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GAZETESi 

Bazı Vilayetlerde ve Kazalarda Müsfahsil Elinde 

Bir 

Bulunan 
Bedava 

Değildir. 
Kısım Hububata Elkonuyor. Elkoymak Demek 

Almak Veya Malı Musadere Etmek Demek 

Hükiimet,HububatınFa la
Peşin Para ile Alı sını 

Niçin Buna LOzum Görüldü ? •• 

1-Hükômet,Hu- H"k"' ,. Ald., o·.. M .. h. 2 - Köylünün 
hubat Stokunun U ume ın IOI ıg~r U ım İstihlak İhtiyacı-

M i k darın 1 Kararlar şunlardır: nın Derecesini 
Öğrenmek istiyor A - Harp silah ve mühimmatı yapan mues- Öğrenmek İstiyor 

Ankara, 14 (Husu i Muhabirimiz- seseler kontrol edilecek. Kırşehir, Kdtnhvıı l\lnrtlln, Niğde, 

İlk Çocuk Kl .. bü 
Yazan: 

Bugün 3 üncü sayfamızda 

den telefonla) _ ıuustahsll cllndo Snns, l rfıl \'e l' 1gııt. 
buıun:ın tohumlnkla yemeklik ihti· B - Pamuk ipliklerimiz için İktısat Vekaleti- nunclıın buşli:tı Rllcı·ik ,ıııı~etıniı 
Yllçların<tan fıızl:ı obn hububata el Uozö~ lik kll7.ası, Çankırı '11 ıl etinin 
l<onnuı hUkUmJcrlne t.ıbi tutulma 1 ne r:enİŞ salahiyet Verildi. nıcrkeı. k za ı, lrokııt \llıllctlııh . 
hakkındaki kararname bugün aıcrl• merkez kazası De Artmo, },rbaa , 

imanlar Se'aniü;ı Salzburg Mülakatı 

Y<:te gtnnı,tır. C - Hükumetin un stokları vücude getirme- Tire kazaıan, Kon 'fü•Jetının mc 
~da l5imlerl yazılı \İliı;)ctler, 1 e-L lmz ile lJ<:yşelıır, Cihatıbe;)ll Nereden 

\e kazalar hudutları dahili de ken· sindeki karar merİyef mevkiine girdi. Cumm, l,reğll, lltnn. Hadınhan, l\a 
distne , cyt\ b ':imt;ınıı alt arazide nı.ınan, 1 araJtınnr H' :sn luııı kuı.a-
Ziraat yapan ve yahut nnızi, para, • ları. Saldırabilirler ? 
·ılet. clft ha)'\'nnı, tohınn ,,c sıılre rıilıııJet be.o: gün zarfında blıtun bug- ml~e m~bur tt:tulmu tardır. llnl lld hı lar ~ in hane.i halkı, 
'entıek suretile zırnate l!,tirak eden d;ıy, çJndar, arpa'~ JUlafl rıııııı bu- \'ıl ıJCtlcr r.-unı rdır: \C lsçllcrlnin ndedl, r smf ,ulusJar 
resıuı \O h usi bl1Cımum lrlikmi şa- lunıluğu JCrleri mlllı korunma knııu- Ankant, AfJon Kamhl..ar, mas- lc•ln de mlıes ese idaresi ile idare . 
lıısıar bu ımromame hilklbnlt>.rinf nunun Sl incl ınnddC!ilnln on fıkrası ' • Burdur, Çornm. Dl'nl:ı:lı, Dh arı- mrtndr mn talıdeın aııll'lenln ne mi 
ltıaballcrlndc D~n tarihinden itibaren nıuclhinı~ bir beyannıııne ile bildir- h:ıkır, ı J.işet?ır. hp:u1:ı, ~ J"' rf. (DL'\ amı Su. 5, :sn. l de) X X 

Kravatlı 
Erkanıharpler 

Albay Oonavan'ın Türki· J 
y de vardıl• kanaat: \ 

·ı .t 
teker her yerde var. Fakat 
bu kadar çoeunun iş başın
da toplandığını ve takım 
halinde çalışarak bir mem
leketin mukadderatını yük
sek hedeflere göre idare e
debi ldiğini hiçbir yerde 
görmedim.> 

azan: Ahmet Emin YALMAN 

Birkaç gündür Ankar~da ~im. 
rada, en ziyade ecncbı dıplo
atları ve gazetecileri arasında, 
linıden geldiği kadar çok temas· 
al'da 'bulundum. Çünkü ıbu 51Ta· 
a kendimizi ba§kalannm gözile 
örmekte faide olclıığunu aanıyo· 

Makedonya 
Komitacıları 

Alman yanın 
mridir 

Berlin, Kral Borisi 
Tazyik için Düşman 

}arını Kuilanıyor 

·Yunan Ordusu 
'Dün de Par ak 

Bir Zafer 

Avlonya Düşmek 
Üzeredir. Ordu 
Draça Yürüyor 

'i,000 italyaıı 
Askeı·i Dalıa 

Esir Edildi 

Arkadaşımız Nizamettin, lltalyan kıtalarının kaçı
şını korkaklığa değil, yanlış bir zorbalık davasını 
reddetmelerine atfediyor. Bu edebi yazıyı üçüncü 

sayf ~mızda okuyunuz. 

INGILIZLER 
Paraşütlerle 

Sicilyaya 

~.~~~~ b:~~.:~_ı 
re, Lır t ıknn Jngilizler para üt- ı 
terle SiciLyu·yn İnmişler ve hava 
meydanlarını, askeri binaları, de. J 
polnn. t hrip etmek istemişlcrdir. I 

cBır it lyan tebliği, bu feda
ilerin muvaffak olumadıklnrın 
bildirmektedir. B ka kaynakla ~ 
dan henüz bir h ber gclmc.m'r 
tir ... > 'il-

Radyo gazctesiı> 

(Tzıık ., ıırkta beliren tehditlere 
('O' ap 't'rmeı;I hek1eııen 

noo EH.ı.T 

Başlıyabilir 

Pasifikte İngiltere ile Amerikaya 
verip verenüyecej'i merakla 

imparatoru 

Yugoslav Bas •e ,: i 
itlerl 3 Saa 
Konuşu 

Resmi Tebliğ, 
Umunı'i Merakı 
Tatmin Etmiyor 

lu- 1 
kmlç Hı 

ıızın Clın r !\f 

' 1~· bıı •lın ö lc3 c dogru hU!'>U 1 f 
trf'.nlı :Sil zburgn gclııılsler ,, ı,,. 1 
tas~ onda \on Rthbentroıı t rafın-1' 
d.uı kııl"'jılıtnını!il ırdır. f 

T 'eti.o\ iç Hl farko\ iç oı; ı 

l crı C' •ini Voıı Hlbbcntroıı un I! 
J tl('hl 'ılel 1 köşklınno ~ooıls.ll"r , e r, 
inıııbj olduklıırı Öı;tortı•I• 1ıİsı1tf'I · 
hof otclhıdc hlr ıııudıt 1 lstir:ı-
hat ettıkten b<lnrn H r,;,I uia gl- 1' 

d(',rok :ıt 16,SO dn lllllrr hıra
fıııdıın tmbul edllnılslcrtllr. 

B<-rghorun ıuıtr lnıl. Hıllu, 1 
mi flrlcıi mim tıurette '"' ım- • 
lnmış \t" ir ~. zs. l ıt "I llıt rnm 
r nılnl lf et ,, tir. 

(De\ ıı: ~ • G, "'ıl. G ılu) 

~------' 
An n s. o a is 

Eden Rumen 
iplomat an ... 

n 

l .. 



VATAN ,, 

Abdi Kaptan Düşmanı Görmek için 
Başını Kaldırdığı 

MahlQt Yağlar üzerindeki 
( istanbul Belediyesi ) Adı 

Piyasa Haberleri: 

Halk İçin 
Çorap ve Fanila 

Zaman Karşısında Hızırı Gördü. 
-59 l~minin Zikredilmesine Mukabil Belediye, Yağ 

imalatını Hakiki Bir Kontrolden Geçiriyor mu? 
Sq·"t U g&lerini lmpı tırdı. 

Ç'Q}.;ü a'V'\lrtluınt şi.~rerek ac.aip 
ac-a.tp cfli ve şonra iki dini bi· 
r e 'luruo.k içcri)·e gı~n ııi· 
yal't bı.r ku enin kuhığına bir §i:Y· 
lcıı &.,Odaııı:h. 

B =az SıOtUa oda ı. bir ce,ylan 
u el: • e. hel' boydım, her renk 
tm blr dii.:ı\inc esir dolduruldu. 
Bun ~1' b~ımnda esirler uum 
doı büyük hlr nüfuxu ohm kedıü· 
~~71 • görunce her biri ba a 
b.s. ıı;.a dişudıın getirilmiş Q• 

bu seoc; kızlar )'Urtlan• 
iıdc:tmc~ onu sela.mlaıdılar. 

~ t }i ~er biri h.at!kında bir 
hmı ~aı..t vcr.di. Kiminin gü· 
u~ kiminin cazıbesini. cimı 
nin de 5Udakı. nııbtaki «naha· 
retmi. d)itt bir ba~asmm ~e
ıiodeki tabammül edilmez kud
reti sayıp döktü. Maamafıh bun
lu unriode çok. durulmayarak 
onlar yan,dıwlti bıt o<I~ a alirur
ken içeriye bir b :!ka esır kafilesi 
getirildi. 

tb~ir. hepsini ayn ayrı <SÜZÜ· 
yor. fakat bu mebzuliyet karşı· 
sında pazarda önüne bir çok gÜ• 

zcl çeşit serilip te içinden birini 
inti\apta zorluk. çckenı bir müşte• 
ri vaziyetinde tereddütten tered
düde düsüyordu. 

Ni\ayet Seyit Ali ona dedi ki: 
Sana büyuk bir <lostluk 

eli uzatacağım. daha doğrusu bu 
işte ııcn:i. yalaıı: lbuakmıyacağım. 
işin karına da, zararına da ortak 
olmak işime gc.l"r, sen benden 
aıkıllı im~İn, bu heriflere çat• 
maıkta baylı kar var. Yarın, öbür 
gün birçcık vezir. lkethüda, uyan 
ve eın-af kelleleri uçacak, kon:ı.k· 
ları, k~•nekri yagma edilecek, 
köleleri, caeyeleri orta<ya dökü· 
lecek. umarım 4d bir haylı alış 
veriş olacaık. Sergerdelerden bir
kaçını tanımak faydalı olur. şİm• 
di okaya biraz yom talcalnn kıs· 
metimizde varsa belki iri bir ba· 
lık yakaluız. 

İki kafadar deriıal uyuştular 
ve pli.m g~ni§lct~iler. Seyit Ali Pa 
zarın kefhüdaııı idi. isi Şeyhe de 
yani asıl pazarın hakimi mutla· 
kınıı. da. açmayı ve onu da sırla· 
rına agah etmeyi teklif etti. ( l) 
Kethüdanın fikrince pazarda nc
k.dar iyi saz çalan, iyi rakseden 
esir cariye varsa bunları hep b\r 
ar•ya t:ophyacaı&dar, en güzel, en 
işvelileri de orta hizmetine ~çip 
&CT8crdclere bir alemi işi • nu~ 
hazırlıyaca'lclardı. Eğer ağalar bu 
yoamalardan bir veya biri.açına 
rağbet eylerlcrsc onları kendile· 
rine hediye edecekler ve icap 
edene bu ziyafeti diğeıleri takip 
edecekti. 

Seyit Ali derhal işe koyulmak 
teklifinde bulundu ve ~ire bir 
haylı tallma.t verdi. Eski çuhadar 
doğruca Atmeydanına varacak, 
i9)'ancılar arasına katılacak. ağa
lara yanafmağa savatacak ve ak· 
şama kadar topladığı mal\ımatı 
gelip Seyit Aliye anlatacaktı. 

Sonıra ak~am üzeri kethüda 
varıp ağalan şeyh namına ziya· 
fete çağıracak ve böylcliide ka
festeki kuşlardan 'bi~açının uç
masına bodel azılı kurtlar kapa· 
na düşürülecekti. 

Eğer işler dilhahlan veç'hile 
giderse o kurtlar körpe kuzularla 
avunurken berikilerin koca sürü
le!'"i beri yana aımvermeleri işten 
bile değildi. 

x 
Ahdi Kaptan kendine bir so· 

luk almAlc için vakit bırakan düş· 
mamnı görmek iç.İn. başını ıkaldır· 
dığı zaman icarııeıııda Hızın gör· 
dü ve derhal palasını !kendine si
per edip : 

- Yol ver geçeyim. Yoksa 
güzel batını !koparıp köpeklere 
atsam yeridir diye homurdandı. 

- Bu ııevdadan vazgeç te 
ken.dini kolla Pata Ağa. Biz düş
mana kılıç eallayıp millet ıbayTa· 
iını encin denizlerde dola§tıran 
mertlerle eavaımalt dilemeyiz, 
rel aörelim ıkötü talih ka11ımıza 
aeni çıkardı. Gönül, aleme fitne 
Alıp timdi karılar gihi kafes ar· 
dında aila,arılarla. hesaplaşmak 
c!ilcrdi. Kolla kedini 1 

CeneviztiJere, Vencdiklilere, 
Erııdülüa küffarına icarıı yirmi yıl 
pala sallayıp kadirga güvertele
ri.nele kafalaT uçuran Abdi kaptan 
hakikaten kendini kollamak ve 
adan adım gerilemek zorunda 
kalmıttı. 

Hızırın adına yakıp.n bir şe· 
kilde en darda kaldığı bir demde 
yetistiiini ve ~rafını çeviren 
ölüm çemberinin darmaduman 
edildiğini gören Patrona, ağır 
yük.ten kUTtulur kurtulmaz on· 

lanı doğru ko·tu. Hızırın ııon eöı:. 
leni onun kafasında yeni bir ufuk 
açmıştı. 

A'hdi Pa nya doğru haykıra· 
rak : 

- Abdi, zalimleri himaye için 
bu çapkınları nereden buldun~. 
l tc hıay.a.tın elimde : fakat ben 

Aydınlatılması 
lc\'ent iken benim hoyatrmı kur· DUn malıl~t yağ iflndcn bahset· 
tıumı m. bu iyiliğini um.•tmam. tik. llu 19111 nlAkı&lılnrı matbaamıza 
Kaptanpa alık yine ıende kala· gelip kendi ctnvutarmı unlattılnr. 
cak. Faıkat 1Jel aen bizimle bcra· Dinledik. Dedikleri fu: 
bcr ol, mcmlo.ketine hizmet et. - Biz nlRhl~t yağ yapıyoruz, ama 
( 2), resmen ve Sıhhiye Vekl\letınln mli· 

Dedi, Abdi ıkaptan ~artıaında saadeelle yapıyoruz. Tenekelerlml:ıı 
çarpı~nla, c.ki levendmin J>i~bi- 1.laerlne de yağın terkibini gtllıteren 
rhi t.-mamlıyan aözleri karıııında bir yatta yapıttırıyoruz. Halk bile, 
rsemleemiş sibt)-di. Bir lihza pa. bile alıyor. Eğer teneke içindeki yağ 

};ısını Rtti 9ekcrck ucunu yere da tahlll edilip te yaftadaki fonnuıe 
uygun çıkmazsa biz o zaman mesul 

yadı, Hızır da hücuma fasıla oluruz. 
vr-rmifti. Kaptan Pap ıilahı kum- - Peki, ya Anl{aradan iade edi-
hmn üstüne fırla-th Patrıona koıa· len yağlar? 
rak yanına vardı ve kucıkla!tı· - Onlar eskiden yapılnu9tı. For-
lar. mtııo uygun değildi. Dört aydanberi 

füru c\-vel brrbirinin yaptığımız !malrı.t Sıhhiye VekAleti· 
canına nin kabul ettıtt üç fot'mUle uygun-

auaamıs <>lan lcventlcrle, ukcr· dur. Dışarda tilrlU tlirlU ıddialarla 
kr de reislerinin anlattıklannı gö- mahlut yağlar satılıyor ve neden i· 
rerek derhal silahları bıraktılar. baret olduğtınu kimse bilmiyor. Hiç 
Şimdi biraz evvel zorlu bir m olmazsa bizim sattığımız yağın ne 

u- idliğU bellidlı·. 
harcbe meydanına dönmüı olan Blltlln bu izahatı dinledikten, Sıh
koca aaba birbirine sarılarak ö- hlye VekAleUnln mUsaadeainl, yaf. 
piİ§ÜP' ıkucaklaşan insanlarla dol

mU§. bitbirininı kanma auaamıtça
sına eldll'an erler eyere dü,en ar
kada~anmn yaralarını nrmağa 
koyulmu~lardı. 

(Arkası vu) 

(1) Bu pazarın şeyhi ve ketbUda
aı ru usu hümayunla tayin, köle ve ca 
riycler satıldıkça öşrU lstita olunur· 
du (Sanıy Adetleri, Ali Rıza) 

(2) Suphi tarihi .• 

Soruyorlar? 
Bir okuyucumuz soruyor ve di

yor ki: 

Eıılddcn 7ram,ay şirketi ta· 
IJmatnanıe&ııde bet y&IJından bü
yük olan ~ocuklıır l~ln ücret a· 
bnarak bilet ke8llmesl t~blt e-
41ilml' \C tatbik olu•ıelmlftl. 
Trann-aylar, belediyeye g~tık
tcn tıonra blttAbi ayni tallınat 
hliklimk'ırl tatbik ediliyor. Son 
günlerde !itk tıık bazı \"akalara ıııa
hit oluyoruz. ~·ocuğunun bet ;a. 
tından ktlçtlk olduğunu iddia e
den l'aldelerln bütün kldlalanna 
ratme.m, bUe~J 111rarla: dlayır, 

bayan, hu t,:ocuk 7 ya,ındadır !ıt 
diyerek bllet ahnata icbar et
ml.';ôt lr. Hidfseye ıı-bldlm.O c;o
ı·uk ta beş ya,rndan k~Uk idi. 
BUet~I ıenç \e ~iki de bekAr 
olduğuna gören he-le çacuk ha· 
bası olmadığı takdirde bir c;oııu
ğun yaşını takdir edeblllr mi! 
Bile~J, bu ı,ı kontrol memuru
nun llallfltnMltiine tallktn hiç mü
naka.,a~ a glrJıpııeıncll değil mı'? 

Yahut il'ıwn\'ay idaresi arabala· 
ra ~öyle bir llun Mm&lıdır: Beş 
yal)lndan bliytik t,:ocuklara bilet 
alınma&ı mecburidir. Beş ,.e bu 
yaştan daha küçük olanlann a
na \'e babaları çocuğun nüfus hU· 
dyet cUcdanJarmı yanlarında 

bulundunnaldıdrrlar ! 

\.. 

------------------Belediyede: 

18 Yaşından Aşağı Olan· 
lar Otel va Lokantalarda 

Ç :hşamıyacak 
l 7 yaşından a~iı çocukların o. 

tel, lokanta ve ııazinolarda çalış· 
malan hıfz1'98ıhha kanununa iÖre 
memnu olduğundan htanbul Vi· 
liyeti bunun .tad>ikını alaka
darlara bilciiımiftir. Buna •:Y"kırı 
b.reıket edenler hakkında kanuni 
t.kibat yapılacaıktır. 
AyupaJa • Dolmabalaçıe Yolunun 

20 Metreiilc Genitliii Aa 
B._Jot 

D6nkü Beleıcliye Umumi mec• 
!isinde Ayaspa~a _ Do mahahçe 
y.olunun planı mün&kata mevzuu 
olmuştur. 20 metre gcni~Ut ü~
rinden hesap edilen bu yola, aza. 
dan lbir çoğu İstanibulı1.1n bu en 
büyük caddesinin daha geni!j ve 
daha munıtazam bir şekilde yapıl
ması 'le planının çizilmeıi icap et. 
tiğinde ısrar ctrni~ler, bHh.a6Sa 20 
metrelik gen~liği az bulmuelardır. 

Belediye lmar müdürü ile Fen 
müdürü plan üzerinde bu suallere 
cevap vcrmi§lerdir, 

İleride yapılacak şehir stadın· 
dan yirmi otuz bin kişiyi Beyoğ· 
!una götürecek bu yolun kafi ge· 
lip ielmiycc.cii üzerinde ver~ik
leri cevapta atadın sol 'tarafından 
Mete caddceile Daicılrk klübü
nün yanında ıbirlcşen bir yol daha 
açılacağını bildi:rm~ler, ve bı.ı şe· 
kildeki planı bir me<:buriyet ola
rak iLeri sürmüşlerdir, 
M~ta. uzun münıi&a§alardan 

sonra tekrar encümene iade edil-
miştir. 

Dahili haberlerimizi 6 ıncı 
sayfammn ilk aüturuannda 

takip ediniz. 

Lazımgelen Nokta İşte Budur 
UL nlinıunclerinl \'esafreyl gördük·' söyleniyor. Bu doğru mudur? Ook
len sonra içimiz r-hat etmedi. Bu tor ve kimyager kimdir? l!ususl şir
işte şu nmhzmlu turatıarı görilyo- ketin maaşlı memuru mudur? Br
rıız: ı ledlyenin bunlarm vücudUnden he.be· 

İstanbul belediye memurııı koo· rl var mı? 
perntifi namına Sıhhiye Vekı\letinln sonra Sağlık Direktöıfüğli mah· 
\'erdiği bir m!isaadenin senede lld . ' 
bin beş yllı lira be<lelle bir hususi tut Yallardan nümııneler almıf, mU· 
şirkete klralandlfı söyleniyor. Ha- hUrlemif, tahlil edecekmlf. Bu tıh· 
kikatte kiralanan şey (İstanbul Be· llllcl' ne gibi neticeler ,·ermlftlr? 
lediyesl) namıdır. Bu isim paftıılar- Şu noktayı ı:-öı;önünde tutmak lA· 
da bir dairenin Ust l<ısmmda. görU!U- zım: Belediye Memurlan kooperaU· 
yor. Altında (Memurin KooperattCi) tinin adını taf1Yan yqı, belediye me· 
diye yuılı ise de göze çarpmıyor. murlarının kendileri elbette alıp 

:Şöylece halk (İstanbul Belediyesi) yiyorlar. Halk bunu dU.şUneı·ck İl· 

a~ma güvenerek yatı nlıyor. Bele- tınbul belediye8inln adını tafıyan, 

dıye bu yolda bir me~ııllyetl ııene<.le bu yağı bliyUk bir itimatla alıyor. 

iki bin beş yliz lira mukabılindıı U· Eğer belediye, hakiki bir kontrol yap 
zerine aldıtına göre, yaflar, beledi· mıyorııa halka kar'' &gır bit• mlne· 
yenin fiili bir kontrolü altıııda yapılı· vı mesuliyet altına giriyor demektir. 
:-r·or mu? Halkın yağ tenekeleri Uzerlndekl 

1sminin kullanılma.sına mukabil (Belediye) işmine emniyet edebile· 
bu kallte garantiaini üzerine alı~or rek yağ al&bilmesi için blltUn bıı el· 
mu? hetlerin sıkı bir kontrolden ceçmesi 

Yat ya!taiannda imalitın doktor IAzımdır. Meselenin bu bakımdan ay
ve Jtimy.,.ıırleı· huaurıında yapıldıfı dııılatılmasını bekliyoru;s. 

Ecnebi Kitap ve Gazete 
Fiyatlarında İhtikar 

Yakında imalata 8.flanacak 
Haber aldığımıza göre, çorap ve 

fanila halk tipleri yapılması için e· 
tUtlere b~lanmıştJr, Çonıp ve fo· 
nlla iki cins olacaktır. Yazlık corap 
ve fanllCllar, kışlık çorap \'e fanlltı· 

tar tipi. Bu tiplerde Uç nevi '>lccnk· 
tır. l"Umunelerin yapılması için fab· 
rlkalarıı. ıiparlf verilmiş \'e hcı· llc 
nevin maliyet ve satı'il fiyaUannın 

ne olabileceği sorulmuttur. 
FeVi<aJAde bir zamanda bulundu· 

ğumuzdan muhtelit halk tipi çorap 
ve fcınilı\ların yapılması hem fiyat 
konh'o!U bakımındıı.n. hem de mal· 
zeme tedariki bakımından kolaylık 

olacaktır. 

Bu tipler •mal edildikten ve fiyat· 
lar tesblt edildikten ı;onra, veklı.lctc 

bir rapor gönderilecek, veklllet tip, 
ve fiyatıan taavip ettiği takdirde Uç 
tipte (,;orap ve fanllA imalatı için IA
zım olan ıpllk fabrikalara tevzi edl· 
leoektlr. 

Bu ifte diler bir kolaylık tıı. is· 
tendiğl zaman fantezi çorap ve fa· 
nillların imaline mt'uli olabilmek ve 
onlara iplik vcrmemelttir. 

Dlter taraftan öğrendığimlzc gö
re, elilt servisi halk tipi elbise ve a
yakkabı için tetkiklere 'başlamıştır. 

Eğ~r halk tipi çorap ve fanilalar da 
muvaffak ol\ıııduğ\ı takdirde bu tip· 
lerln de tip, kumııı;ı ' 'e dikiş şekille· 
rl dUş\lnUlecektlr. 
Halkın en mlUıim ihtıyaçlarına 

teka.bUl eden çorap \'e fanilrı. tiple· 
rlnln zamanımızın en bUyUk dert
lerinden biri olduğu nazan itibara 
alınınıa etUt servisinin t"'ebbilsUnUn 
kıymet.! meydana çıkar. 

Bazı Kitapların Saklandığı iddia Olunu lstınbul · lzmir Hubub~.t 
yor Biriik:eri Arasmda ihtilaf 

Kitapçılar. Frangı lstadik'eri Gibi Hesap 
Et.ııekte Serbest midirler? 

DUn Murakabe koım~yonuna mll· ı lan arauya uyl'un ttyaUarla bUlbU· 
racaat eden Profesör İbrahim Ali, tUn fahlf bir hal almaktadır. 
Beyoğlu kitapçılarında frank fiyat- Bur kitapçılar da ellerinde bulu· 
!arının ayni olmadığını ve bazı yer- nan kitapların stokları aaa.Jınca nk
lerde frankın mukabili olarak yUk· lU'ftQta ve bunları lkl nıllll fiyatla 
sek fiyatlar alındığını ileri sllrmUş satmaktadırlar. 

ve bunun da blr ihUklr mevzuu teş· 
kil edip etmediğini sormuştur. 
Yaptığımız tetkikat neticesinde 

Beyoğlu kltapçrlarmın franga, iste
dikleri fiyatı koydukları anlqrlınak· 
tadır. Bllhaasa kitapların UııtUndekl 

fiyatların Uzerlne yeni bir fiyat ko
nulmakta ve bugUn frangın evvelkine 
nlsbeten çok daha yUksek tutulmak
tadır. 

Zaten çok ytiksek olan kitap fiyat 

Gemilerimiz Y erfi Malzeme tle 
Tamir Ohmabilecek 

Bir mUddettenberl KarabUkte tet-
kiklerde bulunan Devlet Denlayolları 
umum mUdUrU İbrahim Kemal Bay
bora yakında 9ehrlmlze dönecektir. 
İbrahim Kemal Baybora, &'emile· 

rlmlzln tamir lçln ihtiyaçları olan 
bazı maddelerin Karabük fabrlkala· 
rında temin edilip edilmlyecetinl ye· 
rinde tetkik etmektedir. Öfrendlfl· 
mıze göre, ticaret ıemllerlmizln yer
li malzeme ile tamirlerine lmkln ha· 
aıl olmuftur. 

K~an MUNkkep Bir 
Heyet Ankaraya Gitti 

Şehrimizdeki kumatçıları temıllen 

bir heyet Ankaraya gitmtftlr. ötren· 
dlflmlze ıöre, vekllet kumatçıları, 
bazı direktifler verecektir. 

Bir de ll&erlnde bir buçuk frank 
Clyat yazılı iki Franııa guetealnln 
bu,.Un bul yerlerde yedi buçuk, ba· 

zı yerlerde lııe on, on iki buçuk ku· 
ruta aatıldıfı görülmektedir. 

Öfrendlllmlae ıöre, Fiyat mura· 
kabe komUıyonu ilk if olarak bu me· 
aeleyl tetkik edecek ve frank aullı· 
Umallnln önUne ıeçmek için yakuıda 
bir karar alacaktır. 

Kauçukçular Hlikôınete MUreca· 
atla Akreditif İatediler 

Şehrimiz kauçuk sanayicileri, kau-
çuk aanaytinde kullanılan VUlkaalt, 
vesair kimyevi maddelerin getlrtll· 
mest için Ticaret Vekf\letinden ak· 

redltl! lstemiflerdlr. Ticaret veklle

tı. kauçukcuların bu arzusunu reddet 
miştir. 

Konuştuğumuz bazı kauçukcular, 
deri ve mensucat sanayilnde kulla· 
nılmak Uzere bu maddelerin ithaline 

müaaade edildiği halde kauçuk sana
yii için neden mUsaade edilmediğini 
ııormaktadırlar. 

Kauçuk sanayicileri \•ekalete yeni

den mUracaat ederek akreditif llte
mlşlerdlr. 

Almanyaya gönderilecek 2 milyon 
800 bin liralık yatlı tohumların tev· 
zl meaeleslnln Mersin, 1zmir, lstnn· 
bul hububat birlikleri arasında tak· 
sim edlldllini evvelce yumıftık. 

Öğrendiğimize göre, lstanbul ve 
lzmir hububat birlikleri arasında 
tevzi meaeleai dolayıalle bir anlaşa
mamazlık ırıeydana ç~tır. DUn, 
Hububat birliği idare heyeti bu hu· 
susu tcsblt i~ln toplanmıtsa da he
nüz bir karar tı.lınamamıttır. 

Diinkii haracatanu& 
Dün yabancı memleketlere yapı· 

lan Ylracatımır; 263 bin liradır. 
Bilhassa Yunanlstana arpa, Alman 

yaya hurda incir ve bazı memleket

lere tuı;lu balık ihraç edilmiştir. 

ı.t...huı Belediyesi Masraf 

Bütçesi HuarLmch 

Belediye Daimi encümeni ls
t.nhul Bdeıdiyeei masraf bütçe

sini hazırltı;nııttır. Yeni bütçeye 
cöre Darülacezenin lbüıtç~i o). 

duk.ça mülüm bir fazlalıkla 82121 
lira, Şehir .tiıyatııoeuna 38500. 
Kıonaervatuara 91364, tehir su
larına 1 O bin lira ~abul eıdilrni.t· 
tir. Ayrıca yardım fa.lına da Es
naf ha.tan.ine 5000, "fop4<apı 
FuAtaraperver ceımt)'etinc l 000, 
Yetilaya 300 lira k ... nmuıı.tur, 
Beled~e TUrk Okutma Kuru· 

muna 5000 Lira V .-iJror 
latanbul BelediyKi Türk Q. 

kutma kurumuna 5000 liralık bir 
yardım y..,rn&ja prar vermiı ve 
bunu 1941 bütçeaine k~uttur. 

- Nüaayet gelebllılln T Nerede idin! Se
ni her tarafta arattım. ı,t.e kız kardeşim Be
atrl!ı ~e kocaın Glll ••• Bu da Kraw1ey .. Dik• 
kat et canım, köı~ğl ezeceksin. llay\'"!ln tam 
ayaklarının altında yatıyor. • 

ÜZÜNTÜ 
Maluılm IMana farlı:ederek lııemea llfl deflt
tirdL 

- Karamı tok acıktı artık yemek :yesclr 
dedi. 

Bcıatrls belki de bu sözleri mahsus söylo
dJltml zannedecek ve kim bilir buna ne ma
nA verecektL H&lbakl Rebeka'nm o koyda 
nud botuldu~nun tafsilatını ben bllmlyor
dam. Makıılm bana hiç bir ~y anlatmamış· 
&ı. ilen de eormap CfJN,l'et edememlr}Uın. 

Bu tıözleri ııöyllyen Malrslm kli. 
Ben odaya gtnnh}tim. ı-·a&<at ilk b&k.,ta, 

hlı;ı kJmııeyl 1"Öremlyordum. Yavaı, yavaş lıe
lecanım azaldı ve Beatrlel aetebtldlm. 

Genlt omuzlu, iri yan bir kadındı. Yllzü 
Maluılme benziyordu. Beni öpmedi. Elini aza.. 
tarak sanıbnlyetle eUml ıııktı. SOnra Mak· 
aime dönerek: 

- Hiç de tartr ettiğin slbl cJetU.. Dedi. 
\ 'e ctHmcte ba91adı. 

HerkM gülüyordu. Ben de onlar gibi yap· 
ton. Fakat bu sözlerin lehime mi, aleyhime
mi söyleıunl'f oldufunu keaUrememlştbn. 

Acaba Makslm beni .....ı tarif etmı,tı 'l 
Gll de eHml ıııktı. GözUlklU, acvlmli yUz

IU ııar bir adamdı. Ötede duran adam, Mak· 
simin işlerine bakan Kravley lclt. tnce, uzun, 
renksiz bir adamdı. Bana bakan, beni tet
kik eden gözlcrl11de uman seçtikçe bir 
memnuniyet bellrdltlnl hhıeedlyordwn. Bu· 
nun ıtebeblnl anlamam11Jtım. Beatrls sene 
bıutladı: 

- Makslm ııeyalaatten dönml! olduğunu· 
zu bana henüz cltla akflUll ıııUyledl. Dtın gel
dlilnlal blheydim ba kadar ~ ıeJlp sl
d raJıatsuı etme&clim. Nuıl, Maaderley'I be
ğendiniz mi! 

- ~"' beallz ller taralı ges.medlm. Ama 

Ymnı o.iM ._ M ._ -25-

her bide r.ok gttsel bir yw ••• 
Beni uzun uzun t.etklk ediyordu. Fakat 

bunu samimi ve clörüııt blr fekllde yapıyor· 
du. Mhılıı Danverıı Jlbl ~lanDda kin 'e 
Pl'M yoktu. ı'etklk etmete de hUkı nrdı 
ya.. Hademkl Makalmln kude,l idi" 
Tanı o a.rabk benim 8*ıldlğnm flll'kedeQ 

Makalın &'dip m~k bir ta\"Urla kolama gir 
dl. Bu defa Beatrb onunla -,gııl elmap 
başladı. 

- Ne kadar iyi \'C sıhhatli bir halin var 
Maksbrı. Seyahatten twveUd ı~rgln \'fi ntus
tarlp t,:ehren tamamlle değ'lf"'l,,_ Sonra baıuı 
döaerek lllve etti: 

- Her halde bu ııaluhı ıılze medyunu.,; de
ğil nıl ! Gll altı ay ewel Makslm için Adeta 
merak ffilyordum sinirli bir hail \·ardı. Si· 
nlr hastaJıtına tutulu.ak diye korkuyor· 
dum. 

Bu 1r1l*ileme Makalmln hiç hoşuna clt· 
mlyordu. l<"erıa halde aublleştlğtni beni tu· 
tan kolunun sertleşen adalelerlnden hlMedl· 
yordum. 

Beatl'b de mlltemadl;t·ea 11thhati hakkın· 

da •ütaleelar beyu ea.ete •anı etliyer
du. 

Havada lfttlt.lllt lııtr prpauk vardi. llfıe 

ınökileaıeeJa f6ldiaJ ~ lçia Beat
rlllfl ııorchlm: 

- l7akta mı oian17onua• ~ 
O da bana otardatu ~eri ınet.etımete .... 

Jadı. Ve belli davet ettL Sonra '&e\'ldertm 
hakkmda bana 8aaller ııonnata .,_,,.adı ata 
blnJp blnmedlihnl llOrdU. Beeim yaptıtmu 

l\lakslnı ııöyleml' olacak ki ondan babaettl. 
Spor yapıp yapma4ı*1mr 110ruaca ben de: 
- Yürttnıeji ~k aevertm. Havalar 1t1ının

ca da deniıe ılrcceiim yliuueie bayılırım. 
- Hl9 o l~ kalluflll&JUI d.enlı: borada 

yaıın da Mıtuktur. Dtıcll. 
Ben ıılyJecJJjim aislerln bıraUoafı t•irl 

dU.,Unmlyttek: 
- ~oğuğun ettemmlyetl yok. Tehllkt'!ll <'er

yanlard&n korkarım. Fakat burada bu koy
da deniz Kakln gibi föriblll7or dedlrn. t"akat 
ba ah.iPr apnndan çı:kar \'llonu ae büyöJr 
bir dtifüm~l&llk ettltlml hemen farkft&tbu 
\'C kızardnn. 1'e ) .. pacatlhll ~'ırmııtun. 

Sofraya oturduk. BI~ ,eylerden konu· 
l}ayorlardı. Yenıeldeırtn adaııetlnden de balı· 
ııedUdl. ~ı mettıedUdL Yeandrten kalkar
km beli o kadar beyeculı ldfm ki bir bar
du clolarıu prabl aofra örtüsüne daktthn. 
Şaıımlmı mahcup oldum. Mablnı ytııe 1111-
cladlm• yetlıJtl \"C: 

- Ne ~ı \ '&r aldırma allmeğe de kalk· 
ma.. Frttb onunla nı9ffU1 olOJ' cUyuek bizi 
~ye dotru ııttrUkledJ. Beatrl!ı mütemadi· 
yen bana ıualler ııorııyordu. 

Blr anlık !lak&lme çok ifıkmıyun diye 
sordu. soaraı 

- Montıellarloda. ne yapıyordunuz 'l Bir A· 
merlllabnın ki.tlbeel olclajuaun Mak•bn 
ı.iylemlıftl dedi. 

Ona oturup uan uzan 1'11•1• Vaa Jlopper'I 
anlattım. Beni dinlerken tebeMUm ediyor
du. )<'allat aklı baıfka tarafta lmlt gibi dal· 
gıa bir laaU vanb. Hlkiyenıl blUrlace stue
rek: 

(Deftall \"W) 
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Radyomuz lçio 
Yazan· OÇ Yll.D~ 

Radyomu~ araaare ~ 
lıraz. Hemen henıd il 

efradımız araıına kanıaı1 ~ 
bah akpm alıtılmıt tath .:-_..,; 
bize en taze dünya ha"~ 
ni veren 'bayan ıpıker b ; 
miıin mesela ea111an, >'un•~ 
bi ~ku~~·ı lazım ae1eO .
kelunesını paayan, pııY•_n ~ 
ninde aaman diye ~ı; 
mesele yaparız. Bay spİll!'M 
raderimiztn ecnebi ismi ~ 
bizim alı§ık olduiumP ~-., 
la okumayarak halis lnPi' tA 
Amerıkalı ağzile okuma~ 
yaparız. l<:endine ayrılan 
he .. playamadıgı için k lıOf 
sını ağır batladıgı halde al ..M 
turur gibi hızlı ve soluk ~ 
bıtiren konferansçıya dil 
rız. 8i%i yanm aaat J.llalllllll'.:'." 

için bütün gayretlerile 
fon karfıaında çarpınıp 
genç temsilcilere çıkıfUIS-;_,J 
ramda alaturka muıiki ç~ 
alaturkadan, alafraııga ~ 
aa alafranpdan tikiyet ~ 
Tenkit faydalı bir fCY ~ 
için netice itib;ırile bdld " 
ederiz. 

Fakat radyornuınuı 
te bir hi:uneti vıırdır ki t1lflll 
kir edersek hakikaten 
mez bir nankörlük olur: 
muayyen saatlerinde dl 

kötelerine kadar bütün 
luya daiıttığı haberler. 

Geçen hafta rad)' 
ufak bır anzadan dolayı 
bet saat netriyatvu tatil 
iün tesadüfen İatanbuldan 
ça bir Anadolu ka~ 
lunuyordwn. Radyonun 
leketunizde naııl bir ihtİ 
vap verdiiini o gün 
Kuabanm meydam..-ad • 
veler önüne her ımıftan 111 
ğın halk birikmi§ti. Okuıll' 
ma bildi~i bile ıüpheli ~ 
insanlann beklediklerini 
mayınca ııöaterdilcleri 
sinirlilik güzel bir ıeydi. 
hakkak olan fU ki ~ 
kaç sene evvel bir kaç 
eakimit gazetelerden •-.ı-• 
na ne giderse onunla · 
yorlar, fazluım aramJ 
Radyo onlarda 
dünya itlerine lcar11 bir 
ve hassuiyet uyandırrnlft 
valcalannm münaka,aıı 
harekete ıetinniftir. 

Batlachğı. aündcnberi 
bir muvattakiyetle ~ 
yo gaaetesi bu hizmeti bir 
ce daha genişletmiıtir. ~ 
barla radyomuzun halk t 
ai için Millet mektep 
çok daha eaaalı ve ıeait bir 
ıü olduju hiç ıüphetiadir• 

Halkı okutmaktan 
miz fayda e bette ~ 
malan ve birbirine ça~ 
lekesini kazanmalanndMI 
deiildi. Atıl büyük bedel 
leketinin meselelerini ~ 
alaka ile takıp eden 
Cümhuriyet vatandatııu 
maldı. 

Biraz da vakalann 
radyo neırıyatı bunu b~ 
men yapml§tır. Gazete1İ 
okwnakla kulaktan takip 
arasında bir fark yoktd'· 
zihnin o merak ve zevki 
mıt olmasındadar ve d 
gibi bu bugün bir • 

Hatta denebilir ki 
olduğu baJde dinlemeyi ,..ı 
eden intan okumak bildll" 
de eline sazete ve kitap a1t' 
sandan daha ilerideclir. 

Huli&a radyo netri,ab, 
leketin her tarafında 
kamçıladı ve bilgileri 
Hatti gazetelerin eskisidd" J 
ha çok olan ıüriirnünil d• r 
kıymetli itiyatla izah e'iıdl' ,J 
yanlıı sayılmaz. '-' 

Nihayet tarihin bu ~ .... ~ 
zamanında bütün haber..,.-;/, 
dakikada bütün milletİll ~ 
na erİflİrmekle rad~_:/ 
birliğimiz ve milli ~/ 
zın en ehemmiyetli ~ 

_ .. na sirmiftir. / 

lS ŞUBAT 1941 
CUMARTESİ , 
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Yeni Bir Siyasi 
Teşebbüs 

Yazan: Vahdet GOLTEKiN 
~ lmanyanm. cenubu şarki 
~ Avrupnda ycnı bir siyesi 

hareık'Ctc .giriştiği gö,.ülü~·?r: 

Ank 
, ilk 

/ · ç oc uğ-~__:_S_o_k_a_k!..-t a-n-,- A--=-v_a_r_e ı-=-;-=-k-t e-n-K-:-: ur tar-

m ak için Çok Hayırlı Bir Teşebbüs 

Ja-kctntay giy.mi~ kafasız bir 
kamburu andıran §U Ahıikanın 
tıima.Jinden. §arlkand an ve Baikan. 
ların gaı1bmdan :bize hcruün bir 
yeni mağlubiyetin ho.'ber verili
yıor Beroa}yeril 

YAZAN : 
Nlzameddln 

NAZiF 
Tepedelenllotıa 

ı veremı.rcceci bir hızı. ancak ko
tü tnlic hir an c~vd ~eda c '.ndc 
ist~cn insani& deryasının co -
kun akıntııındnn alın bılccc& bır 
hızı veri)·or g bisın. 

Selam na Ben;alycril Kaçı-
şının sımıu anlama) anlar gul"
dursunl r. ilk görunuşlıerden 

Yugoslav 88,§vdcili ile Harıcıye 
Nazın, Bcrlin hükumetinin <iavc· 
tı Üzerine, Alma~ya ~ittiler. 

Bu haber, görünii~c Aim a?· 
Yanın yeni bir ıte§cıbbüeüne dcln
lct etmekle beraber, hakikatte, 
İçinde bulunduğu zorlukl":rı gös
teren yeni bir delildir. Zıra, bu 
harekıetile, uzun bir müddetten· 
~eri baoJamış olduğu _lbooa~~mıı. 
•ıYasctin<ic devam ettigını go~e: 
riyor. Filhakika. hatırlardadır kı 
Almanyn, harp harckaunda tc: 
§eb'büs ·abiliye!in~ lkayt>~esı 
iııcrinc, hiç olmama siyasi nuf~
ZUnu kurtnnnak ımekeadile ~ır 
takım faaliyetlerde bulunmak ıs
ten1iş, Romanya v e Mac:.ariatan
la anlaşmalar ,yapıuek .. Romo;· 
Yayı işgaii altına, Macar15tanı a 
M'lhver m uahedesi içine o~ı~ı. 
O zamanlar, tbu siyeei faal~tı1~ devam edeceği ve ısıranın u 

. ld w. d"' "nu" \i..,'"<>rdu. garıstana ge ıgı uşu · J 

Fnk t Almanya Bul€'eristakn 
L - • • ere lllC3elesinde gereık uurıcı , g 

dahili bır çok zıorl~klarla ka~i: 
la§tı. Zira, Bulgartst~n~a emel
:nanynnın v adi ile, buyuk fik 
lcre kapılanla r vaTStl da, bube -

cd i akı t-re muhaldet en ~r Ye d 
lerini açıkça görenler de yok e

1
• 

""ld' F-'-nt Almanynnın Bu: gı ır. ~ ' w bır 
gariııtan yolu ile şopacai;ı 
te§ell.>üstc ıbi hassa he.riçten gwe-
1 ecek muka.vcımc:tten kıod.tu~u 

h LJ. kıt Halbuki, 'husueıle rnu a4~a ır. ·ıaM 
cenu'bu şaı<ki Avrupa.da ın ı 
oır ıhtilafa siiııi:klenmeyi planın· 
dnn dnima uzak tutan Alma~a~ 
böyle bir tehlikeye eh:r!11;ıye k vaı:İyc:Lte de.sı ır. 
veıımıy«e- • ve Bul-

Almani)o'anın Roman.> a ' - .J f ' 
d k . h • .Jatının neue ı gnristan a ı ta ş;a . 1 ak 

_ ,L .. z" ade Yunan:stan o er 
ıuıa . ıy -'- d" Faka.t Yuna-

go6tcrıımc-1>.te ır. h l ·ı 
. d A'-an müdn a esı c 

nıstan a ını • 
ortaya çtkııaıık yeni harp atqt· 

.dah büyüyerek Atnıanya-
nln, a ' t-L 
nın eteklerini tut~unnası c~-

likes.i dc..uzak bulwımu~ı:>r. Bıl
hassa Yugoslavya, kendi kapıla-

.. .. deki harbe timdiye kad ar 
rı onun ~-· i .. 
"dd" bir bıt.arail-tk g~erm "' 

CI 1 nd' • • v'llknrı· d w taraftan ıke ısını J -

dıgcrtehdit eden teh\~eye de 
an d .. le bakrnukavemet U1uncesı ı 

mıştır. Yu 
Bu it~arla, Almall'Yl ~lnın. apa: 
l .devlet adam an e Y 

g~ av .. .. elerde 1) Yu
cagı bu goruşın · · önle· 

1 ukavcmetını 
gos avyanın m '-- l nı•vaca-

•• -·1·" oııuP o a •J 
rnenin muIDl'un . müdahale 
ğını 2) Yunanısta?a . t• 

' ehl'k nın ne nıspe takdirinde t T c ,d . ~. gö-
te olacağını anlamak ;ete ıgı 
r:.;lieyıor. lb isken.dilden 

Almanyanın u d yine 
sonra vercoeii kararı aw. ınu

.. sterccegı 
Yugoslavyanın go . 
ll:avemet tayin edcccktır. 

c1 ltöy kahveslndo radyo gazet~nl 
ı..~nliyorıardı . Son .... nn)erln barP al
"\:l'} o~· esip -
it crı de hayli meraklıydı • 
... er-. cephe muhabirlerinin ıntıb8la
••nı dl as
lter anlatıyordu. Bir aralık ye ıl 

le bir zabltln iki bin kişiyi nas 
ır t ça· 

\o\j ctug-ını söyleyince RUS em 
' <b:vanamadı: 
.._ :Enunc ynptm be erctlik insan 

A t ın O .. Idürdüg"' ü Mahalle Ananelerimizde Canlanıyor par man 

Yazan : 
Ahmet Emin Y L 1AN 

Vedat Nedim Tör B hçcli Evler kooperdifinin çocuk 
klübünü acıvor 

Bazan Karagömlekliterle yan
yana harbcttiiini söylüyorlar, ba. 
zan &ana hücum emri vcrerrlerin. 
gerilerine mnkinelitüf ekler yer-
lc~rip tctilderine üçer beter Ka
ragömlcık l i bağladrklnrını söylü· 
yorlnr ... Fakat ne zaman senden 
b h~edilee hep kaçtı, tutunama
dı, esir oıdu, yenildi diyorinr 

1 

Bersalyeri ..• 
O kadar çabuk ve o kadar çok 

yenılıyıorsun ki Bersalycri, asker· 
lik tarihinde iliç bir mailup böy-
le bir düziyc ve evrile çcvıilc ye
nildiğini iddia edemez! Sen, fer· 
oa'hlarca ötocle güneşin bit:, aüngü. 
de ıııldadığım görünce, düvma· 

1 

nınlo arana yeni f creahlar yığmak 

için ı ıkl11 yarı§ eder gibi k•c;ı· 
yor.sun Ber&aloyeril lk1 ayaklı, dört 
aynklı, kanatlı: karenrn, d~izin 

veyli havanın hangi mablltku var 
ki kurduğu wr'at rekoru tarafın
dan kırılmamış obun? Hangi 
motor, zamana ve meeafclerc se
nin adar hnkim olımak iddiasile 
bize gfüıtcrilebilir. Sen, Atilin to
puklımndaki efsane kanatlarını 
ilk defa tornistan için ikullanan 
kahramansın BersnJ.ycr~ 1 

undan 
Dünyanın En Az 
Yollu Tayyaresi 
o' etıer, «?tlnkı;hn Gorld» dev 

tn,nar inin, )ete dllşllp parçalnn· 
ınıudao c\ ' r.I kazandığı mu\'tıffakı-

1 
yeti unutamıyorlar. 

, t nutıım:ıdıl hırı içindir ki, So\'yct 

rabrlknlnrı Rl rıl tıpkı .)C'nl bir y-

s ::...ı ld n f dığın kar r ~kadar h karel e 
k 'hk~haln, 0 I' an, Her tara"- tan d:olu olursa ol un, ineanlığı n hoi 

1 
a. da a nr ge cy?r·. ,arp d~nne· &iikunn ut tamrnk knvgasında.kı 
crın c sana aeyırcı otan unya, ı ·· d ı. · ·· k 

'- t ı .. 1.. F k b" .. to un ne ercce n::ın .... or gozu ur-
Kft ı nsıy.a gu uyor. a at ulun ·~ ii'k ·· d 
bu k h4' halar, en hoyTat is.tthza- 6e gaz sul n . urmfa':c.ı_ vurma 'e-

d f 1 L ·rı · kaç Seran )-en ..• A rır;anın şıma-
nın yayın an ır ı.) n en zenı ı . d ..ı. d il d"• ' ._ k 

ki Afr 'ı. .. b w ,_ .J ltn e, §Clrıun a ger e ısın ncr ı. 
o ar ve ıısnnın go egun;ıcn · b" ~- ·ı d h 
{ - ı. • · tik • l lometrc 5enı ır Ki ometre o 
ı ıran Klll ve ın · anı mıra arı R ki ,.. kt d 

eann vız. geiiyor Bersalycrit Sc- o
9
ma

1
ra yal ·da,.!kım?..ı... 1

8t.wır. ı. 
· h rb · · u ı;;an ar a ·a,. ... e ıgın 11 r 

nın a ct.meyı~ındc, kaç~ın· ı d w E ' t 'd h k• w h d · ·· .. I g, · rı re c ıra .ı.gın er 

d
a; şcnım sunguyc sarı mayıııın: mcn~il aırtından bir yuk ve nny.ı-
a. top arını, taıtklarını terkedı· d .t.· k · k 'it • l 
· d d" ı '- nd b tın n uır ar gun c eı mcK c-''" e ve or.tnn a c;;açışı a ır d ' 

yanlış davaya İnanmamııı olanla- ır. 
rın gemi azıy al.ışı var. Durma· Senin lhoddin evindir Ber-
dan sı·rilc-y1si.nıe v.c ilk kur§un ııal:Yeril Goremiyenl.cr, 'bırak ... 
&esine teslim olu§unla acn, Afri- göremesinler, f. kat anlaynma
kada ve Arnavutlukta durmadan yanlar mutlaka anlay caklnrdır. 
ilerleyenler kadar yarının minnc- Ey Lombardıy<ı çiftçi i, ey ıki Sı· 
tini kaunıyor un. Harp sahnele- cilya bnlıkçısı. ey Venrdık ç.ılgı
rindcki yığınhrının, cüncş gi:ir- c1&1, ey durmadan çalı nn ı n, 

ey güzel n'atların ~QCuğu kı 
müş bir buz ovası gibi çatlayıp, sen de bir zaferin > oicu'lu un 1 
parçalanıp criyisi ile een, in~nlık Evini .kur.tarmak çıoc -1 rınu ula~ 
dünya ını ıkabusundan bir an ev- maktır hedefin .•• 
ve! kurtarmaia .aı.metmişe benzi- Selam sana Ber5ülycril Seliım 
yonrnn. Gerile · in ve kaçısmla sana ey her h rp ccphasinin mnğ. 
sen, tı kkın zafere yollanan tdı:- ı hlbul Sclfı rmana ey üçüncu Ro
neıine aon sistem mo.törlcrinin manın müsta bel galibıl 

Ağır Bir Bombardıman 
Tayyaresi 

Mu.1kayeee için de cUçan kale 
ismi altında maruf olan Amcrı 
kıın Boeing B • 1 7 bombard -
man ıtayyarcsinc it atidc.ı<ı trf 
runtı da verelim: Boein..,. tayyu 

resinin auımi bomb >iıkü 4000 
t<g. dır. zıı.mi ağırııgı l J uu 
gramdır, dort motörlerin n 
lakati 4800 bey~r~ir, cnişlığ 
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OKUYUCU---~ Ermenileri Kimler 
ı MEKTUPLARI 

Gençlik Okumuyor 
lllathua.t illeınlndt' tnnınnıı~ im

zalarla hayli ysz.ı yaz.almakta ol-
mnsına rağmen genı;lik OkWllu-
yor. Herhangi hlr liseli gPrıt'C "<>

rarsıınız ne okursunın. ıli) ı•! Ala
ı·aA-ınız ıliı~iin<·esiı hir ı·e,aı> şu

dur: Hr.r şoy.. Halbuki hu gencin 
hl~hlr ';'CY okwnadığına lnamnJT
ÇılnkU herhangi bir mcnu \'eya 
Mıdise.}o dıılr ne okudunur diye 
sorsanız hiç bir cc\'tlll veremez. 
Hunun ı;ebt-bl nedir! Bunda baş
lıca lımlllcr. eğlence .}Orlerlnln \'Ok 
luğu, sinemalar, şpor rğlencele

rldlr. lşte hundan dolayı gençlik 
okumu~or ... llenUz okumanın 7ev
klnl nlmı~an bir t;<•k gt·nçler ,,·ar. 
Bem•c olmm:ık iı;ln okutmak lliunı 
dır. lldo fikir ıııe<•mualarını ,-e-

~ a kltnplarıru hlı;bir genı: okumu
~ or dil ctılllrinı. Okunun kitaplar 
ı:unlıırd1r: Aşk romanları, maga
zinler, sinema hareketleri, spor 

mernııı11ları, lıikiı~eler ... Yalnır. hn 
mudur gcnçlerlınl:f.in öğrenec:·pkJe

rl '! Kıımıntlnıce her 7e,·k gibi o-

kumak ze\•kiııl de talebeye aşı
lamak lftz.ınıllır. Bir 11 c talebe
ı;lne Namık Kemalin hangi devirde 
ynşadığını sordum dıı ınu\afık bir 
ı·e\llP alamadım. Menıl,.ketlmiz.de 

her ŞCJdcn C\\el tnlehenin flkrı 

temıı,\illlerinl ~·ukıscltccek müna
kaşalı konferansları arttırmalıdır. 

MP-kt~p kütüphnnelerlıttlf'n lıelıc-

mehal roman \'O hlklıye ldtapl.ırı-

nı kaldırmalıdır. !'" . K. 

Fener Beşiktaş Maçında 
Olacak İdarecilik Düşünceleri 

Yann Şeref stadında bugUnc ka- ı Hiç şUphe yok ki, bir idareci ka
d:ı.r şampiyonada hiçbir mnğınbiyel fasile buna da Fenerlilerin tam kad- 1 halta beraberlik kaydetmemiş olan rolnrını çıkarmak lstemiyt.'Ceklcri 
B«>~ikta.ş ile Fcncl'bahçeyl karşı kar- cevabını vermek icap eder. 
şıya görc('cğlz. Kemal ON~"" 

Haftanın filmlerinden: «Bu Kadın Benimdir» filminin en ıüzel bir sahnai 

f 

NiÇi N 
~-ve Naiı!Aldaftılar? 

·İttihat ve Terakkiye 
Bir İhbar 

• •• • 
Bu ihbar Uzerine ittihat vs 
Terakki Harekete G eçmişlJ 

Anlatan: Putlkyan - Yazan: M. Sdır 
[Tercüme Ye iktibu hakla mahfmdar] 

ıMarkar) m ihbarı kuru bir söz· ' nı 1skenderunda kurulmuştu. ~ 
den ıbaret değildi. Namı, komitacı- dan, Amerikadan, Rusyada.n gel 
ıar tarafından nefret ve lAnetıe yA- ve yapılacak ihti14.lln muvaffakJ~ 
dcdllen, o gUnUn başı dönük papa!lla- neticelenmesi takdirinde teşkil tlf 
rı tara.tından da aforoz edilerek Er- lecek hllkOmette kendilerne bO~ ııı ef 
meni camiasından adı silinen bu fe- ve sa.IAhlyetli birer mevki edin1" O. 
dakQr ihtıyar Ermeni, TalAt Beye, dUştlnen sekiz on fırsat: d~~~ .... 
Kafkaııı Ermeni komitacılarından Kafkas Ermenilerinden (oııa-

(Toman Tomanyan) ın yazdığı ve Tn-oyan) ın reisliği altında toııl' 
komitanın bastırıp gizlice dağıttır- m~lardı. Milteakıp hAdisel~e._-~ 
drğı (Mlldafaal .şahsiye lçln Erme- tebaşı mahut Antranik ile ~ 
nllere talimat) adlı birer risale de ismi pek çok geçecek olan bu fl'',";i 
vermişti. adam, Çarlık Rusyanın Ermeni =

Bu risalede, ihtilalde kullanılacak ile meşgul olan teşkilAtmda nı 
sllft.h cinslerinden ve bunların teda- bir mevki sahibi idi Ermeni kOJlll&r 
rlkl için alınacak tedbirlerden bah· cılan arasında da, o gUnler için.~ 
settlkten sonra, Ermeni bulunan köy hitindekllere bıuj eğdirecek 

• ve kasabalarda yapılacak teşkilAt kuvvet ve nüfuzu vardı. eJ 

A 1 P k tari! ediliyor, mıntakalarda Uc;;er ki- Yapılıu:ak ihtUAl tçln sarfed_ıı,ıs'...r: 
Fencrbahçc!iler öyle zannedıyoruz E r k e k L i s e 1 e r t e ş e a m u şlllk erkı\nı harbiye heyetleri kurul- üzere, komitaların Amerika, --· 

ki, slyah bcyazlılal' kal'şısına. en kuv ması tavsiye ediliyordu. İcabında ya Bulgariatan ve Rusya f\lbeleri ~ 
vetli şckillerıle çıkacaklardır. Kale- Voleybol Maçları pılacak silflh ve cephane tevziatı tından gönderilmiş olan seksen 111' 
de Cihadı, mUdafaada eski klübü ol- halckında malümat veriliyordu. altın, bu herifin elinde bulunuyor• Erkek HıJCl-Orl arasındaki voleybol JıP 
ınak doluyısilc oynaynmıyacak olan thti!Ale nasıl bAıılanrlacağı, Türk paraları dllediğt gibi harcıyordu. maçlarına dUn öğleden sonra Emin- j • / -. rabıı-'° 
Tacı hariç. Lebip, Cemali, muavin önü ve Beyoğlu halkevlcrint'ie devam ki Yıldız, Reklanı için Nışanlı Gibi Gösteri e köy ve kasabalannın na.'!Il basılacağı !yetinde bulunan komita mu AGl df' 
hattında Ömer, Esat, Fikret. hücum- da uzun uzun tarif edildikten sonra, lan ile birlikte, vur patlasm ı.-. ~ı. 

edilmıştir. dd"' O J k N { d [ Um k ••U"" dadı küçük Fikret Naci, Yaşar ve- EminonU ft-.t}kevinde ilk karşılaş- Gösteı ile Nihayet Ci 1 ara .şan an l ar hareketlerin icra tarzlan hakkında nasın sözll ile tavsif ed e b ... .,, 
~ a Naim, Niyazi, Rebiıyl gôreceğtZ, ma Yüce Ülkll • Vefa arasında oy- tafslldtıı malümat veriliyordu. (1) len zevk ve sefahati gölgede ır .., 

B siktaş takımına gclınce : Siyah nanmış ve 15 _ 7, 19 _ l7, l 5 _ 7 Yü- Onun ismi daha buralara eriş- gitmiş, orada makyajcının elin-, Ve ıbir reklam olsun diye ya- İttihat ve Terakki, bu ihbar Uze- cak bir tarzda eğleniyor, şuradall ,,J 
Bt'yazlılar için bir çok rivayetler do- ce ÜlkU kazanmıştır. med i. Fakat Holivuttan her geç- den ıkurtulduktan sonra kendıni nına Richard Greeni vermişler· rlne derhal harekete geçmiş, aldığı rada.n getirttikleri kimsesiz Et'J1'ar41' 
!aşıyor. Hakkı, Şcrc! ve askertiği İkinci mUsabakn Taksim Lisesi i- tiği yolda onu görenler duralac, tanıyamaz olmuş.. «Bu da ıscnin yalandan nişanlın~ ciddi tedbirler, giriştiği şiddetli te- kızlarınm ırzlarını ldrletiyorl 
dolayıslle de İbrahim ile Hüseyinin le Şişli Tera kki arasında yapılmış, ve cBak Bruce H umbert Onc:& Ne ise orada tecrübe kordeliı- demişler. ~ebbllslerle Killkyadaki komitacılatı Vakit buldukça da, ihWAJ mınt.a~ 

~ -" 1 1 } k b' b'• f k IA d Se d l' muvakkat bir zaman İ"İn sindirmi,. sında teşkil edilen çeteleri ida,red oynayamıyacat;>ı ouy en yor. 15 - 6, 15 - 10 Şlli Teraltki galip get- ı Onda öy e b ir sthir varmış i ır sını çevirmiş ve ta ıı ey a a e Adama kırk gün : « n e ı· " " 
- L ı · k im ·· ı. f ve habasetlerlnin • önUne geçml,ti. decek başı dönUklere direktif v Bu vaziyet dahilinde Beşiktaş ta- miştir. anda servet, şöıhret yaratıroı ı- muvaffa o uş, çun ... ü muva - rin , ... deseler sahi.den deliril"miş. ,r 

1 1 d b .. b .. ., Ne yazık ki, teşebbüsün asıl tertip bol vaatlerle gidecekleri yerlere kımırun sahad:ı zayıf bir kadro ile Ireyoğlu Hcılkevlnde de Heydal'p:ı - yormuş. fak olamamıı1 o say. ı ütun u O I d k da çok cSız ni- sar 
B. J-.r ı · b j d h 'k A · • k 1 d n ara a 0 a r ve idarecilerini ele geçirmek, parla- lflmetliyorlardı. İşin tuha.fı, bu görüneceğini bu suretle J.'cnerbahçc- şa - Boğ'aziçi , 15 - 2, JO - 15. 15 - P, • ır gün -ıo ıvut u varın a pat t ayenın manası a maz ı.. . ld ___ _.~ 

t b b · · E ff k l f k ganhsınızl Birbirinızi çı ırasıya mak Uzcre bulunan ihtilfı.l ateşini auzların aefahatlerlne, yllz k~~ nln galibiyetini evvcklen kabul e - l"ık Darüşafakayr 1 - 15, H:i - 11, 1 Regan ismindeki er ere gılmış. vet, muva a 0 muş, a at . . . 
1 

ti . e ııt 
mek ioap eder. ıs - mağlQp etmiştir. Bir yandan tıraş oluyor, bir yan- Holivut tedbirlidir. Yal nız gü- sevıyorsunuz > enmış ı nı -" · 1 d k ha bUsbUton !!öndUrmek muvaffııkıye- cak dereceyi a.şan reza e erın ~ 

ba l tini gösterememişti. Hıyanet ve fe- İskenderun Ermenileri, ne de be GönUI isterdi ki, Beşiktaş sahada, dan da tırna1klarını temizletiyor- 'Z.ellik, fotojen~ tatlı bir ses onu yet sahiden ııevişmryc !I amış- . &yiO' 
B 1 k ki 1 hid · h t satıarın bUyUk elemanlan birer hı· le bulunan ve fedaileri takdıs •• ıı l'n kuvvetli şcklile görlllsUn, Feneı- muş. ir ara ı gözü, tırna arını tatmin etmez. Altı ay müddetle ar ve sa en nışan ıanmıya, a - t . oır-

H-k' Müdd 'umum ·ı · ı rer memleketi terketmı· ş •1d0 tıı•n lerile t•avik ve eşcıe memur -~ bahcdılcr de hiç yemlmemiş berabere a ım ve 81 - yapan kızcağıza ilişmiş. Bak.tnış. Arleen yürümesini, dans etme- ta evlenmiye karar vermL' er. h kltkl lb" k 'ıtac .. ıla<>r ı: hUrmetl;·papas efendiler ses çıl< .. 
b. tak ek güzel kız.. Ktzıla çalan saçlarının · 1 · B · H ı· h k ve er va g 1 om · -dahı kalmamış ır rmı yc.nm lerı·n Terfı' Lı. staleri Geldı' sinı, gü mesinı. spor yapmasını- u ışe o ıvutta er es §AŞA rafından bUyük varlıkları ellerinden mlyorlardt. aznııı(' Oynasın "<' ortaya. r ok zcvı..-ıe ı foto1' enik olacagw mı clü.,ünmÜ".. " w · 1 V nihayet k 1 .. Bız ,....,madı"' dogw rusu 1 _ _,., 
• .,, ,.. k.. ogrenmıye 9<l ışmış.. e a mı,.... y-j)' - • alınan yerli Ermeniler de gaflı•t ve BllAkls göz yumuyor, bu me;y...-eyredılecek bir maç çıksın! ve. bu sefer alakası uyanarak ızı Warner Baxtcr ve Frcddie Bart- Çünkü c At~ı maşa ile tut 1 > 

Adliye VckAletınde toplanan te!- b .. hamakatıerintn . cezasını bir de.ia menet.!lz . JI Beşlktaşın böyle mUhlm brr maça, nk komtsyonu vazifecıini ikmal et- ftÖ.>·le ba~tan asağı ir .süzmuı:ı. bolmeu ile c.Kid~ecb i9111lin- c; Atqle. paımuk -hır ara.da duT· daha çekmişlerdı. heriflerden, korkudan daha. ~. 
zayıf kadro ıle çıkmasır.r idarecı miştir. Tanınmış niçtb r a rtisti takl ide d e bır film çevirınuş.. Bütün ga- ımaz 1i d iyen ata sözıerınm pek Bu esnada, gerek Patrikhaneyi menfaat ve keramet umuyorıardJ. 
gozuy)e ""yle ta'-'ıl edebı'liriz o' -,enmedı'<~t·nı' görmii.... Holivut- t 1 d b h t . b 1 d bo lA f lm d w ı 1 l.aten bıli- ı _.., 

""' m • Vck4.let. terfıe hak kazanan hAkim .. ., ~ ze e er on an a şe mtye aşa- e ş a o a ıg n temsil fden uğursuz mahlQklar ve Nihayet. fh_Ulfll başladı. syan ":;. Hl mı h k ki d ğ 17 tan, bütün sokakların ve mağa- 1 d k ._.._..eJ""' ç yup c yo • oyna ı 1 
ve mUddelumumılcrin listelcrmi alA- mış ar.. yor u ·• gerekse mebusan meclisinde ~ya ta.kalanndakı kasaba ve a.u r .-be b 1 k ı · ı..o.. tıe ·1aların GarL -!ar, Marlenler, .,.. maçı ra ercsız o ara ga ı..,.,,.e kadarlara telgra.fla tebhğ etmiştir. .. 00 Osmanlı Ermenlliğini temsil eden tmha.sı kararla.şbnlan islA.mların 

bltıı·er('k İstanbul şampiyonluğuna. Dün de ktrk beş kişilik bir terfi lis- Kravfortlarla dolup ıta§-tığı şu za- H a k ,. k -, A r t ·ı s t maskeli haydutlar, ortaya atılmışlar !erine siyah boyalarla birer haç I~ l k kol Y b. ""'Y de11.ildır Si ı · · b'l manda, g üzel lbir kızın bunlardan ti k ı k ki ttaıar .. . u aşna a ır r Et • • tcsl s tanbul mUddelumumılığine ı - dı. HilkQmeti de, İttihat ve Terakki re onu muş so a ara ya rJ-
yah bııyazhlar bu muvaffakıy('tı el- dirilmiştir. Bu listeden mUddeiumu- hiçbirine benzemeğe uğra§lna- Fırkasını da, mislıne çok ender te- sılmıştı. Eli kanlı komitacılar ta 

de etmiş bulunuyorlar. Şampiyona- mı muavinlerinden bir çoklarının ması hoşuna ıgitmiş.. Ne 1 er eı· ı mel ı ? sadllf edilen hokkabazlıklarla, pek taraf dağılmıştı. Yollar kes~! d hl,. IU ~•-y n bir tek maçları ı k - ~r' ,in ;amin.iz n.e?. di'.\le sor- k" ı b ı •· K bal·-'a Pi"" a ., ro .._ .. ı a ter!le hak kazandıkları an aşılma • .J.. ....... " v uyuttular dıyemez isem de, bir mUd- uy er ası mı.şu. asa cuu 

kalıyor. En kuvvetli rakiplerlle oy- tadır. Muavinl<'.rdcn Cemal Köseoğ- muş. det için pek gUzel oyalamışlardı. A- erkek ve ka.dm mfüılUma.nlara taJf" 
nayacaklardır. Devamlı galibiyet.terin ıu. Sabri Kooebay ile Übeyt Kilise- • - Arleen Whelan. çıkc;ıuıı aldatmışlar, işi örtbas yar- nız ediliyor, rastlanan askere. j~ 
hızı ıle yilrüyen bir takını milli kü- ralıoğlu tercihan torfie layık görUJ- - Peki ATleen Whelan. film Sinemada Şölıretin Doğduğu mışlardı. Bu işte iki ~IUlilk ya.- darmaya kUl'IJUn sıkılıyordu. Ta., 
ıne maçları arifesinde tabialilc hiç milşlerdir. MUddelumumllik listeyi çev1ı:ımek ho,.crunuza gider mi a- panları isimleri ile bu sütunlarda teş bu kahpece taarruza duçar otan 
roıu olmıyan bir maçta ortaya atıı- alakadıırlarıı. göndermiştir. İtirazları caba? Ve ÖldİiğÜ Yer hlr etmeği. elyevm hayatta bulunan ıtunıar da eli bağlı kalmış. muteııl" 
maz. İşte Beşiktaş idarecileri de bu- olanlar bir ay içinde vekalete mü· Arleen dona kalmış. Holivut- ve aramızda ya.şıyan suçsuz oğul ve rızlara diz çöküp yalvarmış değil~ 
nu dUşUncrek tam takımlarını or- racaat etmek hakkını haizdirler. ta, zavallı ku:lara büyük vaa dler• Sinema seyircisi biraz da ecza· kolay değildir. Bir aııtiat, kendisi torunlarını mahcup bir vaziyete dll- dl. Onlar da ııllll.ha sarılmış, velb 
taya koyarak melhuz bir mağlfıbiye- 14 Yatındaki Katilin Muhakeme- ı-dc bulunarak kandıranlara adl4ll b E "- • 1·,.·ın art-"· ''-in<:i bir "'"hsiyet halini •Urmeği muvafık görmediğim için, kanlı bir cenk ba.şlamıb. 

U ild b d stl n r Arleen bu le cıya enzer. tuı;et yapıştırmaga ,.. ~ ~ ,..- "' k al Şu cihetı· . anlattıklarımı dıısl" te uğratmak istememışlcrdir. Bu d • .:..e Devam Ed' i aşın a ra a ı • - k al.,.." L 'ır kal·•ba gı'rdı' m'ı. a-•ık hep hAdiseyi de falllerini de ap ı geç- • 
-· •- d ık nd' 1 d ba:yılır. Kendisine yeni bir a tör ~· 'Q • ,.. k uaıı• ~Uncedır ki, şampiyon takımı zayıf İkinci ağl'r ceza mahkemesi dUn, miz pa,.; a arnın e ısly e sa e- . k ı:ı...ett ,_. . b . meyi daha münasip buluyorum. mek zahmet ve kUlfetıne a 

hır kadro ile c;ıltarmak yoluna götür- Halit: isminde on dört yaşında bir ce alay ettiğini sanmış : tak~im edilir edilm~ derhal o· aynı yapma: eııo e '" yenı ır 1 )#.. arkadaşlanma bilhassa söylemeJ< 

mUştUr. katllin duruşmasına devam etti. Ha- - Fa.kat, demiş, Bay Pat Re- na bir kategori araştırmağa baş· tip yarat.maktan çok daha az yo- Otuz bir marttaki irtica hadisesi, komitacı denilen. milliyetçi ve f~ 
Şunu da şurada yine işaret etme- ut geçen sene Tahtıı.kalede Osman gan'ın müsaadesi olmadan bura- lar. Biçare aktör kendİşİ.ne mü- rucudur. Bunu göz önünde tuta- Ermeni komitacılarına ka.çınlmaz kar görünen o soysuz ~e htrSIZ ~, 

den gcçemıyece~iz ki, belki B-ık· lsmı"nde 25 yn ... lannda bir ... enci kar- dan ayrıhnama imkan yokki.. w k k · · · d et b'ır fı-at hazırlamı•tı. Pat rikhane. rifierln o esnadaki vazıyetıertnl 6 
...., ...., "' naaip göri.ilen sınıfa girmege, en_ ra , seyırcuun arzusu evam - •0 v ıı6" 

ta'"lılar bu dllşüncelerinl bir tarafa nına kama sanhyarnk öldfirmilı;ıtU. Bruce Humbert Üne ona, yir· ve komitalar ittihadı, hUkOmetln o bnrUz ettirmek isterim ki, 1ske . .ı 
.., •· d ' · · · t-'b' t dile ti,..... uyma tigwi müddetçe arbiste ayni tip mu• 1111111· bırakarak son oyunlarını da galibi- Kendi..<ıinl müdafaa ederken, namu- mi dört saatlik izin aldıktan ve Mit u;ın ""' 1 e n ..-- - sırada tedip ve idareyi tebdil için runda (Ohanes Tıroyan) ın re 

yetle bitirmek için tam takımla çı- sunu tecavüzden korumak ma'ksadile .XX İn<:i Siecle FıoX stüdyoların- ğa er geç mecbur kalır. Çünkü hafaza eUirilir. Fakat, şirket mü- vliki meşguliyetinden istifade ile, altında {muhtelit idare heyeti) rı: 
kabllirler. Bu vaziyet dahılınde dti- bu jşl yaptığını söylemiştir. HOseyin, da kısacık bir tecri.ı:be kordelası film şirketlıeri ve sahne vazıları dürler'i de, sahne vazıı da, halkın K!likyadaki isyan teşekkülJerlni he· mı ile toplanan bu herifler, daba ı 
şünUlmesl !Azım gelen bir nokta ka- Aziz. Cemal, Kemal ve Mevttıt Is· çevirttiktcn sonrıa kendisiyle alay da bu ihtisas meselesine fazla e- iSteği demek kendi menfaaıtıleri men yenilediler. Az bir zaman son- sıltı.h patlar patlamaz, zevklerine 

1 Jet ettikleri kızlan. kadınları ,.e 1'' hyor. O da şudur: Acaba Fenerbah- minde de beş nıUdafaa şa.hldi gös- edilmcd:.ğini an amış. hemmiyet verirler. Artiste müte• demek olduğunu çoktan ikavra· ra da hareket emrini verdiler. <tf!I 
çelıler de zayıf bır Beştktaş ka..,,ı- termiştir. Şimdiye k adar art ist olmaık I ..r Sey' ,_ı b J.ıı. l k 1• ı Bir kaç ay evveli yapılan tahkl- salarmda mevcut paralan topla. 

madiyen, ımU'Vaffa'ki•..-ini temin mıs aroır. ırcı<ıe ı~ın ı a a. . tarik 
1 

ı k d i ye ,-sında tam kadrolarını ortaya koy- Muhakeme, .şahitlerin çağırılması hiç 'hatırından geçmeı;nişmiş, gü- .r-· " . . . . katta yakasını adaletin pençeeınden ca Beyrut le s en er ye . .ıı-
mak lstıyecekler midir ? için talik edilmiştir. ı:el olduğunu biliyO'l"mu~ amma etmiş olan filmdeki rolüne ben- metlerı belırır belınncz hemen her nasılsa kurtarnuya. muvaffak o- vuştular, ihtil!I mmtakasmdakı f' 
------------------------------ yahuz giizellığin artist olmak için zer roller verirler. İ§e koyulur, &anatıkara bafka bir lan soysuz piskopos <M~). tısyan ma.klan acı AkibeUeri lle baş bllefl 

köfi olmadığını da takdir celi- Halka ner zaman, i>eklediği, tarz ilham ~er, başka bir adam mıntakasmdaki kasabaları birer bl- bıraktılar. Aldatılan ve isyan st 

Bugün S U M E R Si~emasmda 
A L B E R T P R E J E A N ' ın 

GINETTE LECLERC ve ANDRE BROLE 
ile beralber nefis bir tarzda yarattıkları 

METROPOLiTEN 
( Hayat Güzeldir ) 

Hareketli, Hakikatli ve İhtiraslı büıyük a~ filmini mutlaka 
gidip görünüz. Bu filmde sizi PaNin eıararengiz gecelerini ve 

sokaklarını dola,tıracakla'Fdır. 

~--•••• Bugün saat 1 de tenzilatlı matine ••••••I" 

HEDDY 

TÜRKÇE sözlü 
Nüshası 

Baı Rollerde : 

LAMARR v e 

S PENÇER TRACY 
Orijinal dilıde 

~cwıı 

iPEK MELEK 
Sinemalarında müthiş bir muvaffakiyetle gôstcrılrnektcdir. 

Aynca: FOKS. dün,ya havadisleri 
BuR'Ün saat 1 ve 2.30 da tenzilatlı matine 

,ı_ L:b· b f Kii ı d to '~- E ne atılan zavallılar cehalet ''e ı', yormuş .. An yarnD' ı, r muva - J umduğu gibi eser vermekte hak- vücude getirirler: Clıarles Boyer· rer gezdı. se er e p_..an rme- el 
fak olsa da biraz para kazansa, ! . . - . h w b l il d nllerl ihtilAl ve isyana teşvik et ti. !etlerinin cezasını kan dökerek, _..t 

ıı mıdırlar" h•r zannctmıyoruz ın ep agır a,. ı ro -er en sonra . ek 00· 1 k s gu cu fflf""" d .. ·· d b ' · ek r .,. • "' P"pas (T!.lllh'Bn) da khselere ... Un- verer er er en, oy n .,.. yannı uşumne en ır çtç ea• . . . -r 'oh d k L _ . • ~ • l .. 0 ııe; 
tın alabilse bUtçesini 6aremedan Bir şey bir defa hoşuna gıdebılır « .ııovarı » e i §Bn&ıyctı gı.oı re IUk yerine barut tUtsUsU verdi. Er- ba.şıları da beri tarafta. gönW e 

L • b 'l i A 1 1 f ·'- :ı_ • t··1·rar ne Dunnemn birr.nk dramlar re· menı·ıerı· hil. k"mete kar•ı isyana. ls- diriyor, zc• k sUrUyorlardı. bir tak'Sİye vtne ı se.. şte r een axat ner zaman aynı şey e11; ~ "' u ., 

1 0 günü hep böyle düsüncelerlc cdifüsc çabırlc bıkılacağı tabiidir. virdikteq sonra cGel barışalım> lflm ahaliyi katıl ve imhaya sevk 

1 geçl'rmı·... filmindeki tipi .gibi.. Şarlonun için, rastgeldiğlne cennette makam-,.. Ayni mevzu ~a bas4ca tarzlar. . . b 1 

1 

Ertesi gün FoX etüdyolarına • '. . "' . . son fılmınde as.tonunu. me ~n lar vaadettl. Velhasıl muhitin cncrı-
da ıfade edılse ?ıle, yme a.ynı ppkasını, koca paıbuçlarını bile rını istenildiği gibi zehirledi. 
manayı taşır ve ~uhayet Ufl.&nç ve- fedaya razı olara.k yarattığı işte o sıra.da, fesadın en büyük kaza-

(1) Ermeni ihti1llclleri bllA~ 
yaptıl<lart isyanlarda hep bu 1<1 ,t· 
bın ta.vsıye ettiği esaslara riayet 
mişlerdir. 

rir. : bu de~rkl"'lere bir türlü alıp· 

1 

1 Mesela Fcrnandel'in . ~ada~ m_ıyanlar or:tad~n ~~kilmeğe n:ı-ah- c·ok., TNUZ ______________ , 
_ Hu.sson'un Gül Fidanı ısmındekı kumdurlar : Bırbırıne benzıyen U V .ı 

BUGONKO PROGRAM l Fihnde yarattığı şahsiyet büyük b~;~aç ~imden . &<>nra b ir dah.a so· YL/. YELi .. 11 I 
bir muvaffaoki.i:et kazandı. ]şte o gozükmıyen Mi1ton (Bubul) g.- ,,,,.----------.. -U JYJ 

8 Program 8.03 Ajans haberleri 1 b d r :...er sı'v'ıl b'ı r zaman u zaman ı , ,..,. , •• 
8.18 ~if parçalar 8.45 9 Ev kadını ister aSker olsun, bütün, alık ser· Hakiki bir artist, sanat ve men 
yemek lıstesl . sem doHkanlı rolleri onun için faat namına her kalı.ha girmesini 

13.30 Program, 13.33 Türkçe plAk- bi ilm' kaftandır dediler. Aptal bilmelidir. Şöhret bir H1rn ile do· 
lar 13.50 Ajans haberleri 14.05 Türk 1 rolü o~naya oynaya adaJmcağıı: ğar ve bir film ile ö-lür, aşk nasıl 
çe pl~klar programının devamı 14.20 aptala döndü. Fcrnandel'i seyir- 1 bir bakışla doğar her bakışla Ö· 
Riyaseti cümhur bandosu 15 Cazband . . b ~L. •• 1.. -'-L · ı l" 

cının al>""a turu tasavvur eocoı. urse .... 
(Pl.) 15.30 Konser !Ankara devlet . . .__,, bı k 1 d ·-------------mesıne ı:ınAön ra ı ma ı, konservatuvarından naklen). . ... .. 

18 Proı;ram 18.03 Radyo caz or- Bundan bafka b_ır de. J~n pro• Meırludü Şerif 
kestra.sı 18.40 Halk türkü ve oyun- miye tipi vardır kı eeyırcı «Bık
ları 19 Konuşma 19.15 Tanburi Ce- hm artık!> dedıği zaman_ o~a hak Divanı :Muhasebat azalığından 
milin saz semallert 19.30 Ajans ha· vermemek mümkün değıldır. Hiç mUtekait kıymetli maliyecllerimlz
berleri 19.45 Radyo fa.<ı ıl heyeti 20.15 ihtiyarlamak istemiyen, büyük den merhum Hasan Zeki Apakm 
Radyo gazetesi 20.45 Karışık şarkı· anne. büy.ük baba olabilecek y:ı· . ruhuna ithafen yarınki pazar günü 
ıar 21.15 Konuşma (Blhliografya) şa geldiği halde, hala anne. ba-

11 öğle namazını mUtealcıp Erenköytln-
21.30 Radyo salon orkestrası ba rollerine bile çıkarılmıyan ar· de, istasyon karşısındaki Zihnıpa.şa 

22.30 Ajans haberleri 22.50 Konuş- tistlcr. Bunlar acaba aan'at kabi- camlinde Hafız Burhan ve arkadaş
ma (İngilizce - Yalnız kısa dalga liyetlerini aşıık rolünden ba§ka bir ları ta.rafından mevlikdU .şerif okuna
postasılc) 22.50Cazband 23.25 28.30 yel"Cle gösterem~~~lar mı~ .. I caktır. M~umu ~venler ve isti· 
Kapanış. Şahsiyet dcgıştırmek o kadar yenler lClJTıf edebllırler. 

Çocuk Gazetesinde Japon Döğüşü 
Malatya Uee81nde B - 1187 so

ruyor : 1938 senesinde çıkan (Ço

('Uk Gazef.eM) nin hal&alık denıler 

halinde IM'llp'ebnlye baıııladığı «rJa· 
pon Döfüıtlb tefrlkalan kitap ba
Unde n~redllınlş midir ? 

CEVAP - Çocuk Gazetesinin 
Ja.pon DUğtlşil tefrikasının kita.p 

hiı.linde bcısılmadığı anlqılmıştır. 

Bu gazete, halen intişar etme
mektedir. 

Eyüpt.e iskele ch.~a Orhan 
Kaya sonıyor: Halicin l!IOlak :mn
ctnf, gittik~ artmakta olan !:&• 

murlannı gidermek için fenllİ JalQ 
bir ı;are yok mudur '! 

CEVAP: Halicin toprakla d~ 
ğişen rengini gidermek ve saJıl 

11 
den itibaren derinliklerde topJşıı• •• çamuru gidermek için fenni -~'" 
re vardtl". Fakat bu çare bUy~ 
bir paraya mütevakkıftır. EW"~ 
Kağıthane dereıunl iyice taınısl" 
mek, iki tarafına rıhtım yapJtlal'

:tl•' her sene bu dereyi taramak. el' 
lici de eııBBlı surette tt:mizlet1' 
l!zımdır. Bu l.ş zaman ve pa .. 
meseleaidir. E lbet bir gllıı bU ~ 
de sıra gelecektir. 

' ' , ' ' 
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da et 
Meşhur Komitacı Kara Arslan 
Kiracısını Tabanca ile Of dürdü 

"""!o-. ttan istifade eden Rn 

Makedonya 
Komitacıları 

(D ı J tncld ) * 
de etmek hususundtıki arzuları ne 
olursa olsun, bunun için ha~bet· 
m • niyetinde değildirler. Al· 
mani r. Bııikanları c,·vcl&. blöfle 
ıc zanmak istiyorlar. 

( 
B va D elloıu 

İngiltereye 
Hava Taarruzu 
Kısa Oldu 

Ü J 
Yunanlıların .. 1 

Yeni Bir Zafer· Yugoslav ~~~.~~.~!>11 
Kravatlı 

Er anıharpler !::vvclki gUn Darıcnda feci bir el· mıştır. F~rsn t b ncasını cık r&rl\k 
~~et ı,Jcnmiştır. Cin yeti !~!iyen ıılh :ebı~ef: tc~lği çckmlf, fakat ta· Gorlişııı ter ile antten rıı~ııı (Ua~ı ı lnrldc) + ho.ncanın tnnınmuıı slmnlanndıuı bir ac t ş nlmamTRtır. 
"'lÜI" u ··k banca a c ..,. ı Mücadele senelerinde b yu b mtişklll vaziyet 
Yararlıkltırr görillmllş meşhur Kn- Kara Arı:lan, u d hal tabanca 

BULGARiSTANDA 
FEVKALADE TEDBiRLER ••• 

7,000 Esir Aldılar 
(H:ı~ l inrl<le) * 

ve bir noHada araların
da bir ~ok subay bulun
mak üzere yedi bin Hİr 
almıştır. 

irnılitıtlir. Uir ımı alir"'nıelcr 
r ıln 'N'lllll'CI( f.11\Y l~Uml tir. 

Gılrll;~m1r.lr.rde Ahnıııı devlet rel· 
inin tercümanı orta el~i Ur. 

k lan insani rn te dıif ettim. 
Ba vekil Doktor Reiık Sayd m, 
Harıciyc V kili Şükrü Samcoğıu 
ve H riciye Umumi K·ı bi U· 

m n Menemencioğlu crbi dam· 
lar çapınd ktme lerlc teker l er 
ba k memlekette ~ rııla tım, 
hıkat bunl r cıbi htç bır hsi 
ıhtmıa tamma3 n, milli dav içın. 
de bütıin hüviyetlcrı eriyen, ol· 
gun ve Cııak 6:oruııhi ad mlıırın 
· ba ına topl nmn ını, ahenklı 
bir tnktrn tc kil etmesini ve tn· 
kım hıılınde çnl~asını ihıç bu 
yerde görnıe.dim.» 

re, .\rııtıı.ndır. Çimento fabrlka8l ya· ten kurtulmak ıçı;111~1 yere ıer
nırıd kiraya verdiği kahvesini ifle· sına sarılmış vo 

ten Kllra l<'erly 11 Arap Mustafa lfi· mlftfr. k iııtlyen Hasa 

Sofya, 14 (A.A.) - .o. N. B.: 
Bulgu Ticaret Nez re.tı tar fı.n· Haaarat Azdır. Telefat Yoktur 

Londra, 14 (A.A.) - Düş· 
manın evvelki cecc lngiherc Uze· 
rine yapmı olduğu h v~ aeferleri 
kıe olmu tur. Bu seferler, geçe 
olur o».'Tlu b lamı tır. Bu m lu· 
matı vermekte olan Amiralhk da. 
irc6inin td>liği §Unl rı ıl ve et· 
mcktedır: 

ltabııe anılnn Rasih bu cimı.yettı Kavgaya kanşma b cndan çıkan 
kurban gltmi..+fr. d da birisi de ta an 

v• a m t rafından omu· 

an nC§redilcn bir cmırnamc ıle 
yi.in, kumıı ve her nevi kundurn 
şatı ı mencdilm tir. Bun]. rın aa· 
tı§ı diğer bir kararn me ıle l n• 
ıtm edilecektir. 

&>lımldt tc bulunnıu.<;otur, 

l'ug ıw d '1 t damları Dcr

ö~cndl lmh:c göre vaka vu f kll· diğer bir kuJ'4un a 
de cereyan lmiştir. zundnn yarnlanmıştır. 

h T"banca sesleri Uzerlnc kahveye Katıvenln kiracısı :Mustafa, Rasi .. ı u ''a 
le b ı d aıar ıcıra Ars aı " • 

BULGAR GAZETECiLERİ 
OKUDUKLARINI 

ANLAMIYORLAR MI? 

AUnıı, H (A.A.) - Atlnıı rnd· 
yosu ııplkeı I, bu nkfnm, cephed n 
alınan son tclgr !lnrı blldırcr k d • 
mi Ur ki: 

h f'u • t J 0,45 tc terkcbnl • 
ler \;fi bir mlıddt1t onrn b.· 

burg'ct n Bel •nula b rt'.k t eJ ln
mlsl<'rdlr. 

I<ara Arslan uzun zamnndnn er koşun jıın 8":ralı Hasan E!eyi de 
bf:ribirJerUe gcçlncmemektedirl r. Ev kalamışJar. Y hn&tahıı.ncslne • lzburg, l4 (A.A.) R mi 

tebliğ: veı1t1 gün saat ıs,so da kahveye ge- Hnydarp:ıfn NUmune 
len l<oro. Arslanla Rasih arasında göndcnnl~lerdir. J"andıırma· 
blflıyan ağız k "gnsı döğllfe kadar \'eziyete Gebze kazat1ı 

Londra, 14 (A.A.) - Çör· 
çil'in nutkunu ve bu nutkun 81JI· 
gariıstana müteallik olan fıkralıı· 
rını tekrar okum k, A~.a~lar ta• 

Münferit bir t kım t )')'&reler, 
Londra mıntakasına bomıbıılar at. 
.nuijhır ve evkre mühim hasarlar 
ika etmi~lerdir, Bir nıikıttır telefat 
vardır. 

Yunanlıhıı·, bUtUn noklal rd he· 
deflerlnc \'llrmı~hırtlır. 1taıyımlnr, 
bUtUn ıncvzılerinden çıknrılmıştır. 
lltllltt11a Uç noktnda ço.rpı~matn.rrıı 
neticeleri kati mahiyet gllstermlş· 
tir. Bu noktnlardıın birisinde, o.ı·a
lal'ında bir Qok subay bulunmak ll
zcre yedi bin e:ılr alınmış ve pek 
çok miktarda harp malzemesi iğli· 
nam olunmuştur. 

J"llhrcr, hughn, Uı•rghof'ta, Al· 

ııııın llaı1r.1~ c :-Jnıırı \ 'on Rlh· 

lıc-ııtroıı'un huzur" ile, Vugo lav· 
ya H~\cklll T \Ctkmlç \C ref~ 

lmtlndelcl llorld)tı Naz.ın Cin· 

r.ar 1 rko' ı~·ı knbııl tnıl tir. 

Albay Donuvıın'ı bu kadar 
nııyran bırakan bu yük ek ncvı 
yurt sevgisi, bu noğuk kanlı ço· 
tı ma, bu takım hntlnde İf görme 
bize i tikini mücııdelesi cü11lcri· 

~tkını, ve J<arn Aı'Slan orada ı;erill ısı el koymuştur, 'l'ıhk1kat dC\'llm 
lılllunan balık n ıarınm için dllşe-

nl cdilmel<tedlr. rek hasmının ayakları altında k • afından ln.ciliz Sa vckılmm Bul· 
~armanı bitarflığını te:kederek 
Al\nı:ı.r;yaya hücum ctmege davet 
eylemiş olduğu tıuretinde yapılan 
tefsirin yanlı~ olduğunu a~l.ıım • 
ğa kafidir. Çörçil, böyle bır t~· 

.bikoç.yanın sim li prlcisindc 
ıbir ıtehre de bomıbal r atılmı tır. 
B zı binalar ha ara ucr mı tır. 
Bir koç maktul vardır. 

..., 

Bazı y erlerda Hükumet 
Dü!lman tayyareleri, şarki lrı-

nın yad rıdır • 

Hububata ~!.~~r~!~~,el V·k•· 
(Bası ı incide) XX p . hariçten celp ve temın. ede.r. 

l' f -la tasavvur etmemiş oldugu 
l ı U"~ .L b' 

glb: sözlerinde de buna >ocnzer ır 
teY yoktur. 

1 

ilterede bazı mahallere !bomba. 
l:ır atmışlnrsa da hasarat cüz'idir. 
Telefat Yoktur. 

lngiiiz Kralı Bombar
dıman SahasınıGezdi 

lklncl nol<tadn ltalyanlar ~ok U· 

zago. pUskUrtUıınu, ve ger k lklncı 
ve gerek llçUncll noktalarda ayrıca 
bir çok e,,tr v harp maızcmeııı Yu· 
nanlılıı.r eline &"eçmıştır. 

lkl meıın1ekctl w kad r fiden 

bazı m clderc t:ıh 1 oluı n gij. 
r\İtfll r, ikt millet ara ındn 
m ~cut ıuUn hntlerd !.ki un na
\1 dosUuk dhnl.' eti j,~ınde ı:crc
yan tml~tlr. 

MUcndelemb:in en mü kül gun. 
!erinden birinde, Ankarıının ı'k 
s ftakl adamlarından hıri Jstan
bulda bulunuyordu. Kendblnc 
dedım ki: 

tar kll"e lht~:a~ları bulundu#. u letı ti ·~'-al edilecek iphkleruı 
b " t le- Bu sure e rm 

u belannamderdc )tı:ı:.ıln<"nk ır. tevziatı kez Sümcrbankçıı yapı· 
Çörçil. eon harpte yııpmı o • 

dukları hatayı tekrar ~tmdcte.n 
- H lk aabmıızlanryor. Ne~ 

den hiç hıırcket yok? Maneviyııtı 
yükeel!mck iç.in bir şeyler ) ap
mak, bir tarahıı muvaffııkiyctlc:r 
J.aı nmak muml.:ün decıl cmi? 

ltıeklik lx-'·anan mrnln doldıırulduğu 
' " dl v lır. 'k' • adde· tarihten itibaren l'rfa, )\far n 5 Bu &ıırarın ı mcı m 

l>iyıubaJur \:il )etlerinde ıı.ıo yılı· . d - lı . için fktıaat v~ule· 
nın haz.ıran a'1 nlha)flfin \'<: tll er 6~n eb~ıız~ı·•~·on lir ya kııdar bir 

· ka· .... etmekte okın bır beysır yanı '>'U 1 • 
üzerine oynamaktan Bu gaT~şlanı 
tahzir etmis:tir, fakat Bulı:arretan, 
kazan n bey.gir üzerine oynamak 
. . Almanvaya tnarruz etmek 

Londra, 14 (A.A.) - Kral ve 
Kraliçe, maiyetlerinde Dahili Em. 
rüyet Nazırı M. Monison oldu~u 
halde per embe giinü Manche5-
ter ve S lfor-cl'• giderek bombar· 
dıman edilmiş mahDUeleri geı· 
mi!ılcrdir. Halk tarafmd n har11· 
rotlc kar§ılanan hükümdarlar bom 
b11rdlil1landan zarar görenleı:c gö. 
rüşmüşler ve poli kıtalarilc p • 
ı.if müdafaa hİıJmetinde bulun n· 
lan tefti~ etmişlerdir. Kral rüyet 
kııbiliyetinden üç h:ıfta mnhrum 
kılan gönUllü polis efradından 
18 ynııında bir genci tebr'k ctmi • 
tir. 

YUNAN RESMi TEBUGt 

Atina, 14 (A.A.) - Yunan 
o!"duları b kum nd nlıuının dün 
ak m n r ttiği 1 1 O numaralı 
remi teblifri: 

Uzak Şarkta 
~ :r. stos ~ tıne LT ••· IJ' h · 1 n· \llayetJerde R)'nl şen~nin apt mütedavil &eJlmll)"C ta 910 O U 

~ ortafilna k d r olan r.aın na nu.ın ... 
ıçın . . . 

Mevzii ııı rruz hareketleri ne
ticeııinde dü;man müstah'kem 
me,~.d!erindcn çıkarılıp atılmıştır. 
400 e yakın e!İr nldık ve hir çok 
otom tik silfıh, hn van topları, cc
pnne ve ~mire iğtinam ettik. 

{lla ,ı J inclch,} -
me el i h !ine ikoymu tur. 

Japony nın Sirı.gapur veya 

Şu cev rbı verdi: 
- Kuvveti rimizi ıu veya bu 

nokt da h rcıyıırak halkın buvUn 
için yüzünü giildürecek p rlak 
fl1uvaff kiyctler ıkaıanm k i ten 
bile de~ildir, Fakat bi.:z halka he
yecan z. vki verecek hır ıpor mn
çı y pmıyoruı, milletin varlığını 

ha ır bulunmak tlzore hufday ve mu6 t~ 1 bu karar 15 ubat .?~ 1 
!:ll\dar beraber bir :ı;lık bir mMdr.t ne ri tarihinden itıbaren mcr ıdır. 
l~ln ve her nntusa ' ti ckmcıltlfk 1 

mecburiye.tinde de~ıldır. 
Şimdiki halde bilinmesi ına~

IClp olan cihet. Bu~gar aıetelerı
nin Çörçil'in nutkunu tamamen 
n retmiş olup olmadıklarıdır. 

Hol nda l-Imdiııtanınn karşı ha
rekete scç.mcıi ihtrmalin<l<'n b&e· 
ka dığcr hır ihttm 1 de dıl:lt ti 
çekme ·tcdir. Bu htc:m 1 de gecen 
senenın ilk ve eon ııh rında ol
du u gıbl mihver ıı.rkad l nna 
yalld m için s 'nir h rbine k rı 
maktan ıb rettir. 

o rak 20 kilo, ,cı > ınıekllk oıa= HARP SiLAH VE MOH M· 
ta 10 kilo cClllan so kilo hCtillP • MATI YAPAN MOESSESELE· 
ı eıctır Beyannamck»r köy lhtl) r RIN KONTROLU Yunan Elçisi Berlinden Aynlmıı 

Tayyarelerimiz harp enhnsın· 
dııki hedc.flere :karşı anuvnffaki· 
yetli bom'bardımnnl r ~a~mıftır. 
Bir dü§man tayıyaresi düsürülmüş.. 
tür. BU tün tayyarelerimiz \isleri
ne dönmüşlerdir. 

Değildir b )etıe;I '~)'& aJ kalı ~ruurıar ! . 
l'afından her mahallin en bU •llk mül· Ar.1tııra, 14 (Telefon! ) • -
1<1~ --UJ'Una makbuz mukııbUlnd T" ı.· de harp silah ve mUhım· 

,, ......... un•ı:YC . üe cıclerinin 
le\dJ olunaca1'br. . mo- matı yapan aan YJ;113763 6ayılı 

Berlin, 14 (A.A.) - Bcrlindekl 
Yunan lçialnln Alnll\n hUkCm t 
m ı·kezlni terk tmek nlyellndc ol· 
duğuna dalr bfızı yabancı memleket· 
!erde yayılan iddia! r hakkında O• 

rulan bir suale cevap veren Alman 
Hariciye Nezareti sözcUsll, bu hu· 
susta B rllndc hiçbir mı\lOmnt olma· 
dıtını sllylemlş ''e Almnn • Yunan 
mllnasebetlerlnde kayde de#t-r bir 
değişlkllk mevcut olmndığtnı illlve 
eylemlştır. 

\! mgton ıretmi mahfilleri i ı 
u ·un tle kıır lıyorlar ve diyor! r 

ki: cUı.ak Ş rkt ki Amcr le· 
b ına yapılan rht r, t lu ııtbe· 

i ti ·1nlinı Jcıırt rm c• u ~ ra ı· 
y0ruz. V kit iz v ycrtıı h r kuv. 
v t i r•fı, bızi na ı: y den \iZ • 
lostırır. 

•hallin n bUyilk mUlkl)e 1 kontrolu h.~l&j~. d hıline giren 
rtıuru bu beyannamelcrt en k a ~ kanunu~:n:a~ ve tıanayiinln 
InUddet zarfında T~prak Mahfıull tı;~l m i için lıazırl nan liste ; 
on inin en yakın t llAtınn. nıak· 1' v:~illeri Hoyetince kabul 

ektir cra buı mukablllndc 'oree ' edilmiştir. 
El konan matısuJilnU llıtl)tıÇ ha· T yy"re her nevi top ve aksa. 

- ı;f!Vlnnek 8 '" ' ı 
llrutc aoele tır rara3ıı tılııdlitl ınakinelitüfek, orduda kul a-
J ~ h mu t•ludl ıwalını ( mı, . 
Jı" en er 1 in ofllıln en )Rlnn ııja• nılan ta'banca, mayin, .torpıt.o ve 
ıu:'ıı. z;.~~lpç ı;atmaktn crbcl!ttlr. aksamı, alev anakineleri, s~ ve 

G k bu kanırnnnuı hliklimlcrlnc zehirli gaz dhazları, her nevı top 
ctt. 1 c .,.c- d' 

hulif harekette bulun:ın ar ' " • · tnhrip malzemesi ve ı· mu lkat ,.gun tnerm151, 
rek btl'&Dnnınelerlne hak - u,, . 1 _ _ı_ıır tan ı, -zırhh 

ılCJ-eejt1'Hıir--~l'M1 omıt er, mun 
n mııllftınaı~- a otomobil. ısüv ri kılıç ve m.ızru~ı le ''e '& ba11ka ~lllt!!'fkı ltu karıtm • 1 ecl 

hlCnl! tatbİklni (hl l edf'.rıler c~ıılan· ile eü~ü ibi aillhhır bu :. c 
dırr!ncaklardır. buiunmakta ve h TP ve m im• 

le tılif.ıfimlr.rlnln \.1lliyet- mat sanayii müee eselıcrinin 1941 
Kar rn:ı.n 11... ınt'ınur ed _,_l • ize 

lerct tatbik \C lt81!ıno. va ,.,r senesinde imal ecC4 en mo : 
tdllmlo; oJun ,.n yet hududu td re ınlae ..... -nı·n en mühhn kı mını teı:kıl 

• ,. 11 mennu • ... L 

ınurıarı, zlraıtt ınlid r ve rı ilk etmektedir. 
rı Ziraat 1'an1uısı rn~111urla ' 
o~uı' ö»rctmtnJerl uı et;ltnıeıtlf'J' tm HOKOMETİN UN STOKLARI 

0 ktardır. nun· JRMESİNDEKI ı"ıerıte t tıbd nı oınnııca 1 vOCUDE GET 
' rlfl zarur Y"" VKllNE ların han11rah ve ıneflB 1 daire- KARAR MERlYET ME 

lcı-ı merl harcırah hUklimler 1 
hinde of~e t vlle nıunacaktır. GIRD 

Ankara, 14 (Tel~~?la) * i iN "f. k M haulleri Ofısının rncm. 
PAMUK IPLIKLERIMlZ Ç le~~;aihıtiyatı olan un stoktan vil· 
l..,.TISAT VEKALETİNE GENiŞ d etirmesi ve bunları f ev· 
,.. l Dl cu e :g 'rd ğ' ekil SALAHiYET VER L kalade ahvalin kap ottı ı • ." 

hallerde muhafaza. ve id re 
Ankara l .f (Hu u•İ) ~ fS~· ve an~ hak.kınd ki kar r kra Ve· 

lllerıbıınk İahriluıl-arile hueusı av; ~rıe~1Heyctince ~ab~l .edilmiş ve 
tikalar tarafından imal oluin n .. ı. bu-1111 nıeriyete gırmıştır. 
• ,,_ · .. h J o unac .. "" :::15;.:u.:.---------• lta'o1nda hariçten 1' • .. tı 

1 
Pamuk ipliklerinin tevzıı. 6 f h 
h kındaki kararnamede: un Kral Alp ons 

1 - Milli korunma kanunun .. 
6 Üı.<:i maddesınc m~enide~ ~- ıu .ı ı incide) ** 
t"ncrbank fabrika! rilc huşuş~ fa ~ . 
tik, r tarafından imnl cdıl.ec.ek a<>ylrye.:'1e.z. eveuk haberlerden ve 
her nevi pamuk iplrkierinin 1• t.ıh: .Bugun m 11-dıı.n eenret alarak 
••! hacmini, .miktarını, çfıtını, dosta.ne. b~Jn İspanyollara son 
tirıı ve nevilerini tayine ktısat kendıj1 k hitap etmcğe mcdb~r 
Vck~leti aalMıiyetlidir. defa;. arıı uım Jstırap çeken, do· 

2 - Milli korunma lkanun~nun a?,d ıy.or ka~anıın insanlann ye· 
l J ı'n . dd . e -üatenıden vu~en v

1 
e • kurulmasını hara· 

cı ma caın ... b L" ..... anya ı·· 
nı~a d zıku f brik&ların u ni ·uır .,,. ilci . . görmemez ıge 
tara~~ a ım~ t r ..,.7rdıği tarihte ı retle iatedh k!'~~tl;ri vııkıalan na· 
el• - menyc e 'D d eon lınok a ~ 'ak demektir 

terinde bulunan ve bun ·~ • ge i:kkate atmam . 'nln 
r, itbu fabrikalarda imal cdıl~ek z;:ırjı d 1 efkirı unuımıyesı ek 
oları ipl'kl . al malıyetıne spanyo 1 bine cevap verım 
)'{j~dc ı erı no~ kir il.Avesile bu eeaslı ta c t müessesesini tem 
''tın ,.~uağyyen. ıpr eden yerlere vazifesi saltanb~ gün memkketin 
•eı k ..... a a ve ıca 1 . 1 den ,·e ır 1 davet 

v ctmeğe İktısat Veka etı rr;e· şİ c.. ek makamını i gıı e h5& 
:,IJrıdur. Bu malların bedelleri kk en ·ıyuks. muhtemel b~Junan ~ün 

•at Vekaletince tayin ol~nac~ edı m.~sı eder. Vazıf<:lm al· 
)'etlerde t r . üteakıp odenır. terettUP A ')eri ortndan ki 

3 B es ımı m b' . . madde. muhtemel nı .~ı dım büyük s• 
•i d - lt kararın ırıncı . • d aktır. Ma,;sa . ' eden ve 
rrı~ıt ~~ıkur müesseseler~~ h~· ır:..a 4avaşına hızmb~ ük bir 
t{j crını ikinci maddedckı e r uğurda kanlann! 1 y Jspan• 
l~t~ler daireşinde mu'~yada~:c:k e~merıtlikle döken b~ .e~:r türlü 

.. ,t V ek"-1 t' tesbıt c ı .. • ...... aye ıçın L 
Cııt•l a c ınce . Sümer· yolun güMugu o faatleri uer• 
b~ 'ar dahilinde tevzı.e .. h • mütale:ı ve rnen 

.. rı11. . • Sumer· ~ sı 
b k llletnur edilmi.§tır. f etmektir. k' ·ıum 
ti~İ:i ın lcvzi iJeri ve sair k:::: ta'fçte bu zihnzyetle~i:er~ıı~~ ka• 
tın iit~a~şıla.mak ~zere ?,~redileo Prens Yua~'ın. t~rfhı tahta çıka· 
l}ı,. lncı rnaddesınde z~ t t umuz muci:bınce t hak· 
"lllutı . . ktısa nun . . • sahana 

\! cka,ı :rın satı . hıa~ın• üzde bilmesini temın ıçın ek tstediğiıni 
ttı\I ctınce ıtesbıt edılecek Y dan feragat otm 1 an.Ya 
S. 'l'}'en ıb' f k ·ı·ve olunur. !arım L!lciriyorum. sp 1 
lıtrt ır ar ı a ut eımlekete "" b •. tün s· 

<>lttı ~~ank teşkilatının. m.e~de :ıcdiği ııu'tan oğlur.ı k uve salta· 
<irllQt ıBm }'erlerde tevzıat ı.,ı.~eş :;ınyoJlann kralı -~~ea d temsıl 
kıı· t anıkası, Halk Bankası .~ P müessesini \'4"081n a 
~dı '· ıktısnt Vekaletince tcsh~ nat ektir.> C eral 
td ı~c~ §artlar dahilinde tav~ıf edeeMndrit, 14 (A.A.) - ;~ de 

"oılır. dün ak~m &aat . 
1 F nco 1 y:ı gır· rıa..., ..... Dahilt mamullerle kar§ılkla. hradudu geç.erek ııpıınya 

ı ""1Yiln 'J i .. U a. ' ' e miktar ve ne\'I er . · 
t v~~ictince tesbit edilen ırıı~r. 

Antonescoyalsyan 
(B 'jl 1 incl ) = 

B. Morrison, Kral ''e Kraliçenin 
halkın neşesinden "'e müc1dclcye 
sonuna kadar devam etmek husu. 
ırnndaki azim ve knrannd, n çok 
me.mnun kııldıklannı eöyiemi tır. 

lngiltereye 146 Muh 
rip Daha Veriliyor 

ARTIK AVLONYANJN bi olmemıılıdır.» 
DÜŞMESİNİ BEKLIYEBILIRIZ Diwcr b ıı diplomatik m hfil· 

Rad,YO gazetesi Y'Urıan • İta!- ler~ ııöre Ja_ponlıırın cenubi Pe· 
aifıktc harekete geçc<:oklcrfoe dair 

yan harbine dair !U malumatı ver- endi Vt:rici h h rler lmmı tır. 
miştir: 

Arnavuthtktn sağanak halinde Avu tralya devlet nd mlıınnın, 
harp İelı re mediıinin topl11ntı· yağ n yağmurlar, hilha a köprU. aındnn eonra, h rbin fevk l d 

leri ve yoll rı t hrip ctmlı ve h k 
v k 1 ·ı · h k · mı.ihim bir aufh yn girdıği ıı • ı unan ıtn arının ı erı ııre etın- ı. d ki • b t 
d d ı k h 1 f · ti ,,.ın a y ptı · ıı.rı r nıı eynn , 

1 t bu un muk ddcratımı~ 
ıın olan ruh, ı t ·, 1 müç de· 

lesinde bızi !hedefe vardıran bu 
rU'h, bu nevi yük.gc.k 1ıöru tur. 

Bu ünlcrd heıık s krav tlı bir 
erk nıh rp k ilmi lır. Günün bir 
tek 'hrıdisesinı dar bir ufuktan 
görerek ıı veya bu tedbire la· 
r ft r olanlar Q<>ktur. Y lnız bu 
hususta dıkkate 1 yık olan nokt 
şudur ki htıdisclcr kur ınd yıl
gınlık duynn ıbır tek Türık yoktur. 
Her türlü tc:nkitl~ı. tıltıanlık 
ra) n is.tik mettçdır. 

m\lrlarından 6 111 yarın tayyare 
ıle Liibon'a hareket edee,eklerdir. 
Matbuat Ata~i de latıra Etti 

Nevyork, 1( (A.A.) - DUn akpm 
r lsicUmhurun Harbiye Nazırı J<'rnnk 
Knoks .:il~ örll~e inden sQnr )'il· 
kında lnglltorcıye 40 ve hntt.A dahıı 
tazın. torplto muhribi g-llnderllmc ı 

gok muhtemel addedilmekte idi. 

e Y urguı"ı u · ık •• us~·i ~e ırm il r, bu h b~rleri teyit etmektedir. 
.l.tflnn ! ,r,rd.opn.ı erı ve yo n Hol nd elçışi, Amcrıkıı Hnri· 

t mır ctm c ır. · ·· il ö · u tür 
Cenupta: Avlollj• i tikametin- cıye mu c: ~r c g ru. m . • 
. I _.._ 7 Am nka U~cnnd kı de ılcrleycn kuvvet er enrc 6 • Mnk • T • 

Hcpeınin lbi v t n ac\ııl ılc 
ve ı tiki 1 teıUc çar:p n bu krı· 

tlı erk nıh rplcrc: d J. ece ım ~ 
udur; Londrn, 14 (A.A.) - Rcuter ajnn· 

81nın diplomatik muhabh inin reşmen 
öğrendiğine göre, Romanyanın t.on· 
dradakı maslnlıatgUzan Florcscu ne 
Rumen matbuat atıışcsl Murgu, BUk 
re\! hl\kumcth1e istifalarını vermı11. 
ve bundan Londrn Hnrlelye Nezare
tini hnberdnr etmişlerdir. Sefaretin 
Londradan yarın tayynre ile ayrıla
cak olan nlU memuru uzun vadeli bir 
ihbarda bulunmadan hıırcl<ct edebi· 
len tAll derecede mcmurll\rdır. 

Maslahatgüzar lıtifaımın 
Sebebini Anlatıyor 

Londrn, 14 (A.A.) - Ro· 
manyanın Londra maelllhııtgüza~. 
lığı vazifesinden. istifatı acbcplcrı. 
ni nlat n B. Flerescu, u beya. 
natta bulunmu ur: 

c- Antondko hükumetinin 

hattı hareketini mai-ul görmedi· 
ğimden dolnyı Rumen l lariciye• 

sinden istifa eltim. General An· 

tonesko, busünikü Alrnıın hüku· 

metini do tu ve müttefiki olarak 
telakki ediyor. Fakat hakikatte 
Alman hükumeti. General Anto· 
nesko'nun efendisidir. 

Almanlar Selaniö 
Nereden Saldıracak 

(Bllfı ı incide) X 
d Bu da mUhlm bir faydadır. Ru· ır. 

1 men ku\·vctlerlnden bir kısmının A • 
man kumandası altında kullanılma· 
sı gayri mUrnklln değildir. Almanla· 
rın harek&ta girişmeden evvel bu 
hareJ<Atı Uıtimamla hazırlamak •u· 
retinclekl IUyatıarı dolayısllc yeni 
bir /.iman inlııyativlnden evvel bir 
müddet beklenilmesi ihtimal dahilin· 
dedir. /.iman nokta! nazanna röre, 

1 in ), .. irca meçhul unsurlnrı, mcsc en ·"""Y 

Tilrklyenln hattı harekeU ile lngU· 
terenin mlldahalcsl imkanıdır. TUr
ki ·c, hiç Jtorkaeağa benzemiyor. İn· 
gt:tere fse Balkan~arda olsu.n, başka 

erde olsun ke.ndı kendllorıno yıır
~ım etmlycnlerln yardımınıı k~ı

,,1 bedihidir. BUyUk Brltıınya, yacn:. 
!"'tana yardım etmek için bir yunan" 
yıer yapmı.ştır ve hıılen de 

çoJc ııe a Amadedir. Fakat Yımnnia· 
yapm~Y dls1ni mlldafaa etmemiş ol· 
tandı ~aptıklarını yııpamnzdı. lnıll· 
saY 1 denizlere hüklm olması, ona 
teren n 

tUrlU hedener temin etmekte, 
tUrlU '"'"rlarmı en son dakflcaya 

taııa .. y~ 
ve nızlemel• imklınını bahşeyle· kndar ., 
mcJttedır. 

Bu h b r Nevyork H rold Trlbu· 
n gazetesine Vnşingtondan telgraf· 
la vornmı111ır. 

Du telgr rta Knokıı'un geç nl r<ıe 
nırı lk Amorllc nın ihtiyacından faz 
ıa toı·plto muhrlbl olnıadı ıııı ileri 
aUrmu, olrnnıına rıığm n tanı.il· ve 
tanılın ftdllm kte olan 148 l<I muh 
ribln lngıllcreyc teslim cdllecc i tas· 
nh edilmektedir. 

kilometre yaklııfJTlı bulunuyor· J h u l şjır .
1 ı nponyn nre ı, n ı tere v 

rMerke7dc: Sahil hoyunea iler• A~t:.rıka tc nüdun~ ~rt.~!1":' ia, 
ı__ h l · k' f d ' lngılız. • Amerikan ıshırhgını her 

- Bu memleketin mu ddc· 
ratı, hfıdi eleri aizdcn tYİ bılc:n, 
sizden iyi gören, eizdcn t:nit t C· 

rübesi olan, cesarette ve meıull· 
yet im kta iz.den geri kalmıynn 
mü rrep flerin idaresi altında 
bulunuyor, Onların; en münasip 
knrnrl rı, en münasip d kıkada 
ve gnyelcrimizin umumi icabınıı 
en uygun bır ıekHde verece: l ri
ne emin ıolara , müsterih .bır ruh 
ve vicdnnln h dı !erin in-ki afı· 
nı bcklıyebılırız. 

~e a11 et ın ı a c ıyor. •• 
Ş. ld S" ·· n··,., · ı sahada faydalnndırmnga yaramış-ımn e: ungu u ... ll,lnu ı e 

2020 r kımlı mühim bir tepe zap. tır. 
tcdilm· tir, Amcnka y n meclisinin karar. 

lurı üz rinde de ımil ir ohnuştuı·. 
KORKUNÇ BiR fSTATJSTJK Ya.ıdun l:ı> haımun müzakereleri 

Bu muhrlplerln nakllyc gemileri 
haline lfrağının mutasavver olduğu 
v artık muhrip olarnk tescil cdll
rrı mi~ oldukları söylenmektedir. 

----o--

Frankodan 

it lynnlar, ha~bin fbid yetin· 
den imdiye kadar 18,000 esir, 
20,000 öhi ve 50,000 yaralı ver. 
mi !erdir. ltalyıın ordusunun za. 
yı tı te~nnm 90,000 dir ••• :. 

ITAL YANLAR BOŞUNA 
BOMBA ATIYORLAR 

Atina, 14 (A.A.) - Dahili 
Emniyet 'ezııretinin dün k m· 
ki tebliği; 

Dü nan hav kuvıvetleıi bu· 
uün Argostoli'~i oombardıman 

Madrld, 14 CA.A.) - Havas: etr.1i e de inaanca zayi t olma· 
Ocneral Frnnko ile yanında bulıı- mı tır. Evlere de az hasar olmu • 

nanlıırın bu gece Mndrlde dönmesi tur. Korlu a<laaının bir mıntnka. 
b klenmektedlr. na d bombalar atılını tır. F11-

Resmi mahfillP.r bu nnn kadar, d:at ne hnaar n~ de zayiat vardır. 

İtalyanın 
Ricası: 

Bordighcrn \'ll l\tontpclller görU.şme-
1 rl hakkında muUnk bir sUkQt mu
hafaza ctmektedır. Gazeteler de Ge
neral Frankonun scynhatl hakkında 
kısa ve objektif t lgraflar n<'.şrcylc
mcktc, fokat en ufnk bir mUtalfla I· 
ıo.vc etmemektedir. 

Bir bpanyol gazetesinin Bertin 
muhabh ı, yakında Franko - Mu so· 
Unl görUtmesl hakkında bir re mi 
Alman toblığl nefredllmcalnln mUm
kUn oldutunu blldlrmektodlr. 

Londra, l4 (A.A.) - Gazetelerin 
bir tohmlnlne aröre, Franko • Mus
aollnl mlllAkabndan maklllt fuduı- : 
Llbyadald ttaıran ordusunun ıeri ka 
lan kmnı da Libyayı ter)(c mecbur 
kaldığı takdirde bunu kurtarmak i
çin ı-•nınltonun ve onun vuılasllc 

ırrannnın )1U'Cfımmı temin ct.mek .•. 

DRAÇA DOCRU ... 
Loodr • l 4 (A.A.) - Lon· 

dr nın 1 hiyetli mahfillerinde 
bugün bildirildiğine göre Yunnn· 
lılar Tcpedelenın ~arbınd:ı küçük 
hır ilerleme Jmydetmi ler<lir. Yu
nnnlılnr §nrk istikametinde Tepe
delc:n • Draç yoiuna doğru il~rle. 
mcktedirlcr ve 400 esir almı~lar
dır. 

* Yunaniatana Seyyar Bir Hastane 
Göndcrlliyor 

Londrn, 11 (A.A.) - Altı arQ.• 
badan mürekkep bir ll\ll'lliz hasta. 
hancel, yalundıı Yunanlstana gide· 
cek v Sıhhly Neı relinln emr:i aı
tınd ! llyetc ;egecektır. 

Bu •tabalar, Amerlkıın mtuetınln 
hedlye&ldlr, Müstahdemleri de lngl· 
llı kadınlan ile Norma Kalvokorcal 
adlı bir Yunnnh bııynndıın mUrck· 

Bazı gazeteler. bu vesıle ile Prnn
konun uzağı gllren basiretli slyıuıeu 
ııe Mu olınlnln uzntı görmez siya
setini karşılaştırmakta ve Jspanya 

tstlkltı.llnl muha!ıı.za ederken 1 taıy11• -============:::::::ıı 
nın bunu Almanyanın kartıSJnda kay 

kcptlr. 

belUğlnl yazmaküıdırlar. 
Bu gazeteler diyor ki : 
cbpıı.nyanın siynaetint d ğlşllrece. 

tını ııannıak için sebep yoktur, ls. 
pnnya geçen sonbaharda Alman kı· 
talnı mıı. kendi topr klnrından geç. 
nlcslne rnll8aade etmemiştir. HaJbu. 
ki Mu olinl. Almanların ltalyada 
U!!lere tetınat etmclorıne \' Alman 
kumnndanıarının harbi kcndı hesap. 
lıırına idare ctmolerlne meyden bı· 
rnkmrştır. 

Bcrn, 14 (AA.) - Ha\'as: İs\•lç· 

r gazetelerine göre, Roma ılyaaı 
mohfıllcrl, Frnnko ile ?ılussollnlnln 
Atrikn kıtnsınn nlt me eleler hakkın 
da görUştllklerlnl tahmin f!dfyorlnr. 
Mussotıııl, bu kılanın yarınki teşkı. 
lltıanmosı tıakkınd ı Franl(O ile ı, 
beraberliği aramıştır. Bu gurllşın • 
yl. J1panyn 11 mlhv~r rasındakı 
dostluğu kızı\ltırmak maksadllc dl
Jer :ı;rörtlfm 1 r takip edccckmı,, 

B rllnln kan atınco Muııaolinl n 
Franko arnıında iki memlekeU 111. 
kııd r eden bUtlln m !el r hakkın. 
da !iklr b rlı 1 \'ardır. 

pazartesi muz kere olun caktı. 
Ja;pon) nın h rc,keti do ;yı~ile 
muıakcrc bugün b si mı tır. J • 
pon:)lanm t kındığı tehdıtli tavır, 
A~1ıcr aya hıı vcrım · ır.11 

Amerik Harbe 
·Sürüklenebilir 

Moskovad n c len ihaberlcre 
göre J ponlar Sovy tlcrle ınumı
ec'hetlerinl dtiz.eltme e uğr ıyor
lar, Jnpony , cenuba do~ru h • 
reketc çeçmeden evvel tdtltkcdc 
bulunan y nlarını emnlıyetc al. 
mnk istiyor. 

Bir ç.ok mü~ahitlerin mütaleıı· 
sına göre ~ o.pon1nrın Singapura 
yapacak .. rı taarruz Amerikayı 
ohoıbc sürükleyebilir. Çünkü A
merii< nın, ıknuçuk v k )ay ted • 
rlk c:dt'bilmcci, Holıında Hindis· 
tnnında ve M lezynd statükonun 
muhnfauısın :\>aalıdır. 

Avuıtralyada Harp 
Kabin ıi Toplandı 

Sydney, 14 (AA.) - Avus· 
traly harp k bincai, bugün Ge· 
nelkurmay reiııile müd fna &crvis.. 
lcri ı:dlerinin i irakile t.op)anmı~. 
tır. Ocnizıı ırı yerlerden alınan 
rnporlar okunmul) '\'e m11!Clmatn 
gurc vazly<:tln dahıı ziyade vch • 
rnet keıt!bc~medi~ı oöy1enmi5tir, 
Tıoplnntıdan onra Bag.vekil vekili 
denıl§tir ki: 

«Avu$trıılyohlaı, ııeçen horptc 
yaptık1 rı ı;ibl her buhr mı. oüku· 
netle ve zlıulc kuaı koyııcakl r· 
dır.» 

Ncıredılen bir beyannamede 
ıu li ın kullıınıhyıor: «Haııbin 90k 
v him yeni bir şafhıı)'<l ı:irdi~ini 
millete bildirmeai vnzife aayıyo· 
ruz, latikb lin neler hazırladı~ı il· 
çıkça bilinemez. Avuııtrolyanın 
crnniy.etini kont.nak ve hazırlık. 
larımızı tamaml mak için ç.ok bü. 
yük ııayret aarfetmc~e meeibu
ruz.> 
Çin lnailtereye Y •rdım Edecek 

Ahm t Emin YALMAN 

dUtcceltt öylcnlyor. 
Uç haftadır Alnı nya, J rıonlıu ın 

Amerika \'c İnglllcr y kartı h r • 
kete çmelerl için ısrarl&rd bulu· 
nı.ıyoı'du. Jnpoııya nihayet bun r • 
zı olmu9tur. 

Böyle bir fhtlınııl k ~ı&ınd Çiıı 
hareketsiz kıılmıyncaktr. l' 1nıtl• 
terenin emrine aıık rlcr vermek ' 
y bir muk bil tnıı.rruza &conıck u· 
ı ctılc Slngapur ve 1olezyanııı mU· 
dafa ınndıı lnglltcrcyc yardım ede· 
çek lir. 

Japon Hav v O ni:ı; Kuvvetleri 
ŞımJhay, 14 (A.A.) ~ Hıı~na D· 

dııııının, c nub dotru yapıl cak h.:ı· 
rcketler ıçln bir Us olarıık kullıınıla• 
cağı öyteıılyor. Adıınrn cenubund . 
bcf !ırkn plyad askeri, 300 bombnr. 
dımnn tayyare ı ve bir tllo toplanmıf 
bulunuyor. Flloyn hlr tayy re gemi ı 

dahildir. Nakliye ı;emllerl her rtı 
Japonyadan yeni J uwetıer gcUrlyor 

Hlndlxlnf ile Siyam nrıısmdşk 
.ııulh J<onteranaınd Japonya hern da 
vacı, hem hl'tklm rolUnU oynuyor. Ja 
ponyn, A&yadakl h kim rnevkllnl• 
tıı.nınmaııını l•lemlttlr. Bunun Uıul· 
ne konterone mllzakerclerlnl tatı 

etmı, v Uç gUnd nberl tOplanma 
mı tır. 

Japonlar, muz kerelerin iki haf· 
taya k dıı.r blteceJinl ııöylUyorlır. 

lnrtJteredeki İnhb.lv 
I.ondr11, 1' (.A A.) - Ttmeı aao· 

t ı diyor kı: cJaponya, bafka hayat 
ıahalannd mUoalleleye glrl•mlf 
memlelıetı rden ara.r:I koparmak için 
mllnasip zam n olduğunu sanıyor. 

e •ka momloketJrr de ayni llkıı lerc 
dUtmUşl r, fakat istifade temin ede· 
memı,ıcırdlr, 

nrt • ne l~lııde, Japoııyanın llene· 
ilk mıı.srafı bcf mlıllnc çıkmıttır. 
TodnvUlde dört buçuk milyar Yen·· 
llk kl#ıt pııra, hulncnln rlındc YD• 
rım milyarlık altın \'nrclır. 

Cunklng-, 14 (A.A.J - Yeni Uzak 
Şark buhrıını. Çlndo bUyUk al • 
knlar uyıındırmıf ve Cinin kemdi 
harbini bllo 9lmdlllk ikinci p!Anda 
bırnkm~tır, Anı rlkıın 'c Jnglllıı: 
kuvvetlen merke7.t Pasifikte Japon 
ileri mclerlnln önllne ~~cmc.ı:lerae, 
bUtlln d!.l.ı'yw1m J tıkbnll tehlıke~o 

J aporıycının Alnurnyııyn nıısıı yar
dım edebil c~ı bellidir, 1',ık t Al· 
ınanlıuın J11pon)a) n ynrdmıı"a 
bulunacııtıru Las vvur etmek '1lçtUr 



. 
Ilkmelctep Başmuallimleri Dün 
Eminönü Ha kevinde Toplandı 
Gidiş, Temizlik, Musiki ve Jimnastik Notlar ı 

Sınıf Geçmiye Tesir Etmiyecek 
1stanbul ılkmektep başmual- ' Bu meselede, bazı başmual-

lim l e rı dün, Emıinonu Halkevinde lunler söz alarak, talebe vclilerile 
ıki celselik bır toplantı yapmışlar. j sınıf muallimlerinden başka, fak~t 
hararetl ı münakaşalarda bulun· çocuklara yardtm himaye cemı
duktan sonra muallim, talebe ve yellerinin de temas ederek van
çocuk ve!ı1erinı alükadar eden datı aruırmasını ve .bu suretle 
bazı kararlar a lmışlardır. Bu ka· 1 mC!kteplere ders vasıtaları da alın
rar temennı mahıyetınd c Maarif masmın tcmın edilmesım ılerı sl.İr
Şürasına bildirilecektır. Birincı I müşlerdir. 
celsede alınan ıkararlar şunlardır: Diğer taraftan, talimatnameye 

1 - Sınıf tcrfiine tesıri ol 'l'la· göre öğleye kadar ıtedrısat yapı
yan notların ve mesela : Gidiş, lan çarşamba günleri öğleden 
temi; lıK, musıkı, jlınnastik notla · eonra talebelerin daha esıu;lı şe
rının vasati sı · a lınmayacaktır. kilde meşgul ediımesı konuşul-

2 - Karne muhtevLyat def- muştur. 
Bu meseleler üzerinde konuştcrleri sını f öğretmenleri tarafın-

dan yazı ile doldurulacaktır. malara devam edilerek sonra ka-

ö rar alınacaktır. 3 - ğretmenlerın talebe hak 
kında notlar defterler.ne yaı:- Vali Muavini ve Maarif Müdürü· 
dudarı mu 0 ahedeler hakiın hn· nün Dünkü T eftitleri 
linde değ ı: de, çocuğun iyi ve fe- Dün İstanbul Vali muavini Ah-
mı hnreketlerı ve işl eri tarihle ve met Kınık Maarif müdürü T evfi'k 
vakal~ra raptcdılerek tesbit cdi- Kut ile birlikte Şılc ve Beykoz 
lecektır. Bundan maksat, talebe t k iderek Hkmoktep-

. . kık d k I .. mın a asına g 
vf·az~yletı~ı tet. - ek ecel."ı_o .a? ~~- r lerı teftiş etmişlerdir. 
cltı!'I erın ve çocu ve ıı.ı:rının og- 'ı B d d.. ık l rd 

d d h hh 1. ı · un an eoma ıger aza a a. 
retnıen en a a sı at ı ma umat k" k l ft" _.ı·ı kt" 
alai:ıi!mcsmi temind ır. ı ı me ·tep er te ı.ş cuı ece ır. 

iki celsede öğretmenlcrinı tale· Maarif müdürü şehirdeki ilk-
be velilerıle temasları gerü~ülmüş. mekteplerin .teftişine marUan son. 
tür. ra başlayacaktır. 

&sledlye Umumi Meclisi Din TGplandı 

Halkla Temas Edenler 
Zamanlarda Muayene 

Muayyen 1 

Edilecek 

Hasekiye 15 Yatak have Olunuyor 
Belediye Umumi Meclisi, dUn Reis belediyeye kaydetUmıeleri mecburi 

Vekili Faruk Derelinin başkanlığı al- görWmektedir. 

Bir Araba Çaya 
Yuvarlandı 

iki Kişi lloguldu 
İzmir (Hususi) - Kınık nahi

yesı arabacılarından Mustafa, a
ra:basında beş mÜ!iteri ıbulun.duğu 
halde, Bergama yolundaki Faka 
boğazı köprüsünden geçerken 
hayvanları iırkmüş ve araba için
dekiierle beraber devrilip suya 
düşmüştür. Yokularclan ikisi bo
ğuımuş, yüzme ıbilen diğerlerile 
hayvanlar kurtulmuştur. 

-(>o-

Edirne Müzesi Zenginleıtirilecek 
Edirne (Vatan) - Bir hafta 

evvel Ankaraya gıU:nış olan E~ir
ne Müı:elerı müdürü Necmi )ye 
Ankaradan şehrunıze dönmüştür. 
Haber aldığımıza göre Necmi iye 
Ankarada Maarıf Vekaleti Müze
ler Umum Müdürlüğü ile temas 
ederek l:.dirnc 'lllÜzelerindeki .kıy. 
metli taş eserlere yapılacak kaide
ler etrafında görüşmüştür. 

Askerlik İşleri 
f~ınlniiııli Yerli As. Şuhcllln<len : 

940 ve daha evvelki ders yılların
da askerliğine karar verilmiş ve bu 
güne kadar sevkedilmemlş olan kısa 
hizmetli ve askcrt tam ehliyetnamcli 
erler 1 mart 941 tarihinde Yedek 
Subay okuluna sevkcdileceklerdlr. 

19.2.941 çarşamba gününe kadar 
vaziyetlerini tcsblt ettirilmek üzere 
mezun olduklan mektepleri göste
rir vesika ıle şubeye mUraeaatları, 

gelmiyenler hakkında kanuni takibat 
yapılacağı ilAn olunur. 

1 1 
H ŞUBAT 19.fl 

K:ıpanı: 

Sterlin 5.24 
Dolar 132.20 

tında şubat de\Tesi dördUncU top- Bu gibl iş sahiplerinden şoför, İsvic;ırt> li'raç 
lantısını yaptı. vatman, arabacı ve hamallarla. mo- Drahmi 

2~• 6S 1i 
0.9975 

Ruznamede 11 madde bulunuyor- törlU ve motörsUz kUçUk nakil vası- Leva 1.6225 
"J2.9375 du. Teklifler ve mazbatalar okun- talannda çalışan kaptan, çarkçı ve Peçeta 

d Dinar 3.175 u. tayfalar işe başlamadan ve bil~hare 
Haseki h:ıstahancsine yeniden ita- bir sene, sütnine ve mürebbiyeler i- Yen 

İsveç Kronu 
31.1375 
31.005 ve edılecek 15 yatak hakkında.ki tek- şe başlamadan ve bil&.hare altı ayda 

lif ait olduğu encUmene havai~ edil- bır kendilerini göz, dahiliye, asabiye, 
dl. kulak, boğaz, bunın hastalıkları mil- 'l'ahvilflt UzHine muamele ol· 

Zabıtai belediye talımatnamesindtı- tehassıs OOktorlanna muayene ettl- mamı~tır 

ki tadil edilecek maddeler de okuna- rerek rapor alacaklardrr. Bu mua- ---- - --------
rak kabul olundu. yeneler belediyece meccanen yaptın- ••••••••••••• • 
Mürebbıye, sütnine, hizmetçi, aş- labilcccktir. bOD8 lJ CI' ti 

çı, çamaşırcı, uşak. hamal, şoför, - Gtda maddeleri yapan, sate.n veya. Türkiye dah.ilinC:e: 
arabacı, berber, kayıkçı, rnevaddı gı- verenler ve umuma mahsus yııtıııı-

daiye satıcısı, süthanelerdc hizmet cak ve yıkanılacak ve temizlctilebl- Senelik 6 aylık a a;yhk Aylık 
edenlerle sut satanlar ve emsali gi- Jecek yerlerle eğlence yerlerinde ça-
bı halkla temas cdehlerin zabıtai be- kşan çamaşırcılar, hizmetçiler, bi- 1400 750 400 150 Kr. 
lediye talımatnamesi mucibince sıhhl letçi ve kapıcı gibi halkla temas e- Hariç memleketler: 
muayenelerini yaptırıp rapor ve işin den~ de üç ayda bir muayeneye tA-
1cap ettirdiği ehliyet vesikası alarak bi tutulmaktadırl ar. 

Zabıta Haberleri: 

·Bir Cinayet mi? 
Zincirlikuyuda Havuzdan Çıka
rdan Cesed Morga Kaldırıldı 
Dün sabah Zincirlikuyuda bir 

evin 4>ahçcsindeki havuzdfl bir 
.:cset bulumnustur. 

Mecidiyeköyünün ilerisind e 
Gültepe ismindeki kır gazinosu
nun garsonu Sadık dün sabah sa
at 1 o raddelerinde cazinonun 
biraz ıilcıris~nde bulunan avukat 
Savanın bahçesinde havuz kena
rında bir şapka görmüş, vaziyet
ten şüphelenerek Zincirlikuyu 
jandarma karakoluna ciderek ha. 
ber vermiştir. Bu ihbar üzerine 
jandarmalar Savanın bahçesinde 
arama yaparlarken havuzun için
de biT ceset görerC'k mey,dana çı· 
karmışlardır. 

Hadiseden haberdar edilen 
Sarıyer Jandarma Komutanı yüz· 
bası Bürhanettin Anivar ve Mii<l
deiumumi muavini hfıdise yerine 
giderek tahkikata el koymuşlar
dır. 

Yapılan itk tahkıkat neticesinde 
cesedin Bey.oğlunda Küçükbay
ram sokağında 31 numarada kah. 
vecilik eden KuzLm iaminde biri
ne ait olduğu tesbtt edilmiştir. 

Ka'hveci Kazun evvelki gece 
kahvesinı kapadıktan sonra Ni
yazi, Haydar, Şemsi. ve Be~i a
dında dört ar'>kadasile beraber sa. 
baha kadar İçmiştir. Sabaha kar
şı beş kafadar bir otomobille Me
cidiyeköyü ilerisınde ıbulunan 
Gültepe ismindeki kır gazinosuna 
giderek yr.nidcn içuneğe baflam~
lardır. 

de gazinodan çJktrktan sonra o· 
raiard a dolaşırken havuza düşe
rek ıbogulduğu zannedilmektedir. 
Ceaedi muayene eden Adliye dok 
tıo runun göstcr.diği lüzum üzerine 
Kazımm ceeedi Morga ıkaldml
mış.tır. Tıabkikata d evam edil
lmelctedir. 

Adliyede: 

Hayırlı Talebe 

Arkada şlarının 
Kitaplarını 

Çal_rak Satuış 
Kumkapıdakl Yüce ÇlkU mektebin 

de çoktanbeıi talebenin kitapları ça
lınıyor, mektep klaresl bu hususta 
çok titiz davrandığı halde bu hır

sızlığın bir türlü onUııe geçilemiyor
du. Geçenlerde onuncu smıf talebe
sinden Muzaffer Ülker, Mustafa \'e 
Zafer Şan·ın dıı. kitapları a.şırılmıştır. 
Bunlar Babılili caddesindeki bUtün 
kitapçılara müracaat etmişler ve 
kullanılmış kitap aramışlar, nihayet 
Cağaloğlu yoku4unda sergici Meh
metıe, Ycnl Postahane caddesinde 
Hüseylnde kendilerinden çalnuı.n beş 
kitabı bulmuşlar ve derhal mektep 
idaresine ve polise müracaat etmiş
lerdir. Polis tahkikat yaparken yine 
talebeden ElAZiğlı Mehmet ÖZdlci 
ya.kaJa.nuş ve rnüddeıumumiliğe ver

Fazlaca içmiş ve sarhoş olan mlştir. 

Senelik 6 aylık Saylık Aylık 

2700 1410 800 Kr. yoktur 

YATA.11 luıteıl 
ILA.."\' I !YATLABI Kur 

S..,ldt maktu olarak 
ı l.Dcl Sayfa Saau..ı 
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Ortak Arıyor 
Sınat kimya.gerlikte mUtehas· 

sıs, sabun ve ıtriyat lmalltın

da otuz sene teerUbcll işler 

yapmış bir ecnebt kimyager 
sermaye sahibi bir ortakla iş 

yapmak istiyor. İstlyenlcre bu 
hususta ders de verebilir. Ga-

latada Ankara otelinde 

\tb: A e Stanislaw ---~-

Tuvaletinizi yaparken 

Pudra altına daima 

KREM 
PERTEV 

sürünüz. Pudrayı sımsıkı tutar 
ve akmnsına mA.ni olur. Yağlı 

VATA N 

Aziz yurt top...Jdarmuzm mah•ulabru memleket ya ..... lanna "\ 1 
en mükemmel bir tarzda gıda kaynağına çevıren 

ÇAPAMARKA 
ve onunla beslenen bir yavru. •• 

B ENiM 
MAMAM 

Yavrularınızı mutlak ÇAPAMARKA müstahzaratile bes
leyiniz. En mü~külpeşentleri dahi yegane tatmin eden ve bu 
uğura bayabn1 vakfeden bir TORK eseridir, Ancak bilgi ile 
yeti§tirilen varlığın verim kudreti niabette daima yilkaek netice 
verir. İfte bu sebepledir ki doktonmuzun her bünyeye göre 

öıçülü vesayasmı almayı ihmal ebneyiniz. 

ISRARLA: 

ÇAPAl\1ARKA 
MÜST AHZARATINI lSTEYlNIZ 

HER YERDE VARDIR. 

Yedi kule 
iplik Fabrikas1 T. A. Şirketi 

Fabrika Te&lim İplik Satıı Fiyatları : 
V eter No. 1 2 Paketi S 77.5 Kuruş 

> > 20 > 682,S > 
> > 24 > 732,S > 

Tire > 20/2 > 7S2.S > 

Deniz L5vaz:m Satmıl rr:a K 1mi :;y ) ;1:ı . l ~\n: 1rı 

.. , 

Tahmin bedeli 
Lira K.r. 

İlk teminatı 

Lira K r. 

~.000 Kilo snt 
10.000 Kilo yoğurt 

3200 00 
2125 00 

5325 00 

31>9 35 

1 - Yukarda yazılı sUt ve yo~mdun 17 şubat 941 pt.Zartesl günl\ 
saa.t 14 te kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - İşbu sut ve yoğurdun tahmın edilen bedelleri hizalarında gös· 
terilmll} olup ilk temlnaUan 899 lira S8 kuruJlur. 

3 - Şartnamesini görmek ve almnk lstiyenlerin her gun ve eksilt· 
meye iştirak edeceklerin de tanzim edecekleri kapalı zarflnrmı belli gün 

ve saatten bir saat evveline kadar Kasımpaşada bulunan komlsyon 
ba.şkanlığ'ına makbuz mukabilinde vermeler!. (683) 

• 1 - Tahmin edilen bedeli c26.224> lira olan c 16.000,, kilo sa.deynğın 20 
ışubat 941 perşembe gUnU saat 14 te pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - nk teminatı c1966> lira c80• kuruş olup şartnamesi her giln ve 
mesai saatleri dahilinde cl32• kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2190 sayılı lmnuııun istediği \'esnilde birlikte Kasımpn
şada bulunan koml3;oı.a belll gün ve saatte mUr;:ıcaatlan, c1000> 

T. İş Bankası 
1941 Küçük 

Tasarnü Hesapları 

--=-

1541 IKf~YELERI 

ı adet 2000 Lirahk = 200t.- J. • ·~ 
3 » 1000 > = 3000.- > 
2 > 750 » = 1500.- • 

" > 500 » = 2000.- • 
8 » 250 > 

85 » 100 » 
=2000.- ,, 

=3500.- » 
80 > 50 » = 4000.- • 

:;oo > 20 > = 0000.- • 

k ahveci Kazım bir aralık arka- Sultanahmet sulh ikinci ceza mah 
d a !arına şimdi geJ lrim di.yerek kemesi dUn bu iddiayı tetkik etti. 
gazinodan çıkmıştır. Aradan bir Mehmet Özdiç. her şeyi lnkAr edi
aaatten fazla geçtiği halde Kazı- yordu. Kitapçı Hüseyin, kitapları 
mın dönmeclt&ini €Ören arkadaş- kendisinden satın alırken Mehmcdin 
lan, Kazun bızi sattı , alacağı ol- hüviyet cOT.danına bakmış ve adre
su.n diyerek gaz:nodan çıkmışlar sini kitabın Ust Une kendi elile yaz
ve otomobile atlayarak şehre 1 dırmıştır. Suçlu bu yazıyı inkar e
dönmü ı~rdir. diyordu. 'Muhakeme, ehil vukufa tet-

Kahveci Kazımın kendini b il· ı kikat yaptırmak için da.vayı talik 
miı)ecek derecede s.:ırh~ bir h al-- etti. 

ve yağSız olan tüp ve vazolan lkramige 
vardır. 

Planı 

KeıJl.deler : 4 Şubat, 2 Mayı.ıı, 1 Ağ".ıs· 

tos, 3 ,..ıdııcite.şruı ta.rll'O:.;.ıindo y.ı-

.,...ıır. "--------,. " 

-----15 - 2 - ~4J 

lstanbul Komutan i · gı Satmalm1 ı<omisyonu .1~1 
ueıııe 

Piyade atış okulu atış yolları telefon irtıbatıarı ve atış ışare eıcut· 
malzemesi 18.2.941 günü saat 11 de açık eksiltme ile ihale edile<: ~ 
Keşif bedeli 5493 lira 40 kuruş olup ilk teminatı 412 liradır. şartnııJ!ldli' 
her glin komisyondan görillebilir. 1steklilcrin bclll gün ve satte FUl 
lıda komutanlık satın alma komisyonuna gelmeleri. (715) 

* .,5 ıor Asker! ihtiyaç için 18/ 2/ 941 gUnU saat 14 de pazarlıkla ~ bl 
sadeyağı satın alınacaktır. Şartnamesi her gün komisyonda görU~, 
lir. İsteklilerin belli giin ve saatte Fındıl<lıda Komutanlık satın eıııl
kom!syonnna gelmeleri. Muhammen bedell 40500 lira olup katı t 
natı 6075 liradır. d021> 

Askeri ihtiyaç için aşağıda cı! ve mlktarlan yazılı iki kaleJXl 1'!' 
maddeleri 19.2.941 günü hizalarında yazılı saatlerde pazarlıkla satın erlD 
lınaeaktır. Şartnameleri her giln komisyonda görWebllir. 1stek1D un' 
belli giln ve saatlerde Fındıklıda komutanlık satın alma komısyoıı 
gelmeleri. (1020) 
Olu.si Mlktan l\luluunm<>.n Be. Knt'i Te. 

Kilo 

Kuru UzUm 20.000 
Pirinç 30.000 

IJra Krş. Lira Kr. 

6800.00 
12000.00 

1020.00 
1800.00 

10 
u 

* t~ Müteahhidi nam ve hesabına 30 ton sabun 22/ 2/ 941 günü 633 rO" 
de pazarlıkla satın alınacaktır. Şartnamesi her gün komisyonda g!iljlf 
leblllr. İsteklilerin belli gün ve saatte teklif edecekleri fiyata 1 tJll 
yüzde on beş teminat akçeleri lle birlikte Fındıklıda Komutanlık aa 
alma komisyonuna gelmeleri. cl076> 

----------~--~~~~~~~~~~~~~~-"' 

Yalnız 7 Gün Zarfında 

Eu Şay ı Hayret 
D E ~ İ Ş İ K L l • 1 

b 

inanılmayacak 

şey diyorsunuz! 

BiZZAT TECRÜBE 

Bayan D. B~MA!.LE: ... lı' 
hafta zarfında tecrübe cttiil" 
yeni güzellik tarzı tedavinin 
tesirinden haYTette kaldL 

Ancak bir !hafta zarfında. 1>in- cildi ihya eden bu kıymetli -~ 
)er~ :kadınlar, ıbütün OUfWJukluk. ~imdi. pem:be renkteki To..-; 
!ardan kurtuldular ve bir 9ok se- kreminin terkibinde mevcutfll""' 
ne gençleştiler. Alimler, yaş il er- Her a~ yatmazdan e .. 
lcdiıkçe buruşuklukların meydana bu kremi kullanınız. S.iz ~~ 
geldiğini keşfetmişlerdir. Çünkü, cildinizi besleyip gcnçkşl1··_.i 
ihtiyaııladıkça cilt bir çıok dctymet. j ve buru 1'kluklannw gidcft/ 
li unsurlarını kayıbeder. Bu un- tir. Ancak bir haf.ta zarfınd~ 
surları iade ediniz: cilt yeniden ne~.irce gc:nç göriİJlecek~ 
taı:.eleşir ve can)anır. Gündüzler için yağsız ~ 

işte Viyana Üniversitesi profe· renkteki T okalon kTemini 1' ;J 
şÖrÜ Doktor STEJSKAL'ın şaya- nınız. Siyah benleri eritir ve /.. 
ru b ayYet keşfi de budur. Genç mesameleri şıklaştmr. Bir ka~ ~ 
hayvaniarın ıhiiceyreleri.nden is- zarfında en sert ve ~n esmer 
tih:saL ve cBİOCEL> tabir edilen cildi yumu~tıp bcyazlatıA 

Ta..rld e CamburlyeU 

Ziraa Banka ı 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 TUrk llraBL 

Şube ve ajans adedi: 265. 
.Zirai ve ticart her nevi banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesap!~ 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ne "'JI 
dakl plA.na göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 adet 1,006 liralık 4,009 lira ~I 100 adet 50 liralık ö,008 lir' 
4 » 600 » %,000 '.'O 1 » 
4 » 250 » 1,000 J) 1 120 » 40 » 4,800 

4 0 » uıe » ı.ooo » 1 ı 60 » :?o ,, 3,2 oo » 

DlK.KAT: Hesaplarındaki paralar olr sene içinde 50 liradan ::. 
ğı d1l9miyen1ere ikramiye çıktığı takdirde ~ 20 fazlaslle veriıeee 

&m'alar &enede 4 defa, l eyl U.l, 1 blrfnclkAnun, ı mart .,.e 
1 haziran ıarlhlcrindc çekilecektir. 

~-----------------------c;/ 
ŞEHiR TIY A. TROSU TEMSiLLERi 

TEPE.BAŞINDA İSTİKLAL CADDES.1NPJG 

DBAM &I:SM il KO ME D i ıu s l'fl ~ 
Akşam 20,30 da Bugün saat H te Çocul' 0 

EMİLİAGALO'l'Tt Akşam 20,30 da_ at 
Son Hafta K1.iWU:\ ODAJP' 

Her giln ~ede çocuk . .: n eri için bilet ve r. of'I 
Beyazıt, LAieli, Aksaray, Şehremini ve Topkapıya otobUs ten::/ 

6alı.lbi ve Neşriyat MUdllrO: AHl\IET E:UL'i ~d.LlJ.~i 
Ba.sıldığl :ı'er: VATAN MATBAASI 
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