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Milli Şef mühim bir 
nutukla bugün Meclisi 

Hepsiıiı te:;ııeıı 
manevi cephe ! 

~.;ıyorlar 
r ': ~·:a-:r J'1""''7 

Rumanyaya 
Alman kıtaları 

geliyor 
Londra, l (A.A.) - Sof.yadan ge· 

len raporlara göre, Rumanyada Al
man kıtalannın büyük hareketleri 
göriilmektedlr. Yeni Alman kıtalan
nın Kösteneeye ce.hnlD olduktan bil
dirilmektedir. 

1 

Köstence yolile 
Berline gidiyor 

--"·-......:ııı... ______ .._. ______ _ 
- Ba11lu acel• •c•l• n••Y• 

N.rq• olacolı; •lniill•rini 
la 

widiyorJar böyle ? 
ltaptmlıltıon Kızıİ.Jya 

(Bayramınız l 
· kutlu 

olsun 
Kızılay Ccmiyetı, vatauda~ları· 

nın Şeker Bayramını kutlamakla 
bahtiyardır. Dtinyanın bu buh
ranlı günlerinde Türle: mllletine 
refah, saadet ve sulh lçiııde ne-

' şeli bayl'amlar temenni eder. 

Fransa 
bir münferit 

su/he 
yanaşmıyor 

RooHU• it 

1 

Dostoıı, lll ( A.A.) - Dün Roo. c· 
velt Dost.onda bir nutuk veıerek ez
cümle eunlan aöyleıniştlr : 

l Bütun sürat.inıizle Uerlerul.'k~yıı. 
Donanmamız harict nıfidafaa hatt.ı ·, 
ııuzdır. Ait olduğu idare faaliyet ~ 

1 
geçer geçmez, en büy(llc dooanmayı 

1 

inşa etmiye başladık. 
Birleşik Amerika, ordusunu lnkı • 

şaf ettirmektedir. Zira. ems:ılsiz ıctı. 
lljccler, Amerikayı emsalsiz tehllL°f'-

1 lero karşı müdafaa edcbflmck içııı 
emsalsiz tedbırlere ihti}"SÇ gö tor
mektcdir. 

Polonya istili edil<ltğl g6ndenberı 
dalmt ordumuzun mevcudü bir mi 
linden fazlasına çıkanJmıotır. 

6 birincikinun 1941 de 930.000 n . 
ker kışlalara ycrle~tinlmfş bulun. , 
caktır. 

Amerikftn askerlerinin ana ve h. 
balarına hitaben Roosevelt funlı>rı 
söylemiştir: 

Evlatlarınızın yabancı harrılorıi .. 
çalışmak üzere gönderilmlyeceklerıııı 
evvelce söylediğim ~bi dalma dıı 
tekrar edeceğim. Onların o l.:ııdnr l 
kudretll bir kuvvet ~kll etmek u. c 

j re antrenmanlannı temin edecc~ız 
ki, bu kuvvetin sadece ınevcudiyetı 
ıarp tebllkeaüıi u.blUerımb:den u-

km . 

o 10 :ıo 

l releı i diın 1uılynn hntlanm muvıı.f
fakıyetle bombardımnn etmişlerdir. 
İtalynnlar, Yunan külli kuVYetlerile 
heııilz knrşılnşmnmışlnrdır. 

İtalyan ta~·yarelerinin 
faaliyeti 

Atina, 1 (A.A.) - İtalyan tayya
ı-eleri Patras ve Korent kanalı civa
rını yeniden borbardıman etmişler • 
dir. 9 illü \•ardıı·. 

De Gaulle Yunanistanı 
tebr ik etti 

Londl'a, 1 (A.A.) - Hür Fnmsıa. 
lanıı şefi Gerıeral De Gaulle, Metak• 
ıısa göq<lerdiğl bir mesajda, Yunaa 

millcüııln kahramanlığını tebrik l't • 
miş ve Yunan ecdadının yolunda yü. 
rüdüklerinden dolayı meserretini i:ı
haı· et111i~t.ir. 

İtalyanlar Tuzağa düştültt 
Londra, 31 (A.A.) - Reutcrin S..· 

(Deı·ıınn ıoJıf/e .J rituıı 3 d•) 

~nkaradan t renler gelemedi, bura· 
dan da tren hareket etme d i 

'.Anknrndan Hnydnrpaşaya gelmek· knlkınnm ı t:r. ııar~andızin \•olıı k ,0 • 

te olan marşandiz treni bu sabah ım· ması ve )'olun temizlenmesi i(lrı , • 
ıt dörtte Llcrlnccdc yoldan rıkmış • susi b ir tren gônderllnıiştlr. Hut .-. 
tır. Bu yüzden bu sabalık! Ankarn nıizlcn ir temizlenm:-z nakliYl\t t • 
trenleri öğleden sonra gelcbilecc.1\tir. hyacııktır. Nüfu~R bir zayiat ) o 
Toros ekspresi de Ilaydıırpaşadıın tur. 

1Bakışlar 1 
Kızılayın tefkat seferberliği 

Peyami SAFA 

Şefkat ve merhamet. bu ikiz ,ıyanet meleği, peşlerine b ir <"a• 
navar düşmüş gibi dünyanın her yerinden knçsalar, ) ine 1 ur

kiyede kalırlar ve Kızılayın k&lbindc barınırlar. 

Edebiyat değil. hakikat: Bütün kıymetleri paranın ve yumnt
iun emrine ''ermiş bir dünyada şefkat, in:ıan ruhunun umumi te

mayüllerinden biri olmaktan çıkmı~. anayı oğluna ve büyük kar
deıi küçüğüne bağ1ıyan kapalı ve dar bir aile duygu:ıu hcılinde kal
mıya baılamıştır. Merhamet, başkasının yardımına muhtaç ola.1-
1arın bir kör dilenci haysiyetsizliğilc dilendikleri uyuşturucu ve in· 
eanrn kudret iradesini soysuzlaştırıcı bir duygu telakki ediliyor. 
Fakat parcınm ve yumruğun diktatör oldu(;u bir dünyada, henüz 
endüstri medeniyetinin kainat s;:örüıüne ~·nbnncı kalan Türk'ye
mizde bu kuvvet fclsefe:ıi, Mevl~nalanmızın )'ndigarı muhabLet 
felsefesinin yerini almış değildir. Şefkat ve merhamet hiı.lu Türk 
hn sasiyetini vasıflandıran en hakim duygularımızdır ve Kızılay, 
bu hassasiyeti mükemmel bir imdat mekanizmMt halinde teşlı:ilat
landırmış en yüksek hayır cvimızdir. 

cKızılaya yardım>. cKızılaya üye olunuz.l:t gibi teşvik ve tel
kin cümlelerinde klişe olan ve belki arada bir dikkatimizden k
çan büyük dave!, bizi şefkat sehcrberliğine çağırıyor. Herke:ı elın .. 
den geldiği kadarile bu davete ko. sa , gtinden güne büyüdı.iğ-'.inü 
her zaman iftiharla gördiiği.ımüz merhamet ordusu, )"'Urdun bütiin 
yaralarını saracak bir ı~udrete varır. 

Eğer bize, havada asılı bir bez, bir takvim, bir gazete köşesi. 
arııda bir cKızılaya yardım ediniz!:. derse, bunun asıl manası, 
günü gelince ve saati çalınca K'tzılnyın bize yardım için hazırlan
dı~mı hatırlatmaktır. Çiinkii milli bünye içinde ayrı ayn bir cbiu 
Ye bir «Kızıla,~ yo'k. il.i nı d ilalıi rf1 tirdt- bir:eııtircn Türk 



--sahife: 2 

Begnelmilel Kızllag 

oe Kuılhaç haberleri 

Harp ve Kızılhaç 
Bu yazıda Kizılag ve Kızılhaç milli cemiyetleri 
komitesinin bu ciltanşiimul ltarpte oynadığı mü
him rolleri okuyacak ve insanların dertlerine 
derma11 arıgan bu leşeklcülün hizmetlerini 

daha igi takdir edeceksiniz. 

Ha:-bin içtin:ıbı gayrikabil bir-, yetçi lıviçrcli Henri Dunant'ın 
çok ıztıraplarını imkin':>utunduğu •ah•i telkin t ve teıebbüslerile 
kadar azaltmak için bütün kuv - vücut bulan bu çok mühim teşek
vetile çalışan ve Türkiye Kızılay küller, uç rubu asndanbcri her 
Cemiyetinin de çok uzun seneler- 1 sene daha faz.in tekamül ve inki
denberi fı.z.aaı bulunduğu İsviçre- pf ederek çalışmaktndır. Geçen 
de cGeneve> şehrinde Lozan Büyük Harbin hitamından sonra 
sokağında ( 122) numarada u -1 (1919) da hissedilen lüzum üze
mumi merkezi bulunan «Comite 1 rinc bu tesckküle, dnha ziyade 
international de la erois-Rourge" ııulh zamanlarında tabii afet kur
müesscsesi, adedi bugün ( 63) hanlarına yardım işleri!~ meşgul 
rakamına varnn Milli Kızılhaç ve olacak ikinci bir te~ckkül ilave 
Kızılay Cemiyetlerinin maddi ve edilmi.,tir ki, bu da "Ligue des 
manevi muzaheretlerile ve vası SocietC!: de la crois - Rouııe..dir. 
tcşkilatile bütün cephelerde çok Bugün her iki teşekkül de 
şefik ve insani rolünü - her za- (500) senelik tarihile bütün dün
manki gibi - ifa etmektedir. As - yada bitnraflıiı tanınmış olan ls
keri ve si" il Üseranın hüsnü mua- viçre federasyonunun hür toprak
mele görmeleri, ailelerile rabıta- larında elele çalışmaktadırlar. 
lannm lemini, kayıpların aranılıp M h . d I 
bulunması, hasta ve yaralılarının . · u arıp or u ara mensup .e: 
kendi topraklanndn olduğu gibi, ! sır. mecruh ve hns;a!uın ahvalını 
c!\işman elinde de ayni insani ııılaha matufh~e?.eveb.mk.ukav~fle: 
P rensipler dahTnd"" u 1 namesmın usnutat ı ı vazı esı 

ı ı .. m ame eye b .k. kk··ıd 1 h 
tabi tutulmnların:n keza temini u ı ·ı te e u en ayn nn eyct-
k d.l · ·1 1 · · : ler tnr:ıfınd:m her an teftiş ve mu-en ı erme, aı e crı veya ınsanı . . 
t kL··11 t f d ·· d ·ı 1 rakabe edılmektedır. e~e KU er arn ın an gon erı en 
mektup, para, gıdai maddeler ve Türkiye Kızılay Cemiyeti de 
giyim eşynsının. olbaptaki mua - haiz olduğu hak ve :kendisine 
hede hükümleri dairesinde gerek mevtlu va:zifcleri icabı, bu iki bi
gönderen memleket, gerek arazi- tı:ıraf ve hayırperver tt'şekkülün 
sinden mürur eden memlekclter, direktifleri altında Türkiyede rnu
gcrekse mürselünileyhi olan mem ltim. muharip devletlere mensup 
lekette her türlü tekalif ve rüsum- fert ve içtimai ve eiyasi ccmiyet
dan muaf olnr k imrannı temin lerin, harp sahalarında esir düş -
ve Milli Ktzılhaç ''c Kızılaylarla müş vatnnda~larile olan münase -
bugün bütün dünyada adedi betlerine tavc.ıs.sut ve onlann mu
( 1300) e baliğ olan hayır cemi - kııvele hükümlerine uvızun muha
yetlcri tarnfmdan bu kabil harp 1 beratını temin postn kolilerini nh:z 
afetzedelerine gönderilen bilu- ve se,•Jı: işleri için hükfımeti cdile
mum yardım eşyasının mürsclün- 1 nin müsaade i ile yakından alüka
ilcs hlerine salimen vusulüne yar- dar olmakta 'e bt\şlıca büyük şe
dım etmektedir. lıirlerindeki tcşkilatile bu işleri 

1863 senesinde maruf in ani - 1 muvaffakıyetle başarmaktadır. 

Atatürk 
ihtifali 

Ankara, 51 (A..A.) - Ebedi Ş~f 
Atııtürkün ölümiintin yıldönümü gii
nO olan ıo ikinclteşrin paıar günü 
Halkevlerinde ve odalannda, Parti 
merkezlerinde ve bütün mekteplerde 
ihtifal toplaııbları yapılarak Ebedi 
Şc!ın azız hatırası anılacaktır. O 
ciin ndyo ncşıiyntında yalnız An:ı
dolu ajanSl haberlerini verecek ve 
bu haberlerin akabinde sabah neşrf
ya tında Milli Şef İı;mct Jnönilnün 
Türk mılletlne l.ıcynnnamcsi ve ak
ıara nefriyatında Atat.ürkün Ciimha
rJy.tin onuncu rıldönilmü miinasche
tile Tüı·k milletine yapmış oldukları 
bıtabesi okunacaktır. 

O günü Ankaı·ada Halkcvl.ıı<ic ya
pılacak ınerasimi takıbcn Ebedi Şe
fin muvakkat kubiı·lcrinin bulunduk
la.ı·ı bina umumun uyarctioo a.çtk 
~ulundurıalacnkur. , 
Zayıflamak mo 
dasına kurban 

giden kızlarımız 
v Dr. H. Cemal 
1 uan : Lokmanheldm 
Kızlarımızın, kadınlarımızın bir 

ço~u (zayıflamak!) merakma t.lü
terler! Türlü, türlü (rejim) yıı
pıyorlar, perhiz tutuyorlar. (l\lo
da orucunn ! ) girıyorlaı· ve en nı
hnyet (iğne ile ipliğe~ dönüyoı·
lar. 

Ne kadar kızlar ırörülüyor ki 
(uıyıtıamak modlll !) uğuruna 
verem olmuşlardır! 

1 Asker aileleri
ne yardım 

-··-..-
Hazırlanan proje 
kat'i ii•klini aldı 

Asker ailelerine ) ardım için Bele
di) cnm halllrladıil proj kat•i şekli
ni almı,. t.Jr. Bunu göre muhtaç asker 
nilcleı ine yckunrı 30 lirayı geçmemek 
üzere büyiik nüfus başına beşer ,.c 
('OCUk b:ışma ikişer buçuk lira yar -
dım yııpılocnktıl'. 
Kiındw oturanlar için aynca 10 

Um verilecektir. 
Ayda ' 100 lira knz.mç temin eden 

herkes y;mlıınla mükellef tutulacak
tır. 100° lirndan 200 liraya kadar kıı
:ıancı oJaıılaı· nyda bir lira, 200 den 
300 liraya kadnr knzananlar ayda 
iki lira, 300 den 500 lil"nya kadar 
knznncı olanlar ayda dört lira ve 
daha fazla kazananlar y\b liradan 
aşni;'l ve 500 llrndaıı yuknn olmamak 
ii'zcrc )Udımda bulunac:aktardır. 

ıs bin liralık 7üzilk 
macerau 

Perapalaıs otelinde otuı·an mühen
dis VU~-aın Vetornun refikası 15000 
lira kıyıuetindc blr pırlanta yüzüğü
nü kaybetmiş Vl! dt'rhal polise müra
caat edilm~tir. 

f stnnhul zabıtası kısa bir tahkikat
tan sonrn kıymetli yilr.üfü bir cldi
vcnci rlükkanında cldivm kutuların
dıın birinin leinde bulmuştur. 
Kadının dilkklinclnn eldiven alır -

bn yiWiğil pannnğından dilşfirdü!;-ü 
anlaşılmıştır. 

- ~-w....r.-..ı;:~_: .. _~-:---,,"'"-_--- -----=-~----- -_ . _· - ~ - - - - _- ---~-- ~-..;,..- \ 
- --- -- - - - --

Sahte giimüş 
liralar 
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KIZILAY 

/Norveç ve Finlandya bizden Zonguldak 
kömürleri 

1 İkincite~rin 

Bazı k~~:ırklık- @ün almak İSf iyorlaf için--nakil S~~:;::n . 
lara meydan Polonyaya mal satan tüccarlar fiyatları tespit ttalyanların Stefani adın;; 

• d•td• yan ajansı, Türk P:%ete ~ 
verıyor alacaklarını temin için uğraşıyorlar e 1 1 nCfl'iyat111• hiddet etnut. ~ uıo•· 

Piyasada sahte ı;:ümüş liralara Koordi:ıasyan heyeti tarafından 1tazetelerinin, Türk efkarı 1 ol• 
rastlanması üzerine. bütün ..,ümüş %onguldaktan bütün lima,nlarımı- miyesini aldatmakla ıne~~ bici• 

.. Harpten evvel Polonyaya gön- Halbuki, 21 Teşrinievvel tarih- d w ·· liy --'- derec.-. 
, liraların geçmemesi tehlikesi baş- derd'ı.lerı· m=-lların :ı._ ·d il .. h~- 7a yapılacak kömür nakliyatı ic;in UE1Jna soy eçaL 

ı& - ıoe e erını a li dış ticaret bülteninde Finlandi- d tin" iJ • ··r· ·· 
göstermiştir. Tramva?' idaresin - la alamıyan tütün tüccarları dün yanın 58 bin küsur liralık alacağı tesbit edilen yeni ücretler bugün- eSt ıfı e~,ı ~ urmy·t ..,atlJOatıP' 
den 10nra Devlet Denızyolları U- ı Ankarııya iki ki•ilik b' h t w .. den itibaren tatbika başlanmıştır. e anı nm, u .•. ye ıf'. 

M d 1 k ·r· d ,.. ır eye oldugu yazılıdır. Tuccarlar bu hu- K . . d "ki t b it ka .. 1 neden hiddet ettiğillı , ...;. 
mum Ü ür üğü ooperatı ı e .,;.,0·,ndermişlerdir. Bu he t T" _ d y k"l .. d ış mevsıının e yu e me, o~a - -T mı)'.,.. . 1 d d"W .. .1 = _ ye • ıca susta a e a ete muracnat e e- . 1 . .. k··ı ld w d zetelerin Türk efkarı urnu ,..;. 
memur ar an ve ıger muştcrı c- ret Vekiiletile temasla k k l F. I d. b ma ış erı muş u. o ugun an, ye- -1 ak w-
. d - - 1· k b 1 . r yapara re ' para arının, ın an ıyanın u 1 . .. •I t tb.k d'l d nineden aldattJğını an aın 'ddel 
rın en gumus ıra a u etmemı- bu ve ~1ı'g-er bazı 1• .. ıerı"n hallı'ne ça- I w d .1 ... t" k nı ucre •. cr, yazın a ı e ı en en L- ı..; 

• u ,, a acagın an ven mesım ıs ıyece - b" h 1 d düıı:ündiik •••ındık ve - ... !.od! 
ye baş_lamıştır. Memurln .. r m .. aa.ş • lı•o:•caktır. I d" f" I d' Al 1 ıra7. pa a ı ır. -r ' .._ _ 1 . ~IJ ... 1 d d b ) y- er . ır. ·~ an ıyayn, m~n~a .......... u ................................ ;••• Ye iddianın baldı olup ~.~det• 
arını ı are en azan gumu.ş ıra Ticaret Vekaleti Dıı Ticaret yolıle sevkıyat yapılması kabıldır. Heykel ve resim aera11ai öğunmek istedik. Çüokü ..,. ı.h 

olarak almakta, fakat kendı ko - Reislig-İ 12 Teşrinievvcld p 1 &- k P"' ·n · b 1 · ' e 0 on Finlandiya müe,,sescleri gön- hiddetle mukabele etınc_,~ ... ,s. opera~ er~ne u para ~rı gc:ÇJre- yadan alacağı olan tllccarlara bi- B k •ı • _.ş ... 
memc4ttedarler. Bu şekılde hare - rer mektup göndererek A k - derdikleri mektuplarda cYuna- QŞVe l lll ba~ında olan insana y akıt"" 
ketlerin çoğalmasından korkul - daki Polonya Sefaretile işi~ ~~~ _ nistandan yüz binlerce kilo tütün Aklı ba~ında olan insana Y kkı tJ' 

k d aldık. Sizd~n de almak istiyoruz.> h d ld haklı olan hiddete karşı ~ddtl~ 
ma ta ır~ !edildiğini ve Merkez Bankasına ı 1 UZUTUn a QÇl l k h k 1 n hı .n diye yazmaktadırlar. Aıiikndar a- nrmn ve a sız o a ·ddr-

müracaat edilerek paraların -lın- h k l w •• k bu hı 

B• f •• •• <'.! rın bu hususu temin etmeleri ve A ııkarn, a 1 ( A.A .) - İkinci Dev- a sız ıgınt gosterere 
ır Şo Orun masını bildirmiştir. d · kt. ..ı. tiitün müstahsil ve tüccarlarına let. Heykel ve Resim Scıgisi bugün ne amele çevıl'mE: ır. .. 1~ ... 

Fakat aradan 20 güne yalan bir mahreç açmaları beklenmek-ı Sergievindc Maarif Vekllinln bir Stefani'nin iddiasına goret ,- • • f t• bir zaman geçmiş, tüccarlann tedir. nu~lle ııçılnuştır. • gazeteleri, Yunanhlarm 1-~ bİt 
marı e l müteaddit müracnatlanna Mer - " •• . • Torcnde Başvekıl J?oktor Refik hasında ilerlediklerine daır rdl 

~·-- 1 kez Bankasından chenüz emir al- Norveç de tutun 11byor Saydam, Vekı1ler, Partı Genel Sek- hab r ı··ıternıİ§ de italr-'11' ret· 

1 

d k vabı v ·ı . . p N d tttcri, ME:busJar, Vekaletler ileri gc. • e «! . • ' L-= oet Otomobille Maslağa ma ı >~ c._,e . erı mıştır. ara - . Bund~n başka, .. orveçten e lcnleri ve kordiplomatiğe mensup bir ılerle?'eame aı~. bu- ha-:,-· 
k d .. k dı J !arın hala venlmemcsi tüccarlan bırçok fırmalar muracaat ederek "Ok zevat hazır bulanmu.,lardır. memış veya gostermenUJ• 
açır ıgı a na zor a müşkül vaziyette bırakrn t k ~ " B d ? t .. u· iŞ ır. memleketimizden tütün isterre - -- - un an ne çıkar ip ... 

ecavuz e 1 Fuılandiyaya neden tiiJün tedirler. Fakat aramızdaki kliring 1 Türk gazeteleri iki ın~h_-r ~ 
Evvelki gece eehrimiıdc bir kadın gönderilemiyor? işlemediğinden, tüccarlar buraya ataubul - Mudanya rafın da resmi tebliğlerı~• IJlrl' 

kaçırı:ııı hidisesi olmuştur. . Bundan baık.a, Finlandiyadan da mal v;önderemiyorlar. Bunun kıı aeferleri diyor ve asıl itimada deget,~. 
Beşıktaşta oturan Mu!lfaCn ısmln- bırçok talepler olduğu halde tu-c ı·ç~·n de alakad. arlara müra.caıı.t e- 1stanbul - Mudıınya arıısın~!1 haberleri de bu tebb.'ğlkeıos-•~ _.k "• de bir şo!Oı· yeni t.anı~tıgı ].lclck i"- l b 1 k 

1 
•• _ - ~L 

ınlnde genç bir kadına )Olda rnstla- car ar u me~ e e e .!ut~~ gön w dılerek. lıu~usı.. takas yolıle .~~r- kış vapur tarifesi bu sabahtan ıtı- Bundan bqka, ~uhteli~ I' 
mış ve kendisine otomobille bir gc - derC:?1.~me~tedırler. Çunlcu evvel- veçle tı~rı mun.as~.b~tler tcsısı -~s- baren tatbika başlanmı tu. Tari- 1 lardan g~lc!1 dıger b•~:~· 
ziııti teklif <;lmi tir. l\ldek kabul e- ce tutun gonderen bau tüccarlar tenecektu. Yenı tutun mahsulu - fcde esaslı değişiklik yoktur. Yal- gazetelenmızde yel" bulrnaP~ 
derek otomobile b!nmi • Hürriyet te- Merkez Banka_sına giderek para - nün P?'~.say_a _ç~~m~s~.yaklaş~ığın: nız, y:mn pazar günleri iki taraf- Bu _kayn8:k!ardan biri. t~~.,,&ıl~' 
pesinde bir r.:ız!no)·n gldcrt'k otur· !arını almak istediklerı· .. aman d t t 1 1 t k 1 ki b h k l ,,,.~r le b r haberde y ..... ~ 

1 d ... an, u uncu ugumuzun. se ame ı tan arşı 1 • 1 sa a ve a şam 0 - ... ı n ı .• ıl1"'~ 
ınuşlnrdıı·. Mu tafn bunıda rn ıııu cFinlandiyanın bizde ala ~ k• lAk d ı b ld h" ·ı 1 • 1 k gostefl • • 1 k 11 'l 1 1 cagı yo namına a a a ar arın u yo a mak üzere ı"kı"şer ••fer yap-'•ıken ıraz ı er emış o ara . ısrnrln birn ı~ı rm ye ·a cnı ış, •' e c, t e · ~ w k 
şiiphelenmesine rn~nıcıı bir knç bı1r- kur, 1 Pilra iv drcmeyın cevabile tedbirler al malan bek.lenmekte - bundan onra birer sefer yapıla - ler~e kıyamet kopmnz .ı. "b.b" • 
dnk blrn içmiştir. arşı aşmış ar Jr. 1 dir. cnktır. . Bu haber, nihayet ~ır dOC'• ti' 

Bir nrahk Mclt!k otomibile binnıl· Bu suretle hir günde bir taraf- dır ve bu haber ya dogru ,,e1' 
ycı-ck Şl!lliye kndııı· yn~nıı giclecej',ıini in g ıll ite re ve A m e rı· kad 8 n tan diğerine gidip gelmek kabil eyyüd eder, ~ahut yatan 
söylemiş, fakııt bu teklifi kabul ede1· olamıyacaktır. yanlııtır, tekz:ıp olunur. ,_....,ıctı 
gibl görünen ~oför l\Iuc:tnfa, otonıo- Bu haber, Yunan orduua>~ 
bilin yanına ıreldikleri znman kadını -- ltalyan lopraklanna t;arşıhtat lı" 

:ı~n!:" k;~:tı~~a~~~~!~~ob~~::Y~ ı•tha la" t eşyas 1 go ı ı•yo r Bata:z i~r:::.!'mız za geçerek muazzam !'itu ya.-' 
Büyükdrreye doğnı ürmi:,-e başlamış Ü zandıklannı iddia etınıyot· il er 
tır. Kadının feryatlarını gecenin Bu sene balık ihracatımızın az Yuna~ ordula.rının Da~ ~ lıİ' 
kaı·aıılıJ;-ında kim c duynınmış - - - ---- -- olacağı. anbşılm:ıktadır. Şimdilik I~ ~ubarezesınde oldu~:, fi'!, 
tıı·. Gözü kararan ı,ıofôr niha - Yunaniatanda kalan mallaı İ,.;n bilkii- Yunıınıstan ve ıtalynya sevkiyat lkuçu~ a~amm, ~ev gibı s~ 
yet otomobili 'Mac;lağın tenha bir ye - y- tamamen dıırnıuııtur. Yalnız &ıı.1 har~~ bır ~arbc ıl~. !ere •. - ı...lil". 
rinde durdurmuş ve Meleği zoı-la metimiz l•cebbüslere giriı;:ti. ilaca- · R ·h de soylemıyor Bütun SO~t 
tarlalar içine sürükll:1-·erck tecn\·üz "lf ır g<ırıstan ve umanyaya 1 racat 1 . . · . · ~r"-
ctmiştlr. Bu !!n"llun tesadüfen civar- riatandan demir geliyor yapılacağı anlaşılınclctuJır. Yuna- bır Yunan ılerlemesını 
dan geçen iki kişi kadının kısık feı·- nistana kara. yolile sevkiyat yapıl- mekten ibarettir. • idi'• ı" 
yadını doymuşlnr ve gelerek şofôı·ii ması için te~ebbü~ler olmaktadır. ' HArp bu. ilerleme de ~ birfııı{ 
yakalamışlardır. Hadisenin muhakc- İngilizler tarafından ınemleke - Y3 mukabilillde memleketimiz.den --- - rileme de. Ve bir gazeten~ et iİ' 
mcsinc dün gizli olarak İkinci A~r- timize gönderileceği bildirilen it- istedikleri pik demirin ihracına sahrtık haberi, hakiki ~:tı~ 
eczada haşıanınıştır. halat eşyalarından ilk parti dün hükumetimiz tarafından müsaade Piyangonun zerinde T:erre kadı?r tesır de 0.,. 

1 
şehrimize gclıniş\ir. Çok çeşitli oJunm!Jştur. talilileri 1A11l hakib.t ne med<el'de r ~,. 

Poliste : mallan ihtiva eden bu partide ne Bunun üzerine Macaristana tel- . le kahr ve binbir y;!nlıı bebe 

Y d k_adar ?'al bulu:ıduğu .. ve ~unlımn graf çekilmiş ve mallar kapr:tıl- 60.000 lıra kazanan 124287 hi onu d~li~cı:. ~ 
anağın an yaralamıı ı h kk da he z al~ '-adar I 1 numaralı bilet Akşehirde da,·a- Demek kı" St-·c~0•1 a,·.rtsff"" -A' cıns erı a ın nu (UI; ' - mı"tır. Gelecek mnmu demirler eı.. "' p-
Bu ıııı.bah Galatadıı. Kıu-noğlnn so- )ara resmi malumat verilmemiş - . '. • . . 1. h d . v.ckili Abdullah Bilgen'e, 20.000 hmbul muh;biri laraftnd•11 __.. 

k ğı d t I!'. d A d ı: çıvı, çıvı ım:ı ınc ma sus emır I k 395839 l b. il 11 rı ... 
a n a o uran " yaşın a )o• Orinll tir Fakat bilhnssa teneke otomo- l L 1 d . 1 .d. s· ıra az.anan numanı 1 ,_ gup oldum• merkeze vel'l e 

evinin kapısı önünde oynnıken, al'- b·ı· k d . d ' . te ve ııo.aryo a emır crı ır. ır J B 1 d el •- h • Al' Ak ... -
k d 10 d D 1 k ı a ııamı. emır ve emır eşya ny iÇJ"nde memlel-etı"m;,._ I . et o va m :ı ı::a vecı ı ,., - lfunat yanlı ... ll' ....-_,41 

n aşı ''aı::ın a ursun a ·nvgnyıı .. d · ·ı · - ........ ge mış ld • ı O 000 ı· k i• • • t" " " b l d - 1 kt lngı 1 yı ız :ı, . ıra ·aza.nan Bır· aı" .. ns m··'--L=-=--. • ,•-tutuŞlllU~tur. Bir aralık cebinde tnşı- u un ugu sanı ma :ı ~~· : olacaklardır. .. UDA0trn"" .r 
dığı jfletl çıkaran Dursun, Aydoğanı tcrede.n yola çıkarılan dıg~r partı- Çuval buhranı 237229 numaralı bilet Tarsus gazetelerini, efkin mrnı~!' # 
yanağından ehemmiyetli surette ya. Jer de peyderpey gelecektır. . kalmıyor Hl'llkevi odacısı Musa Kanık'a a- datm:ıkla itham ede~~ 
ralamış, suçlu yakalanarak tahkikata A .k d da mal geldi . ~ac:ra ~hrı~ıle Y~kkında memleke- ittir. e1iru!e ı;ivenilir bir senet _il" 
başlanmıştır. merı a an tımıze mu ım mı tarda çuval gc- 10.000 lira Mudanya Cezaf:vi 1 M l k h · .J!-i ta~ 

f A 'k d 1 k · B . . ma ı. es e :ıysıycLA•-Diğer tara tan, men a an ece · tır. u partı geldıkten ~onnı mahltümlarından İbrahim Öztürk l bö 1 l t "ithll ...-Vapurdan düimüf dd 1 ı k ı 1 le • . d L· ~JU\ ar, ye u uor a ,.ı., .,.. 
bir mü et evve yo a çı an an mem c etımız eKı çuval buhra - Sabri Düzenli, Mustafa Cana'-·a- L t kt •- le •"'' • 

1 d d " cu unma an saıınnara , "'";~ Tophan~le otur:ın Kadıköy iskcln- mübim miktarda itlıa it eşyası a nın an eser lcaJmıyacak ve fiyat- kın. Recep Benek, Reşat Kardeş. smda ad~m olduktann• ,or~ 
si hnmnllarındnn Zlyll diin akşam, şehrimize varmıştır. Eşyalar ara- lar d:l çolc dütecektir. Mahmut Çetin, Ahmet Doğunun ler. Böyle ~ffelkalem it~ 
iskeleye yanaımnk üzere olan vapu- ımda bilhassa demir aksamı, de- ·· k fd ki 376668 

tla k -• t k .__... k Rumanyaya sevki •eri kal•n muşte.re n 1 an . nııma- ve isnatlarda !>ulunan • ..., • rn a r en rnuvazeneNn ay"""'crc. ri teneke radyo malzemesi ve • ... 1 b l 5 000 1 124818 ~,_-
denize düşmüş de arkadn=ları ~ - 0-:akinesi 'oto bil aksamı var _ mallar gönde T ra 1 1 ete, · ı_;ayı nveli :dllmd.an. sonra 
rnlıodan derhal kurt.arıJaralc, aa rnık • m? •w· b I , rı IJ()r numaralı lKlet sahini asker Süle>'- rinden ;iiphe edilir. ,. 
tard:ı au yuttuğu için tedavi altına d~~· Ot~mobil. last~ ele u unan Eski ~Jaşma ile Rumanyaya man, diğer 5.00~ lir?yı da Stefani'nm, İtalyan efki1' ~ 
alınmıştır. dıeer bır parti CfY• da yoldadır. sevki icap ederken, ba21 ıebcp - 248030 numaralı biletle inan Sc- mumiye:;in1 nldatmak jdn 111"'-.. 

+ BiR MOTÖR y A'NDJ _ Kala- Ymıanistanda kalan mallar ı lerle gönderilmesi geri bırakılan farcthanesi müsıahdemlcri 1:.a - duiu bu bühtandan, ~ 
fat yerinde ka:yıkçılık yapan Osman it.lyadan m mlcke.timize ve 1070_ tc:>n yaoağı ve 500 ton ita- :lanmışlardır. kendi de utamr. 
Ortaköyde dem!rli bulunan Hud~ memlekctimi1'de~ ltah••Vll gön. 

1 
dar tıhık l 5 ikincitcşrine kadar, ---- so~ SArJ' / 

motöriln'ü t.amır ederken, ellndekı d .1 b" 'k y · 

1 

Rumanyaya sevkedilecektir Ru- Hava tekrar aolerudu =---"'~ ı 
makinenin alevi mazot deposuna ııi- t erdı e~Lalır mı taHr .. ekş!a t"un_an~s- manya bu mallara mukabil .gön - X 
rayet ederek yangtn çıbnıı ve mo- an a 'il; rruştır. u ume muz u d . . d Rirka( günd~beri devam cılcn lo- Yerli ~rketler lıal'İÇ~ 
t.6r tutuşmuıtur. Bir miiddet aleYler mallar halclmıda derhal Yunan ekrmea, ıcap e en petrol ve müş- dos yüzünden ılün öğleden soı.mı şlıJ-

h h"'k" · ı . . ı· • ta atını tamaml<..m•••ır ı· b' ~ ..... 1 l h:.--darlnn-h• içinde y&nan moUir tamamen arap u umetı e temasa geçmıştır. şın ~ -r · dd ı ır yaK1T1or unş amıştar. Şe 11111 ..-~ 

olduktan sonra itfaiye tarafından mÜaaİl bir şekilde hallcdiJeceii ' bazı çukur yerlerini S\I h;ı~nııo;lır. malları aÖJJ ....... 
söndOrillmOttilr. muhakkak görülmektedir. Ba1ramın üçü.uca günü Ege denizindeki fırtına durmuştur. bilecekler? 41 

+ ÇARPTI - 1331 numaralı o. Macariatandan mamul demir vapur tarifeleri Azı·z Tu .. rk mı·ııetı• )lrtl • 
tomobil dün akşam Bomonti istasyo- seliyor Memlrketimizd!!! çalışan 11~~ 
nundnn ~r'"en 7 yaşındaki Lütfi· ŞirkeU Havn"ye idaresı· &..... tarif~ yabancı şirketleıin hariçle~, .. r ~ 

""""raıtw" ağı' ttc varala Mac.arutana gı'den heyetimizin " ·~ -.- ra- ,. ~.,..,.. ,........ r sure .1 - liind~ paıaı· gu"ıılcri az vapuı· sefeıi Ululuklar içeıislııde Ulu tfinlerin darlanna öde t!cekleri pa ..ı -.. • 
~~~ ~:k Şi'1i Etfal hastanesine orada bulduğu 2000 ton mamul olduğundan ba~·ı:ımın üçüncü pazar rol.: olsun. ~alnıı anason, sünger, {ıııu"'~t:; 
kald1nlarak- suçla ıofOr yakalanmış- demirin mem!cket;mize gelmesi günü adi günll'r tarifesini tatbik e- f<ebz.c. kok oo~a, hah, lüle ~şl· ,1, 

tır. lemin edilmiştir. Macnrlar bu eş- dcccktir. il. Nuri ÇAPA .:;ıı~ m">rn. llfirap, Ukor. ı;:ul~~ 
tozu, nıudl'ıı suyu ihnıemn rıı ~ 
edilmiştir. ~ 

Parnlnrı olduğu halde ınükcın
nıel surette yifip içmediler? Gun
ı~·rcc nç kaldılnr! Znyıfiıyaı·ak 
guya güzel olacaklnnm duşa:ıc
rck boyunlarını ley'lek gibi uz.nt
lllar! 

Gozleri çukura b:ıtnm;! Elma
cık k<'nıikleı i dış:ın fırlamış! 
Benizleri solmuş. Gözlerinin etra
fı bir daire şeklinde morarmış! 

lr;lr=-=======M=E=M==o=N=U=N==P=A=s=A==P=o=R=T:;;::U::;m:::~====~===~""ıı Kızllayın uzun hikayesi - t - CelAleddin Ezine 

ıl'"'K"""'*"'"""'"'mttnınftntll~f 
r·i Vecizelerin Şarhı ~ 

;"""'""''""'""""'•'""'""" .... ~ 
Kızılay fn,011lı1r n alı 

de.atının en alvi ruırıı:: 
dur. f1r1'hiki in•anlık ofl' 
ı~fl«atiucle tecelli eJer. 

(İnce beJll, :ı;ıfirin, kıbaı· blr kız 
olnctıt'lm!) Jıkrile zn:vıflıyn, z:ı -
yıflıya, çeşit, çeşit h:ı talıklara, 
turlu, türlü (siııll'liliklcre) tutul
dular ve akıbet o (belalı moda 
namıım !) lnırb::ın gittiler. 

••• 
Emin olunuz! Ç<ık :za~"'lf, e1Ju:, 

sı kn. bir kın muU:ıkn h:ıstadır. 
llugOn keyifsiz değilse, yarın 
ha talarıacaL"tır. Yüzune i!!'tedif;-i 
kadar boya sürsun! (Makyaj) 
.) up ın ! Bunlann hepsi bo~tur, 
boş! 

••• 
Bız kızlarımızı ( ~iı·oz b:ılığı gi

bi!) sipsivri değil, kanlı canlı 
görmek 1 eriz! Beyaz (b~lıkcti ! ) 
gibi gtistcri;li olm:ılannı dlleriı ! 
(Adale) lcrinl. ctlcriui (somaki) 
taşı gibi sc.ı t yaprımlarını bekle
riz. 

l'ıh:Ierl, yanaldan gfil pembe i 
mnnz:ırıısıııda görünmeli! Vücut
.Jeriııdc kuvvet, ruhlarındn şatn
ret, tabl:ıtin lıoyııııile pembeleş
miş, ince dudaklarında gülümse
) ıcl letn!et; ig. eli gözlerinde z:ı. 
raf et, uzun kıı pıklerlnJ • iı an n 
kalbine ok ıtıöi nüfu eden cnıı. 
be ı b r kudı t bwu nu gur

k i 

Şikagonun cenubuna doğru u-' et ve taıe knn kokusu; Yunan Türk lrnhvehan<'sİ. .. >. Amcrika-ı - Görmüyor musun? Ağanın leri arasıntla müteaffin le: koku-
zanan yolun üstündeki kahveler- meyhanesinin tuzlu balıklarına, lılar, kendi memleketlerindeki bu nargilesini ateşlendirl sunu tcneflüs ede ede, bir zaınan-
de birleşirlerdi. Koh.veler millet- Ermeni lokantasının zeytinyağlı- Türk kahvesini hayretle sü:r.erler Aw B b ti M h d !ar rnuhavvel ııerveti tahnyyül e -

1 T wl . T- k" b' ga, ay ur u ıı mu un l k l lcre göre ayn1mı§tı. YunanlıJa - arına, ürk kahvesinin yag ı ıs - ve ur ıyeye ır seyahat yapmqs: d o·~ 1 . 1 . . debi di !erini bi e unutmuşlardı. 
1 j t b 1 A f K . . unvanıy ı. ıger erı, ya nız ısım-

nnki Pire limanının rıht~m boyu kambil kağıtlarına kadar yayı ır- s a~. ~ u~ ~asok ydasını, . ~ rlıye Jcri ve memleketleri i)e çağrılırlar- ! lele en nğırlanna giden cihet, ha 

d
meyhanclerini andınrdı. içeriden dı. cad. mBunı .gonnluştd·a ab~lhseVJn•~ chr- dı. Evvela !l:ıdece Mahmut, sonra !is A.'::!crikalılar, konserve kutu-

"'"'"Y" yay•lan rerine ş"rnb1°le ı. u zıyaret e en ı a••'"" r.:a - B b l l 1 h .. 
.....- .. ~ ..- .. Uzak olduklan memleketlerini · hib" M l H ....... ay urt u n a mut '\'e dort beş lıırının istifi. sucuklarm imali gibi 

duziko kokusu baş döndijrücü bir burada da yaşatmak her biri için ~enıE ~a lıd ı uş u 1 asokml em~un seneden heri ağa olan Mahmut, temiz i~lerdc çalıştakları halde, 
hava ncşrederdi. Laternanın kısık k el b d 1 u. 've en pazar :ıştı arı s1m- posh ki w h r b. onlar, zenci amele ile beraber en 
sesine karışan rumca ıarL:ılar, yüz 0 ·adar erin ir iışık nüss.ı a~ sarda-ı payını alırdı ve ecnebile- d ~yı · 

1
'. y~~ız ~e ~". ı bu .a: k l' .. k h . I . - . 

odım ötesindeL:i Ermeni lokanta- olmuştu ki; meseli Türk kahvcsı- rin kapıdan görünmcsile tavlala- ~~ lı: !çtkımodı .v:ızıydetnhll.n bukalnı ır hı k':e md ulstc .re ış en uormıye 1 
d d 1 d T ·· ki . ni, Van veya Muş knhvelerinin il d h 1_ l ki :ruıı:sc ışı, en ının e ıç c · e- ı ma um u ar. 

sm an uyu ur u. ur . crın kah- b" . . ... h 1· . • 1 rın pu an a a a;;uvvet e ~a ar, mcdıg-i bir talih eseriydi ;\rmor -
vesi, J:irli yolun sonaindaki hali ~r mınyaturu a ıne ~~hr.~ış er- zarlar daha cakah avuçlardnn fır- m·ı k · f h. ile l Zencilerle bir tutulmnyı haz-

dı Raflarda sarkan dızı dızı nar- l d Bö I ve 'vı son onııcrve a rı a orı - d · z l • . lik 
arsalara muttası1dı. Daha ötede . · . w •• •• ar ı. Y c müze vitrinle\ndcki . . k k k d 1 me emıycn e ;enya, u!>tc sey-
Armor ve Wilıon et konservesi gılclerın marpuc;ları, ocagın ustu- e;wa gibi teccşsüs mevzuu olmn 1 nm çıy et '<e an . 0 .u~un nn ::rnhlara da meşher ohnamn ::.!le-
f b ile l h d d b I d ne asılı boy boy cezveler, kahve- hoş g- • .. t .1 d Yk kurtulrımıyan hrmsNılerıııın ara- tini bi- türlü aHedemıyordu ilk 
Ba r 1 ~ ar~nın .. u udu aı ~~k ı. yi iki taraflı kaplıyan peykeler, d w•1d~r:r~t1en ,;wd f.rı~~ e. y~ ~ında bir o, Sil:a!"o c'ı ıki Türk hn- günleri istiJchalin ümidilc, . . -
.~c.~ ~.nnk ani tutke'nl' umlan t:? - masaları çevrcliyen alçak, hasır D~ya bı. L el ez kıg .e ı useyhınkı e man,ım:. tcWı~ o!arnk $!'.irebllmiş. le sarıldıkları herhano; bir i:zh:'. 

~zunu ap ar, ır ı yo ıı mute - . k l I l I wl . k ı r a.-u ı :.e ·cnya. scyya ·a- h .. d . I . d ... ., 
_ı. b" . b k •1 b "' .. k h ıs em e er, tava ar, yag ı ıs am- fil . . d I . . . sonrn amamın mu avım erın ı:n giin isteksiz ve bezain bir lakny-

mam ır sıs ta a ası e urur, a b"l k"w l B I h . ı ı esının a ım annı ışıtınc.e surat- zengin bir ban•Yerin hmmııi mr, __ j- 0 

velerin içine kadar ııinerdi. Pis ve 1 ~ • agıt ı:ı~ı... un. a.rın .. b e~sı, lannı asarlar, tavlnyı kapnrlardı. 
1 1 

) h diye tahavvül etmişti. Evvelden. 
ı halıs Amerırkan •ehrının go cgın rnıı o ali miş. tl "l~crin ın ,·c.iycııi- k b. h l "k d ki boğucu bir havanın ciğerlere ka- " - Yine bu ekşnm _ fabrikaların azot yn ın ır a : ı ·at san ı arı n:t~m-

dar i•I d:~· b h . l h I de vatan havnsını yaratmıştı. Ba- d··d··V- l I • . . d k"k I le borsa oyunlarınn giric:m;., ,.ili leket ceplerini dolarlarla duldu-
,. e _ı u mu acır er ma a - d ·w A 'k h ' l . d u ugu ça a ı yırmı n ı a o - b " d 1 b " { ı ·ı · · · • 

lesi şimalde Sika -ı·· .. zan ıger men un şc ır erın eni tu K d . k .k. . ın o nrı ır ta ra a atı>.r ı mıı:tı. rup kavu!'iacaklan k öyleri kc.roln-,_ ·ı-' 1 ~o go unun sn - Sikagoyu gönniyc gelen seyyah- mu~ - npı an gıreı en. 1 · ı .. ı Binbir gece ın-:ı :ıllarının mu - ki · d" h .: b: 
,nı ıne yayı an zarıf villülarla ne ı"" h • . w • de bir l'.ğızd~n aordulnr: n, çocu arı şım ı ergun ıraz 
büyük bir tezat teşkil ederdi. ~r, fC nn zıya~~te degcr ~erlerı- . . h YY 1 :ır· rve tlerile Lurrıya koşan d a.hn Armor ve Wilc.on fabrHmla-

n~ gezerken, Turk kahvesıne de - Yıne yabancılar gelecek mı Ttirl· muhacirlerinin arasında \-nl- rının et ve kan kokusuna gömü_ 
Kahvelerde akşamları buluıu - ugramalan mutad olmu•tu Sey- Haso? .. r.ıL :\1ah~ut agw a Bavburtta ... 0··r ) J l d O 'd' · 

1 d M·· ·ı · k · . " · 1 · • • ~ •• - en ya an ar 1. mı ın ımanını 
ur u.. uşterı ~rın e serısı Amor yahlara rehbe0lik eden adam: Haso omuzlarını l>ilktı. !•terse- d ii: ·, rüyaların kırır.tısına er~bil-

1 
ka} bettıklcri gündenberi. Bay-

ve \Vılson fab~ıkalarında çalı§tık- cBayaolar. baylar! lıtc. derdi. niz çıkıp gidebi1irsınız, der ı. . D. -;u:t rı, günde iki dolara. hurt. V · 

s. s " re mr tnkım ihtilıiflıın ~ullı ~· 
hal.:cm yolilc hali bl h rck <jjl 
doknıiyc cüret eden :nüter# jıl1'_ 
rhı şeni ) uwnıleu barıı:erşııl 
hıdı nu, ortcıd hakiki if' j;j 

tcmsıl eden bir tek muc 
lır: llılUli:ıbmrrl k d 

Tet·ııı.iiz eden tarar J:ı, <' 
mudnCmı e{}cn tnrnf ~~ ~ tı:S 
hnrlıi kazann ayı düşunf' .,ır r-r 
rekct ed r \'C bu ,;ııdcn ~ 
k"llnlı ve kor:konç hadise ~er ır 
bulur. Fa.kr.t blltıın ı.u titr~ ~ 
JX'.rtici manzaralıır ~:a~W" 
snnlı{:rın, yalnız iyillk k "ıırO 
tcnısH eaerı bir timsal ~ 
Kmll\y. ,.-~ 

Onu knvv!'tlendirınek, ·r. 
insnnlığı kuvv~lendirn;~nırı ~ 

Ona rardım etmek, ıns 
kudretini beslemektir. Jı•d 

Fakat Hililiahme.r. )ratı:ı~ 
leı de değil, h~r h.:di!;ede 
kar~"'Un dostuJu . ~ 
dr..stunu kuvH ' J • • 
ı;Und!! gale\ic c· iı ~ n e 
çaresldh. 



KIZILAY Sahife: 3 

Akdeniz 
hakimiyeti 

Hava harbi 
(Başmakclcdtın devam.> 

L ndrıı fizerlne, merkezi ve gnıbi 
İnciltcredc n11keri h~cfler üzcl'irıe 
mııbbcle bilmisll hücumlarına de
nm edilmiştir. Ililhnssa Sheffield 
ci~annda. bir tayyare malzemesi 
fabrikasına, diğer bir :fabrikaya ve 
bir askeri talıa~şüt knmpınn büyük 

1 
T Eş E ıc: K o R r B6tfin Maarif Erkimnm 

Annenıiz, b.rde,imiz Bayan Melek Ögretnıenlerin eiddcUe muhtn\; 
oldukl • bir eser: • • 

ı General Feyzi'nill Yefab münaııebc- K u· L T u R 
We gerek t&hrlten, ~rekse cenue 

l ~pada harbin yeni safllıa· 
~ llnı hazırlamak için bummah 
tıılt.. ._.ette siyasi faaliyet devam 
~~· Ancak, bu hazırlıklar ta· 
~ndıktan sonra İngiltereye 
~ terek şimalde, gerek Akde
~ • \·e Afrikada mihver devlet
"'-'-rekete geçeceklerdir. hal
....._ ~ unanistnna karşı harekele 
s;:;ı, yukarıda söylediğimiz 
1ıo.. ~ harekete: bi~ başlangıç, 
~Ve askeri bir hazırlıktır. 

Yunan kalyan 
harbi Yunan tebliği 

1 Fransa bir müafe- merasimine iftirak suretile yakıa a- ou·· STURU 
laka giistereı seY&b muhtereme~ 

rit sullı yapmıyor ayn ayrı t.eşelddire teessürümüz ma-
hasar Yerdiıilmi:;tir. C1 fMi .. hif~.,..,. dev .. m) Atinıı, 1 {A.A.) - Yuı•nn o~-
İtall'U subaylarının Cebe· l:inlktclci hu.-usi muhnblrindcn: <lulaı·ı yüksek kunıaııdanlığınm 
ı ...... _1__ ff k t · Arnavutlok cephesinde :'.\lakcdonya :ıı tr·şı ini evvel akşamı t.arlhll 5 
Uua.1I&M muva a ıye sız ınıntakasındıı bulunan Yunan iıntlu ııumaralı tebliği~ 

baslunlan rınm, bir iki mevzlin geri :ı.hıımı~ o1· Ellir rıııntakn.,ında düşnwn pi-
Cebelüttank, 31 {A.A.) - l>cıı_':z. mnc-ınn r:ıkmen kıı.,lmamı:!l olduğa J1id<'.3inin v~ t::ınkl:ı,·ımn har" -

mab.mlaı·ının tebligi: Bu sabah l - son haberlerden anlaşılmıtktndır. lcib lıcr tarafta gıni ııü.küıt.ül-
talyaı:ı den11 sut.aylan limanda bu- İtalyan Alp avCl kıt.aııtı, bu mır.tu- mü~ıür. D~maıı zn~·iatn uğra -
lunaıı gemileri hususi bir melcanb:- kada bulunmaktadır. Fakat Yon~r.- ı.ııştır. t:tirler alınmıştır. Çete-
ma ile tol'}>Dlemek i(in beyhude bir lılann hakiki mevzilerini tayin et - ler diişman l°llVVt'tlerile birllktr 
teşclıbüste bulunm~lardır. Bir tor- mcli: için it.nlyan topçusu tara!mdan hnı-c.iı:et etmekteydi. 
pı1 hiçbir tesiri olmadan llmn:ıuı yapm111ş olan. bir endaht müsrutın Dün 1.ayyuelerimn nlça\;tan 
met.halinde paUam~ diğer bir lorpıl olmıık üzere ltalyan]ar, timdiye b- uçnrak dw.;nU1J2 lcıtalannı lıonı-
dc iSJ)2nyol topraklarına saplanmı..~ dıı.r mühim bir askeri harcld'ıt yap- bard11U2n etmişler e mltı-alyö-z 
tır. mnnuşlnrdır. Cephedeki Yunan ku - ateşi nltm:ı ıı.lmışlardır_ 

I..ondnı, 31 (A.A.) - Dün --.J,>(1~ manci;ın1ı~'1, he.rne pahasına olurs:ı Diı- hnva muharebesi esruuıt ı-
srnı·ıı Fnııtsu s:ıhillerinde bulunan olsun mevzilerin muhafaza ve her da diişmanın bir tnyrarcsi d~~ 
uzun 11K't'IS11li Alman topları Douv - t.ulnuzun t:ırdcdilmesini, ancnk mev riilmüş, mcrnıi isabet eden diğer 
rrse :ıteş açm~lanlır. zii muv;ıffakırctleri 1.ııtismar dml•k bir du~oı.-ın tayynrcsin!n ıle ga~-

tcşc·t.lıüsüne kıy:ını olunmamasını em ıi muntazam bir uçı:ışla düşmek 

Yunan harp 
gemileri 

rctıııi$tir. te o'duğu gorülmiiştur-
Öğrendiğime giire, bir mıntakada Bo.,'P\in, bnrnlann fena git -

it.ııl~anlıu·, mükemmel ınırelt.e tan - :mekte deırı:.ın \!ime ·ne rağme11, 
xhıı l'dilmiş ve belirsiz bir hale ~u- tayyarelerimiz tekrar faallyet~ 
rilmi~ olan mit.:ralyö:ı; yovalanrı.ıı geçmi,,;lcrdir. Diişmnnın bir lrl?-

(1 inci sahifeden dn••m) 

çiııde A nupnda ahengin htıküm süı
mesi i(in giriştik. 

Btı Dk tı!tııaslar, lıir ınağlübiyet:,, 
erW"İ Pııüııde mntad o1mıyan btr 

ı nezaket hn,•aı;ı içinde w knrşılıklı 
anlayış 7Jlmiyeü içiıufo başl:ımıştır. 

Pek y~da Fransa sarfedilen 
uyret~tin ~ı·eccsini tnkclir edecek 
re bizi oldc ettiğimiz rıcticelcrc isti

ı nıııln muh11kcme edebilecektir. 
1 İştirak ctt,gim iki mülli.kntın cini· 
mn heyecıınlı hatırnsmı muhafaza c
ic•eğim. İki bh·uk mıllet but.ün tn
rihleı'İnde çarpışmıştır. PcUı in ile 
H tler" kar ı knrşı) a görclügum v:ıkil 
ınlndım ki, .kı .nillcUn nıuknddern
tıııı ınuhnrctcden bn~kn yol ile de •.a
yin etnıck m "imktindür. Bundıın bö~·
le Fı·nıı n ynbaııcı nıüılahnh•lerc ltar
:sı kcnillni koruııın-:ını ''" hıı re ketinin 
nıesnliyetini tık b:ışın:ı alnı:ısını bı
lecel;Jr. 

'-ı -.Ya, Yunanishına, kendisinin 
~leketin adaları,. limanları, 
~ !'J ve bütün sanayii Akde· 
'- İnciltcreye gizlice yardım 
'~aherettc bulunmak iddia
S um etmiıtı,. Almanya bi
~e ıesini çıkarmamıştı. Şimdi 
\bit •n müttefiki de Yunani.sta· 
~ara!!ığım fogilterenin fay · 
~ suiidimal etmekle itham 
~ · Bu suretle mihver devlet· 
.. dı.llall[anlardaki lurcketlerin
~ Yekdiğerini iltizam etmck-

b...: r· j 
t """İin dünyaya mal olan eski 

1 

tal yan mev#:i!eriai 
dikn.~'"ler ve i.deta ot gı"bi b~-ilmi"- •if ta,-.,-aresi nlu .... · be •-
ı.,~n1""".1·r·'."' ."li ,,- ... '"" u.-ırc uıyyare- Türkiy.enin Bulr;:nistan tarafından 
, Jerlmizdcu biri tarafından ricn-

Ru mmtakadaki kuırumdnu, ltal - te medwr cdil~~r- Takrp cd.i- yapıi:ıbDe...'ek 'bir lıarC'kcti blcrtnrnkf 
~ 01cdeniyeti alı.nal eserleri- fİddet2a topa tuttular 
Alı_":. ~iyade toplanmış olduğu Korfu, 31 (A.A.) - J:cutel': 

yanlann uğramış olduldan hezimet- len ha tllITareye mermi isabet ctmeJ'İ İlitibruıf eylemesi bek cnm<> -
t<."n istifade ederek düşmanı A rnn - etmiştir_ tedlr. 1 

llr. Fakat bu güu>I muvaffakıy<>tıııi ~hesinin sağ' cenahını lbir uat- da ·ı 

nl olduğundan muhterem gazetenizin 

tnvassutumı ililedz. 

Jl-n-lt11•111ı ailesi 

1670 SByfa - Flyah 3 lira 
Sa~ yerleri: 

İst.anl>ulda: Resimliay matba&El 
Uafradn: Maarif memuru Bedri 
Edis. , ~ 

Türkiye iş 
BANKASI 

Küçük Tasarruf 
Hesapları 

~ın telafisi kabil o!nuyacak , Yunnrı h.ırp gemileri bu sal:nlJ 
~ıtlta uğramaması için v:ıktile ~ unnn - Arn. vutlu~ hududundakı 
~la.r Parisi açık şehir ilan il inl)~~n 1 ilcı i tm~ ~trziıleııııı şıddetl 
ı..~· • . . . .. ·omuurt ıman e nıııı ı 

~.1 gıbı şımdı d~ Yunan h~· Saat ) il ı lıaşlıynrı lıombardını:ın 
~ ı, burasının mudafaaıaz hır bir rant ,.fü mü• ır. 
~ oldugunu ilana karar ver - 1 lfo"l'baıdıman Koıfu ~ .. hillt•rind~ıı 
._ · B·: ilanın tatbiki, itnlya:un ı ıkı.:mml'I lıir ı;uı .•tt" ıru. /c :vordu 

çnUuk arazisine kadar takip rtmiş- Deniz 1..-ııvvctierimi.z düşman 1 Tevfik Rü dü Aras Londra-
uvakkal!!n kumandanlıktan aı.ledli- f _, ki Yunan Elçisı e görüştii 

teıı aua muvaffakıyetle bom -
mcklc ödemiştir. Şlmdi)e kadar Se- banfımaıı etıniflcrdir. l..ondra, 31 (A.A.} - Rcuter: 1 
lan~ 50 kaıbr İtalyan harp esiri YuJ?ani tan•n Londrn E'çl i Siı"lo-
~~iştir. ---------·----..: palas. bugün, ı·aruın J:lçlligindc Tür 

~fussolini •atladı• ajansınm 'l'iran muhabfrl 'Kont Ci - kıye Hu}'\lk Elçisi Tevfık Rüşdü A • 

1941 
ikramiye Plô.nı ~ ı._ k b" 1 Jk k ı · ı ld Hütun şimali Yunanistnnda oldu -' lııii vafakat ederek bu şd.ri ha· Büyü ır ın ·ut <· ı ım ıı c toıı· ğu gilıi burada da bilyülı: bir itimat 

-._ curnlarına maruz bıral:ma· ' mnış bulunuv~ı,ıu. Ho:ıı ı:-ıılımnı 1 "ükünı sfirmc!..-ıcdir. Askeri mahafil 
i;_faahhiit eylemesine bağbdır- den:~ı muddd etırıc,e Ut• .lu.kJ.t~n lıuı!ı flc iş adam]arı, '.MUS<"..olinİnİn yaptı,:rı 

~ ..,...\' d _._tl • • • rremıı;ı, ne c tayyarcsı a ıyen go 
,,. er e•-= ermm pyesı, xültmemlştir. ~töfün lıôl;I<' bir mukabele gf.rCCi?i;"nı 
~~ ıstanın :Mora yanmade.sı ile Ht•ıilangi bir f ng'iliz - italymı ıte- tahmin etnıemiş V(' c:çok crke.n aea
~e bütün karasını ele ~İr - niz muharcbl'si hakkın.la h:ıbcr yol-.- ınış> oMoğunu tx•yan etmckte<lil'i"r. 
'l'e rnüımlriinse mühim ad:da-~ Yunanlılar diyorlar iki: Böyle ol-

anonun Tirnna ~lmiş olduğunu nısla uzun hır r;oriişmC'dc bulunmuş· 
bildirmektedir. Ayni :ıjan"m Ron:.ıı tur. 
muhabiıl dl>, Mus.."Olininın bir ~ 
güne kadaı· tayyarl'l-·le Tirana gi 
decl!b-i $AYİ&sının dönmekte lmlundn
ğunu )'ll?YUlktadır. 

Yunan - İtaJyan harbi 
\'C Türkiyenin vaziyeti 

lta.lyan gaz !teleri.-in 

mü!:alea'an 
Roma, 31 (A.A.) - D.N'.B. ibildi-

riyor: 

w • ilnac_ bareketlerile uptede _ Ş .. d .ı:::ısaydı, par.ar ~ünü Gc:m•ral Me-
~ ~k arap a... an taksasa tehdit makammdn bildinn;ş 
...._ · ~ denizin prk havzasına " ldugo taaJTUza derhal gt!('nıcsi kap Mıınchester Guardlamn diplomatik 
iııb~tey~ cihetinden lamamile 1 §:ika Vtt ed •nyor ,'11 •rdi. mut:nrriıi, Türkiye fle nlikndnı Va· 

Giomale d'Italia ı,"llZCtesi, ka;>de 
cltgt>r bir makalesinde., Yunan - İt.al
ran 1.ihti'ifrnda Balkan dcvletlerinuı 
v:ıüyetilc meşgul olmaktadır. 

~ olm kt ıı: J h:ıh.·nnlar, o:imdi~·c knd:ı.r lınvnd:ın U)eti sarih suıett.c ŞÖ)l hulisa et- Gazete, Y~av ve Bulpr hnkıi-1.ık" il. ır. H-k ~ . 1 . k"I . .... ., kU!di L- k klıı ~--ltikatcn Yuoanistaıun sev_ u umet. az ı porto u ıç ı er.n &ıiıııigc taarruz clmeıııışlcrdlr. S<: _ me r: nıctkrinl:ı h:ır~,.. ·arı,nııynı:a - rıw 
~ cil.etinden çok kıymeti o- rağbet bulmasını temin için ~arnp ıiı ·kıc fıç g<'Cedenbcri bütün l$ıklar Bizim yardımımıu ilivctrn Yul'a-• lle'yan ederek rfe demektedir: 
ıııı...~ :zaptı. Altdcnizin fiyatlarını fınınt buldukça ucuz:- ndürlılmc'üc ve)n mn"k~ cclılmckte-1 ııh;tan.-ı Tüıkilenin doğıudan ıkğıa.' Hu şcıııit ıılt nda Turki: enin de, 
~~~-:.o hikimiyet me- latma siyasetini güclerkcn, son ı;r.. ya a~keri yardımı, hiç ol~ lıida- f nıd iz (ıcncr:ıllc ı inin Anbl'ayı z.i -
......_ ~ bir an eırvel halledilme- ! günlerde hususi amiller ise bıı _Lıınand~ 50 kadar nrık re11k!J ~ yctlcı de beklenmemelidir. iki mcmle- ı ~·ar •tlerıne. y ı.nnıı hükümt tirıin \"( 

~~ ---'ı •dece~ ..... ·ır. ı"talya yolda ıhtik.:Srn başl::uoış!ardır. '111, lınrlnn başlnngıcmdanben utıl ket nı·asrnda mlo dostluk mül'!a11cb• t-' İngiliz !<1: a • tiı in mübrem tuyık'c-
,._.u m .. :K~ h I ıir .ı al.le duı·maktadır: . !eri bulunınııkla ve Yuıııınistmım rine rai:"men, müdahale m lesini 

~ TObruk hava ve deniz Bu sene üzuın nıa su üniirı aL" ~ıvar antrc;poJaı:a yuz _b~lcrce İn- mukaddenıtı Türkiye için buyiık e - uaznrı itıha•·n altrul!!lruı hiçhlr sebep 

KEŞİDELER: 4 Şubat, 2 Mayıs, ı AAustos, 
3 lkincite!frin tarihlerinde yapıhr 

--~7941İKRAM1YELER/---
1 adet ZOO O liralık 
3 )) 1000 » 

2 » 750 » 

4 » 500 )) 
8 » 

35 
80 

38t 

250 
100 
so 
20 

» 

• 

2000.- Lira 
3000.- » 

= 1500.- )) 
2000.- » 

2GOO.- » 
- 3500.- ,, 

4000.- » 

- 6000.- ,. 
L ... ~e IİlnaMe Oniki ndadan olrnllsı fırsat sa}'ılmaktadır. Ş.ırnp ı: lız !ırrısı kıymetındc tuıun yerleş- h~!nmiyeti hai7: olmakla lıcrnhrı:. ~oktur. r ... t kluliııi miid:ıfaa etme.k 
~ .... '-~ve deniz üssü vasıtasi- Şışelerinin üze.rinde ~zami salı/ ınlmıştlr. Turkıye, Yunnnı .. tamn yam b::ışıııda pı't·nslpinc sadık kalmaktnılır. Türkı- Türkiye İş Bankasına para yahrmakla yalmz para 1 
~İn şll!k havzasını kendi fiyatı olnrak ~Ok e~;ı~lt•n lcsbit Kont Ciano Tirana geldi mücadele h~usunda bağlı ıll~ilclıı· )"eııin i•tiklalı ise İngiliz zimamdar- biriktirmiş •e faiz aJmış obaax, ayni zamanda talii-
~ l'Qiii altına alacağını tahmin edilıni;ı ola~ 1 - ( kuruş gi- l\fussolini de bcklcnivoı· Fuknt. :ih·r Bulganst:.ııı da 'ı'~na- laruıın rntriiuılanna rağmen,_ ne d.oğ at·-" _._ d·-• ol-sunuz. 
,,Q~ bi yü1:.c;d: bır miktar yazılı olmaııı • nistnnıı hucum ederse, Tılrk!yc mub- rodrın ılrı~ru~ ıı, ne de dolayıııılc Mıh- .... uc -----.. u• 'Uc' har kat d b he hususi iım:llcri bu ) o!da kolayca Nevyork, 31 (A.A.• - Transrııdıo temel olarak nıüdahale cdecektır. '\"er t<ırnfından tı•hdit edfünemiştlr. tiİ,.••••••••••r:m•••••• ••••m•••lllli 
~ ~- e u~~a u - "hıı·l·a·r~•aptınn~~d~ I~ulbub ·~~~ş~~-~~~~~~~~~~w~~~-~-~~~~~~~~~~~~~=~==~~~~===~~==~~===~~=~z~=~==~~===~~======~~~~~ ~ uoğru olmadığı. itnll--mt 1 

• :· ~ i· .. l d '.h "k • · ..;.; 

Ş... ~· ::~k; 1~~~::·i:~;::lt::1i0~~'.~~: ..:~rrırrrııtırm'''""'"'~ ı Lli PIYDN60 DÖRDÜIGU TERiiP PLANI ÇOI ZEHGilDiR 
~ ua )'enne ı.un n 1 d 
~.'-\'u. an denizi ile~ Ak-ısatıı: fiyatı yazı.ı ır. Ru planın iki huııusiyeti vardır: 
~ •e fİmalden bWm olan ~yni zamanda, fiyatları y~k_- - l - 5000, 2000 ve 1000 lirulıl: .:ıı la 
'-.:_ .. adalarını ele .,eçirmek 

1 

seltııen şıuapl:ır. geçen scnekı u- 'f bliyüklükteld ıkrnnuycler adet ıti
'i ·~ ...-lü Akdenia bilr.imiyeti- riiın m:ıhsulile imal edilmiş m.ıl- baı ile :fulalaştınlnıış, aynca bu 
ı....._~ dıneyi mibft'r devletleri tardır. . . . . ~ plana yeniden ve bundan cvvdkl 
~ etrnit bulun•yorlar. Bu -1 _ Maamafıh. lnhısarlar ıdaresı. ~ p!Unlarda meVt:ut olııııyan 500 ve 

Birinci çekiliş 7 İkinciteşrinde 

~~ lcıoJ.yca Orta~k yani Mı-ılcilosu 18 kuruştan toplan ve 22 ~ 50 liralık ikrnnıiyclcı· konmuştur. 
~"-~tin ve Suri;e ü..-ine kuruştan perakende yeni şarap ~ S O O L\ra~ık 
!.;~":,Pecaklarını tahmin edi:or- t;altına.k~~ll'. F akaltd ~u sdutışlarhfı- ~ İkramiyelerin adedi birinci 

oi..-e I h y . .__ çı ar mçınac y.ıpı ıgııı an, er ~ CC!-
- na ey • un:ınas .... a j ld bul k h 1 :; kiliştı• !10, iklncltln 150, iiçüncude 

'a!~Pılan taarruz, Akdenize ~ a unmam:ı .~ dvc ; k ~ 180 clir. 
~~· .;..~ hilöqa olabilmek i- a 

0 
.... ~~ ~~1~.an astı ~ e _ c_ d - ~ 2 - Planm .ikinci hususiyeti de 

· ~ iJ1c mühim adım oluyor. men:e ·te ır°ı ln. ısa~~ .(1şe ıçı"r~ ;:- 47 tane t-.lli nıiiki.fatını ihtiva 
'I.~~· IOftraki ..ı-lar, Frama ~dttıKukı şaberapUar_ ıse: ::ı:.aç senj 

1 g ı~tr. Teselli nıü1"i.fabnın e
~~~~)a Üzerinden ve bunlar111 do. Bça _ detıımd ış f" ·ıtlşarabp. ar.- E- sam şudur: ı-:ier bir hı1etin bütün 

Dördüncü lerfip 
I~~ 

:ı __ ....ıı_~-k B rr. u yuz en c ıya arı naz _ .. . . • 
- ~ tır. u ter· h l d rakamları buyuk ıkramıyeyı k.ı -

ı.__ • • • • p~ a ıca ır. ~ 
-.rekatm Yecane 2?..Yeı!t, Bu be I d i h" id ~ zanan numaranın rnkanlJnrma 

lı.....,. Akdettide alikasanı . . ~ P er 2e2n~- n asar ar~- '!="" tevafuk ~der de, yalnız herhangi 
~ ~· BinaemıieJh Yaaaais- sı'"?• OSUDupl &u~ştanl ~tndtıgı E U.nede bulununı:ı bUlnnıun bir 

B - vecu 9ene ara arını - er - e . 
• • _ • pıyasa~ çıkannaa astenmektc _ ""'A-.• o ursa o s 
~ A.kdesnz haki- d" B ti h • • .11 ~- mükafab kazanır. 'Bu Mıretlo bil-"'-- -) . . ır. u sur!". e ususı amı er ac 

hıa '1-.·*- ,,.. ~. ~ w:r- ....,,. 1 tanesi ..&..:.i.ntı: 1 bilette eUı 

·~~ caı ıle daha fazla a - c· tJ . d" . b 1 7iik :Dua..iyc3; kazanıın numara-.... ~ ıva an ııı ırınıye mec ur o a -
yor. c~klardır. ya benzeyip le ynlnrz bir hnmı -----1 

Mulıarrem Fegzi Diğer taraftan. huaıııi bazı fab- ;:;:=. ıııiııdeki rak.amı_ a:rı olnn 47 nu· 
TOGA Y rik.aların ııiyah şarapları beyazlat- ~ nıara tesellı nıükifab banacak . 

.............. ••••••••·······-·•••••• :mak Ye üzüın MJyuna vaktinden ~ tıy .. 

B. Klapp 1 
evvel şarap halint: getirerek piya- ~~ Bllellerln Deil.tlrU-
saya çıkarmak için ilaçar kullan- meal Tarihine ____ _. 

.__.-! 1 dalian ve bu yiizden mide hasta- 1 1 1 
~ lık.larınn sebep oldukları ileri SÜ- i~ D KKAT ED N Z 

'lit ab ..rülmektedir. iddialara göre. pi - Devıımlı biletlerin ertesi nyıu i-
' lin mUşterl ve yasadaki şarapların çoğu bu şc - kiııci günü akşııruın:ı kadar defi,- •••••1111 

'llartnın bayram- kilde mide bozacak kndar fena- ı tirllmesi liizımdır. 
I~ dır. Alakadarların sıhhnt bakımın 7 ı·k. · T · 194!\. Çek" r •n k ti 1 b ı . ·nıcı e"<rın 11 ı-• 1 u u ar dan u yo da tetkıkler yapmnla.rı . • _. - . • ea. ve fiyatlardaki ihtıkarın onüne lişıide Buyuk lkrö\mıye 

l '"lfk EMANET EVi fr<"Çmeleri beklennı<'k~edir. 300,000 Liradar 
tOıtz Birinci çekilişin t.'lnı bileli 2, 

ve f. ATAG'ON yarım ııncti ı ııradır. lkinct çeki-
l:.. E !işin tam bileti 3, yanm bileli 1 50 

~ RMEZ liraılır. Üçüncü çekilişin tnın bi-., tıfkı.." 
.,. a "• 7.lrant Daııkı•SI yanında !eti "· yanm bill'ti 2 liradır. 

\~ ıre'° ııcvi rnııııwt cşyn alınır Planı Tetkik Ediniz 
11 Ue 

rnuluıfnzn edilir. Hcr vere 
l!ti 

Vasıta ile gôndecihr. 

Her çekilişte ibiletlerio iiyalıle 

beraber !kramiyclcrin lı<>m nıik

tan, hem adedi arttırılmıştır. 
Yani şa,r.s ihilnuıli her çekilişte 

çok dnha fazladır. Bu pliina göre ... Ei!liııııııi:I ... 
talihlikrin mlktan artac:nk ve bu 
talihliler ayni zamanda nııktnrca 

daha fazlıı ikrnmiyc knznnncnk-

60 

90 

300 

75.000 

30.oOO 
~-()("'J) 

30.000 

ıso.OOo 
).760 

--=---:-:: 
543.760 ,::_;.;;---

6.00o 

60.000 

_.-idl.illııLJalıWıı.\dldllı İkramiyelerin hem miktarı, hem adedi arttırılmıştır. 
TEK KOLLU CEMAL GJ• ŞESJ. Sahibi CEMAL GUVEll İstanbul ve taşradaki ••yrn möşt~r~l~nia n bayra111larını kutlular ve saadetlerını dılu. 

YENi TERTiP -YENi PLAN-BÜYÜK DEGIŞIKLIKLER 
Şimdiye kadar binlerce \"atandnşı refaha knvuştu.~·an TE.K KOLLU CEMAL'i daima üstün tntunuı. Vatan himıcli yolunda bir kolunu fed:ı cdeı·ek TEK KOLU ile çalıpn ?ıIA
LOL GAZİ'l'l daima tercih ediniz. llA YRAM GUNLERI GiŞE AÇIK rrn. Ayın 7 sınc aı. zaman kaldı. Iliriııci keşide biletlerinizi nlmnkt:ı acele cdinız. Son laılnbahk gtlnlerc kal· 
m:ıymız. 

T-rnm\·ay caddc'<i No. 27 
ııı TEK h.OLLU CEMAL GÜVEN Hiç llir yerde sHesi ylktlr 



ee:::~ Sahife : 4 

I 
BAKER 

Alt1i~al#.n 

Mevmm mQnaoobetile böttin dal· 
relerini sençiu çefltlerle süsle. 
mleti1' Saym mUtterilerinJa :r.l.
ygretlerinl bekler.. 

-0--

Erkek, udııı ve fQCuklanı TNnc
kot, Kö\"erkot, Lodcn •e S. den 

PAR.l>ESÜLER -
MUŞAMBALAR 

----0--

Ertek ve ('.ocuklu için 
KOSTÜMLER 
~ 

Kaduı ve ıç kızlar itin 
MUŞAMBALAR, IANTO

LAR vo lU}BLARIN 
En son modelleri 
~ 

lanarlama Xoatilm, Pardesti 
.,.. paltoluk 

EN ALA. CİNS KUMAŞLAR 
~ 

Rob 1'aylir ve l\lantoluk 
YÜNLÜ KUMAŞLAR, 

1 ikl:acit riıl __...-

S.I N H RTv. HUYYET 
VE - - ~IR 

t İPEKLİLER -
p PAMUKLULAR 

k' 
b 

l 

( 

( 

--<>-
En son ınodn modellerde 

KADIN ŞAPKALARI 
--o-

Perdelik ve tc!~at için 
TÜLLER ve KUMAŞLARIN 
En son ve en zengin çeşitleri 

Kadınlar için 
CANTALAH ve 

SAHTİYAN MAMULATI 

Kndın, erkek ve çocuklar için 
TRJKOTAJ'ın 

Zengin ve müntchap çeşitleri 

BİR HAKİKAT! 
Muhterem Müşterilerimizin Nazarı Dikkatine : 

Gayet makbal n ayni zamanda faydab olmaıı itibarile en iyi h•dlyedlr. 
Prrlantalı tıe clma•lı ~t den.el;, bir kelime ile S İ N G E R S A A T J dtmıektir. Çütıkll : 

Pırlantalı ve <'lıuaslı ıaaUerln butün hak.iki eYsafı meşhuru ilem olan SİNGER 1111atlerindc toplan
mıştır. Bunun için: Snat alacağını~ zaman, tercd dDU!Qz SİNGER suti almalııınıı-ı ve saatin Gzcrin
deki SİNGER mıırknsına, müessesemlı:iıı adresine dikkat etmeniz lnz1mdır. 

Modayı takip eden her a~rl kadın için kıymetli taelarile ve nefis lşlun~ile hakikaten nazarı dik· 
kati ce!beden böyle bir harikulade SİNGER saatine sahip olmak iıdeta bir saadettir. 

s GE No. 82 - A 180 Elmaa ve 11 Pırlantalı 500 Lira 

Emsalleri gibi 15 sene garantilidir. 

Piyasanın en büyük, en ucuz. ve en son moda 

Elbiselik Kumaşlarının 
Yerli ve Avrupa Çeşitlerini 

Toptan ve Perakende 
Ancak, lıtanbul Bahçekapı Sultanbamam t'.ıı.ddeai No S9 

ATA ATA E 
Müessesatında bulabilirsiniz. 
F~ya~larıı'ıı t~tkik e.diniz. 
. ' 

\ 
SAA'f LERI Mağazası, lıtanbul Eminönü No. 8 j 1 1 

............................ ı-.ı ................ IMl!e.. '-............... ~ ............... . Adres : SiNGER Telefon : 24203 

A y 
AMPULLARI 

Çok dayanıkh, çok ucuz ve 
tamam 1000 saat dayanır. 

Satış Deposu : 
Tahtakale, Uzunca On Caddeai 

No. 12- 14 

p:•••._. TÜRKiYE ............. ~,·~~~ 
~ iMAR BANKASI .ı 
• TÜRK ANON-:M ŞiRKETi 

~ 
Sernıaycsı taromı.cıı tcdıyc tdilml.ş 

1.000.000, Türk Lirası 
Yeni Poswhanc ark:ıs!, Aşir Efendi <'11ddeı::i 

iMAR HAN ~ 

Yol, mebanı ve sniı·o UııyUk inş:ıat tnahhüdü 

POKER - PLAY . 
b ıçak lar • gel d i. Her ' yerde · 
bulunur, mar kaya dik kat 

edin i z POKER· PLAY 

A . 

J~J 

DÜ NYA~ırJ 
EN iYI 

-İyi ııaat kulll\nmak istiycnloı·in 

nazan dikkatino 

Telgraf ad re i: l11tanbul - Jma r, Tt'luforı: ::?4527 - S ~ 

Müsait Şeraitle Tevdiat Kabulu 
• Emtia, eshrı.m mukııbilimle lkı·az J\. ile bllclinılc banka ıııuamelutı. 

··········,.-y·~,,....~······ 
Anonin Türk SiGORTA Şirket1 

ARLO 
1940 senesinin 

Kadın, erkek kol ve cep aUerhtlıı --:-:"7:7."-''""' 

:ı;;on modelleri ıırelmi~tir. Saat alma· 

dAn evvel çok zenırlıı olan 

ANADOLU 
Anonim Türk SiGORTA Şirketi 

YANGIN 
HAYAT 

NAKLiYAT 

KAZA 1 OTOMOBiL 
lıtanbul Yeni Poıtane kar,ısı 

Büyük Kınacıyan Han 
Telefon: SantrAI • 24294- 3 - 2. Direktör : 20531 .~ 

LlılJJ,Lıli lı1UiltlLıl.illJ.ll.ılJJJJiı.hı r 

Yeni Çıkan 
LÜKS PLAKLAR 

MÜZEYYEN 

Ho. 270391 Turnalar 
Giil derler 

-SEN AR 
Beste: 

Sadettin Kaynak 

En aon çıkan 

SAHiBİNİN SESi 
p ı ak 1 arı: 

MÜNiR NUREDDiN 

FE. 88 Bahar bıtti • Leylil lle Mecunun fllmlndC'n 
Söz: G. A. Arkın, Müzik: Sadettin Kaynak 

Yalnız. seni sevdim, Allahın Cenneti filnıiı.dcn 
Söı: Vecdi Bingöl, Müzik: Sadettin Kapınk 

HAMiYET YÜCESES 

AX 2271 

AX 2264 

GÜL DERLER ) . 
'rUHNALAR Re'lte. StıdelUn Kaynıık 

NEVZAT SUAK 
Yine bahar oldu ) 

coştu yüreğim ) 
Yür.c dağ ba~ında yat· ) 
mı~ uyumuo 

Çanakkale Gcdlmez 
filminden 

Beste: 
Sadettin Kııymık 

ZEHRA BiLiR 
Huımaıı ye i ~» )eıı - 'H ull< t 

Gayet hnss:ıs ve dakiktirler. 
Ummni .ıun'<ı/ığı : 
İstanbul, KuUu Hun 1/ 4. 
Satı~ nvJ,{iu.:rı.Ütrı. 

YANGIN 
NAKLiYAT 

ANAl>OLC PAZARI, Sııkcci. f b 1 y • p k ı 
ZAJ.'ER Tıc:ırt>thııııesf, Eı • .' nuııu. atan U enı oatane ArŞUI ~ 
A. Baıoçı;l, Sultanhıınam. Erzurum Han j 
Alberto ASSA~TE, Jetlklal cnd<le~i. Telefon : 23 . ılı~ 
Y. PaııC'lrls ve Sa\•aıdis K:ırnköy L 383 

Taşra için acentn ııranıyor. , ı. ıu~Jı\P"...ıııı 

w SİRKECi • 1 ilJWLl!WılO .WJ.1ııL.Wfu!J~IJ1}!JlJ"J~Wii,ılJ!i~ 

S•lk'""Oğüt l>•mi•k•p• 1 KARAMURSEL 
Halil Sezer 
Kaı·yola iabriknınndııkl sergiyı 
Bayram münasebettle zi)•nret 

ediniiii:;..İlll•••ılil 

llll!"'IG --SA TILIK•-FA 

1 
Müceddet 

Beroğlu!~:~~:'ı:an~C· 
tirir. Tc!C'fon: 41358. Oı·hım 

liA YRA~tLIK 

ÇİÇEKLERiNiZi 
1874 de tesis cdllcn şehrimizin ı 

tanınmış Beyoğlu, lstikliil cnd· 

desinde BAKER mağnzas1 ya-

mr.da 804 No. dn 

S PU CU İS 
riçck mnl!Rzn,.ındnn alınız. 

H ·~ .. r"frlc ı;ubr i ıoktur. s hıbi: 


