'bir mflali olarak -.ıenn .. lmlaklarma Mıer il· 
Jı~wlar. ...ım Wre ktlpe _. fena • .. 

+ im? 
SeJrtllefer memurlanm ,.ı.. 

111 anıda aju9 teJcrdJan atlanank yerlerde delil, bina .. 
bf* yeni bit \'8b daha ı •unk ,erlerlnde ıtirmek laterb. 

billltrborlai': tn.nterede bulun- 'rdolııtd 
makta olan Holeda h6k6meti 
ı.aıllfmdan hususi bir vHfte j.. 

le Holanda HfDdiltamna IÖDCl9o 
rilmekte olan eski bQvekil Dr. 
JonlrlııMr~ .. 
tavyaya doıru ~luııa devam e
deeell Yerde Almanya ieıaU al
ımda 'bulanan llobından dön
müf. Holantanm --.ru hüld\
metl bu b.ıeketl nefretle tak· 
bih eclfyor .. İnlifterenln yanı 
--. ~ diiımana br
• mOClıdel• clevam hususun
dokJ bt't kl\IVUU teyit ediyor. 
Acaba Dit Gfel"e verllmft olan 
vazife ne kll? Bu YU:ifenfn mOs
ıemleke umumi valhdnln Japon
larla 7•P'b8kta oldutu mtbıitke-

ftlerle bir alAJraa 'lf/ar mı idi~ 
De Geer lyf bir vatanperver o
larak tannmq, memleketine bü"'* hizmetlel' ifa etmie bir hü· 
lı:Omet adamıdır. Christlan 
Hlstorlcal lmıfni tQıyan parti
nin lideri idi. Kraliçeye ve va· 
tuıma ihanet etmesi hiç bet]en. 
miyen De Geer, acaba neden 
kendJline tev'dl edilen vulfey 
bırakarak Alman igalf altmc1B 
Dulunan Holandnva döncfll! İl 
te bir çok mera.kh 10qular •• Ba 
bhm Uzak $arkta hazırlanmak 
ta buhman ve yalan bir ltldr 
patlak vereceltne "1phe olma
yan Vllblar, bu 1raranht vazı 
yetleri ne derecCY• kadar ay 
dmlatabllecekler. 



.. 
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Dünkü Spor Hareketleri 
• 
lstanbul Spor Sül,eymaniyeyi 
Yendi Ve Lig Dördüncüsü Oldu 

(Sinema Dünvasında ) 

Yıldızların Tuvalet 
Hususunda Muvaffa k 
. Oldukları Nokta lar 

Bo6Bt Montogomerg, Conatance Comminga'l 
eal/flgedeki evimle ziyaret ettiği aınula 

JO ı . hl 

BUGCNK-0 

8.00 Program 
8.03 Haberler 
8.15 Milzlk (Pl.) 
8.45 Yemek lis-

tesi 
12.30 Proıram 
12.33 Semailer 
12.50 Haberler 
13.015 TilrkOll!'ı 
13.20 Muzik WU 

• 
18.00 Program 
18.03 Orke:.'tra 

18.40 tneens 
19,15 M11ıik 
19.30 Haberler 
19.45 Sarltılat 
20,15 RadJo 

zetesl 
20.411 Sarkılat 
21.00 tsteıcı.r 
21.30 Konu,nıJ 
21.45 Ork..tı'9 

Yilliam Powell • Mirna Loy 
ve ASTA namındaki köpekleri ve "BEBE" lerile 

Pek Yakında SARAY Sinemasında 

BEYAZ PERDENiN EN G0ZIL KADINI : 

HED Y LAMA RR 
Sinema Dilnyum.ın erı Bil7flk Artisti : 

S P E .N C E R T R A C Y 
Kır Koşum Bir defa değil, 10 defa bile ıı&mekle do~ blr ıaheserde 

Kadın Benimdir Bu Mektepler arasında dün Şişli
de bir kır koşusu yapılmıştır. 
2500 metre üzerinde cereyan e
den bu müsabakada Haydan>& -
şadan Raif 8.28.3 ile birinci. ay
ni mekt~ten Halil ve Melih i
kinci, üçüncü olmuslardır. Mü
sabakaya ol)ar ki•ilik talmnlarla 
on altı mektep istirak etmi• ve 
Haydarpafa tak~ birinciliiini 
almıttır. 

Orijinal Kopyası 
Çarf'Ullba Akfamı 

' 
Türkçe Sözlü N~hası 

Per,embe Akfamı 

M E L E K 'le 1 p E K Sinemalarında 

Evet, Nejad buralarda çalıpnış ve batıl, bura- ' bakıtlarma tahammül ederek titremedl Fakat az 
if CJ~~ sonra kirpiıkleri telafla kıpırdadı, rahatsız olmuş !arda o müthif . tiraya ve felAkete çarpılmıştı. Du- - tKl &ibi bir tavır aldı ve nihayet dayanamıyarak 

rada ona istikbalin kapıları bpanmıftı! Nejadm a • müsaade istedi, dıp.rıya çıktı. Likin evveli ta-
eski yazıhanesini &öatemleSi için Mitata yah·ar- bil adımlarla kendi odasına dotru ılerlediği halde 
mamak için Şermin kendisini pek güç tuttu o eski sonradan ani bir kararla geri döndü, ayaklarının 
vak'aya ait bazı tafsillt sormaktan kendlstnt me- ucuna basarak tekrar müdür odasına yakla~tı, 
nedemedi. Esasen bu fırsatı on• Mitatm bir sözü &özünü anahtar deUğine dayayıp içerisini seyre 
vermi§ti. Genç kadın kalbi çarparak bundan istifa- koyuldu. içeride konUfUlanlar onun için çok ehum. 
de etti, büyük bir tecessüsle Mitata sualler sorma- Nakleden: Muuaes TabaiD eerıuuae TEl'BİKA No. iZ miyetll idi. 
ğa bafladı. Genç adam onun bu mütecesslsllğine . Şermin soruyordu: 

. ppnadı. Onun fabrikaya müteallik olan her §eyle Şermin. ~ her tarafı gezdirecek ve aonra mini biliilıtiyar hiddetlendirmifti. Mıtat devam _ Bu adam kimdir? 
can ve .r'ir:k~ meşgul olmeğa karar verdili ıeha- odama .i~~irccıektir. . etti: .. Mitat cevap verdi: . . " 
bma dUflDilftU. Mudur tabasbusla eğildi: - Mustakbel patronumuz ııfatiyle, Hanr_m. _Nuri Bey mi? Fabrikanın ıkıncl müdurü ... 
Şe~, vaktiyle fabrikada çalıpıı ol~. Os- -Benim için ne büyük f8J"ef, Hanımefendi. efendi firkete ait bütün itleri inceden inceye oğ. Evveli amele olarak fabrikaya girmi§ü, sonra us. 

man ısimlt memur hakkında sorduğu suale ıüku- miz ... Buyurunuz. renmek arıuaundıdll'. . tabap oldu ve nihayet bu dereceye kadar yük. 
netle pı cevabı verdi: Şermin, hürmetkirane bir tavırla önden yil. - Emrederler efendim, b(ltün emredeceklerı seleli. Benden sonra burada kumanda eden odur. 

- O zavallı adamın Akıbeti seni allkadar rüyen Nuri Beyi takip ederek atölyeleri geçti. malfunatı itaya hulrını. Fabrikarnımı en müstait ve çalıfkan memurlarm. 
ediyor Şermin, Baban da son seyahatimde bana Adam, her makine hakkında uzun ve lüzumsuz Şermin, içinden tapıı öfkeyi belli etmem~le dan biridir. 
senin bu mesele haldundn kendisinden izahat iste- tafsilAta &iri§erek büyük patronun kızına bot gö. çahfal'Ü lld adamın 16~rinl dinliyordu. Mıta- Şermin, bu ıitayişkir sözlere karşı sadece: 
dıjini söylemişti, rünmek için diller döküyor, türlü kılıklara giriyor- tın iyi kalpliliğinden tü~i yoktu. Ane~ O. - Ho~ gitmedi ... demekle iktifa etti. 

Şermin bili ihtiyar kızardı: du. LAldn, her nedense, bütün bu gayretler Şer. Nejaduı auçlu old~ ~mdi ve .. rek h~uıe. Mitat, gülerek cevap verdi: 
- O ad•mın ilubti fabrikanın tarihinde ya- minde aksi bir tesir yapıyordu. Ceketinin düjme- Jer, gerekse evrakı _subutıye bunu ıspat ediyor. _ Onun hakkında bir şey bilmiyorsun ki. .. 

zıhdır Mitat, Bu kadar 1enelik müesse1emizde lerin ilikliyerek, ellerini uğuşturarak, boynunu du. Onun, Şermin 11bi, sadece içinden tapıı hille - Affedersin Mitat, fakat onun sahte ve mu-
benzerine tesadüf edilmtyen bu vak'a hakkında bükerek yan yan yürüyen bu adam sinirine do. istinaden Nejadm masum olduğuna kanaat etıne. rai olduğunu biliyorum. 
tafsilat almak istiyorum. Böyle meraklı hidisele.- kunmuştu: Yanm saat sonra, artık yorulduğunu sine imkan var mıydı? Eter o dakikada Mitat - Allah, AlJah ... Bunu da nereden çıkardın? 
rJn, bir romanda bile olsa, beni çok megu1 ettiğıni behane ederek müdürün odasına dönmek arzusunu Şerminin zihninden geçenleri okumu9 olsa, mut. Isbabn var mı? 
bilirsin. izhar etti. laka omuzlannı silkerek ""kadın manblt!,, deyip - Isbata ihtiyaç yok. Gözlerim ve hissim 

- ~e~i kızım, mademki bir po~~ .. romam o. Mitat masa bapnda, kalıtlar arasında eğil- geçerdi. beni aldatmaz. .. .. " . " A 

k~~ ıatıyonun; o halde sana butun d0tyayı mlı çah§IYordu. Şermlni &örünce hemen yerinden Ancak, Şemıinin halinde şüphe edil~k hiç Mitat yine ıuldu, müşfik ve musamahakir 
verırım. fırlıyarak muanın yanındaki koltuğu yakınlaf. bir harici emare mevcut olmadığından Mitat bü. bir tavırla: 

Şermin, b1;1 ,_ıta~ derhal ciddi telAkki ettL tınlı. yük bir emniyetle kon\lflDÜta devam etti: - Ne hoı çocuksun Şermin! A deci!· . 
- Ah ne ıyı olur. Sakın unutma Mitat. _otur Şermin. Mademki fU meşhur Olman _Nuri Beyin 0 mesele ile-yakından alikuı . Bu sözler genç kadını asabıle§tirmiştl Ye. 
- ~le ile haydi yazıhaneme gel de vereyim. vak'uı aeni bu derece alikadar ediyor, lfte sana var. Adeta o ifin içindeydi. Onun kadar biç kim- rinden kalktı. .. .. . . 
Ko~ıdord~ .. geçerlerken karfl!-nna bir ~dam koMocaman bir dosya hazırladım. lstedijin bü. se vak'anın tefarruatma vlkıf olmadıtından bu - Ciddi soyluyorum Mıtat, ~edi,. bu adam 

cıktı, ~ıtatrn onunde. h:~tle elflerek, birisinin tün mal6mab orada bulacaksın. hususta bltarafane bir hüküm veremez. sahte ve muraidir. Sen benim bu 110zlerıme ehem-
onu gorm.-k tııe:cıithu 110yledi Sonra Nuri e döndü: Şermin, birdenbire plerlni Nuriy• aldırdı. miyet vermiyorsun ama duygularım . beni çok 

- Bir dakika turada durur musun Şermin? _ Hanımefendi, zavalh Osmanın davumm kendi kedine: nadiren alda~ır b~a en_ıın ol Ben senın yermde 
- Peki... llyılr oldutu kadar ehemiyetle takip edilip edil. - Vaka'da dotructan dotruYa alakadar olan oJaam onu bır. dakıka bı~e yanımda tutmam. 
Mıtat bir adım atmqtı ki, merdivenlerden ko. mecliitini öğrenmek istiyor. adamlardan biri, yani Nejadın bana tanrtmata 

1 
- ~le ~ h~m ıırket :n:ım~ ~m .:•. 0 

18 kol8 birili indi. Nuri, l:>tr adım ilerliyerek hafif tereddütle çl!Jtılı adamlardan bir tanesi bu olacak! dedi. b çare -~a~r ıı:1mn:!°h, ıa:: Şee İn ~ım 
- Ne iyi tesadüfi Nuri Bey Hanımefendiye cevap verdi: • Filhakika Nejad, bu adamm ilmi üzerinde bura~ .mu ~ 0 yır 0 rm · Y: 

yukarıki daireyi &ezdirir misiniz? Beni yazıhane- - Kefke bir adlt hata karşısında olsaydık! ısrar etmemı. sadece iki büyük patronun mes'uli- I~ mu~ım ~u;~~le~, mem~~~nnı, sad;ı:ı:;; 
de birisi bekliyormuş. Olmanı ben pek severdim. yetlerinden bahsetmifti. Ama Nurini hldise bı! t~ :iha am1u:~ e, op gı 1 veya ı 
lermine dönerek şu sözleri ilAve ettt: Her ~z(lnden ve her halinden murailik akan ile alakadar bulunduğu filphesizdl. lçm ın P e • (Aricuı Y• ' 

- lklncl müdür Nuri Beyi tekelim ederim bu adamın Nejad hakkında ıMSyledilf. sözler Şer. Bir saniye, Nurlnin gözleri Şerminin Itri 1. 

Soldan Sala: 1- Ywwıitt* 
da bir ada - Bir ba~lama edıflr 
2 - Bir 'art edatı. - Hınç, ,, 
rez. 3 - Tren arabalan. ' """ 
Bir Sovyet komiseri - Bir zaJ 
5 - Asyanın doA'usunda bir 1' 
nmada. 6 - Mühim bir ~ 
Bir telefon tAbiri. 7- Baba de"1 
Bir hastalık. 8 - Tadına b~ 
9 - Durmadan döner -F~ _111 

Yukardan aşa~: 1 - Bir _':'!:i, 
lama edatı - Bir Fransız lhtur 
cisi. 2 - tsv~te bir "htr -~ 
lık. 3 - Bir nota - Bir ya"İ 
sebze. 4 - Yapışkandır -~ 
5 - Bir zamir - Türklerin •uır 
6 - Kocun vaotıil 7 - lb,..r. 
ıli. 8 - Piı Ten oku1"1nl"'llll 9' 
~z renJli,. 9 - Hayvanın bartı"! 
~ - Bir zamir - Vasat. 

Evvelki bulmaca - Sotdaıı Pi 
~a- 1- Harmanlık. 2 - Ak~ 
Ara. 3 - Ramses. 4 - Al - A 7M 
ret. 5 - Pars· Kaz. 8 -&~ 
yet. 7 - Turp - Lil. 8 - JUi"" 
Eh!l. 9 - Sla - Ara. 
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Churchill'in Nutku 

(Başı 1 incide) 
~z bir çok istikametlerde ıe
~'tl, hem de aramızda ekserisi
~n ümit etmeye cüret edebilece
~den de çok daha fazla gel4-ıi. 
~ diktatöre, onlar için ezici za
fer saatinin çaldığa benzediği bir 
~tte, toprağımızı muhafaza et
"'11; ve karşı koyduk. Şimdiye ka
~r tek başımıza onlara karşı 
~Ymağa muktedir olduğumuzu 
-osterdik. 

Av tayyarelerimizln Aktıstos 
~e Eylülde Alman tayyarelerini 
U'rattıklan aktr ma~lübiyet üze
tine Her Hitler adamızı istila t e 
J'hbüsünde bulunmaya cüret e-
emedi. Bunu yapmıya ihtiya -
cı olmasına ve bu hususta geniş 
hazırlıklar yapmış bulunmasına 
t,~men cüret edemedi. 
Tethiş usullerine rağmen 
Bu büyük proje de şaşkmlı~a 

lı~adı ve evveli Londrayı sonra :a büyük şehirlerimizi bombar-
~an ederek Büyük Britanya 

llııUetinin maneviyatını kırmağa 
~•lıştı. Bütün dünyaya ve hi7.e 
~~Yran olan Amerikadaki .:lost
"ll"llnıza şimdi isbat etmiş bulu
lluyonrz ki. bu katil ve tedhiş 
feklindeki şantaj İngiliz mane
~Yatmı zayıflatmak şöyle dur -
•un o maneviyatı herhanJ(i mo
dern bir camiada emsali asla scö
liilınedik şümul ve şidd~tte bir 
~ev haline getirmiştir. Bütün 
OÜyük Britanya İmparatorlu~u 
~avatanla iftihar etmiştir ve 
41llparatorluk halkı kalabalık bir 
~alde buraya gelerek bize ilti • 

•. ak etmek arzusu ile yanmakta
" dır. :Dbminyonlarımızın Okya -

lltıslar a!Jn l(i)sterdikleri mu
habbetten fevkalide mütehassis 
Olduk. Harp hedeflerimizden ilki 
bu muhabbete liyık oldu~wnu -
~ isbat etmek ve o muhabbeti 
ıtluhafaza eylemektir. 
Kışın bütün bu karanlık gün

lerinde bizim Almanyaya atabil
di~imiz her t.on bombaya karşı 
düşman bizim üzerimize dört. 
beş ton bomba attı. Bu nisbetin 
b\t: an evvel tersine dönmesi için 
te<lbirlerimizi alıyoruz. 

Ingiliz hava kuvvetleri artmış-
tır ve daha gimdiden gündüzle
ti havaya hlkiındir. Taarruzların 
daha şiddetli olması muhtemel
dır. Fakat bu taarruzlar daha 
kısa olacaktır. Oyle ki, ilk zaferi-
llıiz müstevliyi tardetmek oldu 
lse ikinci zaferimiz anavatanda 
halkımızı tedhi~ etmek, \fkence
l'e koymak niyetinden mahrum 
eylemek olmuştur. 

I tal11amn """d11eti 
Bu arada hariçte teşrinievvel a 

sı zapt.olunmuştur. İtalyanın hun 
har rejiminden ıstırap çekmiş 
olan zavallı kabileler kurtanlmış 
tır. Bedevilerden bu sağ kalanlar 
kendilerine zulüm edenlerin kar
ma karışık kaçtıklarını veya so
nu gel.miyen esir kafileleri halin
de götürüldüklerini görmüşler
dir. 

Mısır ve Süveyş kanalı emni
yettedir. Bingazi limanı, üssü ve 
tayyare meydanları şarki Akde
niz harbinin heyeti umumivesi i
çin yüksk ehemmiyeti haiz bir 
noktadır. 

Cenova'nın bombardımanı 

Bingazide Temizlk 
(Bap 1 incide) 

lometrelik bir çöl iki orduyu a
yırmaktadir. İtalyanlar Trablus 
muharebelerinin başlangıcında 
malik oldukları 15 fırka kuvvet
ten 10 firkasini kaybetml$leni\r. 
Bu fırkalar ya imha edilmişler. 
veyahut esir alınmışlardır. Di -
ıler beş fırkaya gelince, bun!ar 
da İngilizler tarafından b~k 
harp malzemesinin ve bilhassa 
top, tank ve muhtelif motörlü 
vasıtaların i~inam edilmiş ol -
ması dolayısile çok zayıf bir va
ziyete düc:mücı bulunmakt"dır. 

Churchill, daha sonda Nil or- 110 000 /talyan eairi 
dlUunu sevk ~ idare eden .askeri Lond:a, 9 (A.A.) _ General 
seferden takdırle bahsetmış, za- w 11 d ld ır. • l r 
f · h d ave or usunun a ı"'ı esır e . 
erin aynı zamanda ava ve c- s· "d lın 1 h · 110 · k · l i · t ·· h t. ıngazJ e a an ar arı~, 
nız uvvet er nın am muza ere ı b" b 1.~ lmakt d E·ır· lcrın· · b" ı·· · d b ld,,.., ıne a ıli( o a ır. :t ve ış ır gı sayesın e . a~n . ıF;.-. beş bini subaydır ve bunların a-
np işaret ederek demıştır kı: 1 asınd 13 ra1 b" amiral 

.Bu .k~ynakların yüksek ehem- ~ardır~ gene ve ır 
mıyetını b1;1 sabah şafakla bcra- İtalyan ordusunun Bingazide 
ber Akdenız donanmamız. Ami- y • • 

ral Somerville'in kumandası al - bıraktıgı esırlerın sayımı devam 
tında Cenova körfezine girerek etmekedir. Faka bu esirlerin m1;k 
Alman nazilerinin Cezair veya dan hakkrndaki r,akam, ancak hır 
Tunusta General Wey~and'a ta- kaç gün sonra verilecektir. 
Arruz etmek üzere vapurlAra bi- * 
n;bil~ekleri bu deniz üssünü e- Londra, 9 {A.A.) _ General 
7..ıc~ bır tar~.a ?.ombardıman et- Wavell'in dünkü tebli~inde Bin
tı,ğı zaman .ı?ordt:ık· . . gazide esir edildi~ bildirilen t-
. İtalyan milletı!1e. MU3solını .. - talyan kolordu kumandanının 

n.~n on~ ~~sıl .fecı ~ır akıb~te su· General Anibale Be!'Ronzoli ol
rükledığını hıssettırmek lazım - duğu öğrenilmiştir. 
dır. Cenova bombardımanının 
sahil boyunca ve dağlarda inli -
ven top sesleri eğer Fransız ar
kardeslerimizin bu elemli an
lannda kulaklarına giderse dost
tann - faal dostların - vakında 
olduklan ve dalgalara hakim hu
lunduklan hissini vererek onla
n cesaretlendirecektir. 

Bingazi zaferi 
Trablus hadiseleri tarihin an

cak bir sayfası.dır, İtalyan impa
ratorlul(unun inhitat ve sukutu 
tarihinin sayfasıdır. Cenuba doğ
nı 800 kilometre mesafede İngi
liz ve Hint ordusu Sudan'dan 
müstevliyi kovduktan sonra İtal
yanın Eritre müstemlekesinde 
durmaksızın ilerliver ve Habeşis
tanda bulunan bütün İtalvan kı
talannın tecridini tamamlamağa 
çalışıyor.,, 

Churchill, di~er tn~liz kıtala
nnın Habeşi'"'ında da ilerledik
lerini ve ne kadar çetin olursa ol
sun yüklenilen vazifenin başan
lacafmr ilave etmiştir. 

N azUer difleri ılnulülen 
Bulgari.atana geçirmiflerdir 

Roma.ya göre ltal.11anı • 
zazyiatı 

Roma 9 (A. A.) - D.N.B.: İ
talyan oi-dusu umumi karargahı, 
Ikinci kanun ayındaki ölıi ve 
yaralı listesini neşretmiştir. Bu 
listeye göre, 2.195 ölü, 4712 ya
ralı ve 2639 kayıp vardır. 

I ngiltere kralının tebrikl 
Londra. 9 (A.A.) - B.B.C. : 

İngiltere Kralı Bin~azi zaferi 
münasebetile Orta Sarktaki İn
giliz kuvvetleri Baskumandanı 
Sir Archibald. Wavell'e bir teb
rik telgrafı p:öndermiştir. Bu tel
grafta sövle denilmektedir: 

b'bsgT}l.şizlerlloli~M cm cmfc 
"Siz ve emrinizdeki kuvvetler 

Akdenizdeki deniz ve hava kuv
vetleri ile teşriki mesai ederek 
savanı takdir bir muvaffakıyet 
elde ettiniz. İnp:ilterenin askeri 
tarihinde kavdedilecek olan bu 
muvaffakıyetten dolayı sizi teb
rik ederim." 

Cenova Bombalandı 
İngiltere Başvekili, daha son- (Bap 1 lncideJ 

ra şunları söylemiştir: binalar hiçbir hasara uğramamış-

Yunanistan Harbi Darlqn Hariciyede Habeıistanda iki Okyanusu 
CBaSJ 1 tn~ldeJ (Bqı ı incide) {Bafl ı incide) llrlecfireb•I k 

Reımi harp tebliğleri Flandln'in mektubu borkdald esas garnimnu 1100 tı- s 1 ece 
Atina, 9 (A. A.) - Yunan or- Vıchy, 9 (A. A.) - 11.Reuterıı; şiden ibaretti. Fakat. lnıllizle - 9• K 1 p • si 

dulan yüksek kumandanlr,ğının Y.'lanc.ıın, istifası hakk!.!lda Mare. rin yaklaştıklannı isitince gar- lf ana roıe 
8 Şubat akşam tarihli ve 105 nu- şal Petain'e aşağıdaki mektubu nizon kumandanı laarruzdan btr New.York, 9 (A. A.) _ .·rass 
maralı tebli~: gonder-m.ıştir: gün evvel kuvvetlerinin dörtte United D----:-

M A• Bana b t · · te d' tt' üçü ile Hobok'dan aynlmıştır. ~~ Nicaraguay'dan 
uvaffakıyetle neticelenen • ızza sızın v ı e ı. K 1 d b. .T . k d aldJ8ı bir habere göre Nıcara~u 

mahdut faaliyet görümüştür. Bir ğiniz vazifeye, teşriki mesai sıya. ı8 e e ır mu azım ~= ası ay Reiaicümhuru S~mosa ikı 
mikdar esir aldık. :setim. mütareke şartlat'ı ırucibın. aKtında 30~ ~~er bır ı~dtır. Okyanusu birleıtirecek ola~ biı 

....._ c:e vakar ve ~refle ı!aya nefsınu uvvetlerımızın taarruzu şı - k--~• . Amer k kl 

.... s- d tl · İt l ·· 1 A • • de IUUU uıpsıru ı ayc;. te ıı Roma, 9 (A. A.) - "Tebliğ.,: husretmıştım. Bu siyaset'.n Uitbi. e enmce ayan mu azımı etmiştir. 
Yunan cephesinde mevzü faali- kını mümkün kılmak elımJe de. kaçmış, kumandası altında bu- So 1 d A 
yetler olmuştur Tayyarelerimiz gildır Hadısatm ilcaatı bunu te unan as erın en uy ır k Om 'te d d 

11 
300 k • b"" ilk" b ' mosa ayn zaman a me;rı 

düşmanın mevziİerini ve kıtaatı- yıt etmeğe beni mecbnr .luJmak: ktsmı da kaleden ayrılmıştır. . ·~·~ . e d pe at.asın 6 bıdı dete°ı1 
nı bombardıman ederek müessir t&dır Cenubi Afrika kuvvetleri Ho- ul 115[ u ~~u e Ng~ ırmes •nı e " 

· bok b" 'k · l k .. ı f!tml§ ve ıcaraguay toprak neticeler elde etmişlerdir. Preve- rlşte bunun lçindJr ki, istifa. . ta .ır mı tar esır a ara mu: J dan kte • p 
ze ve Navarinin bazı üslerine de mın kabuliıni.l rica ederım Bu hım miktarda harp malzemesı ~krın geçbilme 

1 
o.au anema 

· be · lm h ı.. • b ·· ı F ta iğtinam etmişlerdir rı a otomo yo unun &amam 
ısa tlı endahtlar yapı ıştı~. areaetımın u un rans.zuır - Şidd tl' ha İıiieıunl lannıası için mali yar.in:• iatemı~ 
B? har~et esnasın~a ~!oster tı- ratınuan ~.laşılacağwı ve iıepı.. . e ı va an tir. Bu yoldan Amenka Merke'l 
pmde bır tayyare ile P.Z.L.,,- m\Ze terettup eden va.ııienı.n bJr Kahıre 9 (A. A. ) - Orta Şark Amerika yolu ile P.lnama kana 
tipinde bir d.~ğ~~ tar.Y~~lerimiz iı~~t'sı sııre~de tefsir .ecıil~ğı. İngiliz hava kuvvetleri karargl- tına askeı sevkıyatı yar,abilecek 
tarafından duşurulmuştur. ıu umıt ederım. B':' ıu.ıfemu §ı&- hı bugün a§ağıdaki tebliği neş • tir .. 

Preveze bombalandı ~ur: yatanın ~lametıru M:mııı retmiştir: 
Atina 9 (A. A.) _ Dü"""an ıçın agır va~ıfenizde sıze yardım E 't H k....ı·tand . İngiliz 

~ .. · ...-~ etmek ve sızin etrafınızda mut. rı re ve •uvv- a. 
tayyarelen, dun Preve:zenın bele. teh kalmak tayyareleri Eritrede ricat etmek-
diye hastahanesini bambardnnan ıı ·• . · ,. 1 ttal lan hırpalam ,, 
etmiştir. 3 kişi telef edilmiştir. tif Marekşal Petaın, Flanbdın JD ıs. te o an y:: rdir Dil a6a 
Bunların birisi 80 yaşında bir ~ me tubuna şu ceva ı vc?rmı~. devam ~tm.~e . şınanm 
kadındır. Diğer binalardaki hasa- tır · v • • • top mevzilerı ve Kerende ve ci-
rat ehemmiyetli değildir. Düşman aFra~a ugrunda kendınızı varında di~r askeri hedefler 7ve 
tayyareler(l(arbi Morada bir ka- fed~ ecbyors~~z. Asıl feragatı 8 şubat günleri mütemadiyen 
sabavı bombardıman etmişlerdir. nefıs. hareketınız anlaşılacak ve tayyarelerimızin taarrUzUna ma-
Sivil ahalisiden iki kişi ölmüştür. takdir olunacaktır.• ruz kalmışlardır. Eritre ile Su-
Hasar yoktur. Ayni tayyareciler, Ktırlfl]dık ftJgialan dan ara.mıdaki hudut üzerinde 
kırda gezinen ?ir s~rüyü de bom Londra, 9 (A.A.) - Reuter: ve sahil yakınında bulunan Ka-
bardrman etmışlerdır; • Mareşal Petain ile Amiral Dar- romada bir düşman tecemmüu 
ltalyanların denız zayıatı lan'ın tayyare ile Şimali Afrika- bombardıman edilmiştir. 

Atina, 9 (A. A.) - Stefani a va gittiğine ve Vichy'de bazı ha- Daha cenupta tayyarelerimiz 
1ansı, İtalyan filosunun Yunan fi- diselerin ~ıktı~ına ve silahlar a- Habeşistanda Alomata tayyare i
losunu uJratmış olduğu muhay- tıldı~a dair Alman "Trans· niş meydanının Caunt 33 tipinde 
yel zayiat ile, İtalyan filosunun cean,, ajansı tarafından verilen sekiz Caproni tayyaresini tahrip 
harbin baslan-'1cmdanberi Yunan haberin azami bir lıbtiraz kaydi- etmişlerdir. 
sulannda yapmış olduğu seferler le kal'$1lanmuı 1!zun ,ıeleceğı Tana gölünün cenubunda tay
hakkında tamamile hayal mahsu. L:ondranın sallhiyetli mahfille - yarelerimiz Dangıl civarında bir 
! .. b" b·ı· t · e t rınde beyan olunmaktadır. .. • ed u ~r ı anço anzım v neşre - B ib. h be 1 Be ~bt b. _ duşrnan karargahına taarruz e-
miştır. u ı ı ~ r er, m ~· ı rek k bü ilk hasarlar yapmlf-

Yunan bahrive erkanı harbiye- taraf bir hük11met merkezinden pe Y . • • 
· b b t ı t bl"V t k ~elmekle beraber men~leriniıı lardır. Dessıe cıvarında lniŞ 

sı, u ap a şun an e ıg e me - ' lar 
tedir· Alman olduııtna '6ı>he yoktur meydanlanna da taarruz ya-

l ~ Bütün Yunan torpitolan ve iki maksatla çıltanlmı.ıır. Bi- pılmış ve bombalar hangarlarla 
mükemmel bir haldedir. ~· .şimdi Fr~nsaya karıı yapılan diğer binalarm arasına düpnüş-

2 - Düşmanın hal"f'katı yü- sınır: harbinın. yeni bir safhasını tür. Bir tayyaremiz üssüne dön-
zünden ve yahut herhan,l?i bir teşkıl eder, di.leri de Fransada .....-1 t" 

be te d ·ı y · Alman müdahalesini haklı kılan m~m Ş ır. 
se P n o avı unan tıcaret b i tl ri h 1 ld ır... 3 cnbatta Dif civannda dUŞ(l-
gemileri ne Ette denizinde ne de azı vaz ye e n ası o Uıı;u v-
Akdenizde ufak bir ziya~a uğ- fikrini uyandırmaktır. rülen İtalyan Caproni tayyare~ 
ramıs de~ildir. Petain De Darlan Vl.cla'l/'de rinin mürettebatından 11 kışı 

Bilmukabele deniz kuvvetleri- Vichy, 9 (A.A.) - D. N. B. : esir edilmiştir. 
mizin, harbin ilk üç ayı icinde, f- Vichy'de kargaşalıklar çıktığına ---------
t~lyanlan u~atmış oldukları za- dair yabancı memleketlerde ya
yıat şunlardır: yılan şayialar hakikate mugayir-

A - 3 İtalvan tahtelbahiri bat- dir. Vichy'de tam bir sükun hü
mıştır. Bu rakam kontrol edil- küm sürmektedir. 

Mannheim'e Bir 
Hava Hicumu 

miştir. Ve ihtimal hakikatin du- Mareşal Petain ile General 
nundadır. Huntziger bu sabah dini bir A- Londra, 1 (A. A.) - Inıiltere 
.B- İtalyanlarm. hacimleri ye- ytnde hazır bulunmuşlardır. Ma- üzerinde mahdut bava faaliyeti 

kunu 35.000 tona baliğ olan nak- resal Petain ayinden sonra sehir olmUftur. Atılan bombalar hic; 
liye gemileri batını tır. Bunların dah ilinde bir gpı"nti vanm ~ttr. bir zarar vermemiştir. 3 Alman 
arasında iki t.oı>la mücehhez bir Franltı söıiliifJ fiitti t~ ı:Uifürükniiftür 

KAGITÇILIK 
ve 

MA TBAACILllC 
Türk Anonim 
Şirketinden: 

KAt.ıtçılık ve Matbaacılık 
Türk Anonim Şirketi hisledar 
lannı 1941 yılı Martının 15 ne• 
Cumartesi günü saat 10 da Gn 
latada Tünel caddesinde 12 nu 
maralı mahalde klin Şirketin 
merkezinde sureti adiyede l,;ti· 
ma eyliyecektir. 

25 hisse senedine malik olup 
içtimada hazır bulunmak istiyen 
hissedarların Ticaret kanununun 
371 nci maddesine göre hine se· 
nedatının içtimadan bir hafta 
evvel Şirketin merkezine teslim 
etmPl<>ri lazımdır. 

Konuşulacak İşler: 
1 - 1940 hesap yılına ait Mec

lisi İdare ve murakıp raporları
nın okunması, 

2 - 1940 yılı hesabahnın tM
diki. Meclisi İdare hasının ib
rası . Temettüatm tevzii hakkın
da Meclisi İdarenin teklifi; 

3 - Meclisi İdarenin seçimi; 
4 - Meclisi İdare azasına ve

rilecek hakkı huzurun tayini 
miktan: 

5 - Şirketin fdarei umumiye
sini üa etmekte olan azaya veri· 
lecek ücret miktarının tayini sa· 
lihiyetinfn Meclisi İdareye veril-
mesi: 

6 - 1941 yılı için murakıp 
tayini. 

Me~lfsi fdare 

Tasfiye Halinde 
Bulunan 

• l'ında parlak hadiseler oldu. iki 
diktaördne biri, ltalyan diktatörü, 
düşen Fransayı arkadan bıçaklı
l'arak ucuzca bir imparatorluk 
kazanmak istiyen bu hılekar, his
'iı ve fena adam, müşkillita uğ
l'arnıştır. Hiç bir tahrik olmak
lızın, iktidar hırsiylc v~ hayva
lli bir ihtirasla Mussollni Yuna
llistana taarruz ve istil! teşeb
tlüsünde bulundu. Fakat esatiri 
~unanistam temayüz ettiren za
~rleri ~erimiz önünde can -
landıran kahraman Yunan ordu-
11l tarafından zeliline bir tarzda 
~vdu. 

"Şimöi size geniş harp sahne- tır. Bir sivil ölmuı, bir sivil de 
sinin daha ciddi, daha karanlık yaralanmıştır. Dün de düşman 
ve daha tehlikeli taraflarını mev tayyareleri Malta üzerinde ÇQk 
zuu bahsedeceğim. yükseklerden uçmuflardır. Tay· 
Kanlı rejimi sıkışmış ve ça yare dafi toplan ateş açmıştır. 

mura batmış olan o felaket ada- Hiçbir bomba atdmamıftır. 
mı bu kış aylarında acaba neler Cenova bombardımanı 

muavin harp gemisi vardır. Cl t .., rrand 9 ( A Haber atmdılma 1Ö1'9, dün gece 
ermon • & e • • Ingili& hava kuvvetlerine merı. 

MeLusan Mecns·ınde A.) - "Havas.! Jo.urnaı ga.zetesi ıup ufak bir tefekkül Mannheim. 
U Fransanın vazıyetıne tahsıs et- de endüstri t.eailaına turnP et. 

ti~ bir makalede Mareşal Petain miştir 
(Başı 1 lncideJ 

eğişiklik yapılmadan kabul edil
miş oldu~ tebarüz ettirilmekte
dir. Yegane ehemmiyetli değişik
lik, Birleşik Amerika devletleri 
reisine verilen salahiyetlerin ica. 
hında iki meclisin müşterek kara
rile refedilebileceğine dair direk
sen teklifinin kabul edilmiş olma 
sından ibarettir. Ayanda bu de
~işikliğin de tashih edileceği ü
mit edilmektedir. Esasen bu nok
tanın ehemmiyeti siyasi bakım
dan, sekulceyşi ol.maktan ziyade 
tabiyevidir. 

tarafından kabul edilen mütare- · 
ke şartlanna tamamile hürmPt 
edilmekte olduğunu· ve Mare~a
lin de bunların dürüst bir şekil· 
de tatbik edilmesine taraftar bu
lundu~unu tebarüz ettirmekte
dir. Gazete, Fransanın söziinü 
tuttuğunu kaydettikten sonra di

Alman teWilf 

Maadin ve Cevahir ve 
Mevaddı Madeniye Türk 

Anonim Şirketi 
Hissedarlarına llftn 

Tasfiye halinde bulunan Maa
din ve Cevahir ve Mevaddı Ma
deniye Türk Anonim $irketi his. 
sedarlan ••aA"ıdaki ruznameyi 
müzak~re etmek üzere 1941 ae
n~si Martının 17 <on yeıdincn 
Pazartesi ~nü saat 14,30 <On 
t!ört buçuk) ta Sirketin Galata 
Assikürazioni Generali hanında 
birinci katta 3 (üç) numarada 
kain merkezinde alelmle inikat 
edecek olan Umumi Heyet içti
mama davet olunurlar: 

' 

Mussolini, Arnavutlukta Yu -
~ kamçısı altında acı -
elan kıvranırken, Mısınn ve Sü
\tey, kanalının müdaf aasma me
lbUr General Wavell ve Wilson, 
lbUahedelerden bize terettüp e
~n ve ifası bir an o kadar güç 
~züken taahhütler mucibince. 
~ top, teçhizat ve hepsinin 
iiatünde tanklarla fevkallde tak-
~e a~lardır. Bunlar bu ada
~ isti18 tehdidine rağmen «ön
dtrilıniştir. Keza birçok Hintli, 
.\"ustraıyalı ve Yeni Zelandalı 
takerler de gönderilmi~ir. 

İşte ondan aonr.(l Trablustaki 
~erler silsilesi. AYrika kıtasın
dt İtalyan asker! kudretini ta • 
lbir ~ötürmez bir tarzda kıran o 
~erler silsilesi baıladı. 

Ucüncü milhim hadise bövlece 
'll-;bıusta vuku buldu. Bunu 
lbeınnuııiyetle kaydedebiliriz. Bu 
~ tam iki av oluyor ki, Mısı
~ müstevli İtalyanlanna kal'$1 
hazırlanan büyük mukabil taar-
1'\tzun haberlerini endişe ve ayni 
~anda büyük bir sabırsızbkla 
vekliyordum. Her eey ~ll tutul
~Uş, hazırlıklar da iyi yapılmış
~. Fakat, modem harbin bütün 
~ıtalarile mücehhez, üç ayda~
~li yerini tahkim eden on, on bır 
~alık bir orduya karşı 110 ki
~etrelik bir cölü bir hamlede 
~ak çok tehlikeli bir hareket
"· Sidi - Barrani'de on binlerce 
'-irin alınmasile neticelenen kat'i 
"er mümtaz bir vasfımız. ma
~ kudretimiz ve düsmans 
~tun silahlanınız oldu~unu is
"t etti, o dü~an ki. kudretin 
~ ve askeri meziyetlerinden r 
Qrt,_,. t~f,.loıiir etmirti. 
.trtık Mıaır emni11ettedlr 

hazırladı? Nasıl şeytani bir ha-
reket tasarlıyor? Yeniden hangi hakkında tafsllat 
küçük memleket istila edilecek Londra 9 (A. A.) - Bahriye 
veya devrilecek? Onunla dünya Nezaretinin tebli~ine göre, Ce
iıhkimiyeti arasında yegane kale novenin bombardımanı esnasın
olan adamıza bizim ocağımıza da 300 tondan fazla obüs atıl
karşı ne tarzda bir taarruz va - mış, havuzlar. liman tesisatı a
pacak? Hepimiz bunu kendi keıı- tese verilıJıiş, büyük yanKUllar 
dimize her halde sormuşuzdur. çıkmıştır. Limandaki gemilercı i-
Şuna emin olalım ki, harp ya- sabetler olmuştur. Deniz tayya

kında şiddeti artacak bir safhaya releri de Livmo'de bir petrol 
girecektir. Hitlerin cürüm orta- tasfiyehanesine ve diler hedef
ğı Mussolini onu Arnavutluğa lere yangın bombalan atmışlar
atan darbelerin tesiri altında sal- dır. Layiha aleyhinde 

bulunanJ.ar 
lanıyor. Fakat Naziler Macarista- Ayrıca Pisai'de hava meydanı
nı yutt\Wttan ve Romanyada tüy- na şimendifer hattına isabetler 
ler ürpertici dahili ihtilAfiar çı- vaki olmuştur. Vaşington, 9 (A. A.) - Cüm
kardıktan sonra Karadenize in- Harekata R.enow, Malaya, Ark huriyetçilerln sabık reısıcum
miş bulunuyorlar. Romanyada Royal, Sheffield zı;;ohlılan ile on- hur namzedi Landon dün iyln 
muazzam bir Alman ordusu ve lara refakat eden hafif kuvvetler hariciye encümeninde demokrasi-
hava kuvveti vücuda getirilmekte iştirak etmişlerdir. lere yardım projesi aleyhindeki 
dir. Naziler dişlerıni daha şimdi- ltalyan teblig"'ine göre düşüncelerini izah etmiştir. Lan-
den Bulgaristana da geçirmişler- don kongrenin bu projeyi reddet-
dir. Bunun, Bulgar hükiımetinı.n Roma, 9 (A. A.) - "Tebliğ": mesini ve bunun yerine fngiltere-
muvafakatile vulku bulduğunu Ege denizinde, dün öğleden son- ye iki ili dört milyar dolarlık pa
farzetmemiz lazımdır. Bu gün re kamplanmızı bombardnnan et ra yardımı yapılmasını temin e
tayyare maydanlan sayısı bin- re kamlarmuzı bombardıman et- decek bir kanun kabul eyleme
lere varan Alınan müstahdiminin miştir. Telefat yoktur, hasarat sini tavsiye etmiştir. 
işgali altındadır. Bu da, Alman ha cüz'idir. İnfiratçıların, Willkie'nin kon
va kuvvetlerinin Bulgaristandan 7 /8 şubat gecesinde Alman ha· grede verece~ izahatın tesirini ön 
kalkarak harekete geçmelerini va filolan, Malta hareket üssü- ceden tahfif etmek maksadile sar
mümkün kılmak içindir. Bulga- nün bazı tayyare limanlarını bom fettikleri bütün gayretlere ra~
ristanda ve Bu~aristan yolu ile bardıman ederek göze eörünür men Willkie'nin yapaca~ beya
Alrnan kıtalarıc~ harekette bu· neticeler elde etmişlerdir. 8/9 ~-u- natın parlamento üzerinde büyük 
lunması için bir çok hazırlıklar bat gecesi, Alınan tayyareleri bir tesir husule getireceği ~phe
yapılmıştır. Ve bellti de şu anda Maltaya karşı bombardımanları- siz 'telAklti edilmektedir. 
bu ileri hareketi başlamış bulun· nı daha büyük bir fiddet ve mü- Vülkie Nevyorkta 

yor ki: 
"İtalva mütareke şartlannı:ı 

Fransa· tarafından dürüst bir ~
kilde tatbik edildi~ini kabul t>t
miştir. Dif(er taraftan Berlin de 
Vichy hükı1metinde yapılan de
ğişikliklerin sırf dahili bir mese
leden ibaret oldulunu beyan et
miştir. 

°Franaa çok açılc bir $ekilde 
namuskarane hareket etmekt~ 
dir. Fransız hükumetinin hare
ketlerinde en küçük bir iki vilz
Iülük bile voktur. Devlet reicıi· 
nin etrafında hüsnüniyetlerine 
ve siyasi fikirlerine Almanyanın 
da itimat edebilece~i kimseler 
bulunmaktadır. Almanya, bu a
damlarla her iki memleket için 
de faydalı neticeler verebil~ek 
bir anlaşmaya vasıl olmaması i
çin hieohir sehen vnktur ... 

Vichy'nin tekzibi 
Vichy, 9 (A.A.) - "D. N. B ... 

Suriye ile Lübnanın Şark hükı"t
meti ismile Franslz mandası al
tmda birleştirilece~ hakkında 
ecnebi memleketlerde dolaşan 
sayialar sallhiyetli Fransız mah
fillerinde tekzip edilmektedir. 

Bertin, 9 (A. A.) - 'Tebliğ": 
Bazı muharebe tayyarelerımız 
dün gündüz ve geceleyin lngil. 
terenin cenubu şarkisinde Mid. 
landa'da askeri hedeflere muvaf. 
fakıyetle hücum etmişlerdir. 

Bir kaç düşman tayyaresi dün 
gece Almanyanın garbinde üç 
yerde ikametgah mahallerıne 
bombalar atmışlardır. Norveç üze 
rine bir baskın yapmak istiyen 
:S düşman tayyaresinden ikisi dil. 
şürülmüftür. 

2 Alman tayyaresi kayıptır. 

Nor~er ~rlntle 

Londra, 9 (A. A.) - Resmen 
bildirildiline göre, cenubi Norvec 
açıklarında destroyerlerin hima
yesinde J(iden dUşman fa~· Remi
leri, İ~iliz tayyarelerinin taar
ruzuna ukramıştır. 

Parisin Bugünkü Nüfusu 
Parts, 9 (A. A.) - •D N. B.ıt: 

Hugl.ın Paris~ 4,247,95'7 kı~t bu. 
lunduğu tesbit edilmıştır Bu ra. 
kam ıaşe vesikalarının kontrolü 
ıle elde edilmiştir. Ha "pten evvel 
Parıain nüfusu takrıbE'n -ı,s mil. 
yuüdu. Fakat birç<;« ecnebller 
hazırancla f8hri ıerkeınıiflerdir 
Bu!Uar bir daha avdet etmedik. 
leri gibi Parla ahal•••nden bir 
kısmı da henüz lftal t"dilmemı• 
Araııde bulunmaktad•.r 

Miizakerat Ruznames 
1 - Tasfiye memuru raJl-n uC' 

mürakıp raporunun okunması 
tasfiyenin 1940 yılına ait tasf'yl' 
hesabatının tasdiki ve mezkiu 
devre zarfındaki muamel!t w 
idaresinden dolayı tasfiye me 
rııurunun zimmetinin ibrası, 

2 - Mürakıp tayini, 
En az beş hisseye malik olutı 

içtimaa iştirak arzusunda bulu 
nan hissedarların hisse senetleri 
ni içtima gününden bir hafta ev 
vel $irkete tevdi etmeleri veya 
hut bu maksatla baska bir mües 
seseye tevdi ettiklerini tevsik 
<>vlemeleri lAzımdır. 

Doktor Horhoruni • 
.mınönü Nimet Abla rıeeıi ar
namdakl mu)'eftebanninde IMr 
tün üeaım kadar baıtalarnu te
•,..,; ~er 

maktadır . ., essirlikle tekrar etmişlerdir. Nevyork, 9 (A. A.) - İnJ(iltere 
Akdeniz Mkimiyeti ve İrlanda'da bir dolaşma yapan Cüzamlar Çanakkale c. Müddeiumumffiğinden : 

Willkie bugün Clipper tayyaresi-KISA HABERLER 
.FBANSADA: 

e Marally., 1 (A.A.) - Ha1tae: 
Fl9•ro ıuetulnln verdlOI bir habe
re gire, Goldharder Amerikan va
puru Amerlun Kızılh•gı tardınd•n 
hediye edllen konMrve ıUtU, vlt•ı .. ın, 
lllg ve kUgUk Franeız gocukluı Jçln 
elblaelerl hlmllen 19 Şubatta Mar -
ıdlyaya muvaNl•t edecektir. 
ıu bir b•tlengıçtır. Üç haft• eonr• 

Mually•ya ayni maddeleri hlmil bu· 
ıun•n dlOer bir Amerlk•n vapuru d•· 
h• ıeıecektlr. 

ROMANYADA: 

• auk,..., • (A.A.) - Kr•I Mlfel, 

New-York, 9 (A. A.) - •New- le Nevyorka dönmüştür. (Başı 1 incide) ı - Xapab sarf unıne üal1tmen konolan iı .. 31387., Otuz ıeki• bin 
York Herald Tribuneıı gazetesine Bir Amerikan diplomatı nun da mevcut ihtiyacı karşıla- ıc ~ sebea yedi lira ı Kmıaı blifli Çanakkale Vilbeti dahilinde Bah-
göre, Akdenizde lngilterenin matlığı ekseriya şark viliyetleri· keelr - Çanakkale ıoıell Uzerinde ve Jandarma Juılaları lr:arınmda J11Pıl&-
kat'i hakimıyetinin en bariz de. Barcelon, 9 (A. A.) - "Stefa- mizde tesadüf olunan bu hasta- cak cua ve tevkif evi İAIUtıdır. 
lili hasara uğrıyan Dlustrious ni.,: Londradan buraya gelen A- lann fstanbula kadar nakillerinin ~ -:_B;ıi!e ait evrak tunlardır 
tayyare gemisinin kendi vasıta- merikan diplomatlarından Hukle, bir mesele teşkil etti~ini l(ören B - Bbiltme pmwneal 
lariyle Maltadan Iskend~iyeye Berline ~itmek üzere seyahatine Vekalet bu defa Elizılta bastala- C - Yapı lıtert amam!. fenni 1&1'tnUMU 
gitmiş olmasıdır. devam edecektir. n daha modern ve ilmi tedaviye D - Ba:rmdırhlt itleri Genel tutnamea 

Ingilterenin şarki Akdeniz ve pptıuklöhutjlöü tabi tutmak ve hastab~ın sira- it - Mult&Yele proJesl 
Jtalyan sulannda mütemadiytm yet devresini ~cirmek üzere bir F - Kqif bullauı 
artan hakimiyetine mlni olmak Filistinde "Eden Hattı,, hastahane açmaya karar vermiş- H - Hana! " fenni l&l'tBUl~ 
için her halde birden çok fazla i ... c. ... Edili' ! t· S - lhaıe 17 Sallat 041 Puartat ıtlntl saat 15 cif Çanalrblf' 1CD17e bi-
Alman hava filolarına ihtiyaç aup yormuş ır Buı\hl memlekette cftnam va- nasında C . Mtlddel Umumllill dalr..mde toplaaac:U kom117011 ııuuranda 
vardır. Hitler, dilnyanm bu kıs- Beyrut, 9 (A. A.) - "D. N. B.": kalannın m•hdut oldu»-· ve bu npdac:almr. 

.. ... t...u ....... ··te- J•'ilistinden verilen bir habere gö. • JliU 4 - EbU_.,. llrebllmd lcbı tali,._.. "'1110 iri bin ,eırb .,tb •u 
mmda Mihveri ~t ~en mu re, lngilizler pmaı hududiyle Ta. hutalıia müptell olanlann sıkı 1e11 llnhlı munkllıat Mllllaat •enneleri "illale stmllldaı tatil rlinler ı harı 
zayit tehlikeye bir nihayet ver- beriye eölü arasında Eden hattı bir kontrol ve milrakabe altında olmak flaere tiç sibt nvel Çanakkale Vilb'edne mtlracaatl• alacakları etılıyeı 
mek istiyorsa fimdiye kadar yap. ismini verdikleri müstahkem bir buhmdutu bildirtlmelrtedir. "9ilralan ile MI '1lı ncant Oduma llllllra77•t bulıaııclukl&rma dair vcaı-
tıiından çok daha büyük bir gay. hat meydana "'etirmektedirler. Ellzı~ haatahanentn her lr:alanm it~~ ....a.rt lbancllr. 
ret sarfetmelidir. e türlü müstemilitı tamamlanmıs 5 - -w-t mtldded on a:rcbr. 

Iki IUal varit olmaktadır: Hit. tır. Bir ay içinde İstanbuldaki ı - Talipler bıa ite ait .vnJa btft"11 beclelıla olarak Çaaalthle C. 
le · h · llliddel umumllilinde s6rebillrler. 

ler, bu gayreti yapabilir mi? Ve külle bekleme rı er gtin biraz hastalar da bu binaya nakledile- 7 _ Tülif melrtaplarm• ihale stlnl uat 14 de 1raclar 1romiıJ'ODa matı-

l\.!rablusun fal'k kısmında bulu- devlet Conduador'u Gener•I Aıtto· 
~Ve 150.000 den fazla oludujtu neecu'yu, RoıHny•d• nizam ve aUkQ
tt!~irilen İtalyan ordusu esir e- nu .zlmklr•ne bir ıurette teala et
~iş veya imha olunmuştur. mit olmHınd•n dol•yı, ı•hıt 1Ukranı 
q~ hemen bir arada İnl(il- il• mllletln ıukrenını lf•d• maka • 

u;;;.. _ ___._ .._ ____ .ı-ı~..:;,.riilı'1ii.j!iüıiLl.mında olm•k Uzer• ordu kum•nd•n • 
yapmamazlık edebilir mi? çün. daha azalmaktadır. Acaba lngil. bilecek ve sirayet devrelinde °" bu malrabilincle •...um..l ,,. P«Mta ile ,Werlleeek m*tuplann ihale silnll 
kü bu muharebede Hitler'in ya. tere ne yapacak diye sormak sı. lan hastalann bu devreden kur- 1&&t 14 de kadar koaüQoma ..-, oimMa aantır. POltadaki ıecümıeler 
~~~-..._ __ ..u,.....,.._ua., ........ ...J.lıYUULIU;• m.di.I." J:;U• Uer'e..aeJm_" ,~·----Lı.a.LJ.UJ;l.UU.l,il~ •. ~wa!;lac~ aktır. qbıaJ edilmez, "40lı. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_J 
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CEVABIMIZ: 

Otomatik bir surette hazırlanan ÇAPAMARKA çorbalık 
komprimelerinin temin ettiği kolaylığı, kazandırdığı vakti. ayni 
zamanda nefaseti ve kalori kudretini muhterem vatandaşlara ta
nıtmak maksadile karsız satıldıkı içindir. 

Büyük Bakkaliye 1ağazalarında Bulunur. 

lstanbul Levazım Amir
liğinden Verilen: Harici 
Askeri Kıtaatı İIWılan 

100 ton bulıur açık eksiltme ne alı· 
N>Cilktır. İhalesi 2012/941 Peroemb< 
cünü ıaat ıs de Niğdede aelı:eri aaun 
alma komisyonunda yapılacaktır. Tab. 
ınin bedeli 21,500 Ura ilk teminat 
1612 lira 50 kuru~tur. Taliplerin bel· 
li vakitte komııyona celmeleri. 

(1846) (631) 

• 30,000 kilo koyun eti alınacaktır. 
Kapalı nrfla eksiltmesi 24/2/941 Pa
zartesi pnü saat 15,30 da Manisada 
askeri satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. Tahmin bedeli 18,000 lira ilk 
teminatı 1350 liradır. Taliplerin kanu
ni vesikalarile teklif mektuplarını lha
le saatinden bir saat evvel komisyona 
vermeleri. (1884 - 813) 

• 
1300 ton odun alınacaktır. Kapalı 

zarfla eksiltmesi 22/2/941 Cumartesi 
günü saat 11 de Çanakkalede askeri 
satın alma komisyonunda yapılacak
tır. Tahmin bedeli 29,250 lira ilk te
minatı 4387 lira 50 kuruştur. Evsaf ve 
iartnamesi komisyonda görülür. İs
teklilerin kanuni vesikalarlle teklif 
mektuplarmı ihale ıaatindn bir saat 
evvel komisyona vermeleri. 

(1885 - 815) 

• Aşağıda yazılı mevadın kapalı 

1 f ramvayda bulunmuş 

I . bir -p~a-ra~ı--.-

Bundan bir müddet evvel Ortaköy
Aksaray hattında işliycn tramvııyın 

528 numaralı romorkında 1102 numa
ralı bllctçi tarafından bir cüzdan bu
lunmuştur. Bu c<Udanın içinden mü
him miktarda bir para ve bir de yu
karıda dercedilen bir !otogra! çık -
mıştır. Fotogral veya cüı:dan sahibi
nin tramvay işletmesi hareket dai
resine müracaatı rica olunıpaktadır. 

(878) 

Yalova Kaplıcaları İşletme 
Müdürlüğünden: 

1 - Yalova Kaplıcalarında elektrik 
tantra1ı binasında bulunan Macar L. 
Lang Fabrikası mamulltmdan henüz 
monte edilmemi o (225) beygir kuvve
tinde yeni bir lokomobilin aatıı mua
melesi evvelce ilin edilen günde icra 
edilmemiı olduğundan bu aatııı 14 Şu
bat 941 Cuma ~ünü saat 15 de açık 
arttırma ile İstanbul Sahil Sıhhiye 
Müdüriyetinin Galata merkez binasın
daki Kaplıcalar İşletme Miıdürlüfü 
htanbul burosunda yapılacaktır. 

zarfla eksiltmeler! 24/2/941 Pa
zartesi günü saat 11 de Sivasta 
Askeri Satın Alma Komısyonun
da yapılacaktır. Taliplerin ka
nuni vesikalariyle teklif mektup
lannı ihale saatinden bir saat ev
veline kadar Komısyona v~rme
leri. Şartnamesi Ankara ve Is
tanbul Lv. Amirlikleri Satın Al
ma Komisyonlarında görülür. 

2 - Makineyi görmek ve daha faz
la ma!Omat almak istiycnler Yalova 

Miktarı Tutarı Teminatı Kaplrcalarr loletme Müdürlütline mü-
Ton Lira Lira 'Kr. racaat edebilirler. Cinsi 

Buğday 
Arpa 

300 
250 

25,500 1912 50 
15,650 1171 88 

(1894 - 849) 

3 - Satılacak lokomobil ve teferru
atı liıte halinde tesbit edilmiştir. Tes
limat bu listeye nazaran icra edilecek
tir. 

4 - Makinenin Kaplıcalardan nak-+ liyesi, ııalı:il vaanası masrafı tahmil ve 
Beher metresine tahmin edilen ~~i~e .maal'.af~, hamal parası, nakil 

fiatı 295 kuruş olan 150
1
000 met- !çın ihtıy~r edılecelı: bilcümle masraf 

kı lık lb• l"k k 1 Ue mahallınde yaptırılacak montaj aJı-
re § e ıse ı umaş paıar- cıya aittir 
lıkla eksil~meye konm~ş~ur. Kış-' 5 - M~hammen bedel (25,000) lira 
lık elbiselık kumaşlar ıçın 50,000 olup ihaleyi mutcakıp bedeli ihale ü
metreden aşağı olmamak şartiyle · zerinden % 15 nlıbetJnde kat'i teminat 
ayn ayrı teklıfler de kabul cdfiir. verilecektir. (837) 
ihalesi 13/2/941 Perşembe günü . . 
saat 11 de Ankarada M. M. V. lıkte ihale vaktınde Komisyona 

gelmeleri. (8..15) 
Satın Alına Komisyonunda yapı
lacaktır. Evsaf ve şartnamesi 
2213 kuruşa Komisyondan alınır. 
Taliplerin teklif edecekleri mik
tarlar üzerinden kanuni kat'i te
minatlariyle belli vakitte Komis
yona gelmeleri. (1900 - 882) 

* 

* Beherine tahl1)1n edilen fiatl 335 
kuriış otan 100,000 adet kilim paıar
hkla eksiltmeye konmuştur. 10,000 
ııdetten aşağı olmamak liartlle avn 
ayrı teklUler kabul edilir. İhalesi 
14/2/941 Cuma gQnü saat 15 te An
karada M. M. V. Satın alma komls
yoı;ıunda yapılacaktır. Şartnatl".esi 

•. "Beher metresine tahmin edılen 1675 kuruşa komisyondan alınır. Ta-
intı 26 kuruş 10 santim olan bir tiplerin teklif edecekleri miktar ib:e

milyon metre çamaşırlık bez pa- rinden kaU teminaUarlle belli vakit
:zarlıkla eksiltmeye konmuştur. le koınişyona gelmeleri. 
ihalesi 12/2/941 Çarşamba günü (1916) (974) 
saat 11 de Ankarada M. M. V. + 
Satın Alma Komisyonunda yapı- 830,201 kilo kuru ot pazarlıkla sa-
lacaktır. ı 00,000 metreden aşa- tın alınacaktır. İhalesi 19/2/941 gU
ğı olmamak şartiyJe ayrı ayrı nU saat 10 da .Erzurumda asker! satın 
teklifler de kabul edilir. Evsaf ve alma komisyonunda yapılacal:tır. 

Tah.m.in bedeli 20,058 lira, katı temi
şartnamcsi 1305 kuruşa Komis- natı 4350 liradır. Evsaf ve ııartname
vondan alınır. isteklilerin tek- at komisyonda görülur. lsteklilerln 
İif edecekleri miktar ilzerlndcn belll va~tte komisyona .c:clmclcri. 
kanuni kat'i teminatlariyle bir- • (1018) (076) 

" 1 

ÇOCUGUNUZA VERECEGINiZ 
EN GÜZEL HEDİYE 

Çocuk Ansiklopedisi 
Her çocuk bahası, çocuğuna kıymetli bir hediye vermek ister. Fakat bu hediyeyi 

se~ekte güçlük çeker. Biz, sizi bu müşkülden kurtarıyoruz ve cocurunuza bir 
Çocuk Ansiklopedisi hediye etmenizi tavsiye ediyoruz: 

Çünkü· Çocuk Ansiklopedisi • Çünkü: Ç~~k .. Ansiklopedisi 
çocuğun mektepte butun dunya çocukla· 
mektep dışında hatta nna yılbaşı ve bay-

ALte ten ' uh ram hediyesi olarak 
mt= p sonra m - k il d. 
taç olduğU en kıymet- en ço ver en eser ır. 

li eserdir. 

Çünkü: Her hediye kırı1 ı p ka 
bolabilir, veyahut u
nutn'abilir. Fakat Ço 
cuk Ansik1op~lM, ço· 

cuğun hayatı uzerınde 
tesir yapacak ve bıi

tün hayatınca iz bıra
kacak bir eserdir. 

Adres : lstanbulda TA N Matbaası 

• 

Çünkü: Çocuk Ansiklopedisi 
çocuğunuza faydu.lı ve 
bilgili bir arkadaş va
zifesini görür. Oııa boş 
saatlerinde hocahıe ve 
arkadaşlık eder. 

Çocuk Ansiklopedisi iki 
ılitir. Mükemmel ıekilde 

eclit edilmi§ olarak iki cü
li birden (71) liradır. 

Talebe ve mual:!mlere 
tenzillith (6) liraya verllir. 

...... ~ ...... _.....__ .. _.....,... . .... . ... 

~adıköy V_aklflar Direktörlüğü ilanları 
Muhammen Muvakkat Semti 
kıymeti teminatı 

Lira Kr, Lira Kr. 
Mahalleal SokaQı Numara11 Cinai 

Yeni, E"kl 
MUllhaıat 

3522 75 264 20 Kadıköy Raslmpa§a 

1990 00 149 25 .. Caferağa 

Dliz 

Akif 

Tevfik bey 

22 

8 
8 
1 

14-2 Bir dükkAnı rnüştemil Esnayı scltışta \'a
biri ~ diğeri :ıltı oda- kıt paralar ida
lı 2 ev ve 108 metre resince (2000) U
murabbaı arsanın ta- raya kadar ipotek 
mamı muamelesi yapı
Blrl 5, diğeri 3 odalı lablllr, 

1297 41 97 

243 45 18 

371 20 27 

755 00 58 

93 80 7 

113 05 8 

40 28 3 

1162 25 87 

30 .. İkballye 

26 Üsküdar Solakslnan 

Hamlyet 31S 

Solak çıkmazı 2 

ve bahçeli iki ahşaı> e-
vin tamamı 

Altı odalı ve bahçeli 
yarım kArı:ir evin ta
mamı 

97,38 metre murabbaı 
arsa .. SelAml A}i Eski rülhnn 25-2 • ~o. İlti odalı ve bah<,-eli ah-

yeni P.aşa • taj 31 şap evin tamamı 
84 

83 
" Sinanpaıa Arka 17 510 metre murabba ar-

sanın tamamı 
18 .. SelAmiali Trabla 13 kinde kuyusu bulun~n 

60 M2, 84 M2 arsanın 

tamamı 

48 " • Şetaret 78 70 M2, 34 metre mu -
rabba arsanın tamamı 

02 " Muratrels Çinlll ı 48 M2, 21 metre mu -
mescit rabba arsanın tamamı 

17 Kadıköy Cnferağa Yeni fikir 5 92,5 metre murabba ar-
sanın tamamı 

Yukanda cins ve mevkileri ne kapı numaralan yazılı gayri meııkullerln millklyetl satılmak üzere 15 ıüıı 
mUddeUe açık arttırmaya çıkarJrnıştır. İhaleleri 13.2.041 ~embe gıinü saat 14 dedir. İsteklilerin % 7,5 te-
minaUarile mildürlUk akanıt knlcml ne müracaaUan. (615) 

PARLAK· ve SAQLA
0

M 01ŞLERE MALiK OLMAK (STERSENiZ 
MUHAKKAK 

DIŞ MACUNUNU KULLANINIZ 

Dişleri ve dişetlerınl muhafaza eder. 
rler yerde O E N T O L dit macununu ara yınız. 

Türk Hava Kurumu Genel Merkez Başkanbğından: 
t - ~ıırtnante ve nümunesine ıöre yaptırılacak 500 tane altm madalya 

kap::.lı ztırt usulile eksiltmeye konulmuştur. 
Mu•.ammen b~deli, 15000, muvakkat teminatı 1125 liradır. 
2 - tlıaıesi, 17 Şubat 941 I>ıızartcsı glinli uat 16 da Türk Hava Kurumu 

Genel Mcrııez binasında yapılacaktır. 
3 - Nlimıınesi görülür ve prtnamesl parasız: verılir. 

4 - fsteklilerin lüzumlu teminat vcs!kalarmı havi kapalı zarflannı iha-
le ı:ıa<:ind:n bir saat evveline kadar komisyona vermeleri. "580., 

ın • t - 941 

~--------------------·------' Devlet Denizyolları işletme 
idaresi llCinları 

KARADENİZ PAZAR POSTASI 
9 Şubat 941 Pazar gllnü Karadeniz yolu postası yapıimıyacaktır. 

Bu itibarla 11 Şubat 941 Sak günil kalkacak (Ege) vapuru programı
na ilAveten gidişte Zonguldak. Gerze, Unyc, Fatsa, Ordu ve Vakfıl<c• 
bire; dönOşte SOnnenc, Vak!.kcbir, Tirebllu, Ordu, Fatsa, Ur.ye \'C 

Gerzeye uğrıyacaktır. (990) • .. _______________________ ._._.. ................. ......,,~ ..... 
Oevlet 9emiryolları ve limanları işletme idaresi ıfanlan 

daircslnden, Haydarpaşad 
(709) 

1 - ~ tnamc ve numuneıı mucıbıncc ı 70 ton sıklop ,cmberi pazarlık
la satm alınacaktır. 

II - Pazarlr'k 20.2.941 Peroembe cünU ısaat 14 de lstanbulda Kabatqta 
Levazım ve Mübayaat Şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

Ill - Şartname ve nlimune sözü geçen 1ubedcn parasu alınabilir. 
IV - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan pn ve saatte teklif edecek• 

leri fiyat üzerinden % 7 ,5 güvenme paralariyle birlikte mczlrllr komisyona 
müracaatlan. (657) 

1'11n1111111111111111111111111111· ... 1941 ikramiyeleri ~ur, - ... ::: - T ı B k 1 
1 t adet 2000 Liralık =2000.-Ltra ::: § • ş an as 11 

• • 1000 • =3000.- • ~ 
- • • 750 • :::1500.- • ::: 

= 1941 Ku·· t'!.U •• k 1 ' • 

1100 
• c:

2000
·- • ; - ~ • • 2150 • =2000- • :::: = 15 • 100 • :::3500.- • ::: 

§ Tasarruf Hesapları &: : :~ : :!~~~:: : § 
= ~ - tk • Pi,.. Kes1deln-- 4 Şubat. 2 Ma:yıs.1 Atus- :::; E ramıye anı Tr :/ tldnclteşrtıı tarihlerinde ,.. ~ 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111 1 1 111111111 1111111 1 1-" , 

TiMOFUJ 
ı Abdest Bozan} dediğimiz barsak kurtlannın devasıdır. Banlar sıfır etlle 
yapılmış pastırma ve sucukları yiyenlerde hbıl olur. Uzunluklan dört 
metreden on metreye kadar olur k1 bir çok tehlikeli hastalıklara yol açar. 
T 1 M O F U J bu kurtlann en birinci devasıdır. Sıhhat Veklletinln 
nü~aadcsİni hai:ı:dir Her eczanede bulunur Rec;ete ile satılır . . .... -

,,~ ......................................... .. 
Türkiye Cümhuriyeti 

ZİRAAT BANKASI 
<ııraluı Tarihi: 1888 - Sermayesi: 100 000 000 Tilrk Lirası. Sube •• 

Ajanı dedi: 265 • 
Zirai ve Ticar ı her nevı banka muameleleri. 

p ,.,.R J.ıh•ikti"'"" ,,.,.,. 2R ROO lil'sı ik,.nmh•f' ''PnvoT. 

Ziraat Bankaıımda tumbarab •e ıhbarsız taıarrut nesaplannda en • 7 

;o lirası bulıınanlanı senede 4 defa celrilecelı lnır'a ile aşağıdakı pllna ıırı 
·~ ikTamiye datnrlacaktrr: 
4 adet ı.ooo Liralık 4,000 Lir• ı 100 adet 
4 • 500 • 2,000 120 • 
4 • 250 . • 1,000 1 1 160 • 

40 .. 100 • 4,000 

50 Liralık 5.000 • 
40 • 4,800 
20 • S,200 

ofKKAT: Heııaplanndaki paralar bir sene icinde 50 linıdan a,atı diı) 
mıyerıJere ikramiye crkutı takdirde % 20 fazluıyle verılecekrlı. 

Kur'ala r send~ 4 defa ı EvUU. 1 Birincikônun 1 Mart v<' 

~ .................... -................... ~ 
ı::;ııhlo ve Ncsrbat l'llüdUrO Emin UZMAN. Gazetecilik v~ .Nı;:;rJya• 

T. L. $. T A N Mntb::ıası 


