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AMERİKAN! . .., ---, Ç Ör Ç İ I 

SİYAS I S A B A il G A Z E T E S t 

... 
Meclisi · IRAD ElTICI NUTUKTA BU

TON HARP VAZİYETiNi AN
LAT AN lNCILlz BAŞVEKiLi 
ALMANLARIN BALKANLAR· 

Kararını Verdi 
Amerikadaki tereddüt sa- I 
hiplerini yıldırmak ~e ç?
ğaltmak için B. Hıtle~ın 
söylediği nutuk boşa gıt-

miştir. I 
Ya.zan: Ahmet E min YALMAN 

A merika mebusan meclisi· 
nin verdiği karara göre 

13. Rooşevelt, lngiltcredeki. yan· 
IDna fiilen alaka gpstercbılecek 
ve kendi yangın hortumundan 
bir kısmını Jngilizlere ödünç ve· 
rchilecc:ktir. 

A!mcrikahlan yıldırma~ ' : 
A'tnerikada:ki teroddüt sahı~l~~ı
ni bir kat daha tereddüd~. dluşd~~: 
rnclt için B. Hitlerin soy c ıgı 

nut\lk bo~a gitmiştir. 
·ka 

Harici meselelerde Amerı . 
İı.ynn meclisinin mebusandan zı· 
)'ade nüfuz ve teairi vardır .. K~
nı.ın layıhaaının kati bir tckıl a -
maşı için timdi de or~dan geJ~ 
rnesi lazımdır. Faknt ayanın k 
bu işi daha ziyade uzatmıyara 
birkaç gün içinde mebusanın ka· 
ranna ben.zer bir knra.ra varma· 

b-'-1 ...L.iJ. Çü'nkü mcbusan ısı ~ eneu ır. • 
Ve ayanda hakim olan siyası ce· 

L ' --'-' l inin aynıdır. reyanlar -oıı-uır er 
A- d hs'İ tesirler mcbuaan 

yan a ş::ı • daha kuv· 
rnecıısinden belkı de 
vetııdir. Fakııt neticeyiw~• vey: 
bu istikartıete doğru degl!ltırece 

Ce ova 
lngiliz Donanması 

Tarafından Şiddetle 
Bombardıman Edildi 

DAKİ HAZIRLIKLARINA 
İŞARET EDEREK DEDİ Ki: 

" Fakat Türkiyede 
j Hazır Bekliyen 
Kuvvet leri Alt Etmek 

için Bundan Çok 
Daha Fazla Hazır
lanmaları Lazımdır ,, 

lngıltcrc barre ılı B. Churchıll 
dün gece mu'him bir nutuk irad 
ettı. Londra radyosundan halasa 
olarak aldığımız nutkunda B. 

1 
Churchill bılhassa şunları söylcdı: 

Sizinle son konu mamdunbcri 
beş ay geçti. Muhtelıf ıstikaınct
lel"de bu ını.i.ddet zarfında ı~lerı· 
mi.z çok düzddi. Hucumlura tek 
b ımıza ımukavcnıct ettık. Ağus
tos ve eylulde Alman hın•a kuv

londra, 9 ( A.A.) - Ami- vetlerinin mağlubiyctınden sonra, 
rallik dairesinin tebliği: hazırlanmış olmasına rağmt'n, 

Deniz kuvvetloriıniz pazar Her Hitler i tilava cesaret ctmc· 
günü şnfnk sökerken ltalyan di. Evvcld sivil 

0

hıılkı bombnrdı
deniz üssU Cenova'yı bonıbar- mım etmek suretilc ınukavcmetı
dıınan etmişlerdir. Bu husus- mi.zi ktrma4' istedi. Şnndı)e ka
ta henüz tafsilat mevcut ol- dar burııda olduğu gibi Amerikn
manıakla beraber ilk rapor-

1 
da da bu harekctlerı nkai nt"tıce 

lardnn bombardımanın bü- v~rdi. Denizleri asarak bize ge
ylik bir muvaffakıyetle neti- • len muhabbet içinde dayandık. 
celendiği anlaşılmaktadır. Bir kere bugün bu kış aylarında 

b• N • 1 ty L - -'-'6!-! baltalamak •. Bonıbardımann ağır ve lıa- Almanlar biz.im ntabıldiğımız bır Churchı!Y"m nutkundan anladıtımıza IÔN Tanasa karyı il" •• azı ve ta an :ınn:a:ıı::~ u:ı:ere f ·ı . k t . t ' 1 
dırnan eden lngıliz donanmuı hareket halinde fi geını er ıştıra c mış ır. ton born'ba yerıne birçok tonl r 

---------------------------------------------==-==---==-:---------------- (Ue\atnı: ıı. 5, U. S te} = 

gibi d-cğildir. 
J f d taraftarları Rooşevei.-
n ıra - 1 ıı.k veya yar-

tin ellerini ıbag ıun k · · . . zaltınn ıçın 
dımın derccesını 8 • 1 rcı· 
türlü türlü tnkrirlcr ~rmı;ı e ır. 

- reddolunınu,. ur. 
Bunlann çıoguııb ı.ıhtdif cere-
Bununln ber er m . 
yanlar arasıda bir uzlaşma zc:mı· 
ni aramak ihtiyacı da duyuh:n~§ 
Amerika a eri kuvvetlerının 
b · · evcut rp ugun ik 
malzenıe:ıindcn veya Amcr a• 

"- d ' b - --Lına fabrikalera 
nın ıı.en ı ~ cd l 
. . edeceği mnlzcm en n· 

eıparl§ !I • • top 
' it reye verelbnecegı vapur, • 

gı e . · miktarı 
tank tayyare vesaırcnın. 
Am~rikanın ıbütün ·erı ma~e-

Elagelya 
Alındı 

lta~yan Esirleri 

O Kadar Çok ki Bir 

Türlü Sayılmıyor 
.Ju"nu·· n yuz" de onu dıye 

mc mevcuo R e Kahire, 9 (A.A.) - 1ngtllı: umu-
tahdrt cdilm~lir. Yani B. 005 

-
1 

karargtı.hı bugünkü pazar akşa-
vclt Amerl!ltanın hazır malzeme· :, aşağıdaki tebliği neşretmiştir: 
B;nden bu kadarını d~rhalDvehr• TrabJusta, zmhlı kuvvetle.rımızln 

Ah' · · haiz.dır a 8 tetrnl" mek sa ıyet.Uu ' lAhiyet ileri unsurlarr Elagelya'yı z P ·.., 
fazlası için kongreden sa a !erdir. Bu arada Blngazl cenuhunda-
ıılması ltızrmdır. ki harp sahasının temizliği d vıur. 

1' d mevcut etmektedir. Evvelce '-lr alındiğı bıl-
Amerikanın e ın e . b . 

11 
bir ordu ve bır d kolorou 

h · in miktan e~ dır en 
1 arp maızemesın . ektedir. kumandanından başkaca d ter beş 

milyar dolar ta:kdu cdılm ~ mil- 1 ve binlerce asker esır edil· 
Demek k'ı Amerika, b~ yuz l· gcnero •t•~ 

. de harp ma mlştir. Nihal harbin cert>y:ı:~ e 'b' 

Yon dolar kıymetm dundan saha fcVkalfıde genıı=ı oldu~.ından e
zc.meaini ha~ır me::u bunları Birlerin ve ele ge;cn harp M'ilZ mc-
der:hal verebılccdt d bera· in haldkl mlktarmı tesbl~ etmek 
nakledecek vapurlan ~. l si~ b' müddet geçme ı ı~zım· 
b . müm ·un o a• içın daha ır 

erce devretmesı 
caktır dır. ..,. dll"man Keren ctvnrın-• Erltr .... e, r·- l 

İngtlterenin . mevzııerlnl tutan kıta arını 
Bundan başka . . ettiği dakı tm oımıunna rağmen bu 

doğrudan doğruya ~ıparıt ymct takviY~ e k ışhııreketıenmız memnu· 
tnaızeme bir buçuk mıly!\~ . ı bir- mıntakada / bir tarzda inkişaf edl· 
tutuyor ki bunların h~n~7t ha· I niyet vcric ccnuptn çetin bir arazide 
den Amerikanın kendıne 1 'lte• yor. Daha 1 bir tarzda Arrezc istl
tır malzeme üe beraber ngı . infiSah etm' İtalyan kuvveUe-
reye ve diğer barp sah~el.erı~~ kametindea:~: takip ediyoruz. 
akznıya başlaması. ıterazıyı g k rlni çok y and Gondar yolu boyun· 
tıkçe fazla bir dercecde dcmo - Ha.be~t 8umız uzun bir mesa· 

· ktir ileri ııareke .. _ t la 
rasının lchıne çevırcce • ca eşttrilml' otan mayu• ar -

k lazım· fcde yeri uvakkatcn gccUC· 
Şunu da hesaba katma 1 • ıarı ytıztındcn m 

1 
temizleniyor. 

d J_. 1 . _ı. • kuvvet en n.. ma)in er 
ır ~ı ngilız a-crı I rd mektedır. u.. d devriye kolla· 

gitgide tecrübe kaz:anmışl a bır. ıtaıyan somallsin :eri nUfuz mm· 
Ayni .miktarda malzeme i .e ~- rımızın keŞif faallye nı mOtemııdl· 
~n eskisinden çi>k fazla ış go· takala.rnnızda d~a ı(latma.ktadır. 
:rulınektedir. Mesela tayyar~y.e yen daha zıyade zay 
k?r§ı müdafaa topla;ının eskı.s~: 'f Unkil rcs-
llın üçte biri dcrecesınde ccph a- Londra. 9 (J..A.) - _BU:n E!agey· 
ile ~arfcttiğj ve bu kadar cep~ü- mt tebliğde zaptı ~ildırll Bıngazlnln 
ne ılc eskisinden çok tnY'Y3~.e •. ·- ablUS sahıııerınde 
ti\İrdüğü söylenmektedir. Ououru- la Tr'l et.re cenubundadır. 
1 d t mer- 220 kı om • 
e? tay~arcler arasın a. 0 P. b . ı· Esır 
~ıa!ıe tahrip editenıerın °:k ~~ Bergonzo ı 
cıttıkçe artmaktadır. Dem 1 c;eneral Va-
Anıerikadan gelen malzeme, n· LondJ'a, 9 (A.A.) ·~ sıngazl'dc 
eilterenin tcclıizat mevcu~unu \•el'in dünkü tebliğın ;taıyan kolor• 
<lrttırrnakla beraber ayni mikta~ esir edildiği bildirilen era.l Ani~ 
lt\alzernc ile daha çok iş görme du kumandanının ~uını,ur. 
Cibi bir ...__t· de varılmı~ır. Bergonzoltv oJduğU .. ~~eye v 

Anıcnka meclisinde rcd~e- u!; Sidreye Dogru 
~Yan tadıl tekliflerinden bırb.le . 

1 
_ vaziyetıcrfni 

ö o~et Rusyaya, icap etee ~; Kahıre. 9 {A~· zaferinden terninı 
d dunç ırnalzcme verilmcrnes k tarsln ne Blnga t istifadeyi elde 

ai.rdir. Mebusan meclisinin el - rnilmkün olan .a:m6 su. ı de) * 
•crıyeti b -"-l·f· eddetınek e, ( Dfı"amı • ._. • 

R. U tCK ı 1 r k ::;;~;;~;;~~~~~~~== lllıYanın yarın bir :rnü~tcre ern· 
tııyet t,.,,_ı..b" .. d belki de va· :::::=:: 
~if -yıco usun e .. ek.t.e 

1 c almasını müm'kün gorm s p O fr 0 dı.ı"' .ı .. uştur. ~ Rlınu ortaya .,.oym 
h lt~Ya tlc dığer bitaraf ve ha~ 
f "'~1c.i ınemtcketıer ara.tında b~ 4 u··ncü Sayfamızda 
• aı.ır.: RÖzetilmcsine razı olmama 
" ~t'l d RU5Y8 ' !f 1 e de ayni zaman a 
rt· ~ir doetluk ve aarnimiyct ese· 
~tcrınek istenm~ir. 

Amerika Mebusanı 
Yardım Layihasını 

Kabul Etli 

HükQmet 
Memnun 
Vaşington, 9 (AA.) - BBC. : Dün 

Hğleden sonraki celsesinde mebusan 
meclisi, demokrasilere yardım ltıyi

hnsmı kabul etmlftlr. Utylha şimdi 
Ayan meclıslne göndc.rllmlştlr. 

* 

k· ı M . . eu··yu•• k Başve ı uavmı ve 
Flandin'in Yerine 

Hariciye vekili FelAket --
Amiral 
Darlan 

VJchy, 9 (A.A.) - Havas ajanBı 
bildlrıyor: 

Ati na Radyosu 

1ta:yan Zayiatına 

Böyle Diyor 
Atıııa, 9 (A.A.) - BBC.: Atına 

radyosunun bildirdiğine göre, •lynh 
gömlt'klllerln c~phenln merkezi kıs

mında yaptıkları mııknbıl taarruzu 
tamnınllc nkrımcte uğrayarak İtal
yanlar için çok bllytlk bir !el ket teş
kil eunlştır. 

lngiltere b atve· 
kili B. Churchill 
dün gece çok mü
him bir nutuk irad 

etmi tir. Bu nutuk 
her aıilıada uUin 
lngiliz ra dyo iıtaa
yonları tarafından 

d ünyaya neırcdil

miıtir. B inagzi za
ferinin hemen aka
binde aöyJenen bu 
nutkun her zaman 
olduğu gabi dünya

cı. akialer btralıa

cağına fÜphe edile-
mez. Vaşington, 9 (A.A.) - HUk<ımet 

kiralama ve ödünç vermeye mutMI· 
Jlk kanun projesinin mebusan mccll· 
al tarafından kabul edllmeıılnı.ılen çok 
memnundur. 

Hariciye nazırı Flandin, lsUtasını 
Mareşal Pctnln'c vermiştir. Hnrlcly 
nezarctınc Amıı·al Darlan tayin edil· 
mlştır. Bahı Jyc nezaretini muhatnzıı. 
etmekte olen Amlrol Darlan, Ba~c
kıl muavini de olmaktadır. Tnar:nız Kllsura niıntııkasındıı blr =========================== 

dağ geçıdınde vuku bulmuştur. ltal· 

L4ylhanm neticede esa:ılı bir de
ğişlkhk yapılmadan kabul cdllnılş 

olduğu tebarüz etUrllmcktodlr. Ye
glııc chemmlyetU dcğl~llk, Bırleşık 
Amerika dc\'lcUerl rclaıne ''erilen 
sal!hiyetlerln icabında iki meclisin 
müşterek knrarlle refcdllebılcceğlne 
dair Dl!".eksen teklifinin kabul e<lll· 
mlş olmasından ibarettir. Aynndn bu 
değılkliğ'ln de taBhlh cdllccel:'I ilnılt 
edılmektedır. ESM<'n bu noktanın e
hemmiyeti ıUyaııt bakımdan, S-Ovkul· 
ceyşl olmnktan ziyade tabıyevldlr. 

Reddedilen Teklifler 
Vaşington, 9 (A.A.l - Mebuso.n 

meclisi, Amerikan kıtalarının garp 
yarmı küresi kara sulan haricine 
sevkedllmelcrinl meneden bir htik
mün yardım projesine ithaline müte
allik bir tekllfı rcddemltıtlr. 

* Vaşington. 9 (A.A.) - Muharip 
devletlere att harp gcmılerlnın Blr

(De'-.nıı: Sa. 5, ü. 2 de) X 

Flruıdin Hakkında Tcbli~ 
Vlchy, o (A.A.) - Heut r llJan&ı

tıın öğrendlğihe göre, Fransa Hart
cıye nazın Flandın'in istifası hak
kındaki teblı neşredilmiştir: 

Nazik bir anda iş birliği yapmak 
üzere Mareşal Pctaln'ln da\•ctlne I· 
cabct cıtmış olan Flandln, nezareti 
hilkQmet reisinin emrine vermcğı va 
zifcsi icabı bilmiştir. Bu b.ıırekct, 

Franaanm idaresinden yogtıne m uı 

olan :r.tar~ale, bugUnkü vaziyetin J. 
cap ttfrdlğl bUtUn tedbirleri almak 
:;erbcstlsını vermektedir. 

Mareşal Pctaln'lc Laval aro.sında 

Fertc'de yapılan mW!ıkatm netice
si olarak Amiral Darlan'ın Parls ko· 
nu~mnla.n Montoh-e sıyasete yeni bir 
realite şekli vermiştir. Bu BUretle ha
sıl olan vnziyeUn yakın bir lıUde 
kararlara. yol açması muhtemcldır. 

J.'lnndln'ln istifası şahıslan nazan 
ttıbara almak zaruretinde Mareşali 
kurtarmak arzusundan doğmu~tur. 

MarC?) bu hareketinden dolayı Flan
dln'c harareUe teşekkür etmiftir. 

(Dc\'Bllll : Sa. 5, Ü. :? de) •• 

yanlar taarnızu tanınmıle lnklfnf e~ 
mcden, Yunan 1.oplan şiddetli bir a
teş açarak düşmana son dcreccd 
ağır zayiat verdirmiştir. Yun n pi
yadesi mUtcakıben sünı;11 hücumu 
yaparak siyah gömleklileri dağ ge
çldlnd n nşağıyrı do~nı püskürtrnU~
tür. Aralarında zabltlC!r de bulundu
duğu hnlde bır çok esir lınmıştır. 

Haı:p eatıMı 1taıyarr ö!U ve yarnh
ları ile dolu idi. 

Atina, 9 (A.A.) - Atına ajansı 
bıldirlyor: 

Umumi Emniyet nczarcUnln 8 şu· 
bat resmf tebliğinde şöyle denıllyor: 
Dllşman tayyareleri, dün Prevezcı 

nln belediye ho.stanestnl b<>mbardı· 

man etmiştir. 3 kişi telef cdUml.ştır. 
Bunl nn blrısi 80 YBJlında bir kadın
dır. Diğer binalardaki ha.sarat chcm
rnlycUI d<'ğlldır. Dilşrnan tayyarcl -
ri garbi Morada bir kasabayı bom· 
banlıman ebnl'1crdlr. Sıvn ahaliden 
iki kl•I ölmüflUr. Ha&ar yoktur. Ay
ni tayyarccUcr, Kırda gezmen bir 
sürUyU de bombardıman etm~lerdir. 

Afrikalı kadm - Biz «keklerden kaçıyonız, ya aen kinHien ka çıyacnun ? 
haı,. - Sis de nelderden b~oraz ! 

u YALAN ı ... H BİR TEK 
"YALANI ... ,. ÇARE: 

"Yalan!.,, Badoglio 
Atina Ajansı İtalyan İtalyanın Kurtulması 
Propagandasının için Mareşahn 

lıer Tutar Tarafını Bir Diktatörlük 
Bırakmıyor Kurması Lizımmış 

Allna, D (A.A.) - Atlna ajansı Lonclra, 9 (A.A.) - ltalyan 
blldlrıyor: hududunda bulunan hususi bır 

Fena havanın ArnavuUuk cephe- muhabirin bildird~ine göre, Fa
slndckt hnrektı.ta mflnl olduğu Jddl- cist mahfillerin.Jc ltalyayı bugun 
ası yalandır. karşıl §"makta olduğu zorluklar

Kcullk İtalyanların Yunanlılar- dan kurtarmak için tek çare Ma-
dan esir aldıkları da yalandrr. ~şal Badogliyo tarafın<ian bir 
Yunanı tanın kendisini mllşktil bir diktatörlük tesis edilmC8inden 

vazıyctte tclAkki ettiği ha.kkmdaki ibaret olduğu kanaa.ti vardır. 
(~: Sa. 6, sa f te) + 1 (De\ '&1111: s. 8, su. f tc) ~ 

Bir Türk Gencinin 
Tıbbi Keşifleri 

ı. luauala Yerine 8eçecek lıtç, 2-Ku 
Bealrstyoaa Tela ile i•ıa• Gençleplrme 
Uıaıa, 3- Bar11taklan llderecell llr88I 

Fuat Özgen, Bir Doktor ve Kimyager 
Muhitinde Büyümüş Ciddi Bir Gençtir 

- ~&.:er b&81alığı lçln kullenıl- ı tesinln son suııf talebelinc verdiği 
makta olan Jm;:ulin'ln ~erine re!:e- blr taYda t.alebcden ll'ı..t öre-en öy.. 
~ bir U&ç ke!Jf MUm. Aynca da ID· Lmılftl. Bu ~ talebeden buıla.n, 
ııaaı&n ~~Ureı._~k bir maı bal- ecncıbl metnlokeUcrdcn buz ilAçlar 
dunı. gelmediği ta.kdird doktor V. lcknya..\ 

Bu sözleri geçcn halta Ontversite gerlerimlzc dU.CCck vazifeden balı· 

RekU!rUnUn. E'ecen batta 'I:.ıp ıraıcm- ~amı: '• ı 4Je) XX ı 
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~oVASo 
fiCMAL 

Kadın Çalışmalı mı? DOKTOR 
ıro r 11:1: 

Tabii Ömür 
Artıyor mu? 

FRANSIZ 
Mukavemeti 
Kuvvetlendi 

yazan: Vahdet GOL TEKiN 

Evli Bir Arkadaşın Evinde 
G ördüklerim,Dugduklarım 

Yazan: L. lt t PERiN 

bize göre değıl. Hanım ayaklarını 
diretti mi, kanun manun dinlemiyor. 

Çabuk ihtlyarln.mn), , c bele genp 
yaı:t.a lllm<\)1 lılı;: kimse lı>tenıcz:. nu 
tabirdir. thtıyarlaınak, hcşcrln en 
çok çekindiği halete ~ine her aılırııdıı 
kendlslno yBkl n.şt ığı korkunç bir 
hWyndrr derler. ıı.·c olurıın olsun in· 
ıoan ömrtlniln mlimklın olduğu kndnr 
uzaması m tlClptur. ı:skl ln!innlnrın 

Birkaç gUn oluyor, evli bir arkn· 
deşımı:ı hasta olduğunu d ymu7 zi· 
yarettne g'itm lştlm 

- Eeeec .. Eeecee... •. 1 ço .. yıı.ı:ac ıklıırını sö~ !erler. Bunun 
Hizmetçi kadın beni. bir sUrU ah· - Aman yarabbi çıldmıcağım. no kadar doğru olduğunu hllml) o· JF: ransanın vaziyetini göz· 

d den geçirdiğimiz bun· 
.an evvelki bir yazımızd'a, Pa· 

rıııin Alman nüfuzunu, Vicıhy'nin 
Futavaa.t Fransasını. Cezairin de 
ranşız mukavemetini temsil et· 

~tiini iııaret etmiştik. Bugün 
~anaanın bu üç parc;aeı ikiye in· 

ırnl§ Ve vaziyet Fransız ımukave· 
ınetj lehine değ.İtmiş bulunmak· 
tadır. 

Filh~ika, Mareşal Petain ile 
~iral Darlan'm Viohy'den Af· 
rllca topraklarına geçtiğine dair 
"~rilen haber teeyyüt ettiği tak7 
~~rde, bunun, Fraruıanın isti.kôalı 
~ın bir dönüm nokt~ı olarak 
telakki eddbiliriz. Bugün artık 
Alınan hakimiyetini istiyen b!r 
Pariae - ve onu temsil eden 4bır 
La\'al' c • mu'kabil, Frımeız istik· 
lali iç.in mücadele kuvvetini tem· 
•il eden devlet reisi ;le bu istik· 
lalin desteii Fransız donanma· 
•ı Franaız deniz aftrı kaynakları 
ba~ır\da ıbulunmaktadır, di.ycbi· 
liriz. 

MaroC§al Petain'le Amiral Dar· 
lan henüz Vichy'den ayrılrp ser· 
'hcst kuvvetlerin başına geçme• 
ırni~ obalar bile, bu mukavemeti 
lct:n~le baı!amı ]ardır. Mar~l, 
Alınan taleplerini temsil ve tak· 
Viye eden M. Laval'in kabineye 
alınmasına muka'V'Ctnet gösterir· 
ken Fransız ba'hriye nazırı Am i· 
raJ Darlan da bu deniz kuvvet
lerinin, Fransız müstemlckel:ri· 
ni müdafaada kullanılacagını 
'öylüyordu. Ayni zamanda. 
Franstz Afrikası ba,.kumandanı 
Generııl \Veygımd da deniz~~
rı Fran:nzlarını Mareşal Petaın e 
itaate davet ediyordu. Bu davet, 
Fransanın Almanya ile müta~e· 
ke akdettiği gıindenbcrL İeıt!.k
lallerini muhafnza arzusunu gos
termiş o\ıın Franstz .d~niz a~rı 
kaynaklarının temennısmc uygun 
bir ifade taşıyordu. Z ira Mareşal 
Petain artık Almanyaya muta· 
vaatı değil. Almanyaya mu avc
ıneti temsil ediyordu. 
Diğer taraftan, dü~. Romada~ 

çekilen ve Alman istıhbarat daı
resi tarafından verilen bir hatbe
rin de ehemmiyet ve manasını 
ışaret etmek isteriz. Bu haberde 
lngilterenin, Suriycdeki Fra~s!z 
donanmasına, teslim olmak 1çın 
bir ültimatom vıerıdiği bildirili· 
Yordu. Bunu, Fransız donanma: 
sının lngihereye iltihakı gfüı 
rnuhtemel bir }ıad :se karşısında 
vaziyeti Fransızların Arzu.sundan 
değil, lngilterenın tazyikı~dan 
ileri gelmiş bir hadise şeldınde 
göstermek için timdiden ortaya 
ny.dıkları bir haber olarak te· 
lakki eclebilirız. ... 

Ege 1 ütünleri 
Tamamen Satıldı 
lzmir, (Hususi) - Tütün re· 

ltolteei tamamilc e\.den çıkarıl· 
lltıtştır . Şimdiye kadar şatılan 3~ 
rtıil}'lon kilo tütün. Ege rekolteaı· 
nin tamamını teşkil eylemd."'tcdir. 
Halen mü tahsil elinde satışa gay 
r' 11. .a • 

1 salih tütünler kalmı~ır. ınanı:ıa 
ll'ıef.kez ve mülha:katının 1 O mıl
~~n 'kilo olan tsıihsalatı da on be§ 

Unde tamamile satılmıştır. 
Amerikalıların mübayaa bu· 

•u ~ sunda ağır davra.nmalanna ras-
lllen, Yerli firmalarla arasında an· 
~~ın ateşlenen rekabet yüzünden 
utünler yük6cık fiyatlarla satıl· 

llll§tır. 
Denizlide de tütün satı şları ha. 

r~rct)e devam etmekı..edir. En son 

k~ltış elli bes kuruştan 2 5 5 bin 
'o .. • 

tızerinde olmu~tur. 

ı·et su311 sorduktan "onra dıırma d3.· 
ğ"ınık bır misafir odnSJ a aldı. Blrnz 
sonra ıçerl giren arkada;ıınıın yUzUn· 
de ıın"tnlı.ı< aı.imcUcrı s-v:-dilm. Fa· 
kat bunlar vUeut h:ıstalığından baş· 
k n bir scjl re de!Al t ed.yordu. üze· 
rinde UzUcU bir baskı olduğu pcl. 
bclll idi. 

Kırk yılda bir geldin, onu da şu yu· ruz. 
murcak zehir edecek. · Fakat l,.orta ,lrketlcrlnln \erdiği devriye g f iJ' ~ Odaya dadı girdi: 0 ezen ngı ız rnosu cüzütamlan 

- Beyefendi çocuğun südUnil vl· rnporlarda istinaden Amerikan ı . Ecnc'bi gazetelerinde Alman· 1 
rlversek.. tatlst lk bllro!U taralından neşrcdl- yanın İtalyaya mühim miktarda manya Man§ denizi gibi dur bir deniz-

- Tam sırasını buldun, bu, aut !en raporu geçen glin bizim gazetede a ker ve tayyare göndermek!e de daha büyük mil.."tnrda tayya:-e 
içer mi?. Hııy şeytanın gözü kör f;'Ördüm. Bu rnporn göre (1816) ım· mc.nul olduğuna dair haberler filosu ile tevessül edilen bu im-

ncslmlo • ' 'ani bundan tamam kırk k Al ib 1 • ha har-
1

··-tı'n· 11 1 - •• - " 
olsun ... Ver, ver bakayım bana şu " 0 uyor ''e manyanın ura ard'B AKDENIZE ~ ın zavn ı ıgı goz onu. emziği ... Al oğlum. )ıl onel • insanların vasati iimrli kurmuf olduğu üs ile Akdeniz ne getirilirse bu mıntakada mu-

Çocuk yaygarasına devam etti. mı- (olO) 6Cne iken (I089) •1 hu rakam hakimiyetini ele almak için çalıstı- vaffa'k olamıyan bir kuvvetin Ak. 

pljam~~~rı;~~n.ncım:yım. ne çıkıır? basının ağzına doğru götilrdUğU sut (61) c k adar yiilcselml}Ur. ğını c:ğyeniyoruz. ~ Ha"' kı·m deniz gibi büyük bir denizde mu· 
- Yok hani la.fm gcliııııtı... şişesini dUrtUnce yere attı. sut ha· Amerikan 1 tatMlklertnln ,·erdiği Eğer bu haberler doğru İse vaffakiyet temin edeceği tabiid ir 

1 
bu netice, hlitlln insanlar l"ln cok Al b b kı' ,_abul d'l 

Hasta olti!.lğunu duy~um. Nen ıya yayıldı. Zavnllı arkad~ım çile· "' • manyanın u tcşc büste mu· Ol b .,. c 
1 

emez. 

- Affedersin, kardeşim. seni böyle 

var?.. den çıkmış olacak ki elini hiddetle mesut ,·e tesclll \erici lılr h(u'IJSfldlr. vaffak olup olamıyacağını tetkik a ı·ıı·r mı· ?. Hitlerin bu te§cbbüs içın bu-

k ld d Tutt 
DUnya ü tlindeki ho,at dedl"'lmlz t d 1 b l güne ıkad 1 F _ Kardeşim, giln~ın k ıllıı';'li~lne a ır ı. um : " to e nıez en evve öy c bir hnrek,..t nr spanya ve ·rnnsa 

kurban olduk. - Yahu ne yapıyorsun? Dedim. yolculuğtın zaten birçok günleri, tUr- için zaman ve fırs tın çoktan ka- üzerinde yaptığı siyasi taarruzla-

E A t k b 
ili tUrlU kederler \C m-ekkatler irin ç f ld w y rın duça Jd - '-:'L b · 

_ Q ne biçim laf öyle.,, Ce.. r ı U i~i uzattı. Çok O- ·-ı lfl mı~ O ugunu evveld en SÖ"'• azan 0• r O Ugu 811"1-uet U L~Jn 
ı H t 1 

lh de geçer. }~ı;kl 'e meııhur bir Jılklı) c- 1 •- · d " ıulh 1 · ı t · · [ · 
_ Biı;lml fı!An yok. Pencereden uyor. asa ı5.mamı bakayım, ço- emcK ıcap e er. yo ı e cmınınc ıraat vermıye tıktım hıı.Va gnyet r,111.t!I, parlak bir cuğa mı? ... Sus kerata şimdi vey ... de de tebarüz ettirildiği gibi, bö~1c Almanyanın gerek kendi elin· a etti 'Ilı e ccğini gö tcr:mcktedir. 

B ! d d 
gtlnJer. esasen yn .. mnnktan ı;nvılını· d k k d Kann t ' · .. H . 1 · .i güneş var. B.:lhar ı;elnıl~ sandım - eye en ı onu uyu uversek. -r--.. " c ve gere ar ·a aşı ve müttefı· a ımıze gore rt erın ılal. P~ıto a#Jr gelir di~ e giyınt'dll: . Şim· - Çekil aen karşımdan, yayvan )!\Cağı için lnsanlann r;oroocklc.rl ki bulunan ltalya elinde mevcut Eski Bahriye Mllst~rı }'aya gönderdiği askeri kuvvetle-

"'-• ş · 
11 

b 1. mesut gl\nlerin çok olnhllıne 1 için 1 t . • _._ . . rı' t 1 • ı_ 
dl de evde yatıyoruz. ,\nlartın mı a5ı...,ı... • u yerı s anayım. o nn uugurn;u vasıtalar bu isi ba- n ve ııyyare crın ma~ t ve he-

A E 
oınürlerlnln miimklln mertebe uzun k k · · ı · 1 k d f' 1 1 ...L kalleşliği.. - nneecc... eeee .... Eeee.... şaıtna ·tan ço uzaktır. y~sının e ınc a ara· faaliyete geç. e ı ta yanın mmvcrden ayrıl· 

Biz böyle çerden çöpten konuıpır· Çocuk içini çekmeğe başladı. Su· otmııın arzuya ı;;nyandır. ..l.'~pkı !ngiltereye taarruz için mış ol aydı A'kdenizde İngiliz fi- mamasını teminden ibarettir. hal. 
kcn içerik! od3:J.ı bil· feryattır kop· sar gibi oldu. Babası da yatıştı. Vllcu<'ll\ hnstalandırım lılrçok mlk· duşunceım: ve mevsimsiz hareketi !osunun tam bir scthe i ile fa. yanın Afriknda ve Yununist ndıı 
tu. Arkadaşım: - Gel oğlum. gel benim cici ev· roıılu rn mikr<ıJY.mz hMtalıkbr nır· ile Almanya kazandığı nıuvaffn. aliy~t~e bulun"!asına belki mani uğradığı f~liıketten sonra ltıılya· 

- Aman b!zlm lcUcU1ı: ağlıyor. llıdım. Gel baban seni uyutsun. dır. nunlarılnn korunma çnrC'lerl ne kiyetlerin ilk dıırlbesinj Dunkerk· 
0.labılır. Ve lngıltcre de bu ltalyan nın muhtelıf tchirlcrınde zaman 

- Ne tclAs, lanıyorsun? Hnnrm yok Hızlı hızlı bag"ırdı: te, ikinci daıbeyi de lng'ıl tereyc fıloaunu tahnp etmek hususunda zamıın gösterilen ho..,..,ut~·zluk-kadar iyi hlllnlnııe muhafnzn ı o nls- 1 1 Y" ou mu?.. - Ayşe kız, çocuğun slllUnU s-etır. taarruz mnhıııdilc tahşidat yaptı- uzun uzun düşünmeye mecbur ~r, en~it.eler, ltalyada ham al ey. 
- Git Allahmı seversen ... Canım - e em een m. . gı mc\"r.<İ erde yemiştir. ır 1

• ın c anı o0ir cvernn uynndıraca. 
1 

G tir f dl 
bette lkolny olur. Yeme<le, l~mede, çn- v .., l kal d h d - L ( ·r 

bu saatte evde ne arar dairede... Salına salına sUt şişesini gctlrdi. hşıp. dinlenme.de vlıcut maklneslnl, I Eğer Almanya bugün Akdeniz ltalyanın lngiltereye harp iliı· ~ın~ düşünen Abnanyanın bunun 
Koştu, kapıdan sertçe bir tavurla Babası çocuğunu kucağmn aldı. Baf· mllmklin olduğu kadar, hilylllt hlr 

1 

hfıkimiyetini elde etmek için Ü· nından snnra İngiltcrenin ıticari onu ne geçmek için hareket et· 
seslendi: ladı salla.maya: ~ıpratm~1\ maruz bırakm d!.ln ll1 çüncü leJeb'büse girişecek olurn ve .a~keri n kliyatını Ümit burnu mektc olduğu çok muhtemeldir. 

- Sus bakaynn şimdi geliyorum. - E ... E .... E ... E ... Ninni benim bir urettc idare etmek Mıyllk hll· burada da amansız bir darbeye t~~ikıle ~ pmağa karar vermesi İtalyanın harp haricınc çıkması 
Çocuk hiç aldırnıadan feryada de· oğluma ninni... nerdtr. Uzun mllddet ~aşunBk. ha· ~aruz kalacağını it iraz götürmez boylc bır end işenın Jngiliz deniz Almanya fçın ~hli:keli bır netıc,.. 

vam etti. - Yahu, sen neler öğrenmiş sin ? bır surette kabul etmek zarureti mahııfilin~c hasıl olmuş olduğu· ~~ğuracaktır. Ve A lmanya daha 
Bey peder, tclıdltlerin otıuno \'lZ - Daha neler blllrlın ben neler.. yattan ı:cvk almak, di\nyııda faydalı \'ardır. na en bnrız bir delildir. A!Yni za· ıı~ratle harbi kay1bedecek bir va· 

geldiğini görünce gidip ya\TUSunu E .. E.. işler ,.e eserler yaratmak 1 Uyen in· Almnnyıının A!kıdenizde hfıki. m~n?a Almanya lngiliz tayyare· zıyete düıccektir. 
aldr. odaya getirdi. Çocuk yan açık göz kapakları a- nların ıhhatl koruma kaidelerinin . . v . . lerının adetçe az olduğunu geçen Bu deh c1li tehlikenin önüne 

Bir buçuk ~·qmda kadar \"ardı. rasından sızan ya~lannı clterlle elli· ana hntlnrınıı \ıılnf ol maları icar c· m•yet t~mın etmcge ç~l~§ması ıçın se~c .. zarfınd . Yukarıda zikrettiği- geçmek için halyanın inzibat al· 
Hırçın bir çocuk. y~larla ağlıyordu. yor, bir yandan da içini çekiyordu. bu va ı ve uzun denızın etrafın- , mız uslerden lngiliz nakliye gemi- tında tutulmMını idrak eden Al-
Helo ikide birde henUz durabildiği - Onu hep sen mi uyutursun? der. da mühim miktarda tayyareleri lerine. ta rruz yapabilecek kudret man. yanın. hir olma•·n Lugu··nku· N Dfuıln Ustllnile illm Hı fen tc.nıkkl ~ ...... Q ayakları üzerinde bir tepinişl vardı - asip o imiş e ... c... bann.dıracak hava üsleri bulun- ve m ktarda t.ayya.re ayırmak fır- v1 ıızıyetı ıdamc için müttdiki olan 

1 ki insanı ağlatacak kadar zarifti. - Sana alışık ... Bak hemen sus- etttkto ıhhntl koruma balı 1 
de d k 1 sat d 1 k ' ..ı ı talvav rd h llcrl~ylp lnJd~f etmektedir.Şu halıte urma üzumunu tabii görmek ına a ma 1 ruı. j · n yn ım çe resi nltınd.ı 

Kendisini, gören, annesini kaybetmiş 1 t u. lazım gelir. Deniz kuvvetlerıne l~e Aimanya bu kıymetli fır· ta l1yayı. bir ı.' ,ı;gal nskerı ile kuv-
bir çocuk zannederdi. - Ah benim başıma gelenleri sor- lnsıınlnrın bu faydalı bilgilere ı;iin ııahip olması ise esastır. satı bugün kııybotmiştir. Egw er bv~t en?ırmesıni en lazıım ve miı· 

ı Arkaııında duran hizmet"! kılıklı hıa. E .. E... ,.,.,.tlkre dahı:ı hU,·ük 'e Umull" bir Al k ım hır J d ' .. ..,.... • • ' u Almanya biıtün Akdenizdc in- .manya, ıymetini b.ugün tama- l ~'k'-' mc~c. c ıye vait ve te· 
dadımsı kadın burnunu çeke çeke - Yahu kadın, bu çocuğa hiç bak· \'Ukul pey<l:ı r.ttn.lerlnl dıi,Unlirsek I 1 J k b · 1 l 1 u ,,.;ı etmesıdır galdır guldur söyleniyordu: maz mı? gı iz deniz hukımiyetine karvı e· mı e ay etmış o an ta yan fi lo- İt 1 d .._. on ~Uz. ene ı.arfınd3 ,·a..ıııati ömrün \inde bulundurac~k olduğu ba sunun üzerinde bir hülya köskü l a ya a ıoa~)ıyan muhalefet, 

- Beyim, nfdem bu çocuhla boyu- - O ne hain kadındır! Ninni oğlu· hangi mesut ebeplerin tet;irl altın· üsler d cla letile yalnız İngiliz nak- kurarak faaliyete geçmek emel=- ~~l:an najırları ar~ındaki t~ed. 
;::..,.:ğhr.:•;,.~'::'~:!:';!:, :!'.'.'~:~ ma: 'n~:'.:;;;n •~u,,.yoruz bl• > n• da ""'""' o,.oğunu ı><k "'1 ant•m" !iyahna kB< ı h clk, ;,aç ha<eket· ni booliyo,.a bu faaliyet daha baş u~tj/:J !~ li~ 1 ku"ja7dan hk la. 
teplnlyo, •~ da ukad..,m nlaal 8Öy!Uyo" olu•UL 1«; yapabm .. Bonun için Alman• l•ng•çla ak.mele uğnyacakt,., ~n a ' '"'b~' 1 

• er: ta )ndn har 
- Ah bUmeurfn sen bunları Hu Dr "''url .... RGJ'"''"" ya lt.ılyanın elindeki bütün ııda- Çünkü oimdi mevcut halyan filo· yeetı'~uarı.~ t ır P rtın-in ınevcudi· 

1 - Hadi krz;, sen işine bak. Ben onu ... • ... "" "'" 1 s· ·ı ISU bu vn ., . d w ı · 11 d nı gos ermd:tedır Cittık 
sustururum. hu ... Nereden evlendim, evlenmez o- nrı. ıcı yanın 1;llrp, ~ark ve ce• . zı <'Yı en eger ı c CI' e b .. k 1 b . çe 

Her zaman aklıma treJir. Bır "O· taydım. Hu hu... Evde kapalı kal· 1 dl k' t O nubundaki mev ıleri, P malarya bıle bıı am bilecek bir vaziyetten huyldumAf!.I tc o an u ~ynlık her· 
<> " ııun ar ye o .ı muyoruz. nlıırın cc· ı S d 1. cok uzaktadı ıı c manyanın go:zunden kıı cuğu anası mr çok, baba5ı mr çok dım, kalebent gibi ... Hu hu, piş pi~ mlyete lvl ev!At yPtlşUrrr.elcrinl tt'· ve ar ~nyayı, unusta. Bon bur. " ~· . mamaktadır. ç. 

sever diye? lşte o gün eskiden beri piş... mln için ok•ıtuycınr ,, nunu, Bızarta;> ı, Cczayır ve (U· Almanya tımdı Jngılterenin kar Bunun .. .. . 
anaya mal OOUmlf otM bu •ovglnla Oğlu göz1"1nl kapam.,u. Babo" Bunu ••"••1\m. ,;..,. bUktU' 1 '"") ve doğ« mevkile<i itC•I ede- omnd~ki oah;J(e,de ve ana vata· ltalyayo A~;;,::e .~~:';ek'~""' k 

1 bu
...nnkll de"irde babaya mAI edil· uyuduğuna kanaat getirdi. - Herlfi:ı y~di••I naneye b:ık d• rl!'k burnlardn munzzam hava kuv nın mudnf asında kullanmak Ü· go" nderı"lmc ·1 .. k" u 1 etının 6" • ' , • • • ti b 1 d k cb . k b 'k . sı c mum un o ncağı 

1 

mesi !Azım geldiğini anladnn. - Kardeşim sen bayağı dadı ol· dl demek o'<':.ıyup okuyup size köle ve crı u un urma me urıye. zere ço uyu . ınyy::ıre fılolnn son Hitler M )' • b' 1 ' Arkadaşım oğluna bin bir dereden muşsun dedim. ıı~ cdccejtl:r.. ha • tin:cledir. C\braltııyı i~al cde:me· bulımdurm k medburiyetinde- · d } 'k: h " usso ını ır eşme· 
Ellle işaret etli: Sustum Ne y .. ~pıl'"'ın suıııma•nın diği takdir-de Cibralta hoğa:zına dır. Bugün her iki taraf için de smınu .. ~f11kcrgı .. rd1 .. ~~,C•mb;-t rckh;ınin de 

su getiriyor: · . " - ...., . . k k .1 • h · • h . h h •... o ugu ır şe ·ı) fo 
_ Bak. anne sana ne getirecek. - Sus ... E ... E .... !'la? O gUnd•n b~ri kendi ~imi ken· g~rıp çı nca gemı erı ~n emin ~ .cmınıyetı aız arp sa 

11111 
her vıe tahmin cıd·ilcbilir Çü k" rz 

r""uk _ Eeee... Sustum aldı çocuğunu yatırmnğn dlm görUvonım. Nereden okumuş bır surette kontrol edebılecek 0 • ıkı taraf ana vatnnı<:lır. ti it l ..ı _ ." n .u bu su. yv- t j la (Elb ) d d d k B · b re e a yaua partı skcrı kuvve-
- Bab3n ı;ana ciciler alacak. göt!lrdU. çerdekl odada hizmetçi kız blrile cvlendi•n? Ayrklarını varmaz n uran n asın a a uv- u senenın nJlangıcından be. te l· ar§ı nüf Al ı ninniye bqka makamdan devam et· olaydı da nikuh dnıre!!lnc ,..ldAmez vetli deniz ve hava teşkil" tı yap· ri gittikçe nrtm kt olan ve za· ı end• · • uz~~ı~ J manya da çocuk - Eeec.... o " k . . . l'd' '• ı cmnı,>ctı ıçın ta lyanın k 
- Sus oğlum, deli olacağım. ti . Arkada,ım odaya geldi. olaydım. ma vnzıyetıne gırmc ı ır. man geçtıKçe muzaat bir &urette d ' . d 1 . en-

Annecce?... - Yahu sen cidden pek zavallı _ Uzlilınc urıım. dedım. Her hnl- Ş::ırki Akdenız için Deme sahi. ç.oğalııcağı bildirilen Jngiliz tay· 1 ~~ın ven. aylrı kmamıısını ıcap ettı· • l' d 1- · k ··"- · d · ı· J · · k azıyc ı • zanmı"- olacaktı 
Aman Allahım sen beni kur· •imişsin de ben bilmiyorum. Peki ama de hevesini alı::' bir gU1 gelir, ça· ın exı 9°, munım ı."ntz ımanı yare erının Br§l5ından kuvvet çc- Y.ak-sa hal ad . "I • • • ~· 

bu çocuğun terbiyr.al ne olacak? tışmaktan \ '9Z ge:;cr. olan ' e Süvey§ • Malta yoluna iterek bu ü lere gönderilmes· d " Bk • k ; u us temını ıçın bır 
tar. 

Yahu, dedim, sen evde olma· 
)·ınca çocuğu kim susturur? 

_ şu gördüğün kan... Yahut da 

ağlar. ağlar, susar. 
_ Peki, bu kadına nasıl çocuk tes-

lim ediyorsun? 

- Ne olacak?!. Kendi kendine ye- Güldü: hrtkim olnn (To'bruk) J;nıanını da şünıilecek bir mesele tehl 'k u1: a ~rı 1 ·uvj".tın t;.ı l ı bır harp sah· 
tt.şlyor. Anasilc bahasını göre göre - Beyiın·. Bızim hanım umum eline geçirerek burada da deniz bir mevzudur. ' 

1 

e 
1 

nesı . 0 

a.n talya) a gônderı me ı· 
oda asrflcşecek. Karıma: <Çalışma• mUdUr oıacılımıç. umum mUdilr ne ve hnva üsleri ~urmak zarureti Bu üsleri sulh y.:olile cld t , n~ ı~ıç bbırl suretle tevıl edecek bir 

k d d B k d 
· .. •- 1 c e meK nV1>.ta u unamaz 

diyorum. cBen evde oturmak için anladın mı" Umum müdür olmak arşısın a ır. u u retı gö6ter· nnca1' talya bakımından .. • 
mi tahsil ettim?> Diye cevap veri· için de en aşı~r otuz sene lfızım .O meğc mcdburdur. kün görüiebilir, mum- 1 Almanyn artık ho nutsuz ve 
yor. cÇocuk bu kadının elinde öle· umum nılMUo: oh~:ıC:\ bize de evin Almıınyanın Akdeniz ı:;ibi ol· Fakat yalnız ltalyanın s· ·1 huz~rsuz memleketler arasına bir 
cek terbiyesiz olacak> dlyonım. cBa- dahiliye ınUfüı il olmak dı\şecek dukça büyük ve uzun bir deniz· Pnntalarya ve Snrdony 

1

~ ~a, de ltalyayı iluve etmiştir. Bu, ta· 
bası değil misin? Çaresıne bnk:t dı · amnn yarabbi r.ed'r b:ışımn ı;elen- de elinde tutması lazım ve zaru· rındn kuruİacak olan üsl a · a 

11 

a· bintile Almony ya zarar verecek • 1 b " 1 • • • • erın uzun bir un k t 1 d K mi:' yor. lcr?.. n o an u us er ıçın sı.yası ve 85• Zlllllan yaşaması çok gü t.. V . surun ı ması ır. uvveı 
Çocuk _ .,..,..... Akıam getd•ııt uman •tini nn "'"' D•,a"dnn hl=•tçl ' ""•dl' ke<I büyük fedak•hhklua ihıiyn· yaoad•G• knbul edil e bfı."J'n ili: 1 aokenyenin b;, k"mm• do bun· 
- ... oğlum. deli atacnğ>m. ''"· ğa, ne de ooğllğ• ""'"çocuğu...... - ıı.,., .... ı çocuk •ğhyo.. " ••"'"· nakl;,.at filo una s· ~'b ,dnn aon>a !tnlyndn tutm k ledn· 

_ EvvelA. Allnha, sonrn da ona ... 
_ Bu kadına çocuk teslim edılir 

H 

, Allahım kim bu kadınlan ça- sevip yatar. Eğer çocuk nğlıyorsa - K'lrdoı?lm, bcr. s-ıtscm rcnn. ol- Bu fedakarlıklar mukabilinde raha yolunu tamnm1veyşk - bı: 1 kiırlığına katlanacaktır. Yalnız 
a:, d ı ., hiç baş bile çe\•lrmez. Ben de hiç maz dedin t · d w. f d b d t k b ı e apıyn ı· iascsi bile it 1 'kt' d. ı. k tC$vik etti ise ne ı.ycy m. .. • . . ~mm le ~ccg.ı day a u uzun e· ece ir tehlike L":!.ş.kil etmez. ln- 1 " b ' -~kyanl ı kısa 1 ı > ub•na • 

ıı~aya sesimi çıkaramaz oldum. Bayan yal· Evden ııyrw ·ke:ı arkadaşmun ço· ntz yo u uzcrın e yapılııcnk deniz giliz filosunun bu k l . arına ır yu o nen • o n u as· 
- Çalıştırına... ., ç dı h bl sullerlle harAket -.oı ""'' od • Dk •· · .._1. k f'I 1 · · d • ana 

1 gecenın k • k t ' 1 1 h 
1

'- d _ ı....'ıf mı senin bu dcdığln . a· nm ar u "' .,.. • eu& .. n ıı.sır.or. Y se ... ses.e: na11. ıye a ı e erını aıma izaç ve karanlığından istif ad d k erı uvve ın ta yan SIJl;ını a 
Sen ol da çalışt.mna gö· yor. Kendimi toparlıyana kadar blr Dan dini dan dini danalı bebek zaman zaman tahrip hareketleri- mesi güç olsa bil .e k. ere gleç yarın Romanya halkı vazixetine 

'*":"Şu ...,..ııun ,,.,..,..., yok de bnk.,.....m ki hu,., otmu,, bil· ollul kollan kmal• boOck.. ne moda< olacnk muvaflokiyetli maz." '• ım an"• o•· koyacağm l<eınmül etmek 1"· 
rcyı · mislini tasavvur miş. Geçen gün kendisine şu hani Diye ninni söylediğini duydum. akınlar yapabilmesi olacaktır J •1 floa zımdır. Bu zemin üzerinde ajans 
mu? Onun onka!a kalırsa gel ha· meşhur Dr. Alecls Carell'in kitabın- Kafam iki sualin tesiri altında bu· Eğer Almanya bu ~lerde~ b ir f l~gı "!- k unun .. Aitdenizdeki haberleri ııldığımız znman bu ha· 
et. ondan sonra dan iki satır okudum. Bu zat galiba nalırken sersem sersem l:!Okaklarda kısmını i~al etmek t~lbüsünü d~~ ıyotı 1a am1 ete ugramadığı tak- herler bizi hııyretc diı~ürmiyeeek 
tuna 

diş "'cÇir. . dA~m. ı~tersen hiç kadınlar saltanntı nedir işitme dolaRl"Ordum· 1 1 y · ' 
1 

c yn nız talyanın •ahı'l ve a tı'r • c ~· ., • v J • t yanın unani.stana taarruzun- dalarınıcl t • . .. . • ' 
- Kanun .:~:·v~;~ezsfn. Olur bl· miş. -şöyle yazıyor: - E\'ll kadın çalışmalı mı ? dan çok evvel ynpı:nış olsaydı hava .. la . ı:sıs ecl~lec~k denız ve Almanya hnrp makinesinin bir 

çnlışmasına ı c:Biz kadınları, banka şefi, avukat. - Kadın çalışırsa, çocuğu nasıl ve ltalyan filosunun mühim ve nd us brının tehhkesı pek az za. tekerleği daha arızaya uğrnmı:J· 
ter kanun Alim ve buna benzer .şahS1yetler ol· terbiye etmeli, inme teslim etmeli? kıymetli unsurla tını k-ndı' baLr'ı· ına f ka· I crtaraf edilecek kadar tır. Ve sevk ve idaresı daha "'ÜÇ 

-
. Beni •·ötll söyletme. o ... n Za"'ı a ı c 

" 4 " r, bir hale gelmiştir. 

mur ağacının arknsı nc:lan bir göl- ı Tntar lbrahim. ıdcli.kanlılara benim :karımdır .. 
k rd d 

'- - u dana ak '-"-- k~"I" l _ı • ' hıçOordda agvlnmag" a ba•ladı. l\1ah " .. · ·ı .. ge ıpı n ı ve num r r nısoet "J uye §iln o sun u ıyc Mahkeme karıştı. T~arın "I gı goru mu ve zina i.dıcli sile de 

IKAYE 
söylendi: 1 tam on gün düğün dernek yaptı raf.tarları yüksek sesle: ta· kcımc bu sahici itiraf üzerine yine mahıkemcye müracaat edılmiıt ol· 

- Vay kahpenin dölü vay ... , ve Cemile Tatar lbra'himin do- ._-:- Tu. .• Bre ekmek haini, ye· karı§b. ması a..:eyfzy tı nriz • mik tetkık 
Bu gıcee he .. Pdti görü~rüz... kuz yaşındaki oğlu Muetaftı.ya ge- dıgın ekmek gözüne, diz'me dur- .. ~eisin sert bir müdabalesilc edilmekle, Cemile kuçiik Musta· * Jin götürüldü. sun. Diyorlardı. aukunet iade edildi ve &argu tek- fanın zevcei merrlcuhası olma kay. 

Cemile cAkviran> köyünün en Fakat küçük damadın uYkusu Sorgu sırası kıza gelm~ti. Ce- rar b.ntl}udı: dını rcf ve iza~e etm~ ve hazırı 
güzel fakat en fakir kındır. Ufa· gelmiş ve çoktan gelin yatağında mileye de birçok sualler soruldu. " - B.unu neden evvelce dü- 1 bilmeelis.wolan Camile ve Şakır 
cık lbir kulübede babasHe beraber büzülüp uyumuştu. Cemile 0 ge· Fakat, hiç birine cevap vermedi. şunmcdın .babnnıı, ben bu çocuk· ııte yekd)geriııi ist-er olduklarını 

,, Dokuz yaşında Damat,, 
YAKIN TARİHTEN BiR LEVHA -

9 --;-- _ Anladın mı Şakir}, Kocam· 
cvt Ya§ındaki ikilçiık Mustafayı ı k am bu gece (Kurthey) 

cnd' d 'k t l· la. aynan • ki Ben tr\~t' ır t lcri zaman hayrc e k" rilne düğüne grdece. er. l 
diJinr;;1· Onun, bütün kasabalının h oyta)'-ım gitmem dedim ya nı· 
2Unl ~ efsaneleşen h ikayesini; .

1
° as bu gece gel. Ben topu (~en: 

lerı erı gönmiyen bugünün nesı • zım ) açık korum. Oradan ıçer ı 
rıı .... rıc bir masal gibi naklediyo· ç~re ·n h ...... n .,, • gırersı ....... ek ·~ · Ce· . D likanlı göğsüne ç tıgı bir 

C * ·t~i;ne gözlerini yumarak 
~tlaknç köy.lü kızı, çapa ıtutan ın ı baktı. V e sonra; .• 
clclika kınalı ellerini, ok bakışlı dah_: Hadi var gi.t ben gelırım 
~il.tın nlının nasırlı avuçlarına u· . 1 
l\urı ış, ~ür siyah saçlı başını o· ı det· ile ile Şak'ir, ayr~. a.~ Yf : 
ci11.>'~ l?en ıı kuvvetli omuzlarına cm k"ye gi.ttiler. Buyuk ıh a 

rnıı t.ı:ııul, usul anlatıyordu : lardan o 

yaşıy:orıdu. Anası ölmü§!tü. Ba,Xa ce kocasınm koynuna bir ana gi· Sonra, ser'.hC$! bir tavurla, di~ I~ evknmaın diye itiraz etme- ıkmr r.} lem· ve dahi oirbirleri-
kimsc:ıi yoktu. Babasına ~öy!~l~r bi soku-lup yatrnıırtı.. ~bır kaplan g:bi l-ükrcdi: 1 dın~ nin de küfvü olmaları zahir bu· 
cBü.yiıcu Dede> d erlerc:h. Buyu· ı * - Reis Be d d' B - Nuri demedim Reis Bey .. lunmu• oldugwundan __ ı.._ı._ı r.n 1'f~. 

ecl 
• d w od K ıı.. k · • .. Y e ı. ann sorgu y l ,.. ~u .. ~ 

cü d cnın oktur u~~ yer !LL ll&ı • aza man.d~Tının lobnü ~Öy· sorup durma .. eha şurda beni süt a vardım, ağladım. Fakat bana y:c binaen anaşm ımefkut nilcithı 
garip ':e ~or unç tr t~§l' &n'?ane lül~rl.e dol~ ı ~· a tar rahımin lü bir inek gibi beş altına sat n d~ büyü etti. Ölü kafaları g&ıtcr- sc.'bıkın f i ile Ccnıle ve Şaki
gibi .. id~: ~ır.ı~ çıınııkln tçenıınde g~l~ı .. Cemıle. ıle sığırtmaç Şakir 

1 
~abamla do.kuz yaşındaki çocu- dı . . T .tarın oğlu ile . cvlew~mczeen nn bitartküssünnc nikuhlarının 

türlu turlu ılaçlar bulunuyordu. kotuluk ederken ~aknlanmışlar guna gelin diye alan kaynntam scnı cınlcrlc evlendırecegım di- caiz olduğun k r r verildi:. .. 
Büyücü ded e gece yarılarına ve mahkemeye :vcrılmişlerdi. 1 d uruyorlar .. Ne ben'rm ne Şak irin j yıordu. f d 1 b J M ba b ik 1 Tatar bralıun baw,ınlık geçir· 

kadar ıbura a ça ışır, üyü er ya· il şir u v ır:;:~ uyu mahke. ne kocam olacak çocusun günıı· Koııktum ve çocuğa vardım ı.. di. Büyücü: donmuş gözlNilc kı-

p
ar yıldızlara bakardı. mc odasına ç.ngı gı zaman sa· hı yo'k bu : .. ıc Kocam olacak .-0 • M hk..ı- h t' ı_ • k ' b ~ ı_ h h d 1 "Y • " ..,. .. e eyer ce~eyı artı zın baktı. "ocuk damnt, alık, alık 

Cemile yirmi yaşına astıgı za K1n ınca ınç 0 muştu. cu~u ben her gece kovnumda u· tan 8 ih · ...:ı . ı d "" • ,.. · v 1 d T t lb R • w tımacı d ini d ' O .. r· onrn tnrı e ın,· ... a e en §U cır fına bakındı. 
man köyün aga arın an a r • cıs. sıgır e ı. na yuttıim. Onun mektep torbasını mc,.c\hu il v l k b 'l 
rahim d okuz y~ınddti oğlu Mus· b:rçok sualler sor?u. -~kir bütün diktim. Eline csuparn> sını ver- dirdi: r mece ~ agız. ı aran ı. Bennutad olan günahkarlar 
tafaya Cemileyi 19todi.. b u sJallere tek bır cumle ile cc· dım. Dokuz yaşındaki bir çocuk- ( . • • bir ~ah~ köye. dönmediler. R eis 

Bu gayri tabii birletınc arzu· vap verdi: ı tı:ın ne beklenirdi .. Ben kötü kn- ik h.b ~elı kızı Cemilede cebı Ccn:ır!eyı kcnd.ne evliltlık aldı. 
una kimse §aşmadı. - Cemile Mustafanın de~il. dın değilim Reia Bey., dedi. Ve d ra. u luncl~ ~ııı Mustafa· 1 Şakın de mahkemeye odacı yaz· 

6 
a ıse ev enmege cbltyet olmadı- dtrdı. Mahmut A ttila AYKUT 
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UKUYUCU--------~ 
r""1"'----M EKTU PLARI 
Noter Memurlannrn Vaziyeti Ne Olacak? 

llükünıct teşklliıhnın her kı ım 
'\C dcrece"!lndc çıılı~ıın memur, erir 
amele ,.e salrcııln terfilerini tcnıiıı 
PdPr kunun, abkfım, ni1.amat nıc,·

c·uthır. Ve giiıı geçtikçe hu l'ilıı>t 

d:ıha etraflı dlişiinülerek nıc,·rul 

kununl:ıra Zt-.}11 kanunlar cıkıırıl· 

1 mııktadır. Ortııda uoutulmu~ \C bu ana ka· 
dur hiç bir mnkanı tarafından dli· 
~imülmeınlş hlr z.ihnrc \-ar ki oda 
l\"oter memurlarıdır. Bu zumre.}1 
ne memurin kanunu ve ne de ı 

kıınunu ısümulu dairesine lrnbul ct
mi.} or. Acaba hunlann hamisi kim 

dir~ Gerek memuriyet hayatlann-

\. 

da 'ıı geu:k e askere gihnek 1'e 
tıin eri uJrc 11urctile '\ e~ ıt ona on 
b"'· yirmi o;e ne &onrıı \a·r.ifesindcn 
nf edllinı·ıı lll'jclcriııi tcnıinP ııwıl.ır 

olacak lılr ınlie~ ~ ı~rlc huluııınanıak 

hıdır. 

Aclllyt• Vt•kıılet i tarafından rler-
desti hınLlnı olan ve tıu hm;ıı;,ta 

lıiltün not<'rlerln nıiitaleaları soru-
lan nlznmnıımc me\ kli mrrlyctc 
glrme-Ldcn t'I\ \ 'el bu cihet gc;i:r. iinii
nc ııhrıurak bu zavallı mP.murlara 
tin bir hakkı hayat ,.-erllmeslnin te 
mini iç in ımwrı dlkkııti celbetme-
nlz.i ric'n edil·oruz. 

Ankanıda: Ömer 

Dikkat ... Dikkat ... 
. Duvarların 'kulağı vard1r, 
A,ıklnr Cenneti MONMARTR'de tanışan 

CAROLE LOMBARD • FERNAND GRA VEY 

SKANDAL KORKUSU 
yüzünden, pek yakında lstanbula kaçacak 

LAL 'de Saklanacaklar 

zm o VATAN 

-
SPOR~ -
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SORUNUZ ~ 
...-----tJd YLİY ELi"' 

Harp Derdine Deva 
Melımet ~ket lımaıJUe - Ben 

'una merak ediyorum: Yüzlerce 
milyon lnt;an, na&rl o1np ta bir a
VTIÇ ,ah lR lhtfratU yüzünden eene
lerce harp ve f Pllkct halinde ka· 
hr 1 Bugün barpteıı meeul saydı
ğımra a.damlaroı yepıılne hakktn 
emri vAldl olı>a döıcya harpten kur
tulur mu? Bu harp derdine de\'B 

Yok mu? 
CEVAP - Dünyada emniyet ve 

inZlbat esası bir surette kurulma
dıkça harp haStalığı daima hll
küm sUrecektir. Bu yalnız kuvvet
le de olmaz. Ayni zamanda dlhıyıı 

yüzündeki bir taknn 
da ortadan kalkmalı, Jıer ır 
hakkına razı olablleoelc tı 
selmelldlr. el 
Bugtınkü şartlar devall1 ~ 

h&rp ancak bir fıraat rn eti 
den ıbarettlr. Siyasi ve atl< Ji 
vet muvzenesi bir tara!UI ~C 
bozulacak olursa diğer w~ 
dorhal fırsattan istifade ~ 
haris ve açıkgöz adarnta! "° / 
edebilecektir. Yoksa bugtııı tı". 
me6Ullerlnln göçüp gitnl~,rt 
adlar taşıyan harp ıne8111 
hunına mAnl değildir. 
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E~agalya A~. ntlı ) , ç ö,~ap~.~~~-) = r 
attılar. Buna mukavemet cUık. \...'1111_ .. ___________________________________________________ ,J 

'mukabelesini fazlasilc ,·apacağı· ''Y 1 ' 
TEIL.GRAF, TELEIF 

(Un,,-. ı incide) * 
et • ntek için zırhlı 1nglll:ı: kuvvetleri 
Sidre körfezine doğru ilerlemektedir· 
ler. Bura.da Trablusgnrp mıntakası 
ile Bingazl mıntaka.ı;ı araıımda 480 
kllornetreıık bir çöl ilti orduyu ayır· 
maktadır. 

(Daşı 1 incide) ** 1 mız zaman gelecektir. • a an ' ' 
• . Mekt bu Sütun Jngiliz halkı ayni hl!llc 1 • • 

Flıındın'uı M~~euter ~Jıınsı buna mukavemet etti. Dünyanın '' y 
1 

' 
Vlchy, O (A.A. - h" bir erinde bu kadar mükcm• a an 

bildiriyor· ıç 1 .. 1 Flıı.ndl~. istifası hakkında Mare· n~.el .. bır m~~vemct ve tahammu • •'' 

Birkaç Satırla Hava 
• ar 1 

Amerika A1acarislan 

Onbeş Tümenden 
Beşi Kaldı 

al Pctaln'e aşağıdaki mektubu gön· gor~lmem.~ tır. .. .. . . . Cııa,c 1 l!ttlde) + 
f . . Kışın dortte uçu gec;tı. Şımdıye iddialar da uydurmadır. 
dermlştır. d h" b' E tel · " ") d' 

Nicaraguay'ın Teklifi 
Nevyork, 9 (A.A.) - '.l'aes: Unl· Hariciye Nazırının Telgrafları Londrn, 9 (A.A.) Hava 

ted Preııeln Nlcaragunyd::ın aldığı Btıdnpeşte, 9 (A.A.) Macar n· neınrcti bugünkü paznr günu öğ· 
ı:ıı t sizin tevdi ettiğiniz ka ar ıç ır P etnl goru mc ~· Yunan milletinin en kUçUk bir 

Bana t~_:kl mesai siyasetini, Bunu da mükemmel 'ıhhat t~kı· bedbinliğe uğradı"'ınn dair Ucrl sU· vazifeye, "-Y'. • b I p I' 1 ...ı,:ı· t> 

bir hnbcrr G'Öre Nlcarguay relslcllm· Jnnsı bildiriyor: leden ııonrn u tebliği nc§retmış· 
huru Soıno n, iki Okyanusu biri~- Bnrdos.sy, harıciyc nnzırlığııın ta· tır: 

halılre, 9 (A.A.) _ BBC.: n.euter 
aJans:ı muhn.blrlnln bildirdiğine göre, 
Ttablusta muharebe baflndrğı zaman 
1~ İtalyan tUmenl mevcut olurken, 
Şlnıdı topu topu beş ttalyan tUmcnl 
kalmıştır. Muhabir, ölen veya esir 
alınan askerlerin hnrp malzemeleri· 
nın en bllyUk kısmını Jtoybettllden· 
111 ll!ve etmektedir. 

Ut kc ,artııırı mucibince ''ekar !atımıza orç uyuz. 0 ıs e;ı .... a· rUlcn hUkUmlcr do yalandır. 
m arefl ifa'-•a nefsimi hnsretml~ tımız her türlü methe lnytktır. lnglllzlcrin Yunanletnna karşı o· ve şere e ,, 0 b ...;ı .. .. 
Um Bu siyasetin tııtblkini mUmk n Her şeye rağmen Ue;wn curuı:n· lan hattı harekeUcıinln dUrUst ol· 
kıl~al< elimde detıldl. HAd!Sntın ilca· ler her. kıştan az olmu~tur~ hapıs- madığı da tamamlle uydurmadır. 

t yit etmlye benl mecbur hanemızde daha az nınhkum var- ı,te bu yalnnl:ınn hepe! en kUdlk 

tlrecck bir kanal !nı;asını Amerika· yini mUnasebetllc, Almanyn, ttaly • Hava şartlarının yeniden fena 
ya tekliC etmiştir. Jnponya, Yugoslavya ve Bulgaristan 1 olmasına rağmen bombardıman 

Somosa, ayni zamanda Amerlknyn Hariciye nıızırlnrına samimi tclgraf· tayynrclerimizden ufak bir tc;ıek
Ometepe ndaaındıı bir deniz Us U vu- lar çekmı, ''e bu memleketler hart· kül dun gece M nnehc.irn" de ııınni 
cude getirmesini de teklif et.mittir. clye nnzırlaıı kendıstne haıaretll hedefleri bombardıman etmiştir. atı bunu e d " 

t d ır bir hlıya hissinden de mnhru111 bulu· kılmak a ır. · . . ld .. k 
1 t bunun içindir ki, 1 Ufamın Hariçte, tqrınıcvvc c mu cm- nan İtalyan radyosu tnrafrndan bu 

telgraflarla cevap ''erml9tır. C t · •· •· · b b Hariciye Müsteprı Öldü 
1 

umar esı gunu yınc om a 
: ~U u rica. ederim. Bu hareketi· mel bir şey oldu. Düıımanlardan ııabnh bUtUn dünyaya lllın edllml9· 

k~ ubı::On Fransızlar tarafından an· birisi, kara yürekli, arikamızdan Ur. 
V~lngton, 9 (A.A.) _ Hariciye 1 Mısırlı Ekmek tayyarelerimiz münferiden uçarak 

MUııtcşnrı \'alton Moorc, vn~lngton Dudapeşte, 9 (A.A.) - Stcfıınl n· Rottcrdam ve Reıı ingucs'dc he· 

ımınl ınnı ve hepimize teretlOp e· vurmak istiyen halya, hiçbir se· ECEDE BAT AN GEMiLER 
aşı acab. ti d k y . h'" 

clvanndakl lkametgMundn. :ı:atürrie· jıınsındnn: defleri bombardıman etmi§lerdir. 

Arttıkça Artıyor den vazifenin bir ifadesi ııurc n e bcp olma sızın una~istnna U• Atına, 9 (A.A.) - Atlna ajan&ı 
tefsir edl!rceğlnl Umlt ederim. Bu cum etti. Yunanlılar kıfuıık ııenc· tebliğ ediyor: " 

den ölmU~tUr. Dlln gıda maddeletinllc yeniden Sahil muhafaza t~'1tilatıntı 
W'lk" N k tnhdıdnt yopılm17tır. mcneup tnyyareler cumartesi gu· 

Londra, 9 (A.A.) - General Va· 
veı ordueunun aldığı esirler, Blngazi· 
<le Blınanlar hariç 110 bine baliğ ol· 
llla.ktadır. Esirlerin beş bini subay· 
<lır ve lıunlann arasında 13 general 
Ve bir nmıral vardrr. 

azlfemlz 9udur: Vatanın sel!metlnl !erden alıştrkları ceearetle emsal· Btefıınl ajansının Ege denizindi'! 
;emin için ağır vazifenizde size yar· siz muvaftnkıyct gö&lcrdilcr. On· ıo bir\ tonluk bir lnglllz nakliye va· 
dun etmek ve sizin etra!rnızda mUt· !ar ltalyanları geri atarken Gene· purunun İtalyan torpltolan tarafın· 

N 
1 ıc evyor ta Dıı ayın 22 sinden ltıb:ıren ekmek nü ynptıklnrı bir kc if uçuşu es• 

evyork, il tA.A.l - lngllterc ve yUr:tle 20 nlsbctlndc mıeır karı,.tırıl· n sında ccnub"ı Norveç ııah'ıli 

tehlt kalmak. ral Wavel. l$tila ıtchlik~leıine rağ. dan torpillenmiş olduğıı surı>tlndo 

lrlaııdnda lılr dola.ı:ıınıt yapan \'llgic mak lll 
1 1 

" 
bııgUn Cllpper tnyynresilo Ncvyorka sure c ma cdllccC'ktlr. ııç~lnrındn destroyerlerin him • 
dlinmUştUr. Yerden Sular Fıtkırdı yosinde giden düşmnn iaııe gemi· 

M~e~in flandin'e Cevabı men gönderdiğimiz malzeme ve verdiği haberi kııU surette tekzibe 
vıcııy, 9 (A . .A.) - .Mareşal Peta· askerle U'byada itnly~n m~kav~· mezundur. Yunan bahl'.lre erkfını h:ır 

in. FJandln'in istlto. mektubunu. şu rne;tini kırdı ve zaferler tcmın ettı. bly 1, bu haberin tnmamllc Myal 
ce\·abı vermiştir: !ki ay evvel İtalyanlara kartı mohsulU olduğunu ve İtalyan • Yu· 

Budnpcştc, 9 (A.A.) _ Tnhtelarz Jcrıne tıınrruzlarda bulunmuşlar· 
Amerika - Yeni Zelanda clır. 

Nevyork o (A A ) .,. suııırın fı"kırması U:ı:erine MacnriB· 
• · · - .-ass: " Bütün bu hnre-kctlcrden ancak 

Kralın Tebriki Assoclnte<I Prcss'ln verdiği bir ho.· tanın cenup şnrlrnıinde Nagyszalon· 
bere gör • Amerika ile Yeni Zclan· ta şchrlnd \ c Szckesfehervar vıırı. tek bir t yyıırcmiz. dönmemiştir. 

Fransa uğnında kendinizi feda e· başlıyan hücumun neticeşİni me· nan harbinin bıtşlangıcındnnbcrl E· 
diyorsunuz. Asil feragati nefs hare· rakla bekliyordum. Haıırll'klıır ge denizinde İtalyan vapurlnnndan 
ıcetlnlz anlaşılacak ve takdir oluna· itina ile ve gizlice yapılmı ı. Bu· ba,ka hiçbir vapurun torpnlenml!dı· 
caktır. na rağmen du§manın fazlalığı ğtni ve mezkClr denizde Yunan filo· 
MAREŞAL PETAfN.fN VE aş ardı. sunun sıkı bir tarassut ve Jıontroı 

da'nın yakında doğrudnn doğruya yctınde 128 ev yıltılmıştır. 

dlplomnUk mOnnsebetıere girişmek J SVlÇre 
tasnvvunında oldukları, Va9lngtonda 
resmen blldlrllmiştlr. 

Şarki Afrikada 

Bir Alman T yyaresi 

Londra, 9 (A.A.) - BBC.: 1ngU· 
tere kralı Blngazl zaferi mUnasebe· 
tile orta şarktaki lnglliZ kuvvetleri 
bavkumandanı Slr Archlbald Vave· 
le bir tebrik telg't'afı göndermiştir. 
Bu t~grnfta şöyle denilmektedir: 

AMiRAL DARLAN'IN General Wavcl, bütün elindeki yapmakta bulunduğunu beyan eder. 
kıtalııra btıkledılderi ım'ki.nı ver· YUNANLILAR NERELERİ 

Brezilya Bcrnc, 9 (A.A.) lsvlçrc radyo. 

Kahire, 9 (A. A.) - Orta şnrk 
Jngiliz ha\a kuvvetleri karargahı 
b,ıgün afağıd kı tebhğı nqrct 
mi tir: 

Siz ve cmrlnlzdekl kuwetlcr Ak· 
denizdeki deniz ve hava JıuvveUerl 
ile teşriki mesai ederek şayanı tak· 
dir bir muvaffakıyet elde ettiniz. 

KAÇTICI y ALANM~ di. Lıbyada, ingııteıc kadar bü· ALDILAR? Y abanc. Dilde Cazeto 
Vlc.hy, 9 (A.A.) - D.N.B.: Vi- yük bir kıtayı 1imdiyc kadar gÖ· Atına, 9 (A.A.) - Alina ajaneı Çıkmıyauk 

ııunun bildlrdlk!ne göre. bir sMl Al· J 
mıın tayyare i, dUn levlçrc arazisi Eritre ve Hııhe§istamla ngiliz 

!ngnterenln askeri tarihinde kaY· 
dfldlJecek olan bu muvaf!akıyetten 
dolayı sizi tobrik derim. 

chy'de kargaşalıklar çıktığına dair rülmiyen silratle zaptettiler. Bın· bildiriyor: Rlo • de Janelro, 9 (A.A.) _ Stc-
yabancı memleketlerde. yayılan ş~- gazi hava, deniz ve kara üıleri Roma rndyosu her hlrl hir zafer fani: Rclslcllmhur, yıı.hıtncı dilde neş· 
yıaıar hakikate mugayırdlr. Vlchy. akdenizde trnıtej.ıt bir Üs te§kil mllbo~lrl olıın Yunan tebliğleri ile rolun n bUtUn gazetelerin, mecmua. 
de tam bir sUkQn hUkUm sUrmek· eder. General Wavel, harp ilmi· alay etmekte ve şu suali sormaktadır !arın llh .. altı ay urtında Portekiz· 

üzerinde • •eu nbuı g clvnnnda yolunu tll~·nrcleri Eıitrede ricat etmek· 
şaşırmış, falmt bir mllddet sonra, ic olan ltaly~nları. hırp.~lamtya 
ıs, içre topraklarından u:ı:nklaşımştır devam ctııııu lerdır. Duşmnnıo 

motörlü nakliye kolları nııkcri kı· 
Fransa 

Zaferin Akisleri 
tedlr. nin bir uştası olduğunu ıspat etti. Yunan ordusu bugUnc kndnr nere- ec olnrnk intişar etmelerine, nksl 
Mareşal Pctaln ile ıeneral Hunt· Orduyu idare oden ueneral lcrl zaptetti? tnkdlrde neşriyatta bulunmamaları· Amerik dnn Yiyecek ve Giyecek 

ztger bu sabah dini bir Ayinde ha· \''ilsen bir ıtretejıst oıdugunu Bu sualin cevabı pek ba&lt olup, na karar vermiştir. Mnrsllyn, O (A.A.) JIB\'ns: ı.~ı-
Bale, 9 (A.A.) - Balede çıkan 

Natıonnle Zeltung gazeteııi diyor kı: 

zır bulunmuşlardrr. Mareşal Pe- gösterdi. (B. Oıurchill bur da bir harita ile verlleblllr. 1''11h klka, U k <." k garo gnzetesinln verdi~! bir habere 
taln, liylnden sonrn fChlr dahlllnde diğer bazı kwnan.dan rı da met· haritaya bakınca İtaJynnların nnsı· za yar göre Ooldharder Amerikan vapuru, 

Genernl Vavel'in Dlngazide kazan· 
dıg-ı muzatterfyet bitaraf m~ahlt· 
lerln hepsine hUnnet telkin, ve ln· 
lillzlerin inhitat halinde olduğu hak 
kındald hurafeyi katı surette ccrhet:· 

bir cezlntl yapmı~tır. h-ctt;). zın tecavüze geçmclerlnd~n sonra Amerlknn kn:.ılhaçı tarafından bedi· 
J1. lngiliz ta lan ve motörlü kuv- Eplrln Yunanlstann ait kısmındn lı,ı· Tokyoda Bir içtima ye edilen konserve sUtü, vitamin, f. 

Londnı. 9 (A . .A.) - Reuter: Ma· vetleıi mükemmel kabıliyctlerinı gal ettikleri binlerce kilometrelik a· Toklo, 9 (A.A.) - Jupon Chro· lfıç ve kUçUlc Fransız çocuklnrı için 
,_.,,.1 Petnln ile Amiral Darlıınm h h• · rnz:lnln Yunan ordusu tarafından on nicle gaz te!l.ne güre, ,.arkl .As~a clbl deri hamilen 10 Rt•batt.ıı. Marsll· ·~..- gÖstcr.di. Pilotlanmız va ı· -r-
+n)"'·are ile Aimall Afrikaya gittiği· I .. ..ı ,..,.. gün zarfında na.ıııl kurtnrıldığı memleketlcrl sıyast tetkik t kuru. yn;>•a mu\'a nlat edecektir. .... ., " miyctini t:emin ctm~ o ma a""'ı """' 
ne ve Vichy'de buı hAdlsel<"rin çık· bu muvaffakıyet olmazdı be ı. derhal g!!rUIUr. Bundan b~ka Yu· mu Tokyoda bir 1çtlmn nkdctml tır. I B 1 /.:. 
tığına ve sillhlar atıldığına dair Al· İngiliz donanması, İtalyan do· nan kuvvetlerinin sağ cenahı tarafın 1 Tayyareyi Çinliler Düıünnüı e ç. ·a Jnektedir. 

Roma Ra~yosuna 

Göre .•• 

man cTrnnscean» ajnnsı tarafından nanmasım kapalı yerlerde tut· d n znptedilen bUtUn Görlce. Moıs· Çunklng, lı lA.A.J ~unnııılJ,de 
verile.o haberin azami bir ihtiraz kopolls ve Pogradet mıntal<ası ile, resmen beyan cdıldiğlne göre, Jn· Mo$kovaya Giden Heyet 

"'i mıya mahkum etm~ti. Donan- f d ı ı kaydıyla karşılanmuı !Azım gelecee. merkezdeki kıtalar tnra ın an şga pon askeri şurası azn51ndan Amlrnl Brüksel, 9 (A.A.} - Stefaııi: 
Londranın •alAhlyelli mah!Ulerinde mamız Ccnovayı ıbom'bardıman ı Pr t Kllsura mınlnkıı. " ı s t l (\ " ederek. iıtit:nal bura.da. 1 unu a ııd len eme e ve • .uaron N nke Osuml, geçen çarşam- ovye Ruııya h lk metl ile mUza· 

Londra, 9 (A.A.) - BBC.: DUn beyan olunmnktadrr. ııı ve sol cenah kuvvetlerince fethe· ba günU Çung9ıın civarında çete har· kercl rde bulunacak olnn Belçika 
Blngazlnln tnglllzler Bu gibi haberler, Berne gibi bite.· kar§ı hazırlanan brr ltalyan ve dılen Hlmara mıntnknsı ht.p Yunan bl yapan Çmlller turafından öldUrUl· heyeti Moskovnya hareket etmiştir. 

~:':Xn~:~~~tec!Udlğlnl itiraf et· raf bir hUkClmet merkezinden gel· Nazi kuvvetini ıbor.guna uğratmı~- askerleri tarafından faşist ordusu· ı mU~tUr. Filhakika Çinliler içinde Ba· 
Uktcn sonra Blngaz:inln atrntejlk e· mekle beraber, menşelerlnln Alman tır. nun elinden alman yerlcrdır. ron Osuml'den başka dııhn sekiz Ja· ispanya 
hemmlyctl olmadığını söylemiştir. olduğuna şUphe yoktur ve iki mak· Britanya da~galara hakimdir' YUNAN VE 1TAL YAN ponun bulunduğu bir tayynreyi dU-
-Rıı.dyo, Blngazlden çekilen İtalyan sntla çıkarılmıştr. Biri, şimdi Fre.n· Sudanda Jtalyanlan Hıntmer FİLOLARI şUrmUşlerdlr. Tayyarede bulunanla.· 

kuwetıerlnln Afrikıınm diğer mer· s y kar y pılıUı n r harb nlhJe· eri ürerek .E.ritredo Ücr eme • Allnıı. G (~.A:) - Atına ajansı rın lleı>81 lmUştUr. 
kezlerlnde tcınerkllz ~ tltueii e ntn- nl b!r sathasını ~kU eder, diğeri tcdirler. bildiriyor: Hollanda Hmd'5tanında 
gazi zaptının bu tah9ldat üzel'lne de Fransa Alman mUda?uLlcslnl hak· Hei>e§İetan.da <la dığer kuvvet· Stcfani ajansı. İtalyan tılosunun Toklo, 0 (A.A.) _ Taas: Şugai 
hiçbir tesiri olmıyacağıru llAve et· ı ıı kılan bazı vazlyelcrln hasıl oldu· lcrimız, ayni ~ıl-dc ılenıcmeKte- Yunan filosunu uğratmış olduğu mu Sogyo gazetesi yabancılnl".ın Hallan· 
m~ır. , ğıı fikrini uyandırın ktır. dir. Beş scncdenoeri elleundcn hayycl zayiat ile. İtalyan filosunun da Hindlstanınn girmelerinin takyit 

t A 
MÜTHİŞ MOCADE· ı * hürriyetler• alman Hııhqıer baş· harbin b:ışlangıcındanbcrl Ylınan SU· edildiği hakkında bir haber neşn•t· 

« TALY F ' Londra, 9 (A./ıı..) - BBC.: Alman· larmda eski kralıarı olo.rak müca. ıımnda yapını' olduğu s terler hak· mlştır. 
LEDEN BERTARA ıar tarııf'ından yayılan haberlere gö· de.eye bll§ladılar. kında. tnmamne hayal matısutu bir 

EDiLiYOR• re Mareşal Pctaln ve Amiral Darlan Tekerlekler lehimize dönmekte bllAnço tanzim ve ncşı·ctmlştlt. Sovyef /er Bir/igi 
Londra, 9 (/ıı..A.l -1nglliz gnz~t~· Afriknya kaçmışlar ve Vlchy'dc kar· dev21n1 cdıyor. Uenızın onur tara· Buna mukabil, deniz kuvvctıerlmi-

leri Blngazinin zaptı haberini bnhıs gıı.şalıklar çık'ınıştrr. Şimdiye ka· fında Amerı.udan ar,aıı bır em· zln, harbin ilk Uç nyı içinde ltnlyan· 
rne\•zuu etmekte devam ediyorlar. dar bu şııyiaları teyit eden hiç bir pati görüyoruz. Oradan sayılı mi· Jnrı uğratmış oldukları zayiat şun· 

Times gazctcal şunları yazmakta· haber alınmamıştır. 11Afirlerimi.z ııeldi. Wı.ıkie burııda !ardır: 
dır· } K b" • ··rJ· klerini ıkongrede anlattığı a) 'Oç İtalyan tahtelbahir! b3tmış· 

~i nzl .ıchrinln ıı}ınması bu ismi Memur ar a ınesı ::ma: bu hissin artncağına §ilp· tır. Bu rakam kontrol edUmlştll' ve 
ng ., 1 i tamamla· h . l lhtlmnl hakikatin dunundndır. 

taşıyan eyaletin işgal n Vichy, 9 (A.A.) - D.N.B.: Pazar· e e.ım.ıyorum.. b) tt:aıyanlarm, hacimleri yekClnu 
maktadır Yeni hiçbir mukavemetle test veya sab g1lnU yapılmıısı bekle- Nazıler yenı ne fenalık hazırlı· bl t b llğ olan nakliye gemi· 
kıırşııa~ıyacağımız gibi her hangi nen knblrıe Uıdll!ıtında ~mlral Dar· y.orlıu. yeni n~ ~i~i memlokctlcr ~:rı b:~~;tır. Bunl rın arasında iki 
bir İtalyan mukabil taarruzu da ar· lan ile general Huntzlge_r den ve bel· basacak. ne k&t.uluklcr yapacak· topla mUee hez bir muavin barp ge-
lık bahis mevzuu olıımaz. ltalyan ki de son zamanlarda tayin cdllmlı/ lar? • j misi vardır. 
hezımctl harp tarihinin kaydettiği olan Adliye nazırı Barthelemy'den Af:nanlar Macar.ıstımı !baııtı. --------------• 
en ağır mağlObiyetıerden blriyidir. de- başka bUtlln nıızırlann dcğlştlrilcce· Romanyad büyük bir ordu ve 

Dnlly Telegra! gazetesi Şii c ğl söylenmektedir. hava kuvveti topladılar. Bulg rİs· eı·r Tek Care 
ltlcktedir: Yeni hUkOmeUn bir memurlar ka· tanda Alman ordularının geçidinı 

13UtUn Bln,.nzi mıntnkası Ue Girit blnesl mn}llyeUnde olacağı zanncdn· kolaylaştırmak için imkanlar ha· ' 
0 Uerl (~ı 1 lncld ) -l.dasınm deniz ve hava kUV\'e • nıektedir. zır.landı. 

rnız emrinde bulunduğU bu günlerde Bir Yalanlama Daha :Fakat Türklycde hazır beklly n Bu muhabir §Unları yazmakta• 
.. 1 !yeti temin .... B sur! Jıuv\·ctleri alt etmek için bundıın dır: ~kdenıZde ııskert hal< m vıctıy, 9 (/ıı..A.) - o .. , .. : . • 
ttrnıış bulunuyoruz. • ne LUbnanın 9ark hUkOmetı is· çok daha !azla hazırıanmnlan ı mn· Gelen birçok malumata göre, 

Dally Herald gnzete:ıl, şu mUtall· )C z mandam altında blrll'!V· dır. Biz mlitteflklmlz bltarafiarı zn. Ftıobıt partisi zimamdularının da 
mile Fransı bl mlcket fertmlzln muhakkak olduğuna inan· dohı'I olduğu bir ekseriyet her ne ada bulunmaktadır: . ğl hakkında ccne me • 

l3ingaztnln alınmw, ttaıyanlann tırııece d la.şan ş3ytaıar sa!Uılyctll dırmaktır. bahasına olurea olsun sulh aktc• 
l"rıernnunlyet \'erici bir şekilde izah terde o aha!ilinde tekzip cdılmek· Almanlar İtalyanlarla beraber Mal dilm~i taraftandır. 
edenııyeceklerl bir sürü muvatfakı· Fransız m taya geçen haftnlıırda hlicum UsW· Umumi kanaate göre, B. Mus· 
Yeuı U rl sona erdir· tcdlr. • -•- ne hUcum yaptılar. Ağır zayiata uğ· eolı'nı' ı' kt'ıdar me\ ·iin'l bıraktı~ı askerf hareke c 

8
• Tebligy Neıredılec-. 

lllelttecıır. Bu muzafferiyet }.{uSSQll· ır 9 (AA) - BBC.: \'ıchy· rııdılar. Malta en iyi korunmuş yer takdirde kralın yanında kaine~ 

Orduda Yabancı Dil 
Moskova, 9 (A.A.l - Mare9al Ti· 

mofenko tarafından Zvesta Krnsna· 
ja'dn neşredilen bir emlrno.mcde bU· 
tün subayı rdtın ve ordunun elyasl 
komltıcrlcrindcn yabaneı dil ısgrcn· 

meler! vo muntazamnn imtihana gir· 
meleri istenilmektedir. 

Romanya 
A ilcrdeki Kıymetli Efya 

llükr ş, 9 (A.A.) - D.N.B.: BUk· 
rCf nııkeı1 kumandanlığı, Asiler nez. 
dinde bulunan CfYD ile kıymeUI t19ya· 
nın sahipleri tarafından t(!fhls edil· 
mek Uzere {ilenen teşhir edileceğini 

blldırmi9Ur. 

Antone&ko Terfi etti 

BUkrcş, 9 (A.A.) - (Stefanl): 
Kral MIJcl, devi t conducndor'u G • 
neral Antonesko'yu Romnnyada nl· 
za.n1 ve &UkOnu az:lmklrane bir BU· 
r tte tesis etmiş olmasından dola)'J 
ordu kumandanlığına terfi etUmılf· 
tir. 

lll'nln itibarına indirilen hel" hangi Londra, . . gU • !erden biridir. Orada yaralı olarak ı a.._ı... l d b" . d K t Ciano 
b U bl·r habere g!Sre, sor. n 1 1 re gemisi i ,..,..,,et er en ırı c on 
lr darbeden daha mühimdir. Çünk den gelen tm'a olan yatan nıuıt OM ayya n n I kt Dah& baolangıçtanberi Ad/' J 

"'• t p iste cereyan e "' bu hUcumlarda Umanda olduğu hal· 0

1 
aca hır. . . Alnı 1yeae· 

"'lllsounı•nın hakimiyetinin nlhRYe terde ar tıccsl hakkında bu· de bir zarara uğramaması ve neu. talya arıcıye. nazırı_. anya • 

Amerikalı Hulde 
Ban: lone, 9 (A.A.) - St.cfani a· 

Jansından: 
Londrndan burny gclon Ameri

kan diplomnUarından Huklc, Beril· 
ne gitmek Uz re seyahatine devam 
edecektir. 

Muhtekirlerc ŞiddetH Tedbirler 
Madrld, G (A.A. ı - Memleketin 

ıa.ı:ıo zorluklarından istifade ederek 
servet yapmıya J<nlkan l.ıir takım 

tnclrlerln kara horıındakl fııaliyeUc
rl Gene.ral Frnpko hU~metlnl fld· 
dclll baz.ı tedbirler almıya sevket· 
mlştlr. 

Bu !gar 'slan 

Ya,lı Amelenin Teltaüdiy~i 
Sofya, 9 (A.A.) - {Stctanl): Baş

vekil Filof, bir nutuk &öylly rek Yllf" 
!arı nltmıvı tccm1lz tmış ol ıı lhti· 
yar ziraat .,. anayl amel sine tcka.· 
Udiye tahsisine mUtenlllk kanunun 
chcmmlyctıno l9arct etml;ıtır. 

Yugoslavya 
V rd r Taıtı 

B lgrat, 9 (A.A.) - Cenubi Sır· 
blstıında v Karada~dn buzlar birden 
bire crlmlyc b::ışlamıştır. Bclgrat • 
UekUp • BelAnlk hııttı Uzerlnd Köp· 
rUIUd Vardar nehrinin sulan şehrin 
bir çok mahnllelerlnl bavmı•tır. Pew 
larguya yaylası bUyük bir göl man· 
zarası arı:etmektedlr. 

buırıınk Uzere olduğunu göstermek· konuşmalarn:' neeşrc<1ilccektır. ed k dl kuvvetlle ve 23 mil ııUrat· ile ittifakı tcnk1t e~~ ve Musso· 
tecıır. FUhııkll<a Btngazlnln zaptı .l· gün bir teblığ n c e en gld bil ... tininin denıokrasılcrın yakında 
ı.t k tt le lskenderlyeye e me ... mem· w h k·'- d k" k .Yanın bu müthl' mücadeleden a k dedi! ildi ortndan kalkacngı a "Ktn a ı •· 
!Surette bertaraf edilmesine bir baf• • nunlyetlc ay me r. naatine hi9bir zaman istiro.k ctme-
laıı.gı, teşkil edecektir. HUkOmet Memnun Harbin neticesi AdJ<de~~zdfe,dhnvın· mi,tir. Kont Ciano henüz münfe· 

da ve bilhassa bu a a e ... a ın a 8 ı· rit bir sulh akdi lehinde bulun· 
liobok Mahsur (B&Şl 1 incide) x nacaktır. man11ştır. Fakat Marcpl Badogli-

5.000 Liralık Mücevherleri 
Ecinliler mi Kaldırmış ? 

tll lfartunı, 9 (A . .A.) - BBC.: Reutcr 
Uhabtrt bUdlrlyor: 

la ~11.Ubl Afrika JruvvcUerl Hab~ls· 
ll<la GQrıı.l'yt zaptettlktM sonra, 23 

~:oınetre daha içeriye doğrU Uerle-

d vJeUerl limanıatın· Goçen harpte, Aml'!rika, Ud mil· yo ile daima sıkı bir tema:ı mu· 
Jeşik Amer~a cs~nl mene matuf bir yon ınııan göndcrdı. Bugün in ana ıh hafaza etmektedir. 
dıı. tamir edılm ..-ıısı red· k Ne bu sene, ne de tadil teklifini meb~an m..... UyacpTuZ yo . 

başka sene. 
detm~tir. Acele ihtiyacımız makine ve tek· 

• • Encümeninde kln 1942 d c ı Ayan Harıcıye cunıhurl· nlk her nevi ma e. e az a 
Norveçte la,e ıenulerine Hücum 

J{apalıçaf1Jda kuyumcu Kırız, ev· 
vtlki gün zabıtaya mUracaaUa dWt· 
kAnındakl çekmeceden 5000 lira kıy· 
metinde olan bazı mUcevherlerle al· 
'tın bileziklerin çalındığını haber ver· 
mı,, hırsızların ele geçirilmesini dl· 
lemlftlr. Fakat, alflkadarlarca yapı· 

lediı1er. Zabıtamız. şimdi tahkikata 
bu eathadan devam etmektedir. 

Damda .Hntz Anyomuq. ! .. 
Tahtakaledc Balıkyan hanında 

1 tıılıırı top mevzileri ve Kcrcndc 
ve dvnnndn diğer askeri hedef
ler 1 ve 6 fU.'bat gunlcri mı.itema· 
diyen tnyyarelcrimizin tannuzuna 
mClruz knlmı§lardır, Eritre ile Su· 
dan ııraııındnki hU'dut üzerinde ve 
sahil y kınında bulun n Knronn· 
dn bir dü man tcccmmüü bom· 
bardımnn cdılmi§tir. D ha cenup· 
t t yynrclerimiz Habcşbtnndn 
Aloınat tayynre ini meydanına 
taarruz etmişler ve dü~ nın Ca· 
unt 33. tipınae sekiz Cnproni t y. 
yarcsini t hrip ctmi§lcrdir. 

İngi tereye Akın 
Londra, 9 (A.A.) - Hava 

ve dnhili mnnİyct nczaretlerinın 
bu eabah'.ki tebliği: 

Bu gece, gece yansından ev· 
vcl, garp ve imnli §Clrki ısahillcrı 
üz.erinde bazı hafif du~an faa
Hyeti olmu ur. 

Şimali vnııldde Yorkshire' c bir 
kaç bomb dü,.<vnü fakat bu 
bomb ln.r ne hasnrı ne de tclefntı 
mucip olmuştur. 

Dün öğleden aonra, bir düşnnn 
bom'l>ardımıın tayyarcai, lngrnz 
ı.wcı tayynrderi tarnfın.chın ar 
snhili nçıkl rında. denize dü§ünil· 
mü tür. Dün düsürülen du§mnn 
ıta.yynrclerinin yekunu bu suretle 
üçe bnlığ olmU§tur. 

Malta ya •• ucum 
M ita, 9 (A.A.) - Ne§rcdı· 

len lbir tebliğde ~yle denılmc · 
tedir: 

Cum k mı diı~ n tayyare· 
lcri surupl ba 1 yıp gece yarısı· 
nn kad r devam eden akınl r 
yapm1!1lal"dır. Maltn üzerinde bır 
çok tayyareler birer bncr hücu• 
ma scçımişlcrdir. Bir9<>k ycrlcrt 
bombalar ııtılmı tır. Gerek r0311li 
daireler gerek hı lara o.it husu· 
ei binalar hiçbir hıııııırn uğrama· 
mı~. Bir ıı'vil ölmil§, bir ıivıl 
de yarnlnnmıştır. Dun de düomıın 
t yy releri Malt üzerinde çok 
yi.ı eklerden uçmu lnrdır. TaY• 
y re dafi otılıırı ate~ açını tır. 
Hiçıbir bomba tılmamıttır. 

* Berlin, 9 (A.A.) - Alman 
iba m ndo.nlığınm tcbt.ği: 

Bailı muh rcbc tay) arclerimiz 
dün gilndüz ve geceleyin İngiltc· 
renin cenubu prkiainde Midlandı 
da askeri hedeflere muv. Hakı· 
.)"Ctle hücum et.m~lcrdir. 

Akdenizdcki Ahnan hava kuv. 
vctlcri da)sa. halinde yaptıkları 
hücumlar eşna ında büyijk çapta 
bombalarla Malta adnsındaki 
t yyare meydan! rım ve La Va
lettc limanmı bombardunan et· 
m"_lcrdir. A kcri kamplarla an• 
trcpolara i betler vaki olmUı.c..tur. 
Gayet büyük y ngınlar görul· 
mü ür. 

V ve liobok kalesini muhaı>ara et· 
l'llişJerııır. Hoboktakl esas garnizon 
iıoo k!Şiden ibaretti. FaJıat, İngiliz· 
trın . warnl· 
ıo Ynklaşacaklnrını işitınce ., 

Vaşington, 9 (~~.)~ur nıımze· miktarda ticari &e!inclere ihtiyacı· 
yetçllerln sabık r s c arıcıyc encU· mız olacaktır. 
dl Landon dün Ayan h pro- ffıUcrin dcnl.zaltıları blzc Amcri· 
meninde demokrasilere yardım izah kadnn gelecek yardımı azaltmak i· 
jesl tııeyhindcld dUşUnceıerln!x. pro- çln elinden geleni yapacaktır. 

Londr11.. 9 (A.A.) - Resmen 
bildirildiğine göre, Cenubi Nor· 
vcç açıklarında dmtroycrlerin hi· 
mayesinde giden düfman iate gc. 
mileri, fngiliz uıyyarclcrinin tnnr· 
ruzuna uğrı:ıml!l11r. 

lan tahkikat ve tetkikat. bu mUeev· 
herler! b!Jezlkl rl çalan elin pek 
yubancı olmadığı ve dUkkCın sahibi· 
nln, hırsızlığından şüphe ile yana ya· 
kıla bahsettiği Riynh göuUklU meç. 
hu! adamın da cin \'O pe.rilcrln her 
göze görUnmlyen rıevlndcn olduğu 
nctic ini v rmeklc Ye J{ırız'ın ihbar 
v lddinlnrı pek te teeyyüt etmcmeJt. 
tedlr. Kuyumcu çarşısı esnafından 
bazılıın, cımırlı bir şekil otan bu slr· 
kate kıııkıs illlmelttc ve mlidd inin 
her nı:uıılsıı ~ ytana uyarak tamir I· 
çln \'erli n bu mOcevtıerlerl le; etmek 
anuııuna Jınpılma.sı ihtimalinin daha 
ı:iyadc varit olduğunu Dert sUrmek· 

kahveci HUsnU. evvelki gece bulun
duğu hanın damında.ki laıflllnları 
aöküp kuytu bir yere fstlfierken ya
kayı ele vermı,, yaşlı bqlı, oldukça ============== 
uslu ve akıllı görünen HU.Snü, sorgu. düm işte, cevnbmı vermiştir. 
yn. ç kildlği Bultnnnhmet birinci sulh ŞnhlUer dinlenmiş, neUccd HU e· 
c za mnhk meslnde, fıınat olunan yinln bir y on gtın hapsine karar 
hırsızlıtı reddetmlf, rnUdnfna esna- verllmlJtır. 

t~ kumandam taarruzdan bir gUn 
li el kuvvetlerinin dörtte ligU ile 

Obok'd an ayrılmıştır. 

YUNAN TEBLIGI 

etmiştir. Landon, kong't'enln . e Bundan sonra Bay Churchlll hava, 

1 reddeylemcsinl ve bunun yerın deniz JtuvveUertnl, slvll halk araınn· 
jeY 'lıl ilfl. dört milyar dolar- deki tefkllltı ve denız ticaret filo. 
İngiltereye ı t mıln 
Jık para yardımı yapılmasını e ini sunun fedaklrlık ve yUkeek kabili· 
edecek bir kanun kabul eylemes yetini methetti. 

>.tına 9 
bl!dtrı ' Yor: 

ta\•siye etmiştir. • . rede 1stllü tcşebbllsUnUn in sa moJıkCım 
(A.A.) - Atlna ajansı !nfiratçı!ann Vılkie nın kong olduğunu ve nıhlll zafero itimadını 

ği ızahatın tesirini önceden tnh söyledi. 
dt \"llnan orduları yüksek kwııan· 
:ı.~nltQtnın 8 şubat akşam tarihli ve 
~ nurnaraıı remnı tebliği: 

<!ut Uvaffe.kıyeUe neticelenen mah· 
~ 1

&allyet görUim~tUr. Bir mlk· 
ts!r aldık. 

vetCCC k makstıdlle sarfetUklerl bQ· BaY cnurchill, CUmhurrelsllğtnc 
fil etıne uere rağmen VUkle'nln )'a• seçUdlğt zarnnn Bay Roooevclt'ln 
tUn gayre tın par!Amento Qzeıin· kcndısıne gönderdiği mektuptan bnh 
pııc~. b:y:a tesir husule getireceği setti ve ıstcdlklerinln inSan detu. 
de bU)U t IA'kkl cdllrockt~lr. 
şilphcs:IZ C 

Kudüs Alayına Cönllü 

Kudüs, 9 (A.A.) - Hükume
tin 500 Arap ve Yahudi gönüllü 
ıli kabul edeceğine dair ne§rctti
ği teb.Jiğ üzerine, Kudü teki İngi· 
tiz alayına yeniden kayıt munme· 
leııi ba.flamıştrr. 

maızcmc olduğUnU tekrarlıyarnk, 
bUnlar verilırsc muUaka znlt'rc ula· 
şıl..cağını söyledi. 

sında: * Fatih Beled~e Muhasebeci. 
- Yerimde yatarken bir patırdı ei Tatıııin 1 1 7 lira 23 kuruş lhtilAa 

duydum. Ne olduğunu anlamak için cl1iği için ikinci Ağırccza mahke. 
al<lımıı uydum. dama çıkıp etrafı a· mctıinc verilrni :ti. Mııhlceme dün 
rn.ştırmıyn koyııldum. Tam kurşun dw>UtJllUını bitirdi. Tahııine 3 sc. 
.YICrıılıınnın karşısında durdum da ne hapİ9 eezaeı \•erdi. Tah İn thti. 
dUşUnUyordum: laı cchlen p rayı ödemişti. Mah 

Dcımlş, dUfUnUp ne yapmak istedi· kMle aynı zaman<ln auçlunun ne 
ğl llOrUlunea: damet ettiği kanaatini de edın 

- Knrnr ''crmlye vnklt knldı mı 
ld, a. bnyım Tutulunca drlh·c dön· 

mi§Ci. Bunun içın uçunu tki ıene. 
) t" indirdı 
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. 
lzmit Belediyesi Çalışıyor 

Zabıta Haberleri: 

O:omobil Köft3Cİ 

Dükkanma Girmiş! .. 
Şoför Mustafa idaresindeki 2043 

numaralı otomobil Sirkeciden geç
mekte iken anf olarak OrıUne çıkan 
9 YQl}lndaki Alber isminde bir çocu
~a çarparak sol bacağını kırını~ muh 
teli! yerlertnden yaralamıştır. Bun-

ç ' ld d · 1 O " G · · .. .. dan sonra frenlcrıııl tutturamıyan 
IKan la ar OQrU 0(Uımuyor şoför ayni yerdeki köfteci dUkkanı-

lzmit Belediyesi Hakkında s;r Gazetede 

iz.mit, (Vatan) - Bir İstanbul 
gazetesinde lz.mit Belediyesi hak. 
kında yaz.ılan bir yazı, Jzmitlileri 
incitmiştir. Yazıda lzmitte bir 
belediyenin mcvcudiyetinıden şüp 
be cdilme'ktedir.Sehcbi de JzmiUe 
çamurun fazla oluşu, taksi olma
Yl§ı ve kömür bulunmayışı imiş. 

Mevcut beledeyeler içinde en 

faallerindcn biri olduğunıda lz· 
millilerin şüphesi olmadığı halde 

yalnız bir tarafı dinliyerck gaze-• 
tenin verdiği hüküm burada isa-
betsiz olarak telakki edilmekte
dir. Zira, lzımitte faal ve iş bilir, 
verimi çok bir belediye vardır. 
Bu belediye 1zrnit tıehrine çok bü. 

ı na da çarparak camekA.mnı parçala· 
yüic. hizmetler görmüş ve görmek mıştır. Şoför yakalanmış, yaralı has 
tedır. .. taneye kaldırılmıştır. 

Ezcu!11lc .Çen~ ve ~a~ suları- 1 * Mezbahada kesim yerinde Şe
nı fennı tıcsısat ıle getı.~ış, elek- ! rif Erola ait dört yaşındaki bir man
ıtr~, m~had, d~tlenlnı hdadlle~- da kesim yerinden kaçmış \'e k\mse
~JJŞ, ~"'ll"ıur emır yo u ca esı- ye zarar vermeden tııbanca ile vurul-
nın ikı tarafını beton ve asfalt o- t 
1 k h 

. • I d muş ur. 
aıra yaptırmış, şe rı agaç an ır- . Sal'"h dd. · ı· · d" · b * Bakırkoyde oturan .. a ın 
mış, ırnar p anını c:;ız ırmış, u k 

ı.. h t" · · I •t karısı Ayşe, polise müracaat edere 
şenre aya ıyet ver.mıştır. zmı . h lk b bel d. d k evinde mangal Uzerlnde\u kaynar su-

a 1 u .. f :.L .1yde:. enAçod· b~-~-m- yun dökUldUğUnU ve on bir aylık ço-
nun ve mu tc:nır ır. ra a ır"aç . 
b 

• · 1 d b 1 cu~ınun kaynar su ıle hll.\llandığmı 
egenmtyen er e u unuyorsa . . . Ç k h t k ldı-

b d k b
.. .. k 

1
• bıldınnıştlr. .ocu as aneye a. 

unu a pe ta ıı sorme azım . 
l 

·, nlmış, tahkıkaiıı. ba.şlanmıı,ıtrr. 
ge mez mır 

1 :...- ....... k.. ·· t k · * Fenerde Mlirselpaşa caddesinden 
ZiJll .... e ça ... ur, omur, a sı d -

diye bir mesele yoktur. Bunların geçmekte olan şoför Osma.n i aresın-
h · ld' deki otobüs ayni yerde oturan 8 ya
epsı norma ır. 

şındald Rıza adında bir çocuğa çar-
parak baeağındnn yaralamıştır. Şo-

BIR ÇOCUK AV TÜFEGİ iLE 1 EDIRNEDE BALO tör yakalanmış, çocuk hastaneye kal 
YARALANDI HAZIRLIKLARI dınlmıştır. 

Kartal, (Vatan) - Yakacık·~ Edime, (Vatan) _ Halkevi- * Beykozda gaz kumpanyasında 
ta Hamam sokağında 13 numara. mizin dünkü toplantısında Lise çalışan Ahmet oğlu Rıfat Ataman, 
da ikamet eden ımütcvclli Rifatın Müdürü Cemal Gökçe tarafından makineyi temizlemekte iken orta par 
oğlu 1 3 yaşlarındaki Osman av cTürk İıl'k.labı:ı~ mevzuu etrafın- mağmı makineye kaptırmıştır. Ya
tiıfcğini temizlemekte iken par- da çok mühim bir konferans ve- ratı hastaneye kaldırılmıştır. 
mağı tetiğe ilişmiş ve tüfek ateş rilmiş ve bunu Halkev:i Ar kolu * Galatada oturan amele HUsrev, 
alarak ç~kan saçımalar sağ ayağı. ta.rafından t:ertip edilen konser GUmUşsuyundan geçmekte olan bir 
nı diz kapağından aşağı ağır su~ takip ct.miştir. moloz kamyonu ile duvar arasında 
rette yaralamıştır. Yatalı Nümu· I ı.... :L ld v •• H lk . sıkı"sırak 6 n& kolundan yaralanmış. 

h 
· k ki l rıauer a ıgıma gore a evl- .,... Af> 

ne o.sta.nesıne a ırı mıştır. mizın ten1flil kolu tarafından bir hastaneye knldırılmıştır. Şoför ya-
* Çocuk f.eirgeme kurumunun müsamere ile sosyal yardım kolu kalanmı.' tahkikata başlanmıştır. 

senclUt kongresi ~pılrnış ve ge- tarafından da btr balonun hazır· ı 
Çen scneiki ıdare heyeti ittifakla J-Lla bn-1 1 

nıo nna ""i"aıunıştır. 'ı Venı· N . at . 
seçilerek reisliğe Belediye Dok· ı. eşrıy · 
loru Şerafeuin intihap olunmuş· * Edirne (Hus.usi) - Faali- i ----------
tur. • yete gcçmi~ bulunıduğunu bildir- RADYO KONFERANSLARI -

diğim elektrik fabrİ'kaaı ceryanı- GUnlUk meseleleri etrafında Ankara 
GELİBOLU ASFALTI nı genişletmiş ve eskisi gi:bi bü- radyosunda bir seri konferanslar ve-

Uzunköprü (HusU&İ) _ Hav- tün şehre te,.~ml c1lmi.şıtir. ren Burhan Belgenin bu konferans-
aa. Uzunköprü - Keşan • Gelibo- *Edirne, (Vatan) -Trakya ları bir broşUr halinde nieşrk"taedilınl~-

t .. t .. _, · · d b Ur. gımdiye kadar 12 mc ı P ç -
lu asfalt eşcsinin içinden geçen u unıenmn e satışına a.şlan~ ' 
kısmının açılması için belediyece mı§!tır. Tütünlerimizin hillen bel- ·mıştır. 
yapılmakta olan ietimlak i,.leıoinin ' li ba§lı müşterisi Jnhisarlar İda-
tek-crnmülüne ba.şlanmıttır. ı· reeidir. Eminönü Halkevinden: 

Jstimlak muamelesi biter bit· --0
--

mez şose güzergahı aç.ılmağa ba§- KOZAN DJKIŞ YURDU 
Yeni çalrşma yılının başlaması mil· 

tıascbetile Hnlkevleri idare ve te.ı,ıkl- 1 

lı\t talimatnamesinin 13 Uncu mad
desine tevfikan şubelerin umuml top 
Jantıları yapılarak bir yıllık çalışma
lar hakkında malumat verilecek ve 
yeni programlan hazırlana<;aktır. 
BUtün azaların şubelerine alt toplan
ıtı güiı ve ısaaUuinde buır bulunma• 

lanacaktır. 
-<>-

ÇOCUK F.SIRGEME KURU-

MUNUN F AALİYETl 
Gelibolu (Vatan) - Yoksul ve 

kimleatz yavrularda!) (40) ilk okul 
çocuğunun himayesınl deruhte e0e
rck sıcak yemek, elbise, ayakkabı, 

çama.şır ve çornplanna kadar temin 
etmektedir. Hasta olanların i!A.çlan

ıarı rica olunur. 

Kozan, (Vatan) - Kazamız 
Halkevi; Kozanda hali faaliyette 
bulunan (S~) biçıki ve dik~ 
yurdunu kendi himayesine alarak 
rnuallirnelik ücr-cti Halkcvi tara
fından tediye edilmek p.rtile; va 
ziycti maliyesi müsait bulunmıyan 
ilk mektep meı:unu ve 16 • 20 
yaıılannda genç kızlanmıza 1 §U· 

bat 941 tarxhinden itibaren mec
cani bir yur.t açacak ve bu se
ne içinde ancak 15 talebcy.i ye· 

nı, tedrisat malzemesini de okullar 
içın getirilen kitapların iskontosun
dan temin olunmuştur. 19(0 yılı faa
liyeti neticesi olarak (1625) lira. gelir 
elde edilerek bu gelirden (926) lirası 
yardrma muhtaç çocuklara sarfedil
mlştlr. 1941 yılı için yapılan Aza ve 
taahhUdatı geçen yıldan çok fazla ol
muştur. GUn geçtikçe aza. adedi art
makta devam e(llyor. 1941 yılı kon- _ 

ti§1İ'Teccktir. . 

Memleket kadınlığının işsizlik 
İ.çersinde 1reçen hayatını önlemek 
için böyle bir iş düşünen kazamız 
Hatkevi reisi ve idare heyeti tak
dirle lcar§Jlanmt~ır. 

ŞEHİR TİYATROSU 

Komedi Kısmı 

Bir Mimar 
Alınacak 

M. M. Veka:eti Deniz 
Müsteşarlığından: 
Denlz ten ve imalAt şubesinde 15-

tihdam edilmek Uzere ücretle bir mi
mar alınacak ve Ucretl Ş656 sayılı 

kanun esaslaruu• ~öre verilecektir. 
Taliplerin deniz mUstC41U'lığma mU-

gresi yapıldı. Bu kongreye bütUn a 
Azalar ı~tirak ettiler. Eski heyeti 
idarenin senelik raporu okundu. İda-1 
re heyeti için yapılan intihap netice
sinde İbrahim Gürsoy reisliğe, İbra-

Bu akşam 
Saat 20,80 da 

KİRAI.IK ODAI..AR racaatlan. c643> c834> 
him AkgUn, hayri Ekiki ve Sabahat ______________ ...:_ _____________ _ 

Sözer de aza olarak seçilmişlerdir. 1 
Kazamız çocuk esirgeme kolunun D 1 t 
şimdiye kadar mUstakU bir binası -- ev e Demiryollan ilanları 
yoktu. Bınn teminine de çalışılmak
tadır. 

-o-

Modem Bir Köy 
Çorlu, (Vatan) - Marmara· 

cı'k köyü 200 evi asfalt üstünde 
gözleri çeken sevimti toplu man
zarası ile Çorlunun güzel bir kö· 
yüdür. Köy muhtarlrkla idare edi- ' 
lir. Evlerin meyvalı meyvasız a· 
ğaçlan bulunan babçeteri oldu
ğu gibi her evin önü ve pençere
aini süsliyen çiçekler de köy hal
kında çiçek merakı olduğunu 

~oatermekıtcdir. ı 
Köyün bakkalı, kahvchaneai, 

demircisi, bir tavuk i:staayonu, ter 
zi. berberi ve içinde muhtelif ilaç
lan bulunan temiz ceza dc~ları 
da vardır. Bütün bunlar köy ida· 
re heyeti tarafından muntazaman 
murakabe ve kontrol edilmekte
dir. 

* Hnlkevinin muhtelif §lfbele. 
ri~ mensup bir gençlik grubu, 
idare heyeti azasında or.tamdttep 
muallimlerinden Mustafa Sunar 
ve P. T. T. memlirlarından Azmi 
Sclat ile birlikte yeni tesis edilen 
Sağlık ve Marmaracık köylerine 
giderek köy halkının iste'lderile 
alakalı hususlarda samimi konuş
malar yaparak dönülmüştür. 

* Genç memurlardan Nuri 
Sunay Çorlu hususi ımuhaacbe 
memurluğuna gelmiş ve yeni işi
ne başlamıştır. 

Elektrik Tesisatı Yapılacak 

7 /2/941 cuma giinU pazarlığı yapılacak olan 500 ton Blitıter bakı
rın işlenerek mamul halde idareye tesUml işırun pazarlığı görWen ltizwn 
üzerine 21/2/941 cuma gUnU saat 15 e talik edilmiştir. (8M) 

Tlrldye Camllarlyetl 

Ziraat Bankası 
Kurulu~ tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türk lirası. 

Şube ve ajans adedi: 265. 
Zlra1 \'e ticari her nevı banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplannda 
en az l50 liraSı bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile &f&tt· 
daki pl&na göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 adet l,000 liralık 4.000 lira 111 100 adet 60 Drahk l),080 lira 
4 » 500 » :?,iOO ... il 
" » :?50 » 1,000 » J ı20 ,, co » uıoe ,. . 

,(9 J> 180 » 4,000 » 1 160 lt 2t > s,2M > 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir 6elle içinde 50 liradan aşa
ğı dllfmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazla.sile verilecektir. 

Km'alar senede f de.fa, ı eylCıl, 1 birlnclkAnun, ı mart ve 
1 hazlnn tarlhlerlnde çekilecektir. 

Deniz Levazım Satmalma Komisyonu ilanları 
Tahmin bt>deU tık teminatı 

Lira Kr. Lira K.r. 

20.000 Kilo süt 3200 00 
10.000 Klio yıoğUrt :?125 00 ı9'9 3S 

:i325 00 

1 - Yukarda yazılı sut ve yoııırdun 17 şubat 941 pazartesi günU 
saa.t H te kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - İı,ıbu si.it ve yoğurdun tahmin edilen bedelleri htzalannda gös
terilmi~ olup ilk teminatları 399 lira 38 kuruştur. 

3 - Şartnamesini görmek ve almak istiyenlerin her gUn ve ek8ilt
meye iştirak ed~<:eklerin de tanzim edecekleri kapalı zartlarını belll gün 

ve saatten bir saat evveline kadar Kasımpaşada bulunan komisyon 
ba.,kanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. (683) 

* • M. M. V. Deniı: Merkez Satmahna Komhyonandan 
1 - Tahmin edilen bedell 18500 (on ~kiz bin beş yilz) lira olan 1 

adet Hava Kompresör1lnün pazarlık eksiltmesi 12/Şubat/941 tarihi
ne rastlayan Çarşamba günü saat H de Vekalet binasmda mtlteşekkll 
komisyonumuzda icra. edilec~tir. 

2) Şartnamesini almak isteyenlerin her gün ve eksiltmeye girmek 
leteJll!enlerın de belli gün ve saatte 2775 liralık teminatları ve kanuni 
vesikalariyle birlikte komisyona müracaatları. (6«) (833) 

T. İş Bankası 
1941 Küçük 

Tasarruf Hesapları 

ikramiye Planı 

1 S4 t IKJ~MtYELERI 

1 adet 2000 Liralık= 2000.- L! .ı 

3 > 1000 > = 3000.- > 

2 > 750 > =1500.- > 
{ > 500 > =2000.- ) 

8 .> 250 > =2000.- > 

35 > 100 > =3500.- > 
80 > 50 > =4000.- • 
~00 > 20 > =6000.- • 

Keşldeler : -t Şubat, 2 Mayıs, 1 A:us 

tos, 3 .ı.kinclte.şrlıı tarll".!crinde ya· 

pıln'. 

Beyoğlu Vakıt:ar Direktörlüğü Hanları 

Mabammen kıymeti 
Ura 

Satı .. ık Ankaz 
'1'eımbıatı 

Lira 

300 22,50 
Taksimde Sıraserviler caddesinde Slrkeciı Mustafa ağa cami yanmda 

5, ı, 6, 1, 2. 3 sayılı gayri menkullerin atıkazlarmm satışı 15 gtln müd
detle müzayedeye konulmuştur. İhalesi 21.2.9H cuma gUnU saat 15 te 
yapılacağından isteklilerin Akarat, MahlfılA.t kalemine müracaatları 

(86a> 

lstanbul Komutan~·gı Satmalm1 Komisyonundan 
Yıldızda bulunan 100 araba gflbre 12/2/941 ~nü saat 11,30 da 

pazarlıkla. satılacalttır. İsteklilerin belli gün ve ısaatte Fındıklıda ko· 
mutanlık satın alma komisyonuna gelmeleri. <892:> 

* Piyade atış okulu atış yolları telefon irtibatları ve atış if;areUeme 
malzemesi 18.2.90 gtlnU saat 11 de açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
Keşif bedeli 5493 lira 40 kuruş olup ilk teminatı 02 liradır. Şartnamesi 
her gün komisyondan görU!ebllir. İsteklilerin belli gün ve satte Fm<lık
Jıda komutanlık satın alma komisyonuna gelmeleri. (715) 

* Haskö)'de askeri bir binanın tamiri i11 15.2.941 gllnU saat onda pa-
zarlıkla ihale edilecektir. K~f bedeli 1754 lira (07) ku~tur. Kat'l t&
minatı 263 llra 11 kuruştur. Şartnamesi her gün komisyonda gorUlebllir. 
İsteklilerin belli gUn ve saatte Fmdıkhda komutanlık satın alma komis
yonuna gelmeleri, (925) 

* Aakerı ihtiyaç için qağıda ciruı ve mlktarla.rr gösterilen yem mad· 
deleri hizalannda gösterilen gün ve saaUerde sa.tın alınacaktır. Şartna
mesi her gUn komi.'!yonda. görWebillr. İsteklilerin belli gUn ve saatlerde 
Fındıklıda komutanlık satın alma komisyonuna gelmeleri. Ot ve saman· 
dan hangisinin fiyatı muvafık olursa o satın alınacaktır. Diğeri alın· 
nuyacaktır. (926) 

Cinsi Miktarı l\luh. Be. Kat'i Te: P. Giiıa S. 

Too LI. Kr. LL Kr. S. D. 

Kuru ot 150 12750.00 1912.00 11.2.941 14 
150 9750.00 1462.00 > > 

Orhangazi (Hususi) - Kaza· 
mızcla elektrik tesisatına sarfediL 
mek üzere yapılan 18 bin liralık 
istikraz teşebbüsü neticelenmek 
üzeredir. Şon formalitelerin de 
ikmalini müteakıp hemen inşaata 
baı.lanılacak ve kasabamız elek
triğe kavuşacaktır. 1 

Saman 

\, ......................................... -~ Arpa 50 3750.00 562.50 12.2.941 14 

10 - 2 - 941 -----

Ban g I Renk sızı Mes'at Eder1 

PARASIZ 10 KAD~ 
BU SİHRAMİZ 9 u f E ~ıt 
YENi PUDRA RENKTE~ 
RENKLERİ TEC- P U D .'' ,.d 
ROBE EDiLEBiLİR. KU~~ 

Fena rcn:k.te hir pudra, yuzu- sınde d<rema köpüğü> ile Jr~ 
nüze korkunç bir makyaj manza- tırılmıştır. Bu sayede pU dl. 
rasını verir ve sizi olduğunuz.dan saatlerce sabit kalı:masını t....--' 
daha fazla yaşlı gösterir. Tenini- ettiği gibi pudra.nın cildi~ ~ 
ze uygun renkte bir pudra intihnp t~bii ifrazatını massctme&ll'e 1 
etmenin yegane çaresi, yüzünü- bu suretle cildin kmurnasıD'~ 
zün bir tarafında bir renk ve di- serdenmesine ve binnetice ;.!. 
ğer tarafında başka renk pudra şuklukların :zuhuruna da .. ~ 
tecrübe etmek.tir. Bu tecrübeyi olur. Her vakit krema köP4' ~ 
hemen bugün ai.ze parasız olarak karı tınlmış meşhur TokalOCI /. 
verilecek yeni VtC cazip renklerde- rasıru -kullanınız ve bid:.ç ;J_ 
ki Tokalon pudraısik yapınız. Bu zarfında teninize yapacagJ ~ 
yeni cCild renkleri> (Kromos· tekemmülü görünüz., daima. 
kop) tabir edilen en son ve nıo- ların üzerindeki Tokaloo 
dem bir makine vasıtasile karıştı. diklkat ediniz. Teninize 
rılmıştır. Sihramiz bir göz, tam ve renk intiha:bmda teredd'11 
kusursuz bir incelilcle renkleri in• nizde lutfen lstanbulda 622 
tihap eder. posta kutusu adresine er . 

Tene ga~t uygun bu yeni pud- pudrası servisi (S. N.) -! 
r~. sayesinde artık makyajlı bir cak talepte size memnu~ 
yuz görünmiyecektir. Tokalon muhtelif renklerde nümunel~ 
pudrası, imtiyazlı bir usul daire· 1 ufak paket pudra gönde~ 

Askeri Fabrikalar Satma~ma Komisyonu llAnlar' 

400 - 700 Ton Kurşun Alınacaktır. 
% 99,90 safiyetle (00 - 700 ton kurşun almacaktır. Bunu ,.~ 

talip olanların fiyat ve tesiim şartlarlle teslim mUddeUerini ~ 
tahriri tekliflerini en geç 20 şuoot 1941 tarihine kadar Askeri I~"' 
lar umum müdürlüğü merkez satın alma komisyonuna mUraeaatııfl 4"' 

Devlet Delllzyollal'I 
i,ıetmell bblan 

10 ŞUBATTAN t1 
Ş u h a t a Kadar 

• 
Muhterıf Hatlara Kalkacak Vapurların lsirnlerl 

Kalktı Gün ve Saatleri ve Kalkacakları Rıhtrml•' 

........ llatt.a -

bmlr •lint ltMt.ma -

bmir aralık postuı -

NOT: 

Sah 12 de (Ege}, P~ 12 de 
ve Pazar 16 da. (Karadeniz.). Galata 

mmdan. I 
Salı 18 de (Anafarta), CUmaıtel!li JI 
(Çanakkale). Sirkeci nhtmundan. 

Pazartesi, Salı 9.50 de. Çarfamba, 4 
be, Cuma 16 da (Trak), euınaru-i j 

CMarakaz) ve Pazar 9.50 de (Trak)• 
ta rıhtımından. 
Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 '1ta 
rakaz). Galata nhtımmdan. Ayrıca (I" 
ba 20 de (Mersin), Cumartesi 20 de 
adet). Tophane rıhtımından. ı' 

Salı ve Cuma 19 da (Seyyar). Topbali' 
tınundan. 

Pazar 9 da (Bartın). Tophane nh~ 
Çarşamba 15 de (Bursa), eumartefi J.5 
(Mersin). Sirkeci ı·ıhtırnından. 

Pazar 11 de (İzmir). Galata nhtını~ 
Perşembe 13 de (Tırban). Galata rsJl~ 
dan. 

Vapur seferleri t.akklnda her tUrlU malQmat llfBğtda teıefOll 
, 

maraları ~ a.centeleriml.zden 6ğrenllebllir. 

GalMa Bat Aceotellfi - Galata nhl:mu, 

Sirkeci §abe Aeeatc!lfl 

Umum MüdUrlUğU 

altında. 

- Galata nhtımr, Mmtaka Lıl• ~ 
lt'an Reisliği binası altmd• '}il 

- Sırltccl, Yolcu B:ı!Jnu. (tlJ) 

Sahtbl ve Neşriyat MUdürU: Alll\IET EM1..~ 

Basıldığı l"er: VATAN MATBAASI 


