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I< U R U I 
GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

lzmirde Bir ltalya, Sulh 
İmkCinları 
Arıyormuş! Tren Kazası 

Lokomotifle 3 Vagon Devrildi, 

12 Kiti Öldü, 15 Kişi Yaralandı 

Faşist Liderlerinden 
Birinin Fransaya 

Gittiği Söyleniyor 
lzmJr, 4 ( A.A.) - Pazartesi 

ltbıil saat 19 - 20 aıraıannda 
bqııyan tiddetli yağınuT ,.e 
lel neticesinde Genrı~tlC~. E
rUd.i arumda kilometre 110 •• 
ats de bulunan köprünün bir 
lnlmın altı oyulmuj ve ayni 
itin uat ZZ - 50 de AISRncak· 
dua hareket eden 1301 nUtnft• 
tah yolcu katan bu köprüdf.D 
&eçerken köprünün \'.Ôkmesı 
tlzeriue makine ve arkasında 

onavan'ın r 

alkan 
eyahati 

bulunan furgunla ;ki yoku 
vagonu devrilmiştir. Bu nıüe.;. 
sif kau hakkında ıılınııa son 
malumat şudur: 11 ölü, 1 diJr 
ve 8 hafif yaralı vard~r. Yara· 
lılardun biri Aydına i{rihırülür· 
ken yolda ölmüştür. Ui~er ya· 
ralılar Aydın hastaneswe nak· 
ledilıniştir. Kaza mahıtlHnc iz. 
mir \'e Aydın'dan imdat kataır· 
ları r,e,·kolunmuştur. 

lstilci Etraflnda 
Yürütülen Tahminler 

Almanya, ltalyadan 
Emin Olmadıkça 

·-------·-.. istilaya Giriıenıiyecek 
i 1 N : Alb•y Donavan . evyork, 4 (A. A.)- aNevyork 
i ııoı Tıme&» gazetesinin ispanyada 
: Port-Bou'da bulunan muhabiri 

Yeni Müşteri Bulmak San~tı 
Dr. GASSON DiYOR Ki : 

"Her tacir bu kitapta gösterdiğim usulleri tatbik etmek 
~uretlle bir iki sene gibi kısa bir zaman içinde mil~rlle
rinin adedini bir misli arttırabilir. Ben bu kitabımda size 
"'" sanati öhf'tivnrum ... Fh•ah 50 kul"Ut. 

• • 

J>onayan'm Balkan merkezlerine 
7aPtıiı ı:i;raretten edindlii intıba
lan bilmiyorm. Fakat bidiıelerin 
zlhiri ıekillerine bakarak Balkan 
devletleri araımda bir ıöriit ve bir 
diitiinüı birliii bulundulana ıörü
~nız. Şu farkla lıii, butlan vui-
7etlerinin nezaketi buebiyle, da
ha mutedil. daha ihtiyatlı ve daha 
müphem ıöriinmi:re mecbur olmak
tadır. 

yazıyor: Almanya ile Fransa 
ltalya ile Fransa ve ltalya il~ 
diğer memleketler arasında sulh 
yapılacağı yeniden bahis mevzuu 
olmaktadır. Harbin yeni bir du· 
ruma girdiği her tarafta kabul 
edilmektedir. Tarihte Koalisyon
lann mukadderatı her zaman en 
zayıf ortağın mukadderatiyle hal
ledilmiştir. Halen mevcut vazi· 
yette bu ortak aşikar bir surette 
l~lyadır. Bu şartlar altında Fa- r 
şıst Partisinde mühim bir mevki 
işgal eden ve kendiaine •Büyük 
çapta bir şahsiyeh cı.nnen bir 
:&".atın Fransada buluııclqu habe
.nne ehenµniyet vermek JWbıde 
olur. Bu haber, bahsi geçen 

Tobnık clv:ırmrl.t 1\nre kit devam ettiği sırala:da ltalyaular tarafından terluııılli len tanklardan birkıtçı 

M. Zeüri11a SERTEL 

Amerika Cümburreisi Mis· 
ter Roosevelt'in ~ mü

ltıessili AJbay Donavan Sofya, 
&elgrad ve Atinayı ziyaretten 
lonra Ankaraya ıtelmiş, ve dün 

Başvekil ve Hariciye Vekili 
afınaan kabul edilmiştir. 

Donavan, doğrudan do~ya 
~oosevelt'in phsi mümessilidir. 
il seyahati Amerika hükumeti 

"anıma yapmamaktadır.Hatta se
:lhat masraf mı bizzat kendisi ö-
emektedir. Yaptığı temaslar, A· 
~rika hükumeti namına değil
'4!1'. Fakat Roosevelt'in şahsi mü
bıessill sıfatile Amerika Cümhur
l'eisinin R()rüşünü ifade etmekte
~· Binaenaleyh gayri mesul va
liyette 'bulunmasına raAmen, Do
~'7an'm vazifesi mühimdir, ve 
leınas ettiği devlet adamlanna 
~lediği sözlerin ehemmiyeti 
Q(İyüktür. 

iyetln Madride, Poı1eldze ve 
garpte daha uzak bir mahalle 
gidebileceğini de llive etmek
tedir. 

• -
Askeri Vaziyet 
YUNANLILARIN 

YENi BiR 
MUVAFFAKIYETI 

Afrikada Harp 

Herhalde bir tesadüf eseri ola- , (Askeri muharririmiı yazıyor) 

Bingazide 
''Siren,, de 
Zaptedildi 

Roozevelt'in lftNi mümesili Al· cak, bu vesile ile Amerika Bü· ı 
bay Donavan, evvelki ,Un Anka- ~ ~li Müsteprı Murphy'· 
rada Başvekilimizle yaptıtı gö- nın. bırkaç hafta evvel Şimali 
rüşmeyi müteakip Başvekalet Afrikadaki Amerikan konsolos-

binasından çıkarken lannı teftiş etmek üzere Vi· 
chy'den ayrıldığı hatırlatılmak
tadır. Daha sonra, Mur,phy'nin 

Te P ede 1 en iktisadi meseleler hakkında bir 
rapor hazırlamakta olduğu ve 
Lizbona gitmek ihtimalinin mev-Y anıyor cut bulunduğu blldirilmi§tir. 

Amerikan gazetelerinde 

Nevyork, 4 (A. A.)- Bazı mat
buat mahfilleri Hitler'in ön saf
ta gelen planlannın mutlaka İn

(Sonu: Sa 5, Sil 6) 

Şimali •e Şarkt Afrika barp...aa
balarındaki asker! barekltın cit· 
tikçe artmakta olan ehemmiyetle
rine binaen, bir müddettir, Cenubi 
Arnavutluktaki Yunan - İtalyan 
cephesinden bahsedemedik. Zaten, 
bu cepheden bahseden son yazı
mızda da dediiimiz ıibi, bir taraf
tan o taraflarda hüküm sürmekte 
olan fevkalade afır kıt havası, di
fer taraftan da pek ziyade geni~li-

Eritrede Müdafaa 
Hattı Yarıldı, Keren 
Şehri Düşmek Üzere 

yen cephe hattınm, daha dofruıu • 
hatlarının arkalarında bir yıfm Bell!ıka Kıtaatı da 
mühim münakallt meselelerinin ~ 
ba11österme•i yüzünden. seçen 'j C h G. • 
iki, üç haftalık devre zarfında söze ep eye ıttı 
defer harekat olmamıştır. ltalyan-

Sonu: Sa 2; Sı.i 2. · Kahire, 4 (A. A.) - Umumi 
karargahın tebliği : Trablusta gar 
be doğru ileri yürüyüşümüz de

ltalyanların Şehri 

Boşaltmak Üzere 
Olduğu Görülüyor Egede Seylip 

vam ediyor. Kıtalanmızın ileri 
unsurları dün Sirene'ye girmiş
lerdir. 
Eritrede kıtalarımız Kerene yak· 
laşmaktadır. Barentudan kıtalan
mız cenup istikametinde düşma
nı takip eylemektedir. Esirlerin 

Bir İngiliz pilotu tam teçhizatile 

Müstakil Bir 
Habeşistan 
Kurulacak 

Eden. lngilterenin 
Her Yardımı 

Yapacağını Söyledi 

Paris Müzakeresi 

A. Darlan 
Laval İle 
Görüştü 

Fransız Donanmasının 

Akıbeti Hakkında 

Kati Karar Veriliyoı 

Lavalin Kabineye 
Girmesi ihtimali Var 

Ankara Radyo Gazetesi, Paris
te Amiral Darlan ile Laval ara
sında yapılmakta olan müzakere
lere dair şu haberleri vermiştır · 

"Bu görüsmeler hakkında muh 
teli~berler •;ar. 

" an istihbarat bürosuna 

Donavan. Balkan seyıalıatine 
'°fyadan ba'1amış ve orada Bul
tar devlet adamlarile mtihim te
~ yapmıştır. Sofyadan ge
l.;,n mevsuk haberlere ıtöre, Roo
~lt'in şahsi mümessili, Bulgar 
~ümetine sunu anlatmaya ça
"'lftllşbr: ı 

.. Amerika btitiln kuvvetini De· 

Şlddetn Bir Topçu 
Düellosu Baıladı Bam Nehirler Taıfl ·Birçok Ova Köyleri 

Sular Alflnda • Torbalıda ~~asiler kefesine koymuştur. Atina, 4 (A.A.) - Resmi Yu
~tereye, bt1 zaferi temin e· nan sözcüsü bu akşamki beyana-
~eye kadar, her tiirlü yardımı tında demiştir ki: J E ç·•kt•• H Old k M••h• dİ 

kat'i mikdarı henüz tesbit edil· Londra, 4 (A. A.) _ Hariciye 
~~m~.ş ise de bu mikdar -.'>k bü- Nazırı Eden, bugün Avam Ka
vuktu~. marasında Habeşistanın müstak· 
Habeşıstanda Gallabatın sar~ın- bel statüsü hakkında beyanatta 
d~ Ma~em.ma .. - ~~~.ar ._volu uze- bulunmuş ve şunlan söylemiş

göre, arlan - Laval mülakatın
da Fransanın umumi siyasetil 
alakalı her mesele konuşulacak· 
tır ve konuşulmaktadır . 

"İngiliz radyolanna göre de 
şu üç noktainazar bahis mevzuu 
olacaktır: 

"l - Lavalin tekrar Vichy 
hükumetine alınması. hpaeaktır. Amerika yer yüzün- Tepedelende büyük yangınlar V 0 U • asar U Ça U im lr 

~ N~n, istibdadın ve tabak· müşahede edilmektedir. İtalyan- Izmi 4 (TAN M h b' 
rınde ıle~ı yuruvuşumuz devam tir: 
etmekted~r. D?k~'!a c~o~esinde «Kraliyet Hükumeti, Müstakil 
zaptı teblı~de bıldırılen ikı hudut Habeş Devletinin yeniden ortaya 
k.arakol.~nun el~ .~~mesi netice· çıkmasını hüsnü teliı.kki edecek
c;ınde du~ana olu, ya~alı ve e~tr tir. Kraliyet Hükümeti, ımpa
olarak yuz kadar zavıat verdır- rator Haile Selasiye'nin hüküm· 
dik. Bizim zayiatımız ise hemen darlık hukukunu tanımaktadır. 

"2 - Fransız donanmasının 
mukadderatının tayin edilmesi 

"3 - Yeni partinin vaziyeti. 
"Bu üc nokta arasında en mü· 

bimmi donanma mesele.:;idir. A 
miral Darlan'ın dün bildirdiğ 

fSonu: Sa 5· Sü 3J 

'QJnün hüküm sürmesine mü· ların burasını boşaltmaya hazır- r, .. .. .. u a ırin- ve yollar bozulmuş, o':'alar sular 
~d tmi ekt' B d d !andıkları ve iaşe ·dd 1 .. den) - Dun butun gece devam altında kalmıştır. Tıre - Çatal 
~azi:o: vey::.~e :arş~:~; yaktıkları anlaşılmak~~ı e erını eden şiddetli ya~urlard'!" Ege ~s~asyo!1ları arasındaki demiryolu 
--e alan bütiin devletlere de A· f:üJd tü t f ~· • mmtakasmda yemden seylap baş- iki yerınden bozulmuştur. Bilgi 
~ yardım edecektir. Eg"'er ~ e opru aalıgetı lamıştır. Torbalı kazasının Er· nahiyesinin içinden geçen çay 
~arlıtan yann ıulh muasın- Atina, 4 (A.A.) - Cepheden tuğrul nahiyesinde üç ev çök- taşmış, köyü sular altında bı-
ıa_ gelen son haberlere göre, Yunan müş, Tire ile Subaşı arasındaki rakmıstır. hemen hictir. Bu mıntakada di- (Sonu· Sa 5. Sd 5J 

i!er bir karakol daha zaptedilmiş- · ' ) haldannın müdafaasını isti- :kıtalan Tepedelenin Şarkında köprünün bir ayağı yıkılmıştır. Odeinş den>si, sulan aşmıya ça-
orsa, bugünden cephesini tayin şiddetli bir topçu faaliyeti göster Mel';ieres üzerindeki köpriıl,.r (Sonu: Sa 5: Su 2J 

tir. =====================::= r 
\.. 

~eli, Alman istilisının Balkan- mektedirler. İtalyanlar, Klisura'· ======-=================== 
.._ yayılmasına imkan verme-~l' nın arkasına düşen bir tepeyi 

İtalyan Somalisinde ızenis dev
riye faaliyetleri devam ediyor. 

Kenya cephesinde 
Nairobi, 4 (A. A.) - Resmi 

bir tebliğdP h::ı7ı vPrlf'rrf P ileri 

~ idir. Çünkü yannki sulbü her zapt için on iki defa harekete 
~de Almanya dejil, Amerika geçmişlerdir. Fakat Yunanlılar 
~O:~~~fya ziyareti Bul düşmanı püskürtmiye muvaffak 

~tanın en nazik nünlerinde olmuşlar ve kendisine ağır zayiat 
.:"it "' verdirmişlerdir. Şimdi Yunanlı
lt i olmuş, ve onun bu sözleri lar, Klisura'dan Berat'a giden 
1-t~ar milleti ve hükumetini yol üzerindeki vadiye ve Cenubi 
ı.._i!'IAI ve bitaraflık davasında Arnavutluğun anahtan sayılan 
~i etmiştir. Cünkü Almanya Trebeşin dağ silsilesine hak.im 
~anyaya asker tahşit ettiği bulunmaktadır. 
:"~en beri. Bul~aristan Alman-
t~~n Morkmaya başlamıştır. Resmi tebliğler 
~. Almanyanın bütün ta ik- Atina, 4 (A.A.) - Dün akşam 
~e rağmen. Bulgar· is· neşredilen 100 numaralı tebliğ: 
~lline el dokımd :amekta Mahdut keşif ve topçu faaliyeti 
~bat etmiştir. 'D ı bütün olmuştur. 
lt ..-ıner bir Alman ~a lesine * 
A~~!Jı cephe alm ır. Yalnız Atina, 4 (A.A.) - Umumi Em-
:"'llan ordulan tonrakla- niyet Nezaretinin tebliği: Düş-
~~a cebren 2irmeVI! teşebbüs et· man tayyareleri, Garbi Mora sa-
~1 .Un. Bulı;raristanın mukave- hillerinde bir noktaya bombalar 
~~ edebilece~ sfrphe1idir. Onun atmış ise de, telefat ve hasarat 
~ halkın mühim bir kısmı yoktur. 
;vvvetıere temavül edilmesini + 
lt e bu suretle Alman tehdidin Roma, 4 (A.A.) - Umumi ka-
ı-;~~ bir muvazene vü i-. ra"Pgahın 242 numaralı tebliği: 
i ~esini isteme'.Y'! . • unan cephesinde topçuların 
Me tam bu sırada vriyelerin fena hava yüzün-

>al'ı ziyare+ ,.,.ı,.,.ta a ada sırada inkıtaa uğrıyan 
(Sonu: faaliyetleri görülmüştür. 

1 ı ~ 

(Sonu: Sa S; Sü 1) 

Tass'ın Tekzibi 

Yarın Başllyoruz 

Polon_qanın 
Başına Gelenler Balkanlarda Bir Alman 

Taarruzuna Karşı 
Şimdiye kadar bir sır olarak kalan bu mühim ha-

disenin içyüzünü ilk defa olarak yann neşrine başlıya- Sovyetlerin Türkiyeye 

Polonya Niçin 15 Günde Mağlup Oldu? 

cağımız tefrikada bulacaksınız. s·ıA h v d" .... A 1 
35 milyonluk bir milletin 15 günde ortadan kaldı- 1 a er ıgı Si SIZ 

rılması tarihin ilk kaydettiği mühim bir hadise olduğu Moskova, 4 (A. A.) - •Tas• 
Ajansı bildiriyor: Yabancı, bil· 

için okuyuculanmızın bu tefrikayı alakalı karşılıyacak- hassa Ingiliz matbuatı, Sovyetler 
lanna şüphemiz yoktur. Birliğinin Türkiyeye, Almanya-

"P G nın Balkanlarda muhtemel faali-
olonyanm Başına elenler,, tefrikası Fransayı yetine mukavemet etmesi için, 

kemiren kurt tefrikamızı t.amamlıyan bir eserdir. Bu silah vermek taahhüdünü muhte
eseri takibe hazırlanınız. vi olarak Sovyetler Birliğiyle 

•
••••••••••••••••••• Türkiye arasında gizli bir anlaş(Sonu: Sa a; Sii :?) 

GÜNLER GECERKEN 
11 Fermene11 ve "Fermeneciler 11 

Yazan : Refik Halid 

Gazetelerde okuruz veya birisinden işitiriz: "Fermeneciler'de 
bir dükkan yanmış, Fermeneciler'den geçerken rastla· 

dım .. .,, Vesaire. Bu "Fennenecller,, de nedir, "Fermene,, neye 
derler ve "Fermenecilik,, ne cins bir zenaattir? Kaç kere yolu· 
mun düştüğü bu so' .akta, iki tarafa sıralanmış dükkan camekin
Ianndaki kıskaç, torna, makas, vida, makkab nev'inden eşyaya 
bakarak, bilhassa "Fermene,, ile telaffuzda benzerlik g&teren 
"mengene,. yi düşünerek o kelimeyi demirciliğe ait bir ilet sanar
dım ve üstelik şöyle de hükmetmiştim: İşte, ne çeşit bir şey oldu· 
ğunu bilmediğim bu ilet, bütün demircilik edevatına adını ver· 
miş! Belki bu zehabımda "fren", "fermetür•', "ferm • jüp" keli
melerinin de tesiri olmuştur. Bakınız, "fermene,, nin Frenkçe ka· 
pamak manasına gelen "fermer,, ile de alakası var. Galiba vlt· 
rinde gördiliüm şu acayip kıskaç yok mu, timsah ağızlı. sivri sivri 
dişli, kapbjını koparacab ve bir daha çenesinden bırakmıyacağı 
kanaatini veren kerpeten? olsa olsa "fermene,, odur! 

Bayır. ''Fermene,, hiç te böyle çelikten, saplı ve dişli, kor
kun( bir llet 4etilmk: bir nevi itçl ve amele yeletfne, önlük ve 
elbisesine -dhir önü kapalı, arkasından batlı olduğundan ötü
rü-- fermene derlermiş: fennenecilik te bu libası diken terzinin 
sanatı imiş ,..,, anlaşılan, vaktiyle o sokakta bu kabil terzilerin 
şimdiki gibi tek tük değil; sıra sıra dükkinlan bulunuyormuş. 
Maamaflh, gemici ıömlejine, çadır eteiine de yine bu isim ,.e. 
rilirmiş. (Sonu: Sa 5; Sü GJ 
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V d T 7 p • Dokumacılar 
n.Ull UTa Ye eynlT Kooperatifteı 

:Yazan: AUred Fabre • LUl!e - Çeviren: Ulunay 

Korporasyon 
Herkesten 
Mal Alacak S Ol k Şikôyetçi 

Fiyatı uni ara Esnafa Yalnız20 
azan Bin 
asihattan Bir 
usibet Yektir 

Esld bir Baıvekil, Fransa öldü, de
miıtir. Onun dıiıündüiü Fransa 
hakikaten ölmü,tiir. Vaktile Fran
sayı büyütenlerin çocuklan baba
lannm itlerini yapabilirler. Bunlar 
mevcut oldukça hamam böcekleri 
sıbi. Vicby'nin sokaklannda dola
pn memleket kemirici kurtlann ne 
ehemmiyeti olabilirdi. Fransa bir 
niı olduiu için bu kurtlar onu ilik
lerine kadar kemirmi,lerdi. Bu~n 
bldiliüne hükmedilen bu ceset a
yandıtı teneıtirden yeni bir hayat 
ile dof rulacak. 

-41-
atan içinde hudut 

..... / 

Serbest Fransa işgal altında 
bulunan Fransadan ayrı 

ulunduğu için vatanın göbeğin
e bulunan Chatellerault, Cha
olles, Chalons birer hudut şeb
i olm~lardı. Daha muhaceret 
itmemişti. Fransa bili ucu bu
ağı bulunmaz yolların üzerinde 
edefsiz gayesiz bir istikamete 
oğru yürüyor, yürüyor, yürü
ordu ... Sanki bütün Fransızla
n evleri barklan şerit gibi uza
ar: yollardan ibaretti. Mütareke 
lm olmaz Pirene hududuna va
ar. hicret kafileleri geri döndu
er Fakat avdette yolları ke
ılmiştl. Yeniden Correze, Creu, 
e Allier yine ahali ile hıncahınç 
olmuştu. 
Bu adamlarda iş, güç, para ol
adığı için hepsi derin bir yeis 

çinde idiler. 
Açlık kanununu tatbik ediyor

u. Otomobiller parçalanıyor, bi
ikletler çalınıyor. Herkes kom
usunu soyuyor, soyulan da bir 
aşkasını soyuyordu. Herkes hır
ız olmuştu. . ... 
ırsız sürüleri: 

Artık bu hırsız sürülerinden 
kurtulmak için belediye 

ısleri bir an evvel defolup git-
ınler diye arabalara benzin ve
yorlardı. Bu suretle şehirden 
zaklaşanlar başka bir şehirn gi
iyorlar ve orada yine ayni sahne 
ekerrür ediyordu. Elli kilometre 

uzakta bulunan evlerine dönmek 
ıstiyenler serbest Fransayı bu 
suretle haftalarca dolaşmağa 
mecbur oluyorlardı. Ve nihayet 
yurtlarına kavuştukları za.ma~ 
evlerinin yerinde yeller estığını 
goruyorlardı. 

O zaman enkazdan toplayabil
diklerı tahtalarla bir baraka ' a
pıyorlar üzerine de bir mezara 
kıtabe diker gıbi isimlerini adres
lerini h&vi bır tabela_ asıyorlardı! 

* * Gömülen rejim: 

meleri tavsiye edildi. 
Birçokları buna kulak asmadı

lar. Hamam gıbi yanan şehırde 
sersem, sersem dolaşıyorlar, kal
dırımlara koydurdukları hasır 
koltuklara işsizlikten yorgun ve 
bitkin bir halde yığılıyorlardı. 

Her taraftan gördükleri istis
kalden bir şey anlıyamıyorlardı. 
Suçlan, kabıptatleri ne idi? 

Onlar zaten bir şey istemiş de
ğillerdi ki... O halde harbi nasıl 
isteyebilirlerdi? 

Bu içinde bulundukları şehir
de nekadar yabancı kalıyorlar
dı? 

Fransa, o sağmal inek nerede 
kalmıştı? 

Eski bir başvekil: 
- Fransa öldü! dedı. 

* * Ôlen Fransa! 

Bu onun için pek doğru bir 
sözdü. Çünkü onu :ı diı

şündüğü Fransa hakikaten öl
müştü. 

Halbuki beri tarafta asıl Fran
sayı temsil eden çalışkan köylü, 
mukolim memurlar, mütevazi 
alimler, sakit ve sadık gemiciler 
daha ölmemişlerdi. 

Vaktiyle Fransayı büyülten 
adamların çocukları olan bu 
adamlar yine babalarının işlerim 
tekrar yapabilırler. 

Bunlar mevcut oldukça şimdi 
artık hamambocekleri gibi Vichy
nin sıcak sokaklarında dolaşan 
memleket kemirıci kurtların ne 
ehemmiyeti olabilirdi. 

Fransa bir naaş olduğu için bu 
kurtlar onu iliklerine kadar ke
mirmişlerdi. Bugiın öldagüne 
hükmedilen bu ceset uzandığı 
teneşirden yeni bir hayat ile doğ
rulacak! 
Bazen bin nasihatten bir musı
bet yekdir! 

BİTTİ 

Askeri Vaziyet 
(Başı ı lncıdeJ 

lann ıon zamanlarda cephenin bilhas: 
sa Şimal ucu ıle Mokra dailarında'ki 
bolgesine kartı clriıtilı:leri mukabil 
taarruz hareketleri de, yine evvelce 
dediiimiz ııbi, mevzii ?lmaktan ç~k~
ınaDU1; senit hedefli bir taarruz ıatı
dadını kazanamamıştır. İtalyanların 
Ohri ıolil ile Mokra ve Kamia daiları 
arasında manan bu cephe bölıesinde 
üç fırkahk bir kuvvet tah$it ettılı:leri
nı tahmin edıyoruz. Yunanlılara ce
lince bu taraflarda kati bir netice el
de e:mek cıbi bır hedefleri olmadıiJna 
ve toprak morfoloJisi ile stratejik 
şartlara binaen de esasen olamıyaca
ğma bakılırsa, buralarda daha az kuv
vetler bulundurduklarını zannedıyo
ruz. Cephenin bu bolıesinde muhim 
hareketler bcklenılemez. 

Fakat bu son bır ıkı ıun zarfında 
verilen bazı haberler. orta bölgede, 
yani Klisura nm Sımali ıle Simalı 
Garbisinde mühim bazı çarpışmaların 
vuku bulduğunu ve Yunanlıların bu 
taraflarda ehemmıyetli yeni ılerleme

ilk Elde 40 Bin V ••k lt •ı • iplik Veriliyormu~ 
Balya Tiftik Alınacak ı U se l mış tek~~0:1':u'ğu~:!ı!~~'°:" 
Ingiliz korporasyonu mübaya- rada 2000 e yakın tezgah b 

atını munhasıran bazı tüccarlara f k k Emr"ıvak"ı nan Irtanbulda iplik darlıgı 
hasretmekte idi. Korporasyon Peynirciler, Trakya Tüccarlarına T elgra Ç e ere sedilmektedir. 
bundan böyle bazı memleketlerle Dün Çakmakçılarda .sün 
iş yapan ve bu meyanda Alman- yaptılar • Bir Muhtekir Sürgüne Gönderildi Han önünde toplanan bırçok 
ya ve işgali altındaki memleket- , gah sahipleri uzun n;üddet 
terle ötedenberi münasebette bu- Basra ve Süveyıı yoliyle ha-ı Bu karara göre, en iyı" nevi be-1 yükselişin farkında olmamışlar- peratifin iplik tevzıatını be 
lunan tüccarların ellerindeki ,. dır mişlerdir. 
stoklan da mübay3a etmek ka· riçten kafi derecede ağır sığır de- yazpeynirin toptan kilosu 45, pe- . • •• •• Alakadarların bildirdiğine 
rannı vermiştir. Diğer taraftan rileri gelmekte ve bunlar hemen rakende olarak ta 55 kuruşa sa- Bir muhtekır ıurgune re Kooperatif, Yedikula Fab 
bazı m&llann, ingilizlcrin satın hemen harpten evvelki fiatlara tılacaktır. !kinci nevi beyazpey- gömlerUdi sından 695 kuruşa aldığı b" 
almıyacaklan kalitelerinı serbest- aatılmaktadır. Halbuki ayakka- nir de toptan 42 buçuk, pera- Elinde çivi bulunduğu halde ket ipliği 735 kuruşa ve 
çe başka yerlere ibra~ etmek bı fiatlanndaki yükseklik yüzde kende 52 buçuk kuruşa satıla- «Yokıı dedıği için yakalanarak halde, ortakların muh~aç ol 
mümkün olacaktır. Bu kararlar 200 ü geçmiştir. iptidai madde- caktır. mahkemeye verilen ve 500 lira ipliği tamamen. temın ed 
ihracatçılar arasında memnuni- leri yerli sığır ve küçükbaf hay- Mıntaka Ticaret Müdürlüğü, para cezasiyle iki sene sürgüne mektedir. Aynı zamanda 
yetle karşılanmıştır. van derileri olan ayakkaplarda Trakya Ticaret odalarından al- mahküm edilen Karnik Yusufyan, tılan iplik yalnız 20 numara( 

l da vaziyet bunun aynidir. Ya- dığı raporlarda Trakyada beyaz- Ankarada yakalanmış ve derhal Küçük sanayiciler, muh.ta. lngiliz korporasyonu meme- ı tetkiki rd la.,.,., ın · · 50 55 k t ldı aki 
pı an e en an ~115.na peynırın - urup sa ı · Eskı'şehır· e sevkedilmiştir. dukları diğer num. arad ıı ketimizden 40 bin balye tiftik ·· li k.. le de · f' tla · · t• M ak be K 
gore, yer ose ve n ıa - ğını öğrenmış ır. ur a o- Yeni ihtikar vakaları leri pıyasayı ellerınde tutan 

almak kararını da vermiştir. Bu rında fazla bir yükseliş yoktur. misyonu da bu esasa göre, fiat- . . sahiplerinden muvazaalı fa 
hususta Ankarada yapılan ko- Kunduracılar, tahta, tel çivi, mu- lara zam yapmıştır. Halbuki Zındankapı caddesınde 68 n.u- 1 1 9 liraya almaktadırlar 
nuşmalar müsait bir şekilde neti- kavva, boya ve vernik gibi kıy- bir iddiaya göre, Trakyada be- m~alı dükkanda madeni yağ ış- ka~~acılar, haftada 1600 
celenmiştir. Teklif edilen fiyatlar met üzerine para az tesir edecek yazpeynir fiatlarının artmasına lerı yapan. Yunan te~aa~ın?an iplik dağıtan, satış farkiyle 
ve mübayaa şartları da müsait olan bazı maddelerin yüksekliği- sebep, şehrimizdeki beyazpeynir· N.~ola, ~htik!r Y8:Ptı~ .ıddıasıyle balajların satışlarından ha 
gorülmüştür. ni ileri sürmektedirler. Kundura ticaretine hiklın olan gruptur. dun ~dlıye~~ verı~ıştır. ,. 800 lira gibi bir hayli kar tc 

lngil:zler muayyen kalitere tif· fiatlarındaki nisbetsiz fazlalığı Bu grup, Trakyadaki peynir ta- ~ddıaya ~ore, Nikola, evvel.e eden Kooperatifın, esnafın ih 
tetkik eden murakıplar piyasad• cirlerine telgraflar çekerek I• E!ıbanka, kılos~u 45 k~şa sat- cını tamamiyle karşılıyacak 

tik alacaklarından, bunlann ha- tetkiklerini bu noktalar üzerinde tanbulda fiatın 60 kuruş olduğu· tıgı trans!ormator yaglarını. bu birler almasını ıstemektedir 
ricind.? kalan cinsler dığer mem- teksif etmişlerdir. Bugüne kadar nu haber vermişlerdir. defa 55 kuru~ ~at?1ı~tır. Nıko- A i zamanda vaktinde 
leketlere serbestçe ihn~ :!dilt:bi- elde edilen kanaat, kundura fiat- Bu haber üzerine de istihsal mın la'fll:Il ev~!"tı ~ın~ı ~eza mahke- teda~ edememek yüz· 
lecektır. Bu suretle mevcut stok- lannda fazlalığın tamamen sun'i takalarında beyazpeynir fiatları mesıne gonderılmıştır. . muattal duran tezgah işçil 
ların tam:ımiyle satılması ımka- olduğu merkezindedir. Birkaç sun'i bir surette yükseltilmiştir. Bundan başka Yenıpostane evmi e vermek ve diğer 
nı temin edilmiştir. gün içinde bu hususta zecri ka- Trakyadaki ticaret odaları da, cadesdinde Elektrik levazımatı ~afları~ az ımalata zammı y · 

Dun yapılan tiftik ihracat;ılar rarlar verilecektir. Mıntaka iktisat Müdürlüğünün satan Kegork Ta~oğlu da ~5 den dokuma fiatlarının da b 
birliği toplantısında Ankaradan ... ı.ı. peynir fiatlan hakkındaki sual- ku~şa satılması lazımgelen pıl- rur fazla fiata maledildi~ 
dönen heyet bu hususlar hakkın- Peynire zam ya,,._. lerine ceva pvennek için, pek ta- lerı 32,5 kurup satarak iht~lr ri sürmektedırler. Filhakik 
da heyeti umumiyeye izahat ver- Fiatlan Murakabe Komisyonu, bil olarak, peynir tacirlerinin yaptı~~ yakalanmış, Adlıye- kuma eşya fiatlarında ha 
mişlerdir. beyazpeynir fiatlannı artırmıştır. fikrini sormuşlar ve bu sun'i ye venlmiştir. evveline nazaran yüzde 7 

Ticaret Vekaleti ihracat işleri: betinde bir yiıkseliş farkı 
nin süratle yapılabilmesinde bil- Vı z ık• K dır. 
yük tesirleri olan lisans işiıu da- Tı•caret e ı•ra at 1 aza Mgla!ayraedabulipulndiksuizU 
ha iyi bir şckie koymuştur. Ve- O >-
kalet lisans bürolarını yeni ele- Oldu, 1 

1 
Malatya (TAN) - Bura 

manlarla takviye etmiş ve ayni J 7 k Al t l • d ~ mülhakatta iki bine yakın 
~~~;;!~ t:~!~f:~;1~1:ıu~~~;~re~ v e a e e T l n e Kiti '-'ldü ı~~~ ;~~~r-iht~~~~~ d~~ud 
ceğini bildirmiştir. Bu suretle Zonguldakta çıkan Kömür başka piyasaya da mal ve 
daha koaylık ve daha sürutle li- B y • ,,.,, • l Gazetesi yazıyor: Gelik mektedir. Fakat son zam 
sans ,ıınabilecek ve ihracat ışin- az l en l 6 QlJln er Geçen cumartesi ~Ü da tezgah sahipleri iplik s 
deki zorluklar önlenmiş olacak- Ocağında bir çöküntu olıhuş, çek.meğe başlamışlardır. 
tır. Diğer taraftan mevcu~ imkan AnkE:ra, 4 (Tan mu.11abirınden) Türk delegeliğine tayin edi:miır ocakta çalışan 11 ~e~ en;~z yet alakadar makamlar tal 
ve şartlara göre ihracat işlerınde Ziraat ve Ticaret Vekiılet:ndc tir altında kalmıştır. ap an 8: : dan nazarı dikkate alınmıf, 
buyük bir inkişaf göze ı;arpmsık- yeni baZI tayinler yapılmıştır. · J t kiltit nda liyet neticesinde bunlardan sekızı evi bütün tezgahları ve b 
tadır. Muhtelif memleketlerden Bunları bildiriyorum: tlfe eı ı ölü, üçü yaralı olarak _çıkarılm.ış- gfıhların ihtiyaçlarını teı 
her çeı::it mallarımıza talepler VfUile alaealdaı- lardır. K~pnıaebebı ve mea u- mis Malatya Bez ve Jpl 
vardır. Teklıf edilen fiyaLlar mu- Zıraat Bankasr Istanhul şubesi lü aranmaktadı~. rik~·siyle temasa geçerek 
sa it olduğundan bntimüzdeki müdürlüğü vekaletine ıicari kre- Ankara, 4 (Tan muhabirinden) Kozluda da bır kaza olmuş, 2f 1 sahiplerinin iplik ihtiyaçl 

il · H 'd ·r hs' -Tic-aret Vekaletinde kurulacak ı akta çalı-n Vak ı- 1 te · · günlerde yeni imkanlar kaydedi- d' er müdüriı amı a ın ta- numara ı oc r-;. Halkevi vasıtasiy e mını 
lecekLir. yin ediimiştir. olan ıaşe teşkilitında \•azi!e ala- kebirli Ahmet Başdelen ın Mus- rarlaştırmıştır. Karar derb 

caklar etrafında ı::u ısi'lller sov. - taf ve Ahmed adlı çocukları . k. b ı ı;z b Dünkü ihracat 500 bin lırayı 7 a mak ım anını u mu:s, 
buln:ıuştur. Bunun 200 bin liraJı- Toprak mahsulleri ofısi umum lenmeıdedir; iaşe müst•!şa .. :ığı ıh- metruk bir ba~ay~. kazarak oy- birçok aile hem maişetini 

müdürü Raşid'in Zira'\t bankası racat ofisi umum müdür:ü~ime narlark-:n çok~tu olmuş, bun- mak imkanın bulmuş, h 
ğı Alınanyaya gönderilen tütün- idare meclisi aı:zalığına t'lyin edil- Ziraat bankası Istanbul şubE:sı !arın ikisi de çoken ta'-lmvl'.. \0 P- muhtekirlerin elinden kurt 
dur. mesi kararlaştırılmıştır. müdürü Mehmet Ali, 1'oprak r~ğın altında kalarak o uş er- piyasaya da mal verebil 

Bundan başka Romanyaya Ziraat bankası idar'.:! meclisi mahsulleri ofisi umum müdürlü- dir. ziyete gelmiştir. 
zeytin, lsviçrcye susam, l'ılıstine azasından Ihsan Abi:iin Ttirk - ğüne Ziraat bankası u.num mü- Edirnede dokumacı 
tuzlu balık gönderilmi;jtir. b · d.. · 1 lnd ~ iki T f 

Yugoslav afyon satış =u=r=o&=U==u=r=m=u=a=v=ın=er::aa.en .nU le Bankası asarru Edime (TAN) - Haskö Gerek Basra ve Süvcy~ yolıy:ie s 
ve gerekse Orta Avrupadun ıUıa- riç, Keşan, Uzunköprü ve 
lat da devam etmektedir. Müteferrik: Belediyede: ikramiyelerini köylerinden altısında ona 

" gahlık dokumacılık kurs 

.- ler lı:aydettiklennı bildirmektedir. Bu 
-Pemmuzun onunda Vichy ga- haberlerin hulasasına cöre, 1920 ra-

Son iki gün içinde muhte!ıf Harp, Sanayı"ımizin Belediyeden Maac 1 mıştır. Bu te~g.ahlann : 
yerlerden kımyevl maddeler, çu- s Kazanan ar olan iplik, Nezıllı ve Izm .. 
vallık kanaviçe ve saç levh~-'~el- I Al I .. . t Sanayi Fabrikalarndan go 
miştir. nkişafında an Emek İ V8 Ankara, 4 (A.A.) -. Turkıye ş mektedir. 1. zinosunda "Rejim" in ce- kamh bir dai tepesi etrafında pek 

naze merasimi yapılıyordu. Bir lı:anh muharebeler olmu:ı ve bunlarm 
ı· t neticesi olarak Yunan krtaları Trebe- n· k Tahs.l ç "' daki B""f"n gun evvel hukmet par amen oya 'in dağ sılsdcsini ele geçirmiştir. Mev- 1 agın U U 

Bankasının en az 50 lırası bulu- Trakyanın diğer vi1Ayetl4 Amil Oldu Dullara Zam Yapıldı nan kumbaralı ve kum.h?rasız de böyle onar tezgahlık 
küçük tasarruf hesaplar~ ı~ın ter kurs açılacaktır. Köy el 
tip eylemkte oldu~ ~~iye işleri sanayii Trakya köy; 
planının 1941 yılı bırıncı keşıde- bilhassa göçmenler arasın 
si bugün Banka Umumi. Merke- yük bir rağbet kazanmış 
zinde ve ikinci noter Velı Ulusu- maktadır. 

bır layiha verdi: "Esas kanunu zuubahs dac sılsılesı, 60 k ıometre u- Çocuklar Okutulacak Milli sanayi birliği umumi he-
tadil etmek lazımdır." Bu teklif zunluğunda ıayet sarp, kısmen or- Maarif müdurluğu 941--42 ders yeti diın ticaret odası :ialonunda 
hemen hemen müttefikan kabul manlık ve 'kısmen de tam minasiyle Ik tah il ~ d b ıu toplanmıı;ztır. 'f oplantıda mıntaka h yılında i s çagın a u - 'S 
olundu. Mebusanda üç kişi mu a- yolsuz, yani patikalı bir dağ yaylası- nan butün çocukların okumasmı ticaret müdürü Sait Sar~r, mır.-
lefet etti. Ayanda yalnız Mar dır. Bunun Simal ucu, Kiçok geçıdınin · · B taka iktisat mu"duru·· ·· Hal(ık, tıl'a-temine karar vermıştı:. unun 
quis de Chambrun muhalif rey (700 metre) Cenubundan baelar ve mil 300 b ret odnsı umumi katibi Cevat Dü-

Kli d. · (1200 2soo t içın bütçeye 2 · yon ın Verdi. sura ıeçı ının - me - ·1 zenli de bulunmuşlardır. ) · d relı: C nup ı"stılı:ameti lıra konmu<>iur. Bu para ı e mev-Bu derece mutavaat hayret re ıçın en geçe e - :l• lan da b" ı·,,.· b" lik 
• ne doğru Dhembel ve Nemcrçka dai- cut ilk okullar tamir edilecek, Top b ır l151n ır sene 

cdılecek şeydi. Fakat bunu la- larından Arnavutluk - Yunan hudu- temelleri atılmış ilkokul binaları faaliyeti hakkındaki rapor c..kun-
kaydl nedamet ve bezginhkle izah dunu aprak Yunan topraklarının içine bitirilecektir. muş, reilli endüstri ı;ayesiıl'ie, 
edebiliriz. Artık mecliste sağ, sol doğru sarkar. Stratejık bakımdan Ce- harbin vücude getirdiği buhran-
fırkaları olmadığı için Pierre La· nubi Ar.ıavutluğun hakikaten anahtarı lara mukavemet etmek imkanı 
val bütün kurnazlığiyle işi idare olan bu dal ıılsılesinin Cenup kısan- 0 .. lümle Neticelenen Kaza olduğunu, fabrikalarunızın gece 
ediyor, heyeti umumiye karşı- lan, bundan evvelki muharebelerde v } c ve gun'" du'" z çalt"Arak istihsalatl 

1 Y ııl 1• çm'• Klı'sura'nm c,.,oke ('fAN> - Avcı e. ı. 'an- r-6ında sert bulunuyor fakat ela - unan arın e ıne ge 1
"' 

0 arttırmakta bulunduğunu bıldi-. zaptından ıonra iıe a.ılsılcnin en buyuk bazoglu, Menderes nehr~ı geç-
tından herkesin nabzına gore şer- kısmı İtalyanlardan alınmıştı. mek ıçin Arabacı }~rahim l>.a- ren rapor memnuniyetle ~-
bet veriyordu. Klisura'dan ricat eden İtalyanlar, !aklının arabasına bınerken çil- lanmıştır. 

Milli meclısin reisi bulunan ailsılenin en Şimal bölgesinde, yanı tesınin tetiğı arabanın kancasına Rapora göre dünya harbi, milli 
Jeanneny ekşı bir çehre ıle kol- 1920 rırkamh Trebeş n dağı etrafında takılmış, çifte ateş almış. ~e sanayıin inkişafına amil olmuş
tuğunda oturmut ik.~de .. ~irde anudane bır mukavemet ıöstermiıler kurşunlar Arabacı lbrahıın~n tur. 
ehemmı·yetsiz teşrıı muşkulat çı- ve pek muhim zayiata uiramışlardır. k h 1 İ b 1 d h b ı · gog-süne isabet edere . emen ° - HAMAMCILAR TOPI Aı'\"'l'I karıyordu. . 

şte orta o ge e a er ven en yenı li C b J -

Y ff k ti · · k · h du' rmu"ştu"r. Avcı Ve an az- Si H 1 emı tt' ı·n Herriot pek meyus bır halde unan muva a ıye erının ısa ıza ı _ amamcı ar c y , m 
budur. Berat utilı:ametine doiru yol oğlu, bunun üzerine hemen kara- yıllık kongreleri dün yaptlmı§· 

idi. açan bu ilerlemeden sonra, buradaki kola giderek vak'ayı anlatmış, tır. Kongrede Beyoğlu scınt!ndc-
Raynaud kalafas~ tamamd .d~n tıraş İtalyan kuvvetlerinın, Bubesi geçidiyle tahkikat açılınasını ist~mişti~. ki hamamcılar, kendilerin~ vcrH-

edılmiş, sargı r ıçın e ı ı. . ıose yolu uzerindeki Glava ıeçidi hat- Yapılan tahkikat işte ~ır kasıl 
Blum, hemen hemen boş bır tma attlmq olmalarına ihtimal veriyo- olmadıg-ını göstermektedir. ınekte olan suyun metre mikl-

sırada Dormoy ile beraber otu- ruz. Fakat, Yunan ilerlemesi ba'kımın- bından alınan 15 kunışun çox-
ruyor ve mütemadiyen bıyıkları- dan bu pek müsait vaziyete rafmen, luğundan bahsetmişler ve. t.enzi-

Berat istikameti umumiyesine doiru 1 · · ı..-bb slerde nı ~ükuyordu So""ke Ovasını Su Bash ıat yapı ması ıçın -- u 1J • hemen cimdiden bir ilerleme hareketi-.. + " h bulunulmasını ve Beyogiu senı-nl·n beklenilemivece-"ini sôyliyebiliriz. s ··ke 'TAN) Menderes ne -
d ' " 0 

\ - tindeki hamamların sabaha kadar M ahlO. Hüküm ar: Çunkü bu cephe bolgeııinin sai cena- ri taşmış, Söke ovasının büyük :l d .
1 hındaki Tepedelen ıeçıdi elin temızle- bir kısmını sular kaplamıştır. açık kalmasına müsaa ~ e ı rne-

y a Lebrun? nememiıtır. Kış mezruatı mühim zararlar sini istemişlerdir. 
Trebeşin dağ silsilesinin ve bilhaasa gormüştür. Ovadaki m~hsul t.a- TAKSIL.ER .. lŞL.EYE< .. 'EK. -

Sevigne pavyonuna yerleşmiş 1920 rakamlı tepenin Yunan lntaları- . 1 h k t 
· h nm eline ıeçmesi, bu oldukra cecıken mamen su altındadır. Suke ı e Haber verıldığıne gore u ume 

tahtından inmek istemıyen ma - " d g· b · t uf · · bJT. b " ameliyeyi de artılı: lı:olaylaştıracalı:tır . Bağarası ve Akköy arasın a ı- · enzın asarr u ıçın yenı . · 
lu bir hükiımdar gibi son ır Ç

3- Çiinlı:iı bu dağ tepelerinden hareket e- diş geliş müşkülatla yapılmak- esas kabul etmiştir. Bu esasa ~)-
re duşunmekle meşguldü. . . den Yunan kıtalan, Garbe doğru vazi- tadır. re, bugün tatbik edilen mürlı'~,.be 
Nıhayet kendisini kovmak ıçı? yet alarak Viyosa nehrinin Şar'k ya- usulü ve hususi arabaların ıs-ten 

zenci bir mebus olan Candace ı maçlarındaki Dames ve Kamıi•t koy- men'i karan k31dırılacak yerme 
göndererek şöyle söylemek lazım !eri üzerinden Tepedelen'e kartı bir Bandırmada Dereler Tnıril bütün arabaların muayyen mik-

ld · arka taarruzunu yapabilecelı:leri cibi, _,.,. . l 
ge ~:imparatorluk namına söylü- bu ıeçidi esasen Kurveleı daiları iıti- Bandırma (TAN) - Bandırma- tarda 1 Enzin sarfetmelt şartıy e 

ı kametinden Garpten Sarka dotru sar- ya civar çay ve dereler taşmak- işlemeıı:ine müsaade edil~ktir. 
yoruz. Artık ~idiniz. mıya çalqan diier Yunan kuvvetlerile tadır. Bu çay ve derelerin ke- DEF'TERDARLIGA MEMUR 

Vichy temsili bu komik sahne birlikte bir kıskaç vücude ıetirerek narlarındaki köy ve kasabalarla ALINACAK - İstanbul def'..er-
ile hitam buldu! . İtalyanları Tepedelen'i tahliye etmiye Bursaya giden Bandırma _ Ka- darlığına yeniden memur alm-

Birçok mebuslar hemen e_rte~ı mecbur edebılirler. Binaenaleyh, Be- racabey yolunun sular altında ması kararlaştırılmıştır. Münhal 
giınu hır nezaret bir ummnı ka- rat'a karşı bir ılerleme hareketinden kalarak münakalatın kesilmesin- memuriyetlere hem ortaokul, 

_:ti:ı;;;,:J.:;ık.:.:•:_V_a_l_il .. ik_b_e....:ık.,.l.:..iy.lo-r_la ..... r...;dı...lu:. ~it...J...J,oev;.ı.;v..._el_T_e_p_e_de_l_en_'m __ s_u~k~ut_u_b_e_lı:l_e~ne_-..,uıaıı.......ıı;Q.1:.k.lll.ma.l[.laCllr.. _____ :..ı.ı.ııa.ı.ı-ı.Lo:....ı~· e mezunları alınacak• 

Muvazenei umwniyedeıı ve 
ldarei hususiyelerdeıı ıeıuıü: ve 
yetim maaşı almakta olanların 
maaşlarına yüzde yirmı beş nis
betinde zam yapılmıştı. lieledi
yelerd~n tekaüt ve yetim maaşı 
alanların da yüzde yirmı beş ~m
dan i5~1fade etmeleri icabettiği 
ve bunların diğer teka:.ıt ve ye
tim.lerm zam aldığı tar.ılıten ıti
baren zam haklarının vc?rilmesi 
beledıyclere bildirilmiJtir. Jsbm
bul belediyesinden te"aüt ve ye
tim maaşları alanlar bugünden 
itibaren Ziraat banka9tna müra
caat ettikleri takdirde müte1'8kım 
zamlannı alacaklardır. 

nun huzuru ile yapılmı1tır. 

Keşidede kazanan talihlilerin 
isimlerini, hesap numaralannı ve Poliste: 
bulunduldan merkezleri bildiri-
yoruz: 

1000 liralık ikramiye Adana'da 
6978 hesap numaralı Yusuf'a isa

7 Yerinden Ya 

Bir ihtiyar Bulu betr etmiştir. 
750 liralık ikramiye İstanbul- Küçükpazar karakolu c 

da 54856 hesap numaralı Musta- da dün, sabah devriyesi 
fa Zihni'ye, polisler, muhtelif yeri 

. ik . Ank d yaralı olan ıhtiyar bir a 
500 lıralık ramıye . ara a ba n bir halde yattığını 

33623 hesap numaralı Çetın Ay- .Yf d" Derhal cel 
YENi SIHHAT EKirI.ERt - - sel'e isabet etmiş ve 250 şer lira- ~ud e; ~-hhi otomobili 

Belediye sıhhat müdürlüğü ga.z lık ikramiyeleri İzmir'de 1359; t:ea eı kaıldırılan ihtiyar 
araıruı. gaz temizleme ve sıhhi hesap numaralı ömer ve Bursa - vakıie kadar hala kendis" 
yardım ekipleri teşkil etmıştir. da 6091 hesap numaralı Zehra memiş olduğu için .. i~ad~ 
Bu ekiplerde çalışanların her bı- kaza.~ışt~r. mamış. üzerınde huvıyetı 
ri için 111 lira masraf yapılmak- Yuzer lıra kazananlar: Zeynep ta yarar bir vesıka da 
tadır. 8 er k~i:k her ekıp ic;ın Menemenci 2021 (Ankara Yenı- mümkün olamamıştır. 
de 412 liralık malzeme alınmak- şehir) Mehmet Ali 2711 (İzmir), yedi yerinden bıçakl 
tadır. Bugüne kadar Slhhi ynr- Şaziye 62355 (İstanbul), Kasım kulağının yarısı koparı 
dım ekipleri için bir milyon se- 14156 (Beyoğlu, Bedri 6190 (Sam yetted;r . Zabıta, tahk' 
kiz yüz bin lira sarf P.dilmiştır. sun). vam etmektedir. 
Gaz ı.e:nizemc ve arama .,}kipleri Bunlardan başka muhtelif ma-
için de yedi yüz bin lira har<'an- hallerde 21 küçük tasarruf hesa- YANARAK OLENLER 
mıştır. Son pcısif korunma dt-ne- bı sahibi 50 şer lira ve 85 küçük pazarında oturan Fatma 
mesinde çalışoın 6 ekibın faaliyeti tasarruf hesabı sahibi de 20 şer bir kadın mangala duşer 
beğenilmiştır. Ura ikramiye kazanmJ.Jlardır. telif yerlerınden yanını§. 

davi edilmek uzere Haseli 
DOKTORUN KABAHATi tanesine gonderilmışti. 

~OK.MUŞ - · Bir müddet evveJ Vilayet Umumi Meclisleri hastanede olmuştur. Ail 
Beyoğ!u belediye hel.tımi lsmail 4 (A A ) _ Çankırı manın kocası tarafından 
Hakkı Aslan çağrılan bır hasta- Ankara, 1 · T · kird Gü2 yakıldıgını ıddia ettikl 
ya gitmediği için ha~1nda takı- K?.~la, An~~:ehi~ ~esir dün ceset Morga kaldırt 
bat yapılmağa karar vertlmış:i. , mAfyUquan;in Ordu Antep vnı2 Bu husustakı ihbar)Il doğ 
Tahkikata memur aıü(ettiş ra- ..,.t ~~umrP· Mecfuleri, ~plan- olmadıtğınınır. tahkikıne d 
porunu Sıhhiye müdürlüjüne , ~ nı1mış 

tevdi etmi§tir. Raporda doktorun m1if:!~t Mecliller toplantılan- * Galatada <;>turan 7 
ihmal göstennedili anlaşılmıı- na ba'larken büyüklerimize kar- Burhan 07.C< n ıle Ş~ 
tır. $! sayJ{I ve ba~lılık duyjtlllannı o~uran 5. ya ında Şükru 

izhar etmişler ve bunu müteakıp bırkaç gun evvel mangal 
bir sene içinde başanlan işler ü- rek yanmışlardı. Bunlar 
zerinde verilen izahata ıttıla kes- ikisi de kaldı!ıldıkJ.ar~. 

tır. imtihanlar bu ayın 17 sinde 
saat 17 de Hukuk fakült~i bırin
ci sınıf salonunda yapılacaktır. beylemirilerdir. cuk Hastanesınde ölmu~le 
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1 
..._Almanya Vichy hükumetın-
l'ouJon ve &izerta iıslerinuen 

da tnühim miktarda nakliye ge-
t \re bu gemilere refakat etmek 
tc Fransız donanmasından bir 

2 nr istemiştir. 
. ..._ Paristeki müzakerelerin ilk 

si olarak Laval'ın Vichy bükü
~ iltihakına muhakkak nazari

ılryor. Fakat, bu, Mareşalin 
'iilf~Yaya teslim olması demek de-

~ris Müzakeresi 
S on. gelen haberlere göre: 
~ Almanya Vichy hükfune:en, Toulon ve Bizerta üsle
t ~n başka, mühim mikdarda 
1 lıYe gemisi ve bu gemilere 
akat etmek üzere Fransız do

. lllasının bir kısmını isteıniş-

~llııa mukabil Amiral Dar
f'ransız donanmasının kim-

• t ~erilemiyec.eğini bildirmiş 
b •• 

atlan Pariste Laval ile gö
Us ve bu görfü:mede Bri

~ da' hazır bulunmuştur. 
il görüşmelerin ilk neticesi 
ak Laval'in Vichv hiiküme
e iltihakına muhakkak naza
bakılıyor. Fakat bu, Mare:,. 
:tıetain'in Almanyaya teslim 
sı demek değildir. Laval, 

il ziyade, Almanya ile Vichy 
~nıeti arasında bir irtibat 

u vazifesini görecektir. 
~tı haberlerden, iki tarafın 
1l>i koparmak istemediği, he
huna cesaret edemediği an
hyor. Diğer cihetten Alman

~Lııı son günlerde Fransa me-

~
i üzerinde ısrarla duTmasın 
ve Pariste, ırkçı ve Na

l ~ahiyette yeni bir parti tes.· 
~ttirmesinden anla~ılıyor ki, 
~ enizde geniş mikyasta bir 
lJ eJtete geçmeye hazırlannıak
~ll.' 

ltiiıer Fransa ile Haziran 
larek~sini yaparken. belki 

• kaç ay içinde İngilterenin 
ından geleceğini dfü~i.ine

' bütiin Fransa~"! işgale Iü
görmcmişti. Fakat, o za

d<\nberi geçen yedi ay için-
ı\Inıanya. kendi hesabına hiç 
.galibiyet kaydetmediği ve 
ı\terenin mukavemetini ye
. ediği gibj, Akdeniz mesele
! halletmek vazifesini üzeri
lllan İtalya, Mısırı İ'.')gnl ede-
ikten başka, kendine ait o
~erleri de terkederek harp 
h~ bütün cephelerde m~
ı'l'etlerc uğramıştır. 
~ iaiyanın Afrikada ve Arna

lluktaki mağlftbiyetleri bir 
~ftan, Akdenizde evvelce bi
sarsılmış olan lngiliz hftki-

• 15(. 1 Ay 800 

-~ 

miyetinin yeniden tesisine, İn
giliz kuvvetlerinin Afrikadaki 
İtalyan imparatorluğunu tasfi
\'e etmelerine imkanlar temin 
etmiıı ve bizzat Faşist rejimini 
tehlikeye dü~ürmüştiir. Diğer 
l:ihetten bu vazi'.'·et. Fransanın 
Afrika müstemlekelerini ve Vi
chy hükftmetirıi Alman t:w:yi
kine karşı ~ittik<'e fazla muka
'\'emete sevketmektedir. 

Nazi Müdahalesi 

Bütün bu sebeplerdt:;n dola
yıdır ki Almanya Italvayı 

ve binnetice kendini. maddi ve 
manevi sukut ve inhilalden, ni
hai mağlübiyetten kurtarmak 
maksndile Sicilvada hava iisle· 
ri tesis ederek Akdeniz hareka
tına fiili bir surette miidahale
;\'e başlamı~tır. Ge('.enlerde bir 
İngiliz gemi kafilesine ve ona 
refakat eden harp gemilerine 
~·apılan pike tayyare hilcumla
rı, bir kaç gün evvel Mısır ü
zerinde yapılan tayyare hücum
ları , bu müdahalenin ilk teza· 
hürleridir. 

Alınanların cenubi italyada 
tesis ettikleri ve edecekleri ha
va üslerile, İngilizlerin Binga
ziye doğru yapmakta oldukları 
hareketin inkişafına mani ol
maya ve İngiliz nakliye ve harp 
gemilerinin Akdenizde serbest 
seyrüsefer etmelerine ve binne
tice bütün Şimali Afrikada ln
gilizlerin yerleşmesine mani ol
maya çalışacaklan muhakkak 
gibidir. 

Alınanyanın, Fransız donan
ması ile beraber Tunus ve Ce
zalı üslerini eline geçirdiği tak
dirde bu gayesini daha kolay
lıkla ve daha geniş mikyasta ta
hakkuk ettireceği şüphesizdir. 

Bütün mesele, Mareşal Petain 
buna muvafakat etmediği tek
dirde, Almanyanın cebren bu
na teşebbüs edip etmiyeceği me 
selesidir. 

Bir çok siyasi mahfiller, Pe
tain'in Alman tazyikine muka· 
vemet edeceğine ve Bitlerin ce
bir kullanmaya cesaret edemi· 
yeceğine kanidirler. 
Bazı tahminlere göre bu taz

yik bir şaşırtma , bir maskeleme 
hareketidir. Hakikatte Alman
lar doğrudan doğruya İngiltere
ye istila taarruzu yapmak için 
hazırlanmışlardır. Bu taarruzun 
iki kademeli olması, yani evve
la İrlandanın istilası ile başla
ması da mümkün ve muhtemel
görü lmektedir. 
İngiltereye yardım kanununun 

ayanda müzakeresine başlana
c~ğı şu günlerde fikrine müra
caat edihnek üzere Amerikaya 
çağırılan Mister Willkie'nin bu 
gün, İngiltereni~ İrlanda k~m~
serile beraber Irlandaya gıttı
ği ve De Valera ile görüştüğü 
haber verilmektedir. 

İrlanda üzerine lngiltereden 
çok ziyade Amerikanın müessir 
olduğu düşünülecek olursa, bu 
ziyaretin, böyle bir vaziyette, 
hususi ehemmiyeti meydana çı
kar. ,,,--

-(___ M.ANTEN 

Şeker Hastahğı İrsi midir? 
~altuuz, sayın Bayan Nadide, 
~lt Sormakta pek haklısımz: 
~ hastalığı gayet irsidir ... 
~~et versin ki bir soya musal-
11lı:ınca ilerlemz de geri geri 

~ ~. Onun anadan, babadan ya-
• h ~ll~·dan nasıl geldiği de vera

liı ~llunlarına göre iyice hesap 
~tıq~tir: 

-lıııl!tıdisi şeker hastalığına tu
·~ ltş bir kadının eşi erkek te 
I~ rli olursa çocuklardan hepsi
t~ Şekerli olmasında ihtimal 
ş~~Oktur. . . 

ı
tı·keru bir erkek, kendısı şe· 
t 

1 olnuyan fakat soyunda şe
~~astahğı bulunan bir kadın
t hlenirsc ~ocukların yarısı şe· 
ı-_ 1astalığına tutulur. 

i
l~ erin ikisinde de şeker hasr bulunmaz, fakat soylarlll
ri 11lunmsa çocukların dörtte 
~I! elı:erli olur. 
~~ter hastalığına tutulmn<j bir 
ıı~' ne kendisinde ne de so
t k hu hastalık bulunmıyan 
ctı1t, adınla evlenirse doğacak 

t ların hepsi şeker hastalığı
~ lltuımaktan kurtulurlar! .. 

lıtıı~I< oluyor ki insana hastalık 

~
tı an yahut hastalıktan kurta
r v11tınesidir: Sırası geldikce. 

~
,1 ltt 11kit tekrar ediyornın , insan 

·~•t daha ziyade annesinin eda-
f) ..• 

11!~\ı~ için erkek çocuğunuzu 
l!t lıdtrirken, torunlarınızın şe-

<tst, r,. ıanıalarım 

kendisinde ne de soyunda şeker 
hastalığı bulunmamasını araştır· 
manız fazla bir ihtiyat olmaz ... 
Vakıa bir evlenme için söz kesil
meden önce, kızla anasının ve 
bahasının idrarlarından birer ör
nek istemk • biraz tuhaf görünür
se de, şeker hastalığı gizli tutu
lur bir şey olmadığından etraf
tan çabuk duyulur, el altından 
haber almak mümkündür ... 

Şeker hastalığının irsi olduğu
na en güzel -fakat acıklı- delil 
bir yumurtadan doğan ikizlerin, 
iiçüzlerin soylarında bu hastalık 
bulunursa hepsinin birden o has
talığa tutulmalarıdır. 

Soydan gelen şeker hastalığı 
ne kadar erken meydana çıkarsa 
neticesi o kadar acıklı olur. 

Vakti~·le büyük bir hekim, in
sanın soyunda artritizına hasta· 
Jıkları denilen. müzmin rümatiı
ma. karaciğerde yahut böbrek
lerde kum. ckzema ve ~·armı ha~ 

ağrısı hastalıklarından biri bu
lunursa hunların da seker hasta
lığına pek ziyacle istidat verece
ğini söyli:verek herkesi haylice 
korkutmuştu. 

Fakat o zamandanheri, onun 
saydığı hastalıklardan coğunun 
şeker hastalığına sebep olamıya
cağı anlaşılnw;tır . Yalnız, hasta
lık denilecek derecede !?İŞrnanhk, 
ona tutulanın soytmda ~eker has
talı«mı meydana çıkarabilir, Jıe-

TAN 

@IAKYiMDIN 
~~i•YAPRAIC . 
Devasız Bir Dert 

Filan semtin filan sokağında 
kaldırımlar uzun zaman· 

danberi tamir görmemis: su hi 
rikintileri ı?öller yapmış: sokağı 
ııermek kahil değilmiş. 

Filan yerde mahalle halkı bü· 
t iin <>iirırür tiilerini hali bir arsa· 
va diikiiYo• larımc;;. Koku herkesi 
rnlrntsız ed vormuş. 

RiiYiikde eye giderken filan 
ntıınnralı H kc;i ai!aca <'arpmış : ŞO· 
rnr vamlan nıs, mfü;terilerden bi· 
ri iilıniis. lHıavene netfrec;indc 
.,ofiiriin 7i zurna sarhoş olduğu 
«iirii ı ıniic;; . 

Tr:ıınw y durak yerlerinde iz. 
• likıın o}uyormus, 'tramvaya bi· 
nehilnıt>k adeta bir güc, ku'\·vet 
isi olmuş. 

işgal altındaki Paristen bir manzara: Champs . Elisees'de sıra kahvelerin birinde halk ve Alın an askerleri. 

Bıınhır dikkati cclhcdecek se:r· 
•erdir Ga7eteler hunları yazmak
la a lilkıırl:ır merciler~ ikaz eden 
miin,.hhihli r;;m'lt \'azifesini yapar· 

Bugün yaşayan iki Fransa 
vardır. Bunlardan birin· 

cisi Nazil er tarafından işgal e
dilmiştir. Diğeri de Mareşal Pe
tain ve onun Vichy'li General
leri tarafından idare edilmekte
dir. 

Fakat Almanların Fransanın 
ortasında kurdukları "Çin sed .. 
inin her iki tarafında kalan el
lerde yaşıyan halk ta ayni de
recede mahzun ve müteessirdir. 
Kısa zamanda pek büyük bir fe
lakete maruz kalan Fransız hal
kı maziyi hatırlamak bile iste
miyor; istikbali düşünmeye kor 
kuyor. bütün alakası hal iledir. 
Ve o hal pek acıklı bir man
zara arzediyor. 

İşgal altındaki Fransada en 
mebzul olan şey Alman asker
leridir. Bilhassa Pariste bunla
ra pek sık rastgelinmektedir. 
En mühim meşgaleleri, dükkan 
camlarını seyretmek, meşhur 
yerleri dolaşmak, resimler çek
mektir. 

Bahçelerde cazlar Alman as
keri marşlarını ve havalarını 
çalar. Bütün otellerin ve esas 
binaların kapılarında Alman 
bayrakları dalgalanmaktadır. 
Mağazalar, Almanyadaki aile
lerine gönderilmek üzere ipekli 
çorap, Jfıvanta ve saire kadın eş
yası satın alan üniformalı Nazi
lerle doludur. 

Almanların Fransada koyduk 
ları para sistemi sayesinde ce
binde Alman mark~ olanlara 
cennetlerin kapıları açılmakta
dır. Herşey ucuz ve elverişlidir. 
Fakat alın terile kazanılan 
Fransız frangını kullanana al
lah kolaylık versin! İşte bu se
bepten dolayıdır ki antika ve 
mücevherat mağazaları yavaş 
yavaş Alınanların lehine olarak 
boşalmaktadır. 

* * 
Büyük felaketin üzerınden 

aylar geçtiği halde hala 
P aris sokaklarında tek tük taksi 
ve otdbüse rast gelinmektedir. 
Yegane nakil vasıtası, yeraltı 
trenidir. Bu yokluk şimdi Fran
sada bisiklet modasının çıkma
sına sebep olmuştur. 

Şimdi kadın, erkek bütün 
Parislilerin en güvendikleri na
kil vasıtası bisiklettir. 

Her gece saat dokuzda, asır
larca ışıklar diyan diye nam bı
rakan bu canım şehir karanlık
lara bürünmektedir. Alman ma 
karolarından izinsiz sokağa çık
mak cesaretini gösterenler ya
kalandıkları takdirde geceyi ha
pishanede geçirmektedirler. 

Aman Alahım Yandım .. 

Bu vaka da birkaç gün ev
velki hava denemNeri 

m 
esnasında olmus
tur. Taksimde g~
yet hasis, kimseye 
itimadı olıntyan 
bir bakkal vardır. 

haydı asıı adını bir yana bıra
kıp kendisine Mehmet Efendi 
diyelim. 

Bu Mehmet Efendinin ya.nın
da dv (Adına Ali diyelim) bir 
cırak vardır. Herkesin kendi 
;nalında gözü olduğuna inanan 
M.chınet efendi çırağına da göz 
açtırmamaktadır. Onu srkı bir 
•Jz h..:.psinde tutmaktadır. DUk-
~c.ında onu yalnız bır;\ktığı za-
manlar kırk yılda bir defa bor<:
lularuan alacaklarını toplamak 
ıcın hır yarım saat kadar dük
kuııa r. n <ı j ı ıldığı zamanlardır. 

ı~te ge~cn sabah Mehmet E
fendi çır<.<ğına: 

- Ali, der, ben bira7. dışarı 
çıkıyorum, birkaç dakika sonra 
döneceğim, sen müşterilere ce
vap ver, der ve çıkar. 

Fakat, gel görelim bu sefer 
Mehmet Efendi dedıgi gibi az 
sonra dönememiştir. Zira, ansı
zın çalan alarmlar onu yolun
dan cJakoymuştur. 

r·ıen emir üzerine di.ik1d-

i Ki 
FRANSA 

Petain Fransasında 

1 O Milyon Muhacir 

Ve 1 Milyon Kadar 

Yeni Terhis Edilmiş 

Fransız Askeri Var 

tesekkir olmak o kadar giir ki!,, 
İki Fransanın hirbirile olan a

lakalan ı?i.in gectikce azalmak
tadır. Bunun neticesi olarak 
Fransanın iktisadi vaziveti her 
gün biraz daha kötüleşmektedir. 

* * 
Petain Fransası, bütün Fran

sanın ücte bir inden d::ı
ha küciik bir arazi d cıhilinc'IP ku
rulrnustur. Bu kücük divarda 
memleketin zirai mahsulatmm 
ancak sPkizde biri istihsal edi· 
lir. Halbuki buı?ün Fransanın 
nüfusunun yarısından fazl ası 
burava iltica ettii!ine g-öre. Pe
tain divarı hepsini hP"lPmPk 
mecbu~ivetindedit'. Vichv hü
kumetinin buP-ünkü hudutları 
dahilinde 10.000 000 muhacir ve 
1,000.000 da terhis edilmis Fran 
sız askeri vardır. Avni zam an
da büt.iin bunlar vetismivormu s 
,ııibi. Vichv hükumeti Almanva-

Parı~ tı: bısıklet modası 

1ar. Bunnn ikinci kısmı vardır 
Ciinkü :-.·alnı7. ıf"'rt ec;elemek. şi
'<'ilvct etmek kari değildir, nıcsc· 
ta: 

Filan r;;cmtin filan sokağında 
hozulan k~lclırımların verine as
fı:ıUa tahYil <'dilen o· civardaki 
hac:ka hir ı;okaktan sökülen par· 
'•e 'kalrlırıml.ar döc:enerek olursa 
~ok~k ramurıfan kurtulur. 

Filan '.'·erdeki süpriintii dökü· 
ı len hali arsanm öniine göze gö
riiı11•n ;\·erkrdt> Yapıldığı gibi bir• 
~ahta orrrlf' r<'kilerek olursa kim 
"e siioriintii dökemez, etrafta O· 

turanlar da kokudan kurtulmuş 
olı•rl.a ı·. 

Ve Vichy, Bunları 

Beslemiye Mecbur 
• dan devredilen bir milyondan 

fazhı Fransız esirinden de me
suldür. 

Şoförler kk h·e miiptela o Tını· 
yanlardan intihap edilir ve elle
rine de hirer karne verilirse bu 
<ıihi elim kaz.alarm önüne geçi
lir. Tranw.av durak verlerine Av
rupada olrluğu ~ibi bir numaralı 
rlefter asılır ve halk arabalara 
ellerindeki numara sırasile !?İrer
lerse itis kakıs olmaz. Bu ikinci 
k~sıın. hem derdi sövlcmck. hem 
de bir dereceye kadar de"asını 
söylemektir .... ~ siiphesiz ikazdan 
sonra irsad \'azifesini de görmüş 
olması itibarile daha kıymetli
dir. Fakat öyle hir dert \'ar ki 
hunun devası yoktur. 

İşgal· altmdald Fransada en meb
zul olan ııey Alman askeridir. Bun
lara bilhassa Parlste pek sık rastıe
linmektedir. Mağazalar, Almanya
dı:ki ailelerine gönderilmek üzere 
ıpekli çorap, lavanta vesair kadın 
eşyası alan üniformalı Nazilerle do
ludur. 

Fransanın dört bir yanına 
dağılan yüzlerce, binlerce Paris
li hala kendi şehirlerine dönme
ye muvaffak olamamışlardır. 
Pariste kalanlar ise, her gün iş
lerine gitmekte berdevam.dırlar. 
Sathında hiçbir şey olmamış gi
bi görünen bu hal, aslında hal
kı o kadar sarsmıştır ki, hala 
sersemlikten kurtulup kendile
rine gelememişlerdir. 

Müstevliler halkın sempati
sini kazanmaya çalıştıklarından 
kimsenin zulümden şikayeti yok 
tur. En çok rast gelinen Nazi 
propaganda afişlerinden biri ku
cağında bir Fransız çocuğu ta
şıyan bir Alman askeridir. Al
tında şöyle bir yazı vardır: 

"Naziler, çocukların dostu
dur!,, 

Diğer bazı ibareler de şunlar
dır: 

''Müstevliler şimdi 5000 ne 
yakın Fransızı b eslemekte ve 
giydirmektedir.,, 

Almanların Fransada insaflı 
davrandıkları muhakkaktır. Fa~ 
kat izzeti nefis sahibi bir Fran
sız kızı, bu husustaki hissiyatı
nı şöyle hülasa etmiştir: 

"Düşmanın merhametine mü-

Normal zamanda. İnı;rilte>reve ~ 
ihrac edilen hububat simdi Nor
mandy ve Britanv eva letlerinrle 
çürümektedir Kıtlık Petain cH
yarma cok yakın bir mesafe
dedir. Zira Cenubi Fransada pek 
mebzul üziim. sebze ve mevva 
yetisirse de kümes havvanatı 
ve domuz müstesna pek az et 
bulunur. İstihsal edilen hubu
b at ta pek eh emmiyetsizdir . 

Şimali ve cenubi Fransa ik
tisaden tamamile birbirlerine 
bağlıdır ve bu sebepledir ki a
rava bir Cin duvannın ceki1me
si ·pek kötü neticeler vermekte
dir. Maamafih Fransanm niı:"l)e
ten daha zengin kısmını elde 
eden Naziler bu kıtlığa pek e
hemmiyet vermemektedirler. 

Bisikletli bir camcı 

lü ~pagandaya baş vurmaktan 
çekiDmemektedirler. Bugünkü müstevlileri en çok 

alakadar eden mesele isgal al
tında olan ve olmıyan iki mın
taka arasında her tüı:lü ihtilafa 
mani olmaktır. 

* * 
Hitlerin propagandacıları 

Parisli proletaryaya hi
tap ederken, Nazi Almanyasın
da kurulan sosyalist müessese
lerinden ve bunların muvafakı
yetlerinden iftiharla bahsetmek 
tedirler. 

Bugün Pariste başlarına indi
rilen büyük ve müthiş darbenin 
sersemliğinden kurtulup hürri
yet için faliyete geçmeye hazır 
vatandaşlar henüz pek tek tük
tür.,,Bunun için ümit dolu göz-

Bütün halka hitap eden gaze
telerde ise Nazilerin üzerinde 
durduklan, yaratmak istedikle
ri şey, İngiliz düşmanlığıdır. 
Fransız halkını İngilterenin a
leyhine döndürmek için her tüi-

lerimizi Londraya ve De Gaull'e 
çevirmeliyiz.,, diyen çoktur. 

Evet, bugün iki Fransa vardır. 
İki Fransa ki sakinleri birbi
rinden daha betbaht, birbirin
den daha meyustur. Bu iki Fran 
sanın hiç biri yaşıyamaz. İstik · 
halin Fransası ne Almanların 
minnetile yaşıyanların. ne de 
deniz mayosu giyemiyecek ka
dar irtic,aa kaçan kanunların 
Fransasıdır. 

Kapıyı Çalan Şarapnel: 
" 

Mıs Moor, Ingiltere civa-
rında ufak bir lCasabada 

Hiik(ınıet bir <;ok yolsuzlukla· 
rın önünü almak ic;in tedbirler 
ıHisiiniivor. 1\leselii bir eczahane
de~ rer~tc olmadan zehir tedarik 
edilemiyor: bu. gayet isabetli bir 
tedbirdir. Bir çok yanlıslıklarm 
iinii alınır, bir rok hantJar kur
tarllır. Şimdi öyle bir vaziyet 
karsısındayız ki bunun önUne ~e
rehimek irin ne g-azetecller bir 
tedbir tavsiye edebilirler, ne de 
hilkuınet buna bir çare dfü~üne
hilir. 

Mangal kömürii belası! 
Gün gecmiyor ki gazetelerde 

manıral köıniirü ~·üziinden bir i
ki öliim \'ukuatı okumıyalım. 

Vaktile ikide birde yangın çı
karan "Meryem ana.. kandilleri 
icin bir dostum henı hakiki hem 
de me<'azi manasile yana :vana: 

- Yandık ~u "Meryem ana,, 
kandilinden! 

Diye ba~rırmıstı. Halbuki an· 
cak mala kıyan Meryem ana kan
dili doğrudan doğruya cana kı· 
van mangal kömiirünün yanında 
lıir derece;\·e kadar hafif kalır. 
Runa karsı alınacak hiç bir ted
hir de voktur. Kömürcüden kö. 
mür a1~1ayı receteye tah.i tuta
madığımız gibi mangalla 1sınmak 
:.,teyenleri de bundan mene im· 
"an olamaz. 

O halde buna kar!?ı alınacak 
tedbir tereyai!ı hakkında: "emri 
haVtr .. sıgaıo;ile (Yağı yakma. Ze· 
hi~dir.) tanında tiinel arabaları· 
na '.''ap1sfırılan yaftaların akc;i O· 

]arak: (Kömfö·ii iyi vak. Öldü· 
riir) <>'ihi hiiyiik yazılarla lavha 
asmaktır. 

Bunun ne derece,·e kadar tesi· 
ri olur? Orasını hilmem. Sizin 
aklınıza d:lha ceui hir tedbir ge· 
li~·orsa hemen sövleyin. 

Zira şaka değil: can nazarı h11 
Takvimci 

Yazan: SERTEL 

çok eski olan e
vinde tek başına 
oturmaktadır. Bu 
eski evin zili an
tika zillerden biri
dir. Büyük kam

nm kepengini de indi-ren Ali 
birdenbire kendini dükkanda 
yapyalnız bulur. lçi yiye
cek ve içecek ile dolu bir dük
kanda yapyalnız. Onu, ne go
ren var ne de işiden. 

Raflardaki eşyalara bakarken, 
gözü bir köşede şarap şişelerine 
takılır. 

- Adam sende der. Şunlar
dan bir şişeyi diksem seninki
nin ruhu bile duymaz. 

Ve bu düşünceyle bizim işgü
zar Ali bir şişe şarabı bir yu
dumda içer. Bunu bir ikinci, bir 
üçüncü şişe takip eder. Derki?n 
efendim, Alinin başı dönmeğe 
başlar Artık Mehmet Efendiyi 
tamamiyle unutmuştur. Kendi 
kendine: 

- Bu şarap başka şarap ... 
Böyle fırsat bir daha bulunm3z 
diyerek kalan şişelerin de hak
kından gelir ... 

Beri yanda aradan bir buçuk 
saat geçmiş, tehlike yok işareti 

verilmiştir. Mehmet Efendj ka
pana tutulduğu deliıkten bir so
lukta fırlayıp dükkana koşar
ken ne görsün; kepenkler hala 
açılmamış ... Tabii bütün kuvve
tiyle kapıyı vurdu. 

- Ne ses var, ne sada .. 
Birkaç defa uğraşıp da içer

den hiçbir ses almayınca polis 
çağrır . Birlikte kepengi kırıp 
içeri girerler. Işte karşılaştık
ları manzara: 

Çırak Ali yerde zilzurna sar
hoş yatmaktadır. Daha doğrusu 
resmen sızmıştır. Yanınd:ı da 
boş şarap şişeleri durmaktadıt. 
Polisler sarhoşu ayıltmağ& çalı
şadursunlar; Mehmet Efendiye 
fenalıklar gelir: 

- Aman yarabbim, bu zara
rın altından nasıl çıkacağını, o 
güzelim şaraplar bitti. Ben 
mahvoldum; bu tecrübe batıa 
çok pahalıya oturdu, dıye ya
nındakilere dert yanmakta b ir 
yandan da alnındaki büyük ter 
damlalarını silmektedir. 

panamsı bir demir parçasının 

ortasına bir delik oyulmuş bu-ı 
radan bir ip geçirilmiş, ipin de 
ucuna bir demir parça bağlan
mıştır. Herhangi bir sebeple 
demire çarpıldı mı, o da kam
panamsı çana vurmakta, böyle
ce kapı çalınmaktadır. 

liALKE V L.t:R.L""ıj DE: 

Resim Sergisi 
Şişli Halkevinden: 
Erkek Öiretmen Okulu talebesinin 

eserlerinden müteşekkil bir Resim 
Sergisi açılmıştır. Herkes gezebilir. 

* Beşiktaş Halkevinden: Evimizd4 
haftada iki JÜn olmak üzere matema

Işte, geçen akşam Mis Moor, tik kurslan ~çt!mrştır. Bu kurslara 
yatağında yatarken bu çanını devam ~ın:ek ıs_tı!e~lerle .or~ ok~l~a-
caldığını işitir. Kalk w • • _ rm yedınca, sekı.~ıncı. ve lısenın. bı:ın~ 
~ . ld w maga uşe ci smıflarma mudavım talebenın ıda~ 
nır, 0 ugu yerden: re memurluğuna müracaatla kayıtları .. 

- Kim o ? Diye seslenir. Ce- nı yaptırmalarL 
vap almayınca sualini tekrar 
eder. Yine cevap yok. Bu se
fer aşağı iner ve kapıyı açar, 
fakat hiç kimseyi bulamaz. 

Sadece basamakların üzerinde 
artık tesiri kalmamış bir bom
ba parçasr görür. 

İşin aslı şudur. Burada pat
lıyan bir bombanın bir parçası 
garip bir tesadüf eseri olarak 
tam Mis Moor'un çanının de
mirine isabet etmiş ve kapıyı 
çalmıştır. ~ 

* Beyoğlu Halkevindem 
Perşembe günü saat 17,30 da Tepe .. 

başmdaki binada Avukat Hüseyin Sa· 
dettin Arel tarafından "Türk Musiki 
Tarihi,, mevzuunda bir konferans ve• 
ril~cektir. Herkes gelebilir. 

S. RUSYADA: 

Moskova, 3 (A.A.) - "Pravda'' 
gazetesinin verd iği bir habere göre, 
M iskova ile Stokholm arasında doğ 

rudan do!lruya telılz t elgraf muha• 
beresi tesis ed i~iştir. 
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Moda Deniz 
Klübünde ll<ilil< 

Neden Cıktı! 
YAZAN:---..._ 

Zeki Rıza Sporel 1 

- 3 - oyun oynatmaya ve arka arkaya 

Bugün bu mevzuda yazmak bakara geceleri tertip etmeye 
istediğim son kısım, "Mo- başladılar. Büyük oyunlar, bü

da Deniz kulübü., tarihinin en yük zararlan mucip oldu. Bu 
acıklı safhasıdır: Bu acıklı safha, keyfiyet umumi hoşnutsuiluğu 
" Moda Deniz Kulübü,, nün 1939 davet etti. Kulübün bir kumar 
da yaptığı normal senelik kon- müessesesi olmasına taraftar ol
grede başlamıştır. mayanlar yava~ yavaş Kulübe 

karşı lakayıt kalmaya başladılar. 
Senelik içtimaın yapılacağı Hatta bu hal derhal. gazetelerin 

gün, kulüp binasında göze çar- de şiddetli neşriyatına vesile ol
pan hiç bir fevkaladelik yoktu. du. Bu neşriyat semeresini ver
Azalar, muayyen saatte içtima di ve Kulüpte bakara oynanmaz 
salonunda mutat yerlerini aldı- oldu. 

- TAN 

Dünvasında ) 

Medy Lamar, Hususi Bir 
Modelde 11 Mavi Köşe •• 
Adlı Bi·r Villa Yaptırıyor K 
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Muhsin Ertuğrul 
Bugünden İtibaren 

2 nci Hafta! 

M 1 L L i ve 
ALEMDAR'da 

'• Gösterllmeğe başlanmıştır. •' 

p=EPE~~~!=·~~~~:~~i~~iN.öA: .. 
1 EMfLlA GALO'M't 
! KOMEDİ KISMINDA 
: Gündüz 14 te ÇOCUK OYUNU 

J : Akşam saat 20,30 da 
! KİRALIK ODALAR ..........................................•..... 

ve 
~ 

TYRONE PO\VER 8 
in görülmemiş şaşaalı uhnelerle LJ 
dünyanın gözlerini kamaşurdıklar· 

G 
o 
N 

5 - 2 - 941 

8,00 Program 
8,03 Haber!u 
8,18 Müzik (Pi.) 
3,45 Yemekl:stesi 

* 12,30 Program 
12,33 Şarkılar 
12.50 Haberlc.-t 
13,05 Türküler 
13,20 Orkestra 

* 

18,45 Çocak s•· 
ati. t 

19,15 Çocuk JJ 
ziği. 

19,30 Haberler 
ı9,45 İncesa• 
20,15 Radyo t 

gazet:S 
21,10 Konuınıs re 
21,25 Şarkılar d t 
21,45 Riyasetic~ der K 

A 
4 ıs.oo Prog'"Rm 

18,03 Cazband 
18.30 Konuşma 

hur balld lar 
22Jii Rab.erle~ da 
22,~~?S ?dU" li}l 

ugı. de]t 
23,25 Ka~,,,.Ji diri 
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A 
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Altında ... 
Aynca: 

Sihirli Kadın 

Dorothy Lamour'un 

AŞK 
FIRTINASI 

~-----' 

ÖLÜM 

Eski Samsun 'l'üccarlarınd < 

Izmir T.cnret Lisesi Müdürü~ 
il Anadolu Kontuarı Müd 
ziya ve Ankara Elektrik ~t. 
Işleri Muhasebecisi Ferih Esıll 
babaları, Tüccardan Süleyı:ll 
lşmen, Lami Ataman ve 'jVI 
Lutfi Erginler'in kayın pederl 
Dilber Mehmet Esin vefat et 
tir. Cenazesi bugün saat 14 
Osmanbey, Matbaacı Osman 
sokağında kain Rauflar ap 
manından kaldırılarak aile it 
ristanına defnedilecektir. 

,-ôuPn EftA, 
l Sinemasında J J 

1 m BALALAYKA• 
Bu Hafta 

lar. Ve biz, o toplantının evvel- Binlerce lira fedakarlıkla te
kilere benzemiyeceğini ancak, el- min edilen yelkenliler, motörler. 
lerimize bir listenin dağıtılma- kotralar ihmal edildi. Müteaddit 
sından sonra anlıyabildik. Ekse- şikayetlere rağmen bunlar ba
riyet bu listeyi büyük bir hay- kımsızlıktan berbat bir hale so
retle karşılamıştı: Çünkü o ~ün kuldu. İşte bu gibi idaresizlikler 
intihap edilecek olan yeni heye- Kulübü spor ve ayni zamanda te
ti idareye alınması istenilen ze- miz bir içtimai müessese olarak 
vatın isimlerini muhtevi bulunan muhafaza etmek isteyenleri ren
bu listede, bir takım muhterem cide etmiş ve bunların mühim bir 
zevatın yanında kulüp işlerile ve kısmı Kulüple alakalarını kes 
bilhassa deniz sporlarile hiç a- mişlerdir. Halbuki gazetelerin 
lakası olmayan ve hatta hayatla- yakın alakasına Kulüp azalan
nnda bir defa denize girmemiş nın hüsnü niyetle yapacakları 
olan kimselerin isimleri bulunu- tenkit ve ikazların inzimamı, gü
yordu. zel maksatlarla kurulmuş olan 
Bundan da diğer spor kulüpleri- Kulübün yaşamasını ve memle
nin yıkılışını hazırlayan ikiliğin, ket için faydalı olmasını temin 
Oeniz kulübüne de girdiği anlaşı- edebilirdi 

, ______________________ ,, SUMER 
Sinemasında 

lıyordu. _._ ... · ~ + 
Acaba, lbu yeni listeyi hazırla- Ne ise, olan oldu. Şimdi Mo-

yanlann emelleri ne idi? İdareyi da Deniz Kulübü maalesef 
ele alarak ne yapmak istiyorlar- gazetelerin ve efkarı umumiye
clı? Kulübün tutmuş bulunduğu nin karşısına hoş görünmeyen 
faydalı yola hangi istikanıeti ver bir manzara ile çıkmış ibulunu-
mek niyetindeydiler? yor. Halbuki, Kulüp, entrika ile, 

+ ' politika ile, kat'iyyen alakadar 

Bu resimde Hedy Lamar'ı, modeli11i kendisinin 
çizdiği bir ev kıyafetile gi.iriiyoruz 

Güzel ve meşhur sinema 1 Artist, her on beş günde bir 
yıldızı Hedy Lamar, 1 çocuklarını ziyaret edecek onlara 

Hollywood'da yıldızların sayfiye hediyeler, oyuncaklar, şekerler 
yeri olan Breverly'de gayet • goturecektir. üstelik te her sc
hususi bir model üzerine bir ı ferinde onlara ufak bir manzume 
villn yaptırmaktadır. Soylen- veyahut şarkı sôylıyecektir. 

* * 
diğine gore, bu villa şimdiye ka
dar Hollywood'da yapılan vil
laların hiçbirine benzememekte- Kowboy'un Ölümü: 
dir. - -- - -

BlT AKŞAM 

MELEK 
Sinemasında 

BEN i 

En zevkli sahnelerle dolu 
Hissi heyecanlı ve 
meraklı bir film 

HATIRLA 
Baş Rollerde 3 Büyük Yıldız 

ROBERT TAYLOR 

LEW AYRES GREER GARSON 

ve 

BiNG CROSBY 
tarafından yaratılan 

KÜÇÜK 
MELEK~ 

Zihinler bu suallerin cevap- olmaması }azım gelen içtimai bir 
larıru ibulmıya çabalar- müessesedir. Oralarda, -hangi 

ken, kongre açıldı. Hararetli mü- millete, hangi dine mensup olur
nakaşalardan sonra intihabata sa olsun- içtimai hüvviyetinin 
geçildi. Neticede daitliılan liste dürüstlüğünü isbat edebilen ve 
çok az ~Y alarak intihabı kay- deniz hareketlerini seven herkes 
betti. Eski idare hey:eti küçük bir girebilir, ve girmelidir. 

Genç artist, köşküne cc Mavi Kowboy filmleri çevirmekle 
köşe» adını vermıştir. Hedy, meşhur Tom Miks bundan 

Ayrıca: En son gelen FOX dünya havadisleri tı; 
Yerlerin erkenden aldırılması rica olunur. Tel: 40868 ' görüp dinleyiniz 

tadilat ve büyük ibir ekseriyetle Kulüplerimize girmemesi la
tekrar intihap edildi. Hadise bu- zım gelen şey, oralarda. yıkıcı 
kadarla kalmış olsaydı, bunu he- bir ikilik çıkaran ihtiraslardır. 
vesli bazı kimselerin kulüp ida- Kulüpleri yaşatabilmek için 
resine geçmek istemelerinin bir bence yapılacak şey şu olmalı
tezahürü olarak telakki etmek dır: 

köşkün içinin dekorasyonunu birkaç ay evvel ölmüştü. Bıı na
kendisi seçmiş, biıtun odaların sıl oldu? ~-~Mımll ... !l!mB ........................ , ________ ~---::-c=---o~ 
döşenmesiyle ayrı ayrı meşgul 60 yaşında olduğu halde nta 
olmuştur. binmekte mahir olan 'l'om .i.\liks 

Bu t-esimde Hedy Lamar'r yine bir ! ibn1n provasında bulunm ak 
modelini kendisinin çizdiği ve üzere otomobille sahne mahalli- , 
kendi diktiği bir av bijaması ve ne giderken otomobili bir hcn
üzerine giydiği geniş ve uzun değe yuvarlanmıştır. 

, .. BUGÜN Yalnız en büyük ve en müstesna Şaheserleri takdim ile 
Saym müıterilerin rafbetlerine mazhar olan İstanbul'un 

en bilyük 2 sinemasında l\Iatinelcrden \fatinelerden itibım»ı 

mümkün olurdu. Fakat emelle- ı - Kulüp, azalannın rey ve 
rine kavuşamıyan ibu arkadaşlar, müzaheretile idare edilmelidir. 
uğraşmaktan vaz geçmediler. Bi- 2 - İdare heyetini deruhte e
lakis bu isi bir izzeıti nefis, bir decek olanlar, çalışkan, deniz 
prestij ve bir prensip davası ha- sporlarını seven ve işten anla
linde benimsediler. yan kimselerden olmalı. umumi 

kollu bir blüz ile görüyoru.7. Uzerınde birçok kıymctlı mü- il 
ı l F E R A H _!1

1 
çENB-ERLİTAŞ 

i \ Sinemada. Tel: 21359 j Sinemasında. Tel: 22513 cevherat ile 6,000 dolarlık par=ı * * yani takriben 1200 lıra bulmuş- ! 
Y iiksek Bir Karar: tardır. At üzerinde o kadaı: biı- l~~~~-~~---~-~~~ ........ ~~~j 

Muhitt~ emsali g-örülmemi, Fevkalade Gala Programı: 3 Film birden 
Kulüp idaresini ele almak için heyetin serbest reyile intihap e

yüksek makamları tacize başladı- dilmelidir. 
lar ve büyük bir hüsnü niyetle 3 - Kulüp nizamnamesini 
çalışmakta bulunan arkadaşları harfiyen ve büyük bir dikkat ve 
aleyhinde tahrikiıta giriştiler. itina ile tatbik etmeleri, bilhas-

Amerıkan sannes.uin Sar~ yiık meharetler yapan bu kow
boy'un boyle hiç yoktan bir oio

Bernard'ı olan ve birçok mobil kazasında ôlmesı herke<;in 1. GÖNÜLLÜ KAHRAMAN 
filmlerde baş rolü oynıyan Helen 
Heys, bütun halkın takdirini ka- canını sıkmıştır. GARY COOPER - RAY MİLLAND - ROBERT PİESTON 

Yaratılan bir devir,,, Ya!ianılan bir tarih,,, {)'!keler aşan bir zafer,,, 
Bu vaziyet tertemiz emellerle, sa Kulübün denizcilik kısmını in

tam bir feragat ve gayretle çalı- kişaf ettirmeye gayret etmelidir. 
şan arkadaşlarda derin bir tees- 4 - Kulüp azası, Kulübü ken
sür uyandırdı. Ve o arkadşlar, di evleri gibi telakki etmeli, ve 
Kulüpte ikilik doğuran entrika- verdikeleri taahhüdat ve alakala
larla uğraşmaya, çekilmeyi mü- rile yaşayabileceğini düşünerek 
reccah bularak stifa ettiler. .5[ördükleri bütün kusurlan ser-

zanan yeni bir karar vertniştir. Tom Miks Kowboy 0!arak 
O, Ingiltercdcn Amerikaya hic- şöhret bulduğu halde kendisi as
ret eden 6500 Ingıliz yavrusunu lında bir şehirde doğmuştur. i8 
eğlendirmeğe, harp nihayetine yaşında iken Amerika Ue Mcksi
kadar onları daima şenlendirme- ka arasında cereyan eden harbe 
ğe, adeta eğlenceleri hususunda iştırak etmiştir. Kowboyluğa 26 1 
onların bir nevi hamisi olmağa yaşında başlamıştır. 

Tu• • RKÇ E Sinema tarihinin sönmiyecek bir güneşi •.. Kahramanlığm en şanlı bir destanı, Yakıe' 
güne5lerin kavurduğu c;ölllerde :fı!jkıran bir hayat." 

2 • MASKELER AŞAGI <Buk Jonesl 
Büyük Kovboy artiıtin Amerikada ilk çevirdiği büytik macera ve Gangster sinema romanı" 

Londra Bombardımanı - Amerikanın İngil- • • ç f! 
Fakat .idareyi bu suretle elle- bestçe tenkit edebilmelidir. karar vermiştir. Maamafih küçüklüğündenberi 

Helen Heys, aslında Ingilizdir. hep onun Kowboyluğa istidadı 
Ve Amerikada doğup büyümiiş vardı. Daima küçük kız knrdc~i
olmasına rağmen ceddinin mcm- ni bir kapının önüne dikl!J on3 
leketi olan Ingiltereye karşı sem- nişan almağa çalışırmış. fakat 

3 • PARAMUNT tereye v~rd!ii harp gemilerinin. B~yrak TURK liiı 
merasımı ve en son harp havadıslerı. 

LÜTFEN DİKKAT: Senenin en büyük Filmleri sinemalarımızda: 
Gelecek Program: HALİME BEYAZ ESİRE (Türkçe) Pek yakında: İlk Aşkı (Dcanna Durbin) 

rine alanlar Kulübe esas pren- Bütün dünya kulüpleri için ar
sip. ve gay~lerine uYnıayan bir 

1 

tık m~tearife ~al~de bulunan 
istikamet verdiler. bu basıt :h.akikatlerı burada tek-

Kolay bir varidat temin mak- rara mecbur olduğumdan dolayı 
sadile Kulüpte sabahlara kadar müteessirim. patisi devam etmiştir. ailesi mfıni olurmuş. 

, _______ Londra Kalesi (Borise Karlof), Sarışın Seytan (Marlen Dietrich) ••••••r//l'f~ 

ı - Her şeyi evvelceden hazırlamış gibi konuşu
yorsunuz. Bu projenizin benim hoşuma gitmive. 
bileceğini nazarıdikkate almadınız mı? 

Genç kadın tereddütsüz cevap verdi: 
- Hayır, sizden müsaade almağa mecbur deği-

lim. . ... 
- Mecbur olmıyabilirsiniz ... Maamafih, fikrim. 

ce ... bu seyahatinizden maksat nedir? 
- Mithatla işler hakkında görüşmek istiyorum. 

Babamın son günlerde çok üzüldüğünü anladığım 
için onu yormak istemiyorum. Esasen bu seyaha
timden onu haberdar etmemeği de münasip görü
yorum. Bir hafta, on gün için Pendiğe gideceğimi 
kendisine söyliyeceğim. 

- Mit.'.ata, benim Kurdoğlunun arkasında giz. 
Iendiğimi söylemek niyetinde misiniz? 

-Hayır, sizin isminizi söyliyecek değilim ama 
ona "Kurdoğlu,, ya karşı durmak için bazı S'>"ler 
teklif edeceğim. 

- Bu gibi şeylere sizin aklınız erer mi? 
- Hayır, esasen ben işin teferrüatile uğraşacak 

değilim; ona sadece. mücadeleye devam etmesi 
için babamdan habersizce sermaye vereceğim. 

- Demek benim aleyhime cephe alıyorsunuz? 
- · Fena ve çirkin bir projede muvaffak olmama-

nız için çalışacağım. 
- Beni teskin etmek için bir çarei hal değil 

bu ... 
- Ben siztn projeleriniz ve düşüncelerinizle 

alakadar olacak değilim; yalnız babamın §erefini 
korumak için elimden gelen yardımda buluna. 
l'.ağım. 

- Vereceğiniz sermaye miktarı nedir 
- Onu sadece alakadarlara söyliyebilirim. 
-Bana söylemek istemiyor musunuz? 
Şermin kat'i bir sesle: 

Nakleden: Muau.c~ Tahsın .Ucrknnu. 

- Hayır! dedi. 
Nejad itiraz etmeden birkaç dakika sustu, son

ra tekrar sordu: 
- Giresuna son zamanlarda gittiniz mi? 
- Hayır, beş sene evvel bir defa gitmiştim. O 

zaman Mithat bana fabrikayı gezdirmişti. O va
kittenberi birçok ıslahat yapmışlardır. 

- Demek yeniden birçok atölyeleri gezcc:ek-
siniz. 

- Tabii ..• 
- Bütün gününüzü Mithatla mı geçireceksiniz? 
- Seyııhatimden maksat budur. 
Nejad bir an tereddütten sonra sordu: 
- Sizin bu seyahati yalnız yapmanıza, benim 

refakat etmediğime hayret etmiyecek mi? 
- Hayır, sizin çok meşgul olduğunuzu bilir. 

Genç adam ko)'.u gözlerile kartSının gözlerini .. 
delmek istiyormuş gibi ona baktı: 

- Ya, faraza, size refakat etmek istersem?! 
-Bunun için bir sebep yoktur. Maamafih, siz 

isteseniz de buna ben razı olamam. 
- Niçin 

- Çünltü fabrikadaki amelelerden biri sizi ta-

nıy~bilir. Hatta Mithatın bile, bütün değişiklikle
re rağmen, ilk nazarda sizi hatırlıyacağına ~minim. 

-Bu bence şayanı ehemmiyet değildir. 
Bu sözler ve bilhassa kocasının ısrarlı bakışları 

Scrmine dokunmuştu. Sesinde hafü bir tereddütle 

ve başını biraz çevirip onun gözlerinden kaçarak 
cevap verdi: 

- Öylç de olsa, sizin hP.raber 2elmenizi iste
miyorum. 

- Niçin? İzah ediniz! 
- Bir müddet için bur.adan uzaklaşmak. deği-

şilt bir muhitte yaşamak istiyorum. 
- Yani beni görmek istemiyorsunuz? 
- Muhit değiştirmek arzusundayım. 
- Yani beni görmemek ... 
Şermin asabiyetle bağırdı: 
- Evet. .. Her ikisi... 

ArnlarnJa derin bir sükut oldu. Nihayet Ne
jatl tekrar sandalyesine oturarak: 

- Pek illa, gidiniz ... dedi. 
Ve önündeki mektubu Şerminin önüne fırlat

t1. Genç kadııı bunlara ehemmiyet vermeden san
dalycsıne oturmuş, çayını içmeğe başlamıştı. Ko
casının başka bir şey söylemiyeceğini zannediyor
du; halbuki ikı saniye p.eçmeden o yine söze b-.ş
ladı. 

- Ne zaman yola çıkacaksınız? 
- Yarın sabah vapur var. Bugün Midhata tel-

graf çekerek bana otelde bir oda tutmasını söy
liy•:!ceğim. 

- Oraya muvasalatmızı bana bildirecek misi
niz:' 

- Tabii .. 
- O halde, Giresunu iyi bildiğim için size 

ı:aı tavsivede bulunacağım: Yeni otele inmeyiniz, 

"Giresun Palas" çok daha rahattı~. . .. 1 
Bn sözleri müteakıp peçetesını sofranın uzc

rıne atıp yerinden kalktı ve bir şey demeden dışa
rrya çıktı. Şermin kocasını o ~un akşama kadar 
görmedi ancak gece, on bir vakitleri yatmağa çı
kacağı sırada onunla korıdor~a ~ar~ılaştı. 

- Hazırlığınız ikmal edıldı mı? 
- Evet... 
Ncjadın yüzü yorgun, gözeri soluktu. 
- Vapur kaçta kalkıyormuş? 
- Sabah saat onda. 
- Pek ala, Allah rahatlık versin Şermin. 
Şermin de biraz kısılan bir sesle: 
- Alla rahatlık versin dıyerek odasına çıktı. 
Ertesi sabah evden çıkacağı sırada Nejadın 

kendisıne vapura kadar refakat etmek için haz,r
landığını haVl"etle gördü. 

- Rah~tsız olmayınız Nejad. 
- Eğer ccınım rahatsız olmak isteyorsa bun· 

dan beni kimse menedemez. 
Genç adamın o kadar abus bir yüzü ve sert bir 

sesi \'ardı ki Şermin de bila ihtiyar sinirlen<li: 
- Kararınızdan kimsenin sizi döndüremıyec. 

ğini herkesten iyi biliyorum. 
- Bir tek defa hi:>lerimin irademe galip gel

rr.e!\ıne ramak kalmıştı. İkinci bir defa artık faka 
basmam. 

Beraber otomobile bindikleri halde arnların
da bir tek söz teati edilmedi. Vapura gelince Ne~ad 
karısına hususi bir kamara bileti nltı, :nasanın 
üzerine birçok gazeteler, mecmualar koydu ve va
purun hareket saatine kadar orada kaldı. Son 
kampana çalınca, şapkasını çıkarıp kansına yak
laştı, onu hafifçe yanağından öperek ku1ağıı1a 
şu sözleri fısıldadı: 

- Karısını çok seven bir kocanın onu böy
lece öpmesi tabii değil mi? 

Ve arkasına bakmadan koşa koşa merdivE>n
lerden atlıyarak gözden kayboldu. 

Şermin nazarlariyle onu takip etmek ıstC'di 
amma gözleri o kadar yaşlı idi ki bir şey görme
sine imkan yoktu. 

(Arkası Var) 
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t ını. ·~.f---t"'" 1. 1. 
~·ıııı ı ~ 
Soldan sağa: 1 - Bir ~:ı 

bir vilayet - bir zamir. 2 _.,, 
randa bir vilayet. 3 - F . 
4 - Afrikada bir göl - ıngıı 
rede bir havza. 5 - Berab 
and, pakt. 6 - Sakin - dört l 
nı su. 7 - Zercden - belli. S 
Sız - ışık - uzaklık bildirir. 9 
Acı değil. 

Yukarıdan aşağı: 1 - Bi~ 
mir - içirmekten fail. 2 - J: • 

da, incizap. 3 - Meşhur bir 
neral. 4 - Fasıla - kurmak, . 
mak. 5 - Bir içki - bir çıJ 
6 - Isyan eden - harflerin 
leri değişir: pek iyi. 7 - ASJ:, 
meşhur bir liman. 8 - V'' 
yetlere her ay verilen muk~ 
para. 9 - Bir zamir - iğfal~ 
nan. 

Evvelki bulmaca - SoldB11 
ğa: 1 - Hak - has. 2 - A'''ı 
M~se. 3 - Sasaniler. 4 - fJ~ 
kat. 5 - Veciz. 6 - Kers 
7 - Mütekamil. 8 - Er - .. 
9 - Çek - stop. 
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Mebusan Meclisinde Günler Geçerken: Afrika:" ~:~~ı 1 Egede rs~ı~~~~.ı 1 Paric M==~~:.::,ı 
Ye kollarının düşman ara- ~şan bir .~0!'1n ~ürüs~d~n 42 miz beyanatına bakılırsa. donan
ıçınde 100 kilometre kadar ayv~ı çıgnıyere geçmış ır. .. manın Almanyaya terki bahis Yardım Planının 

Müzakeresi 
Tamamlandı 

Tsvetkovitch 
Hükumetinin 
Üçüncü Yllı 

11 Fermene .. ve "Fermeneciler .. 
leyerek yerleştiklerı bildiri!- Man~adan g:len ha}>erler~ g.o- mevzuu olmamak lazımdır. 

~tedir re, Gedız nehrı de yukselınıştır. "L · d 
· Vilayet dahilindeki diğer bütün · ıon ra yosu da yeni parti-

E •t ed den bahsederken bu partiyi ku-r& r e vaziyet çay ve nehirler taşmıştır. Bur- ranlarla partinin ileri nelenlerin-
taJıu. 4 lanın Seyidali mahallesi 24 sa- ,., 

-11 B e, (A. A.) - Agordat attenberi sular altındadır. Bir ev den hemen hep!\inin ve basında 
~ntu'nun işgali ile İtal- yıkılmış. Bir çocuk enkaz altın· bulunanların ötedenberi Petain 
ıı_tları Erıtre'dekı ılk müdafaa da kalarak ölmüştür. alevhtan olduklannı sövlemek
a_; yarılmış bulunmaktadır. Civa:dan yardım ekipleri gön- tedir. Esasen şimdi. Fransada i-
~entuda İtalyan garnizonunun derilmiştir. Bu ekiplerdenbıri ki radyo arasında bir mücadPle 
~ cudu 7000 kişi kadar vardı. Burla yolu ovasındakı suyım vardır. Parti radyosu. daima Vi
~,!kanlar karanlıktan istifade e- iki metre irtifaında oldugunu go- chy'yi tenkit etmekte. T,ion rad-
ı.-:~~ kaçmaya muvaffak olmuş- vosu rl v· h ' . .. af ~ rerek gni dönmüştür. .a ıc Y yı mud aa et-
dtıi k. Dağlardaki keçi yolların- Sular Alaşehir - Mamc.ıa şosPsi- mektedir. 
tbı 64 açan İtalyanlar şimdi şeh- ni de müteaddit noktalardan tah- "Alman matbuatı. Fransanın 

W. Willkie Serbest 
lrlanda 

ile de 
Başvekili 

Görüştü 

Bnudan iki yıl evvel Şubat 
ayının dördünde Stoyadinoviç 
hükumetinin sukutundan sonra, 
Yugoslavya Kral Naibi Prens 
Pol, Yugoslavya siyasilerl arasın 
da iktidar ve meziyetlerile tanın
miş olan Tsevetkovitch'i iş başı
na getirmişti. Tsevetkovitch hü
kumeti bugün üçüncü teşekkül 
yılına giriyor. 

Şimdiki Yugoslavya hükumeti 
reisi, Avrupa muharebesinin pek 
buhranlı bir anında iktidar ma
kamına gelmişti. Fakat Yugoslav 
yanın dahili veziyeti de bir çok 
endişeler uyandırmaktaydı. Bu 
yüzden hükumet, harici tehlike
lere karşı kat'i bir hattı hareket 
ittihaz edebilecek bir vaziyette 
değildi. Sırplarla Hırvatlar ara
sındaki ihtilaflar, hiı.d bir devre· 
ye girnüşti. 

(Başı 1 iacideJ 
İşte, hazırlanacak olan yeni Ansiklopediden bir beklediğimiz 

de budur: "Fermene,, kelimesine bakınca evvela o işçi elbisesinin 
veya çadır eteğinin, A vrupada değil, bizde dikildiği ve kullanıldı
ğı şekilde, mütehassıs kıyafet ressamına ciddi etüde istinaden 
yaptınlınış bir resmint bulmak; sonra kelimenin hangi Jhandan 
geldiğini ve memleketimizde hangi asırda, ne gibi münasebetlerle 
istimale başlandığını öğrenmek: ayrıca tstanbulda Fermeneciler 
ismiyle bir sokak olduğunu, \•aktiyle burada fermene diken ter
zilerin mekan tuttuğunu, bilihare yerlerini demircilik alat ve 
edevatı satanlara bıraktıklarını da okumak. "Adam sen de. i fer
meneciye kalsın!,, demeyiniz. Zira böyle sa\•saklayıcı, ihmale sev
kedici sözler diline sahip olmak istiyen bir azimli milletin ağzına 
bilhassa kafasına hiç yakışmaz! ' 

deki kilometre cenubu şarkisin rip etmiştir. ic ic:lerine karısmıv.ıı<'a~m sövle-
~le .şose üzerinde ricat halinde- lzm:rden Afyona gitmPkte olan rneğe dı:-vam etmekle bf'raber 

b_r. tren de Manisada kalmıştır. Fransada veni kurulan parti me-
~~beşistandaki askeri vaziyet c:elPsinP de ·· t 1 d Tur,rutlunun Akc.apmnr cav. ı su un arıt". a yer ver-da alınan haberlere ıtöre, , mrktedir. 

Ankara Radyo Gazcte5i, Ame
rikanın Ingiltereye yardımı me
selesi etrafında şu haberi ver
miştir: 

Yan! h d ttan 130 kil da yapılan setleri yıkarait Yeni-
~ ı ar u u omet- köy üzerinden bir meı::r.ı ;ışmış Alman m.ııtbuatı, bu partinin 
ile ~ride ve Gondar istikametin- l"ransavı Almanvava vaklastır-
!~rara devam etmektedirler. oradan Urfalıyı tehdide başlamış- mak arzusunda olduaunu tf'harii7 

11\.wrki İtalyan Afrikasında düş- tır. 0 ttirmekte ve hu itih;ırla kPncii
~ 300 kilometre genişliğinde Gedizin geçen sey\ap dcrccc>- lerinin dP onJ;ırhı heraber olduk
•L c~e üzerinde ricat etmekte- sinde yükselmesinden endhe e- ıarını sövlPmektedir. 
"il'. İtalyan Somalıs' ı'nde lnnı"lı'z dilmek:f'dir. H~men bütün Mani-,., "Son dakikada ,2elen. fak;ıt he-

'ye kolları düşman toprağın- sa vilayeti sular altıni:ıdır. Kum- '1iiz tPPVVÜt et.mPven bir h;ıhprp 
Rittikçe daha derinlere nüfuz çayı, Beyoba köyünü basmıştır. c:röre. Laval • Dı:ırlan arasındaki 
eye muvaffak olmaktadır. Tan ova ve seiezya ovainrım ta- nıü7akereler hif:mic; ve Laval 

~İn.gilizler cimdiye kadar Erit- mamen sular kaplamıştır. l) 1 .1 'h. l'kt v· h , h 
........ Akhisar ile Manisa arasrndaki nr an 1 e ır 1 e ıc v ve a-

10 bin mil murabbaı arazi '"ekı:-+ "•.,....;.-.; .. 
etmişlerdir. Kongoda bulu- münakale de kesilmiştir. Bir oto- Muhtelif ihtimal.Zer 

Belçika müstemlekeler nazı- büs y~lda giderlten sular1a mııh-
8elçika kongosu kıtalarının sur bir halde kalmıştıı-. Yoku
~e hareket etmiş olduğunu lann. kurtarılması için bu ekip 
;"Clelırıniştir. Bu kıtalar pek ya- gönderilmiştir. 
...,:;a İngiliz kuvvetlerinin ya- ----------
~harp edecektir. Tass'ın Tekzibi 

Reami tebliğler (Başı ı incide) 
-.ıyada bir mahal, 4 (A. A.)- ma aktedilmiş olduğunu ve bir 

u karargah.ının 242 numaralı Türk komisyonunun bununla 
·: alakadar olarak silah almak üze-

~Unali Afrikada her iki taraf re Moskovaya gitmekte bulun
arelerinin fevkalade faaliyet duğunu iddia eden bir haber yay
ınüşabede edilmiştir. Şark maktadır. 
esinde kıtaatımız, Agordat ııTasıı Ajansı, Sovyetler Birli-

!Sarentunun şarkında yeni bir ğiyle Türkiye arasında yukarı~a
ifgaI etmişlerdir. Bu hat ü- ki mahiyette gizli veya açık hıç-

e müsell8h tanklann ve İn bir anlaşma aktedilmediğini, ay
lerle Hintlilerden mürekkep ni zamanda böyle bir anlaşma ak
ınüfrezenin bir taarruzu tar- dinin mutasavver olmadığını, hiç
. iştir. Bunlar yanm çark bir Türk komisyonunun silah sa-

aya mecbur olmuşlar ve es- tın almak için Moskovada bulun
ve esirler bırakmışlardır. madığını ve yabancı matbuatın 

up cephesinde Doubat'lardan bu haberinin umumiyet itiba
kkep müfrezelerimiz, düş- riyle tamamiyle uydurma oldu
kıtaatına hücum ederek bu ğunu beyana mezundur. 
tı ricate mecbur etmiş ve a- "° 

ıayiata uğratmıştır. Mareıal Voroıilof 
ayyarelerimizin yapılan mu-
ebelerde büyük yardımı görül Lenin Nicanı ile 

ür. Düşman, Eritrenin bazı s 
ı .. IDk+ .. lan ile Mogadiscio üzerine Taltı•f Edı•ıd•ı 

lar yapmıştır. Bazı hasarat 
~ Yerli halk arasında telefat 

a gelmiştir. Bir İngiliz tay- Moskava, 4 {A.A.) -- "Tass" 
'resi düşmüştür. İki tayyare- Sovyet~er birliği yükst?K Sovyet 

, üslerine avdet etmemiştir. meclisinin riyaset divanı, bolş<'-
Geçen gece Kızıldenizde ceve- vik partisinin ve Sovyct devlctı

yapmakta olan torpitoları- nin kuruluşunda ve kızılorJu
• kruvazörlerin ve torpito nun ıslahı ve kuvvetlendirilmesi 
riplerinin refakat etmekte sahalarında geçen mühim hızmet-

Ulu bir kafileye rast gelmiş- !erinden dolayı Mareşaı Kliment 
Cüzütamlanmız, şiddetle ta- Efremoviç Voroşilof'un 60 ıncı 
ıa geçmişler, cem'an dokuz yıJdömimti mtinasebetiyıe kendı· 
il atmışlardır. Bu torpillerin sine Lenin nişanının tevcihıni ve 

lSi g~ilere isabet etmiştir. kızılordu genel kurmay akademi
tamlanmız, düşmanın şid- sine Voroşilof Akademisi ismi-

. mukabelesine rağmen işin nin verilmesini kararla~urmıştır 
en çıkmaya ve hareket üsle- Sovyetler birliği halk komı.serleri 
dönmeye muvaffak olmuş- konseyi de Frounze hup akade-

ır. misiyle Kızlordunun mekanik ve 
Hava muharebeleri motörcülük akademisin•n, Cer-

~e, 4 (A. A.) _ Hava ka- jinski 1opçu akademisin:n ve Kh-
-~ .... ·. ··-m tebliği: t~iliz bomba rouşçev sanayi enstitüsunde çalı

a.,, tayyareleri bütün cepheler şan 50 talebesine Voroşilof namı· 
düımanın muvasala yollarına na izafeten tahsisat veci'.nıesıne 

"Laval - Darlan müzakerele
rinden c1kacak nPtirP hakkında 
c:u miitalea viirütülebilir: 

"M.ııresal PPtain. evvelce mil
li birlik kurulsun dive Laval i
le an1a~ava ra7.l olmııcttu. "'RPlki 
ııyni düsünce ile siııırli tPkrar 
T .avali kı:ıbineve ;ı lahilir. Fak~t 
Fransız donanmasile üslPrini Al
nıanyaya terketmesi pek şüphe· 
lidir. 

"Petain, Alman teklifierini 
reddederse ne olacaktır 

"1 - Almanva, tekmil Fran
savı i~al edecektir. 

·"Fakat Hür Fransız a1ansı. bu
na kat'ivven ihtimal vPrmemek
tedir. Cünkü. bu aians Maresalin 
elindeki vesaitle deniz ve müs
temleke harbine kolavca baslıya
bilecek vaziyette oldujtuna kani
dir. Ve yine bu aiansa J?Öre. b".l 
düşünce ile Hitler bu derece ileri 
ıVtmiyecektir. 

"2 - Almanvamn Fransaya 
karşı girişti~i bu sjyasi tarruz, 
tamamile bir şasırtma hareketi
dir. Almanva, istila tesebıbüsü i
cin bütün hazırlığını bitirmiştir. 
Doğrudan doW-uya fnj!iltereve 
veya İrlandaya bir ihraç hareke
tine teşepbüs edilecektir. Fakat 
dünyanın dikkat nazannı Fransa 
üzerine cekmek için bu taarruz
lar yanılmaktadır. Nitekim. dik
kate layik olan bir nokta da. is
tila hareketi hakkında şimdi Al
mP7lann hiç bir şey söyleme
meleri ve tamamen susmaları. 
buna mukabil bu tecıebbüs etra
fında daima !nS?ilizlerin malO
mp+ ,,,..,.,..,plrt,.. nlft"lııılıın,ı ... 

Darlan Vichy'ye döndü 
Berne, 4 (A. A.) - "Stefani .. : 

Paristen bildirildiltine _vöre A
miral Darlan, dün süferadan 
Femand Brinon hazır olduğu hal
de Fransanın umumi siyasetine 
müteallik meseleler hakkında 
Laval ile uzun bir görüşme yap
mıştır. 

* Vichy, 4 (A. A.) - "D. N. B.) 

ıc Yardım Layihası, iki günd<m
beri Mümessiller Meclisinde mü
zakere edilmektedir. Dün (evel
ki gün) bu mecliste verilen bir 
takrir üzerine layihanın m uzake
resinin iki günde ikmal edilmesi 
esası kabul edildiğine göre bu
gün (dün) bu husustaki m~ake
r~ler sona ermiş demektir. La. 
yihanın meclisten 100, 125 rey 
ekseriyetle çıkacağı gelen haber
lerden anlaşılmaktadır. 

«Layihanın Ayandan da çabuk 
çıkması için tedbırler alınmıştır. 
Bu maksatla Willkie de Londra
da~ . Amerikaya. çağırılmıştır. 
Willkıe, tayyare ıle Amerikaya 
hareket etmeden önce, Irlandaya 
gitmiş, Serbest Irlanda Başvekili 
De Valer~. !le konuşmuştur. 

«Bu mulikata fazla ehemmi
y~t vermek y~rinde olur. Çün
ku,, !~landa üzerinde Ingiltere
den zıyade Amerika müessir
dir.11 

Japon tecavüzüne karıı 
Nevyork, 4 (A.A.) - "Tass"· 

"Ne k T' " l(YOr , ımes ı!a7.ctc·sının 
~~llı:ıgton dan aldığı btr habere 
gore, Avusturalya ve Ye.nı Ztlan
da pa~üikte. ihtiyatlar baş gos
terdıgı takdırde müşterekc11 alı
nacak vaziyet hakkında ~irleşık 
Amerıka ile bir anla~may:ı var· 
nuşlardır. Gazete şunları ilave 
e~ek~edir: Bu anlaşma hi~ :il.İP· 
hesız .,aponya Felementt Hindis
taruna tecavüz etitği takdırde 
~irleşik Amerikanın Si ngapur'u 
us olarak kullanması ~ü?urnunda 
dayanmaktadır. Gazeıev~ gore 
hariciye nazın Cordel ·Hun ~e~ 
çenlerde Avusturalya v~ Yeni Zc
anda hükCı.metlerine muraı:a:ıt 
t>d.erck doğu ve cenup Avustural. 
yasında ve şimal Yeni Z•3ianda
sında bulunan petrol r !•>ıdarıyle 
imanarın ve hava Ill.9 y Janarıiıın 
Amerika tarafından <tııH:mılma
sına nıtisaade edilmesinı istemış
tir. 

Geren seneki tayyare 
Wa.cıhington, 4 (A.A.) - ·'He

uter'" lnfiratçı liderlerJeıı ~Nhee
ler bugtin beyanatta bu~uııarak 
şunları söylemiştir: 

"1940 s~nesinde birleşık Ame
rika fabrikaları tarafından teslım 
ediler. tayyarelerin miKtarı ..!884 
olmuştur. Bunlardan l3f:JJ t:ıv
yare Ingiltereye ve iiğer ıneri-ı
leketlcre gönderilmiştir. Ame
rikan ordusuna ve bahrıvesine 
verilen tayyareerin miktarz

0

ancak 
576 yı bulmuştur. 

Wükie Kral tarafından 
kabul edildi 

_._...__ taarruzlarına devam etmiş- karar vermiştir. 
· , Trablusta bomba tayyare- 1 ---o----

dün gece Biııgazide Bırka sviçrede Müdafaa 
meydanına bir akın ya-

yerde dağınık bir halde bu- Teclb·ırler·ı Alın O düşman tayyareleri üzeri- ıy r 

Amiral Darlan bu akşam Paris
ten Vichy'ye dönecek ve gelir 
gelmez Mareşal Petain'le görüşe

~ atmışlardır. Birçok 

cektir. Vichy'nin siyasi mahfille- Londra, 4 (A. A.) - Willkie, 
rinde beyan olunduluna göre. A- lrlanda hükumeti Reisi De \'alera 
miral Darlan'ın Mareşal Petain'e ~le görü~ek ~ze~ dün tayyar~ 
raporunu verdikten sonra Paris- ile Dublın e. gıtmış ve bugun yı
te görüşmüş oldu~u kimselere ne tayyare ile avdet eJerek bu 
Mareşal'in hattı hareketi !hakkın- ak~ .Kral . tar:afından ~abul 

Bern, 4 (A.A.) - "Havas": da mallımat vermek üzere yakın- edilmıştır ... ~illkıe, gazetecılerle 
Isviçre ordusunun başkumandanı da tekrar Parise gitmesi muhte- yaptığı mülikatta De Valera 1lc a büyük yangınlar çık-

·ede ..ı-endifer ist .. .vnnu Ge~~ Guison lsviçr~ de sılalılı meldir görüşmesinde 11Amerika Birleşik 
lf.ı.ü& -J - teyi:&AAuzuıı manası ha.otkmda ga- · + Hükumetlerinin harbe girmeşi 

etlice bombardıman edilmiş zeteciler tarafından rorulan su- Vichy 4 (A. A.) - Milli kon- takdirinde• Serbest Irlanda Dev-
)'ollar üzerinde düşmanın ale, ordunun başlıca vazifesının seyin $~bat sonunda Liyon'da letinin vaziyeti meselec.ııne tt.-mas 

~,...~,_lü bir nakliye kolu tahrip lsviçrE: müdafaa sisteminin esaslı toplanacağı bildirilmektedir. etmemiş olduğunu söylemiştir. 
'----'"~ ..... ~uşt:tün gün avcılanmız mktal&nnda daimi surette nö- Jnglliz gazeteleri.ne göre De Valera da, görüşme esnasın-

l'llyo .. z ate•lerile dü.:rnanı bet beklemek olduğu cevabını Londra 4 (A A.) Müstakil da beynelmilel vaziyetin gözden 
y ..... vermiş ve demiştir ki: '. · . - . geçirildiğini söylemiş, fakat taf. 

................. _ ardır. Slonta ile Tec- "1940 Mayısmdanberi beyne!- Fransız ajansı teblığ edıyor: A- silat vermekten içtinap etmiştir. 
'1'aaında - Buraso barcenin 15 milel hadiseler müdafaa sistemi- miral Darlan'ın "Joumal,ı gazete Halkı . t 
.,._ kadar 8 .. ..ır .. •dadır- yol sinde intişar Eden ve Fransız do- n manevıya ı 
"'"""1: ~~· mizin tatbikatını tamamıyle de- kemd. _.""'"'·- ca ,.ekilmekte olan düş- · · nanmasmın Fransrz hikimiyetı mulı ır " ğiştırm•!'tır. Yeni !Jianlarımız, 

Bu vaziyet dolayısile. Tsvet
kovitch 'in ilk önce ehhemmiyet
le sarıldığı iş, dahili vaziyeti ıs
lah etmek ve Hırvatlarla bir iş
birliğini temin etmek üzere Hır
vat fırkası reisi doktor Maçek'le 
bir anlaşma çaresi bulmaktı. 

Tsvetkovitch'in bu gayret
leri boşa gitmedi ve selefleri.ne 
müyesser olmayan bu muvaffa
kQ·et, onun sebat ve hüsnü niye
ti ıayesinde nihayet elde edilmiş 
o'du. 26 Ağustos 1939 tarihinde 
doktor MaGek'le imzalanan Sırp
Hırvat anlaşması, Yugoslavya
nın siyasi tarihinde mühim bir 
hadise olarak telakki ve tebcil e
dilmeye layıktır. O tarihten iti
baren iki ayni ırka mensup dev
let zümreleri arasında yeni bir 
samimiyet havası esmeye başla
mıştır. Dahili, memleket müna
zaalan içinde boğulup kalan bir 
Yugoslavya, kolay yutulur bir 
lokma olarak bir çok tehlikelere 
maruz kalabilirdi. 

Halbuki Tsevetkovitch hüku
meti etrafında kuvvetli bir birlik 
vücuda getiren şimdiki Yugoslav
ya ise, istikbaline daha büyük 
bir emniyetle bakabilir. Balkan
larda kuvvetli bir sulh unsuru o
lan Sırplarla Hırvatlann arala
rında daiına kardeşçesine yaşa
malan ve harice karşı müttehit 
cephelerini her zaman muhafaza 
etmeleri, Balkan sulbü bakımın
dan da cidden temenni edilecek 
bir gaye teşkil eder. 

Habeşistan 
(Batı 1 incideJ 

imparator, hariçten yardım ve 
vesayaya ihtiyacı olacağını Kra· 
liyet Hüklımetine bildirmiştir. 
Ingiliz Hükumeti, bu hattı hare
ketle mutabık bulunmaktadır. Ve 
şu fikırdedir ki, ekonomik ve si
yasi meseleler üzerinde bu tarzda 
bütün yardımlar ve vesaya sul
hun akdinde beynelmilel bir 
anlaşmaya mevzu teşkil edecek· 
tir. lngiliz Hükıimetı, kendısı
nin Habl'şistanda hiçbir arazi Jh
tırası olmadığını bir kere daha 
teyit eder. Bu anda Habeşısta
nın bazı kısımlarında imparator
luk kuvvetlerinin yaptığı askeri 
harekatın devamı, askeri vesaya 
ve askeri kontrol hakkında mu
vakkat tedbirleri ıcabett.recektır 
Bu tedbirler, imparatorla istişare 
halinde icra olunacak ve vaziyet 
müsaade eder etmez bu tedbir
lere nihayet verilecektir:• 

+ 
Londra, 4 (A A.) - Kral, bu-

gün Churchilli Buckingham Sa
rayında kabul etmiştir. 

Harp masrafları için 
tahaiaat 

Londra, 4 (A. A.) - Harp mas
raflan için kabul edilen yeni 
tahsısat miktarı 600 milyon ln· 
giliz lirasıdır. Bu suretle kabul 
edilmiş olan tahsisat yekunu üç 
milyor 300 milyon Ingiliz lira
sına baliğ olmaktadır. 

Bulgar Ziraat 
Nazırı Çekileli 

Sulh imkanları 
(Başı 1 incide) 

Jlıltereye karşı bır istila teşebbü
sünü tazammun etmiyeceğini 
zannetmeye başlamışlardı.ır. Ba
yan Cormick, "N evyor Herald 
Tribune, . .zazetesinde yazdığı bir 
makalede diyor ki: 

"Hitler, İngiltereyi istila ede
ceğini söylüyor. Fakat onun söz
lerine inartmak lazım gelmez. 
Hitler. Fransanın vaziyetinden 
ve İtalyanın bazı noktalarda da
ha geri çekilmeyeceğinden emin 
olmadan, bütün kuvvetlerinin 
harekete geçirilmesini emredem1 
yeceği gibi, Rusyanın vaziyetı 
süpheli kaldığı müddetçe de, ne 
Akdenizde, ne de İngiliz adala
rına karşı esaslı harekata da gi
rişemPz ... 

HUlerin ütild plilnı 
Londra, 4 {A. A.) - "News 

Chronicle,, gazet~si bugünkü bir 
başmakalesinde Bitlerin istila 
olinlanndan bahsederek şu mü
muharebeler vardır. 

"Bu planlara sıkı bir surette 
ba~h amiller arasında Akdeniz
deki vaziyet ile Orta Şarktaki 
m uharebelerdir. 

Bunlann Hitlerin projelerinde 
hayati bir ehemmiyeti haiz ol
duğu anlasılmaktadır. E~er Hit
lerin İngiltere anavatan toprak
lannda kat'i bir zafer kazanaca
ğına itimadı olsaydı, bugün Ak
deniz mıntakasında cerevan eden 
hadiselerden hiç bir endişe duy
mıyacaktı. Çünkü lnıilterenin a
navatanda mağlubiyetinden son
ra buralarda her şey Hitlerin ar
zulan veçhile ve otomatik bir şe
kilde halledilmiş olacaktır. 

Hitler, denizaltı hücumlarına 
daha ziyade maruz bırakmak 
maksadile İngiliz gemilerini ü
mit burnundan geçirmek ve ya
hut anavatan müdafaa kuvvetle
rini zayıflatmak gayesile İngiliz 
kuvvetlerini bu mıntakada tec
rit etmek istiyebilir. Fakat her 
ne olursa olsun, muhakkak olan 
bir nokta varsa, o da Akdeniz 
harp sahnesinin son zamanlarda 
Hitler için büyük bir ehemmiyet 
kazı:ınmı"= olmasıdır. 

Brest' e yapılan hücum 
Londra, 4 (A.A.) - Brest lima 

nına karşı İngiliz hava kuvvetle
rinin 305 inci hücumu. fena hava 
şartlarına rağmen, Pazartesiyi 
Salıya bağlıyan gece yapılmıştır 
Pilotlar, yalnız hedeflerine var
makla kalmamı~, fakat bombala
rını atmak için müsait fırsatları 
beklemek imkanlannı bulmuşlar 
dır. Hücum, sahil muhafaza ser
vislerine mensup iki bombardı
man teşekkülü tarafından yapıl
mış ve hücumlllnn her ikisi de 
çok muvaffak olmuştur. 

* Londra, 4 (A.A.) - Hava ve 
Dahili Emniyet Nezaretlerinin 
tebliği: 

Bu gece münferit bazı düşman 
tayyareleri tarafından Londra ü
zerine yangın bombalan atılmış
tır. Çıkan yangınlar çabuk sön
dürülmüş ve ciddi hiç bir hasar 
vuku bulmamıştır. 3 Alman tay
yaresi düşürülmüştür. 

* Londra, 4 (A. A.) - Amiral-

t asker ktalarına ayn ayrı adeçe azlığımızı telifi etmek ıçın, altında kalac~~ına dair bulunan Londra, 4 (A. A.) - Liverpol 
1 taarruz yapılmıştır. Düşma· icabında dağlardan azami suret- beyanatı, fngılız ıazeteleri tara- ve Manchester'de görüştüğü yüz
·~ zayiat verdirilmiştir. Bu te istifadeyi istihdaf et.>r.ektP.dır." fından Petain hükumetinin Hit· lerce kişiden bahseden Willkie 

lık Dairesinin Tebliği: Amirallık 
Dairesi, uRelonzaıı ve cLudala
dyıı balıkçı gemilerinin battığını 
bildirmekle müteessütir. 11Lu
daladyı de insanca hiç zayiat 
olmamıştır. Olenlerin yakın 
akrabalarına haber verilmiştir. 

Sofya, 4 CA. A.) - ıD. N. B.ı: Aglık zayiat 
Bulgar Ziraat Nazın Bagrianof 

ilti gün içinde cenubi Afrika Maamafih, generalin fikrince, Js- lerin ~pr .t~lepl~rine m~ka~em;t gazetecilere §Unlan söylemiştir: 
~ft'te kuvvetleri hiç bir kayıp · edecegın. e bır alamet teliı.kkı edıl· «Sormaya geldiırhm sualin ce-
-.lll viçre 'tt'Uvvetlerinin yeni sıstem &· 
~eksizin dı.işmanın altı tay- mucibince tahşit edilmesi hudut- meketdır. vabını buldum. Ingiliz milleti-

ini düşürmüşlerdir. ların m\ıdafaasından vazgeçi!dığı "Tiınes,, in diplomatki muhabi- nin maneviyatı mükemmeldir. 
.. • d demek değildir. rine göre, Paris'e Flandin yeri- Dava karşısında lngiliz adaların-

l.t Malta uzerın e ne Amiral Darlan'ın gönderilmiş daki mılletin birliği gibi bir bir-
alta, 4 (A. A.) - "Tebliğ.,: Dahiliye komiserliği olması. başlıca .müz~ere me~u- iğin dünyada hiçbir millet tara-

---.. ·~ n tayyareleri bugün Malta unun Fransız fılosu ıle Akdenız- fından temin edilemiyeceğini 
e u~u$lardır. Düşmanın ikiye agrıldı deki .limanla~, ~ilh~~ Toulon zannediyorum. In~liz milletinin 

istifa etmiştir. Başvekil Filof, Londra, 4 (~. A.) -. Geçen 
bugün Parlimentoda bu istifa- ay zarfın?a3anı 1 son kam~ndan 
nın kabul edildiğini ve Ziraat 31 son kanuna kadar, lngıltere 
Nezaretini bizzat kendisinin de- veya adalarına yakın yerlerde ya
ruhte eylediğini bildirmiştir. Bag- pılan harek~tta tek . bir ~ngilız 
rianof'un istifası, 1 §Ubattan ev- av tayyaresı kaybedılm•~tır Ay
veldir. nı devrede düşman Ingiltere üze. 

rinde veya İngiliz adalarına ya
kın yerlerde 23 tayyare zayi et· 
miştir. 

Donavan'ın Ba•an 
Seyahati 

(Baıı 1 incide) 

müdafaa davalarında Amerika
nın da kendılerile beraber oldu. 
~unu bildirmiş. ve Almanya lehi. 
ne e,ğılır gıbi göninen terazınin 
dilini doğrultmuştur. Maamafib 
Almanlar ümıtlerini kesmiş de
ğildirler. Bilakis birbirini takip 
den zivaretler, gidip ıtelen he. 

vetler, Sofyada biriken 20 bin ka~ 
dar Alman turisti, ve nihayet 
Bulgar matbuatında vaptınlan 
neşrivat. hep Almanvanın sivas~ 
ten Bul_garistanı fetih için göster~ 
di,ği faaliyetin birer tezahürüdı.ir. 

* * Donavan, Sofyadan sonra 
Belı?rada gitmiş, Yugos· 

lav hükumetine de Amerika 
Cümhurreisinin harp ve harbin 
akıbeti hakkındaki görüşünü an· 
latmıştır. 

Donavan, Bclgradı terkettik~ 
ten sonra Alman taraftan Vreme 
eazetesinde çıkan bir makale 
'likkate şayandir. Vreme diyor 
ki: 

"YuJroslavyanın siyaseti sarih 
ve kat'idir. Biz evvela Balkan· 
tarda sulh istivoruz. Saniyen 
miittefiklermtize ' 'e istiklalimize 
dokunulme!llına müsaade etmi'.ve
reğimizi söylilvoruz. Salisen, 
komsularımızla, bilhassa Alman
va ile iktisadi münasebetlerimi· 
·dn normal şekilde inkişafına ta· 
t"aftar bulunuyoruz.,, 

Alman taraftarı bir gazetenin 
bile bu lisanı kullanması. Yugos
lavvada hakim olan görlis ve dü
c:ünüsün ne oldt1ğunu anlatmava 
1<8.fidir sanırız. 

* * 
Donavan'ın Atinada ve Anka· 

rada gördüğü hüsnü ka~ 
bulü izaha lüzum yoktur. Çün
kü bu iki hükumet te Roosevelt
in noktai nazarına uygun bir si
yaset takip etmektedir. 

Donavan'ın bu ziyaretlerde 
edindiği intibaı bilmiyoruz. Fa 
kat hadiselerin zahiri şekillerin 
bakarak Balkan devletleri arasın: 
da bir ~örüş ve bır dı.işünüş bir 
li~ bulundu~unu gorüyonız. Şu 
farkla ki. bunlardan bazılan va
-zivetlerinin nezaketi hasebile, 
daha mütedıl, daha ihtivatlı ve 
daha müphem ızörünmeve mec
bur olmaktadır. Eeer İngiltere v 
Amerika bu devletlere karsı dah 
c;arih bir sivaset takip edebils 
1er bu vazivetten istifade edebi 
lir ~e Almanların Balkanlara gir
.,,e~inin önüne J?ecebilirler kana 
'.ltindeviz. Umanz ki Donavan'ın 
bu seyahati Londra ve Vasin~ 
tona bu lüztt:nu göstermeye kaf 
o:relecektir. 

Romanyanın Londra 
Sefiri Tabiiyetten 

lskat Edildi 
Bukreş, 4 (A. A.) - 11Stefani11 

Dun toplanmış olan Nazırla 
Meclisinin içtimaı sonunda ne 
redilmiş olan bır tebliğde, so 
aylar zarfında hizmete alınm 
veya tasfıyeye uğramış olan de 
let memurlarının vaziyetlerin· 
yeniden tetkıkına karar verilmı 
olduğu beyan edilmektedir. R 
manyanın eski Londra Elçısi Tı 
lea'nın, gayrı milli hareketi v 
Romen Devletinin menafii hilao 
na sarfetmış olduğu faalıyet s 
bebiyle, Romen tabiiyetınden ıs 
katına karar verilmiştir. 

isyana iştirak edenler 

lıteşif uçuşu yapmış olması ve Bızerta denız uslerının kontro hissiyatını öğrenmış olmakla mü-

~~nıeldir. Hiç bir bomba atıl- Moskova, 4 (A.A.)Tass - Sovyet- lü. mese. le.sinden ibaret olduğuna teheyyı'cim.ı 
daf. b t l ler birli"i yüksek sovyet mecb- l ld • Hava ı a arya an 6 bır de ı ır.,, Amerikaya ne zaman do··neceğı· 

Macaristanda Tuna 
Nehri Taıtt 

Bükrt:ş, 4 (A.A.) ·- Aske 
mahkeme isyana ıştirak etmış 
lan 44 kişinın muhakPıneslni b 
tirmiş ve bunlardan 35 smı u 
aydan beş seneye kadar hapse v 

Macar MecJisi Üçlü Paktı 22,000 !eyden 100 bın leye kadn 
Tasvip Etti para .:ezasına mahkum etmıştı 

'"•te · d.. sinin riyaset divanı tara!ından ı T ı h B d -+ 4 (A A ) "Stef 
~·Jç jleçınlŞ ve uşman u- "Dai y e e.gra. p,, a. nazara.n sualı"ne de şu kısa cevabı ver- u ape".e, . . - a-

..+ neşredilen bir kararnamede,. Sov- M al p tai 1 · T eh · · lan U ı· _ ı" .. ır. ~e~ .e n, ~~a ın umumı- miştir: •Hükumet, şahsi emniye- nı., una n rının su , vac 
t__ yetler birl'li dahiliye komıserJi- leştırilınesı takdırmde Fransız tim endişesiyle Amerikaya av- yakınında bir bendi yıkını$ ve 
-~ • Alman Ticari ğinin ıki komiserliğie tefrik edil- filosu. ile müstemlekelerin 1nıil- det tarihimi ifp etmememi ben· sular çok geni• araziyi istili et-

diği ve bunlar-dan birinm Sovyet- terenın yanıba'1Jlda tekrar harbe den rica etti • miştir. Budapeşte'nin Cenubun~ 
,. .. <nSto.A_:ı.'-,,.1~ünase4 (A.bA.a)tı _ taJW\I" ler bırliği dahili ışler ha"Jc bmi" ~rece~ini Hitler'e bildirmiştir. · da kain Adony'de vaziyet, bilhas-

- ·~-u&t -·-, serliği, diğerinin devlet emniyeti Alman notasında Bizerta li- -==-==----==-===---- sa vahimdir, çünkü sular araziyi 
~tının ~zde yetmişinın halk komiserliği namMı alacağı manmın Almanlara terkedilmesi reddedildi~i takdirde, Franaaya tamamiyle istila etmiştir. Halk, 

_...4'11••- n böyle Almanyaya yapıl- bildirilmektedır. Lavr~nt Berıa ile Alman kıtalannın Marsilya üç gün mühletli bir ültimatom sandal ve motörlerle kac:ıp. 
taıc:ıın karar venlmesi, yenı bir- dahili işler halk komis<?tlığırıe, veya Toulon'a geçmelerine müsa- göndereceklerini ilave ediyorlar- kurtulma~a uğraşmaktadır. Fen 
8Jtl.a hleselelenn ortaya çıkma- Vsevolod Merkulof ta devlet em- ade olunması talebedilmekte ol- dı. Fakat Hitler henüz bu ülti- kıtaatından bir tabur. halkın fm-

_

---~ı.cıa....ıbe.._b_ı.1'.y~et_ve_r_mı_·.;.şt_ı_r._B__.u_m_,,;s,e_·.ı_n.a.iy..,e_t~·h ......... ~1-k-n-k.-~:..m~i-se_r_h~· ?:_i_n .. _~ _t ... ny~ın.ı.:d::u:ğu::.:,:;:gı:::·b;.::i:· .:b~u~k:ı:t:al:a:::r.:la:.,:h:a!ırpl:~mUıali.-li:m:i:a:.:t:;obm~u;-.[g::;ö~n.;dhermfiij~e~mdi~ş ~olldju~lt~u~g~i-J dadına koşmuştur. Budapeşte'nin 
• • A • • a kıranlan su altında kal-

B 
Sekiz kişi beraet etmiş 1r. 

udapeşte, 4 (A.A.) - Mebu- • 
san meclisi Macaristanın üçlü Rumen trenlerı tekrar 
pakta iltihakı hakkmdakı kanun J işliyor 
llyihasiyle ebedi Macar - V'ug~s- , 
lav dostluk paktını itt1fakla t..a· 
bul etmiştir. Bu bapta hiçoır m~
zake~ olmamıJtır. Siyasi Macar 
mahafılinde tasnh edildigıne 
göre, parlimentonun gösterdığı 
bu ittifak, karannı, nukumetın 
harict ı:-~yasetini bütün partilerin 
tamami~le tasvip "!t~·~ımn bır 

Bükreş, 4 (A.A.) - "Stefanı 
Bugünden itibaren Romanyan 
başlıca şimendüer ha~larındıı 
servislere dorder tren illve ed 
lecek ve her gun Bukreş ıle Y 
goslav hududu arasında bıı tr 
işliyecektir. Bınnetıce Domod 
solatriyeste - 7.agrep - Zpmboiı 

.. • :n ılmıl 
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Saf Normal Gıda ve , - -~ 11 IstanhuJ Levazım Amir
liğinden Verilen: Harici 
Askeri Kıtaatı İlanları 

, ... _______________________ , 
Her nokta.! nazardan itiraz kabul etmez bir mükemmeliyette 

12 ila 2000 metro · 5 ve 7 lambah Lir 
• 

1 

1 atış etkezi : 

y 
u 

Pirinç unu • Mercimek • Bezelya - Yulaf 
ve sair HUBUBAT UNLARI km•vet kaynağıdır. 

ARKA MÜSTAHZARATI 
Kuruluş tnrihi: 19ı:> 

~~-------------------------' 
Çanakkale C. Mü'd eiumumiliğinden: 

1 - Kapalı zarf usulile eksiltmeye konulan iıı "38387,, Otuz sekiz bin 
üç yüz seksen yedi lira 1 Kuruş keşifli Çanakkale Viliyeti dahilinde Balı
ker.ir - Çanaldtale şosesi üzerinde ve jandarma kı§laları karşısında yapıla
cak ceza ve tevkif evi in:saatıdır. 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır. 
A- Plan 
B - Eksiltme şartnamesi 
C - Yapı i:sleri umuJIÜ, fenni şartnamesi 
D - Bayındırlık İşleri Genel §artnamcsi 
E - Mukavele projesi 
F - Kesif hullsası 
H - Hususi ve fenni ııartname 
3 - İhale 17 Şubat 941 Pazartesi günü saat 15 de Çanakkale adliye bi

nasında C. Müddei Umumiliii dairesinde toplanacak komisyon huzurunda 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin "2880,, iki bin sekiz yüz sek
sen liralık muvakkat teminat vermeleri ve ihale gününden tatil günleri hariç 
olmak üzere üç gün evvel Çanakkale Vılayetine müracaatla alacakları ehliyet 
vesikaları ile 941 yılı Ticaret Odasına mukayyet bulunduklarına dair vesi
kalarım komisyona vermeleri lazımdır. 

5 - İnşaat müddeti on aydır. 
6 - Talipler bu işe ait evrakı keııfiyeyi bedelsiz olarak Çanakkale C. 

Müddei umumiliğinde görebilirler. 
7 - Teklif mektuplarınm ihale günü saat 14 de kadar komisyona mak

buz mukabilinde verilmesi ve posta ile gönderilecek mektuplann ihale günü 
saat 14 de kadar komisyona gclmiıı olması ııarttır. Postadaki gecikmeler 
kabul edilmez. "403,. 

fi" 
IHll>. ,..,,v,, 

t~~-=:::::r.. 

--=-

ı11n1111111111111111111111n11nu ... f 941 lkramiyel eri •1111' 
- & 

5 T. iş Bankası ~ ~t ~= ~ :;g::_ ~: = • . 750 • =1500.- • = 
• • 600 • c::2000.- • = 
8 • 250 • =2000..- • = 

55 • 100 • =3500.- • = -- 1941 Küçük - so • &o • c::.tooo.- • : 
iOO • 20 • c6000.- • : 

-: Tasarruf Hesapları -: f k • Pi,.. ' <eşldelt'r 4 Şubat 2 MaJ'lS.l Aıtua- ;: E ramıye anr T C:;r a İkincitesrın tarihlerinde ya- E 
~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Esici hükümlere göre maaş alma1ı:ta bulunan Beledlye emekli ve öksüz
Jerinin almadıkları ~ 25 zamlarına ait tediye emri gelmiştir. Aylık cüzdan-
lariyle Zıraat Bankasına müracaatları ilan olunur. (821) 

1 1500 adet ahşap iskeletli ve 1368 a· 
det çetiıı: iskeletli erat eğer takımları 
ayrı ayr, müteahhit nam ve hesabı
na açık eksiltmeye konmuştur. Ah
şap ıskP.lefr eğer takımlarının beheri
ne & Jirı. 30 kuruş çelik iskeletli e
ğer tak.:mlarının beherine 105 lira 99 
kuruş fıyıı tahmin edilmiştir. Ahşap 
iskelet için ilk teminat R097,5 lira ve 
çeJıır ı.skeletl eğe, ttıkımı için ilk te· 
mfrı&t R!'iOI lirR olun c:artnnmelPr 7!'iO 
şer kuruş mukabilinde komisyondan 
ıwnu Anşc.ı ısKeJeUı egeı takını 

nın iha!e:u 10 - 2 - 941 Pazartesi gll
"Ü SRP l 1 dr ~·<> ,.,.ilk lcıl(plt>•l •itıu 

takımlarının ihalesi ayni glln saat 

1941 modeli • 
yenı 

ı .>u Odel ı ~ks.ıtmeyt ııııeceıuerırı 

umun tP1f ın&t ve vesikalarile Anka
Ja:ı l\ı M V Satın alma komısyo-

ıundp bulunmaları (1782) (365) 

LOfi • 
O iNi Y [ iZ 

RADYO TEKNiK 
Müessesesinde bulacaksınız. 

A G 
tL Ürün Ticaret Türk Limited Şirketi 
~ Bahçekapı Taş han - Asma kat Telefon: 23758 

1 ' ı ' 1 
İstanbul Vakıflar Direktörlüğünden : 

1 

1 
Müsabaka ile Memur Abnacak: 

• • 1 ' 
P. PERRİN ve V. KORNFİLT 

MÜHENDİS 

İstanbul ve Beyoğlu Vakıflar idarelerinde açık 
(20) ve (15) lira asli maaşlı memuriyetler için 10/2/ 
941 pazartesi günü saat 13,30 da Çenberlitaş'da Va
kıflar Başmüdürlüğünde tahriri müsabaka imtihanı 
yapılacaktır. (20) liralık memuriyetler için en az Li
seden ve (15) liralık memuriyetler için en az Orta 
mektepten mezun olmak Hizımdır. İsteklilerin l\lemu
rin Kanununda aranılan evsafı haiz olmaları, muvaz· 
zaf askerlik hizmetlerini yapmış bulunmaları ve daire 
doktorluğunca yapılacak muayenelerinde sıhhi arıza
ları olmamaları lazımdır. Bu husustaki dilekçeler aşa· 
ğıda yazılı vesikalarla birlikte 10/2/941 saat 12 ye 
kadar İdaremize verilmiş bulunmalıdır. 

1 

128 ton ekmeklik un kapnlı zarf u-
sulı.fo nlınacaktır. Tahmin bedeli 
22,400 lira ilk teminatı 1680 liradır 

lhnlesı 7-2-941 cuma gUnll saat 15 t~ 
Merzifonda askeri satın alma komisyo 
nunda yapılacaktır. Şartnamesi para
~ız alın3bilır isteklilerin tayin edilen 
zamar.den bır saat evvel tekl!flerlnln 
konıisyona vermcl~ri. (1798) ( 433) 1 

Satış mağazası ve her nevi radyo tamiri ve tebeddülatma mahsus 
son sistem iletlerle mücehhez yegane atelyc: 

Beyoğlu, 1stikl5.l caddesi No. 285, Kurtuluş Han (Geçidinde) 
(Aznavur Pasajı karşısında). Telefon: 41264 ---· Satılan ve tamir edilen bilcümle radyolar için 

Bir sene garanti verilir. 

LORENZ TEFAG 
Beher kilosu 9 kurustan 11 76 ton 

arpa veya yulaf çuvalsız olarak pa
zarlıkla satın alınacaktır. Tahmin tu
tarı 105 840 lira, ilk teminatı 7938 U-

d t 1 Ü 
Türkiye için umumi acentalan: 

ra ır. hn esi 8-2-941 Pauırtesi g nO SADETTI.N so··NMEZ - MI.HAL LOGOTETI·s 
saat 15 te Edirnede eskJ müşiriyet da- ı 
iresinde askeri satın alma komisyo- Sirkeci, Horasanciyan Han No. 7 /25 

nunda yopılilcnktır. Taliplerin bellı '•••••••-•••••••••••••••••••' 
vakıtte komısyona gelmeleri (1808-

(466) 

• ıoo ton bulgur açık eksiltme ile alı· 
.,,, .. ktır. İhalesi 20/2/941 Perşembı 

1 günü ııaat 15 de Niğdede askeri satır 
1lma komisyonunda yapılacaktır Tah 
ınin bedeli 21,500 Ura ilk temınat 
1612 lira 50 kuruştur Taliplerın bel 
I• vakitte komısyona gelmeleri. 

(1846) (631) -İki kalem hava fotoğraf filmi pa-
;carlıkla satın almacaktır. Tahmin be
deli 47,200 lira kati teminatı 7080 li
radır. Pazarlığı 11/2/941 Salı günü 
sıı .. t 10 da Ankarada M. M. V. Hava 
&atın alma komisyonunda yapılacak
tır. Şartname ve listesi komisyondan 
236 kuruşa alınır. Taliplerin belli va
kitte komisyona gelmeleri. (1859-667) 

• • • 
Unıversite Rektörlüğünden : 
Ceza Hukuku, Medeni Hukuk. Devletler Umumi Hukuku, Devletler Hu

susi Hukuku, Umumi Felsefe ve Mantık, Türk F.dcl..iyau Tarihı , Alman Fi
lolojisi, Umumi İktısat ve lktısat Teorisi, ıı.ialiye ve M..ıliyc Kanunları, lk
tısat ve İktısadi Doktrinler Tarihi, Anatomi H1yati ve Tıbbi Kimya Do
çentlikleri açıktır. Namzetlerin 5 Niaan CumarceM günü yabancı dil imti
hanı ve 15 Nisanda esas imt han yapılacaktır. Do<.entlik imtihan talimatı 
hükmünce tezlerin 5 Nisanda verilmiş olması lazımdır İsteklilerin sıhhat 
raporu 5 fotoğraf nüfus tezkeresi ve ilmi hüviyetini ıöstcren fiıleri ile (Fiıı
ler Tedris İşle~ kaleminden istenecektir). 27 Mart 1941 tarihine kadar Rek-
törlüğe müracaatları. (786) 

Oevlet~oemiryo11arr ve Limanlan işletme idaresi ılanlart 
Muhammen bedeli (12448 on iki bin dört yüz kırk sekiz) lira olan 8 kalem

1 Zabıtaca tasdikli hüsnühal varakası. 
2 .Mahkumiyeti sabıkası !:>ulunmadığına dair 

3 
4 
5 
6 

MüddeiumumHikten tasdikli vesika. 
Mektep şahadetnamesi veya musaddak sureti. 
Nüfus hüviyet cüzdanı veya musaddak sureti. 
6 X 9 eb'adında dört fotoğraf. 
Evvelce başka bir yerde çalışmış 
ayrılma sebeplerini gösterir vesika. 

olanların 

(826) 

~ .................. llllİll ............. . , 
T OFUJ 

(Abdest Bozan) dediğimiz barsak kurtlarının devasıdır. Bunlar sıtır etlle 
yapılmış pastırma ve sucukları yiyenlerde hisıJ olur. Uzunluktan dör1 
metreden on metreye kadar olur ki bir çok tehlikeli hasta1ıklara yoJ açar. 
T l M O F U J bu kurtların en birinci devasıdır. Sıhhat Vektletinlıı 

rııüsaadesini haizdir Her eczanede bulunur Recete 11e satılır. 

den ibaret hasta karyolaları, taraça şezlongları, çamaşır ve erzak nakil araba I ~--•••••••••••••••••••••••••il' 
Beher çiftine 820 kuruş tahmin edi- lan 18 - 2 - 941 salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankrada idare bi-

len 150,000 ç11t muaddel orljlnal tip nasmda stın almacktır. 
kundura pazarlıkla eksiltmeye kon- Bu i:ıe girmek isteyenlerin (933,60) lirlık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
muştur. İhalesi 7-2-941 Cuma günü 1 ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliilne 
saat 11 de Ankarada l\I. M. v. Satın vermeleri lazımdır. 
alma komisyonunda yapılncaktır. Kn- Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dı.ires!nden, Haydarpaşada 
ti teminatı 101,300 Ura e\·saf ve şart- tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. (709) 
namesi 50 lirnyn komisyondan alınır. 
İsteklilerin kanuni ves:kalnrile belli 
vakitte komisyona gelmeleri. (1881J) 

(776) 

• 30,000 kilo koyun eti almııcaktır 

Doktor Horhoruni -~ 
ıi:mınönü Nimet Abla ıişesi kar
,ısındaki muayenehanesinde her 
gün ak$ama kadar hastalarmı tc

avi eder. 

D Telefon: 24131 4--~ 
Kapalı zarfla eksiltmesi 24/2/ 941 Pa
zartesi günü saat 16,30 da Manisada 
askeri satın alma komisyonunda yapı- ı -----------
lacaktır, Tahmin bedeli 18,000 lira ilk 
teminatı 1350 liradır. Taliplerin kanu- ,.- ANAPIY. OJEN 4 
ni vesikalarile teklif mektuplarını iha- r-

Yermeleri. (1884 - 813) lstreptokok, lstafilokok, pnö-

Beyoğlu Akşam Kız 
Sanat Okulu Mübayaat 

Komisyonundan : 
1 - Nişantaşında kız ensUtüsiJ it

tihaz edilecek binanın bahçesinde kain ı 
natamam beton arme binanın yıkılma
sı ve tuğla duvar örülmesi 1941 Şuba
tının 10 uncu Pazartesi giınu saat 16 
da Yüksek Mektepler muhaıipliii bi
nasında toplanan komisyon tarafın
dan pazarlıkla ihale edilecektir. 

2 - Keşif bedeli 844 lira 23 kuruş 

Fiyat l\f ürakabe Komisyonundan : 

47 No: lu ilan 
f >1tihsal mahallerindeki yüksek fiyatlar dolayısiyle badema TrakY• 

!"'!al: v~ Trakya nev'inden birinci kalite yağlı beyaz peynirlerin azami top• 
tan !1'\tış fiyatı 45, perakende azami satış fiyatı 55 kuruş, ikinci nevi beyaJ 
peynir toptan azami 42,5 perakende 52,5 kuruştur. (820) ,_ 

Güzel Bir l\fanto Yaptırmak İsterseniz 

RJA y 

i 

Veresiye ve uzun vade ile 

LKİ 

aptırınız. 

AGAZASINDA 

A TO 
teminatı 126 lira 43 kuruştur. ' 

3 - İsteklfürin en az bir taahhütte ı ~ ....... . 
le saatinden bir &aat evvel komisyona 1 DA. 1 HSAN SAM 1 

• ·mokoh., koli, plyosiyaniklerin 
1300 ton odun alınacaktır. Kapalı yaptığı çıban, yara akıntı ve 

Avrupanm 1941 son Modelleri gelmiştir. Mahmutpaşa 137 No. ~ 

ARJANTE TİLKİ Matazası. Tel: 22554 ----1111' 
.,arfla eksiltmesi 22/ 2/941 Cumartesi cilt hastalıklarına karşı çok 
günü saat 11 de Çanakkalede askeri , __ tesirli tnze nşıdır. , 

500 liralık bir işe benzer iş yaptıkla- ----------------------------
rına dair idarelerinden almış oldukları ,....._.........._~..-"' 

satın alma komisyonunda yapılacak- j 
tır. Tahmin bedeli 29,250 lira ilk te-
minatı 4387 lira 50 kı;ruştur. Evsaf ve 
şartnamesi komisyonda görülür. İs-
teklilerin kanuni vcsikalarHe teklif Sahip ve Neşriyat müdürü: Emin 

mektuplarını ihale saatindn bir saat UZMAN. Gazetecilik ve Ncşriynt 
evvel komisyona vermeleri. 

(1886 - 815) T. L. Ş. TAN MatbaHı 

vesikalara istinaden İstanbul Vilaye
tine müracaatla ihaleden üç gün evvel 
alınmış ehliyet ve 941 yılma ait Ti
caret Odası vesikalarile muayyen gün 
ve saatte komisyona ve bu baptaki ke
tif şartname ve mukavele mündereca
tına ittila hasıl etmelt için Je ckul ida-
resine müracaat etmeleri. "807" 

......................................................................... ~ .................................. ... 

. ÇOCUGUNUZA VERECEGiNiZ . 
EN GÜZEL HEDİYE 

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

seçmekte güçlük çeker. Biz, sizi bu müşkülden kurtarıyoruz ve çocuğunuza bir 
Çocuk Ansiklopedisi hediye etmenizi tavsiye ediyoruz: 

Çünkü: Çocuk Ansiklopedisi & 

çocuğun mektE•pte 
mektep dışında, h.ıtta 

mektepten sonra muh
taç olduğu en kıymet-
li eserdir. 

Çünkü: Her hediye kırı!ıp kay
bolabilir, veyahut u
nutufabilir. Fakat Ço· 
cuk Ansiklopedtsi, ço-
cuğun hayatı tizerinde 
tesir yapacak ve bu-
t ün hayatınca iz bıra-
kacak bir eserdir. T 

Çünkü: Çocuk Ansiklopedisi 
bütün dünya çocukla
nna yılba~ı ve bay
ram hediyesi olarak 

en çok verilen eserdır. 

Çünkü: Çocuk Ansiklopedisi 
çocuğunuza faydalı ve 
bilgili bir arkadnş va
zifesini görür. Oııa boş 
saatlerinde hocalıit ve 
arkadaşlık eder. 

TAN NeŞı·iyat E-vl, , 

Çocuk Ansiklopedisi iki 
ilttir. Mükemmel şekilde 

eclit edilmiş olarak iki cil
di birden (7) liradır. lst ·anbui · ·. · 

Adres: lstanbulda TAN Matbaası 
Talebe ve mual~mlere 

tenzilatlı (6) liraya verilir. 

TÜRKiYE CÜMHURIYETl 
ZİRAAT BANKASI 

Kurulu$ ı'a rihi : 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 
Şube ve Ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleler 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

lfrıat Bankas•nda kumbaralı ve lhbartıı taaarruf neaapıarında "' n ICI 
ır111 bulunanlara aenede 4 defa çekilecek kura ile ataOıdakl pllna gllrf 

4 
4 
4 

40 
100 
120 • 

Adet 
• 
• 
• 
• 
• 

ikramiye daCıtııaeaktır. 
1.000 Lir alık 

600 • 

250 
100 

&o 
40 

• 
• 
• 
• 

4.000 
2.000 
1.000 
4.000 
&.000 
4.800 

Lira 

• 
• • • • 

160 • 20 • S.200 • 
ıı K ı<AT: Resaplanndakf ııaralar bir ıene içinde 50 liradan asatı dnsnıf" 
enlere tkramlye çıktığı takdirde 'X. 20 tazlas1yle verilecektir ltu~ 
.. nede 4 defa. t EylQl l Birinci kAnun. 1 Mart ve 1 Haz!~ 

tı.,.n.ı ........ ~, ,. .. ıc-n .. ,. .. 1ı:ttr 
~__. - -...,------- -- -- - - - ---- _.-J ............... uvar z . .;JL..&A.-..A ... &V...$JL4.M.4..'A~..a-4M...Uft..4JW 

Türk Hava Kurumu Genci Merkez Başkanlığındııtl: 
1 - Sartname ve nümunesinc göre yaptırılacak 500 tane altm madal>" 

kap:!.lı 2'~rr ıısulil~ eksiltmeye konulmuştur. 
Mu•.ammen btdeli, 15000, muvakkat teminatı 1125 liradır. 
1 - İhit.lesi. 17 Şubat 941 Pazartesi günü saat 16 da Türk Hava Kuruııı0 

Genci Med:e~ binasında yapılacaktır. 
3 - Nümunesi görülür ve şartnamesi parasız verılir. 
4 - lstekliı~rin liızumlu teminat vesikalarını havi kapalı zarflarını ih•' 

le saatind-:n bir c;aat evveline kadar komisyona vermeleri. "680., 


