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'Öç aenedenberı mtıntaz.aınan çıkmak
ta olao V<! ber' ta alAJtumı celbeden 

M. I'\ııglb ve Orhlln 8aHh. Nur'un 

tı.tib Mtildıln RADYO A ... ı tlea"' 
3 iJnd gı1ı ç.ktı 

FtyW: • k-r 

GONLO.K SlVASi HALK GAZETESi Her yerde 5 Kuruş 
KM>Mrt XlW>eVi ve her lnlapeoda 

INltmıır 

Yunanistana 
karşı İtalyan 

suikasti 
5 -, 

l"lnm,.ııho "' T1*ur ve eiddi 
4ı&vtrtarı, motauetlrri, 1ta1-
1aııları lR uahk Nırtıraı. 
gibi Köriindb. Dawd Hoca 

~ c;ılr ılwı J'll.V
~ ınahiyeö diinşsmn 
her taıı.ruıda =bı*ll§. bwı
"hta kinıııe ehfıı1111... "81'

~ 
___ _J 

l'noo-. n- . ~' - ,__ lfieyin-.-ua YALÇIN 

an ~--bir Yıu.an krn
vazörunu torpiU..mek. 
Yunan a-·;...: ·· · · 

deıı uıı:ınak ··-- U7.erm-
bornbardım' Yunan ı:emiletıııi 
ile y . an etmek, matbuat 

. . ~.anı tehdid eylemek 
gibi her tür!u tazyik Va&taları
na müracaat ederken Yunan;,;. 
tanda en zararsız . 
ve lı&n>lrfU:a bile .~ta ve 

mllBaade et · 
Y~rlar. bllt!Jarı lıiı· tahrik ı:nı-

3 

-
1lide hazır 

Ciörüşme Çankaya 
1 künde _c_r_e_y_a n 

köş.

etti 
AnlıBra, 16 C-,.) - R<Wi- ı 

cnmlmr İı!mel. hıöniı bagtiu ...,.. 
at 16 da c,ankayadaki kÖijk)& 
nnoo Ingiltere büyillı eılı.ıiııi ile 1 
misal ift'ı..n Ankarada bollun

mııl<ta olaoı bbyük Birltanya or-1 
la sark kuvvetleriııdfm Korge.-

.....ı Mııınlmll Comwall Ht· ha-
Vll Viı, Mareşali Elınhurı;t ve 
Amiral Kelley'i kabul buyur
muşlardır. 

Mölalıııtta haridye \:ekili 
Şıikni fıla,raçoğln ela haıar ı,... 

lunm~. 

hiyetinde bularak ma
karıtı hücuınlarım Yunanıııara 
dı. Meselfi. . artbnyoı-lar- ·~ t&)')'• ' h 1n JI' - S lıt · • M M ı t bornl!o> - f11:D>N1wı 
le . • Yenı bahriye za.bit-1 tiıın .... lııijJWB ~n ı;a; "JI - .... ·--... - • 

Yüksek iktısad ve 
ticaret mektebinin 
58 i 11 c i yıldönümü ıı alelfııruJ yenım ettikleri r.a.- ______________ __::__...:..;;__;;_ _________ _ 

illan lııeııdiıenne y bahri B 1 . d . · ı ------ Aiınantar ingilizle-
yeı;, ~ıne layık ~ ~ u garıstan a SiYi Amerilcan 

longresinde 
hararetli 

mü.zak.ere.ler 

~-·ı\ rin deniz kudretini 
ES:~:;;:;: ~arıı: Alman kıtaatı 
na .__ye goııtet'iyorla.rdı. Yu-

n A.J"UVıuilrij Hclliııin t.......ı 
leıııneı; . ,,,__ . ~ ... ~ 
İanesj ı ._,rıne halkın tayyaıe 
taı V~ğe başlarnası dıı 1-
ın:an1ara göre kendileri al y-

de bir tahrik idi. ltaıyanla
l'lıı bu l.likayetJerine karşı Ar
llaVUdJıtktıı <;ıkardıklan gazete:n Yunanıstan aleyhinde, ne 
ı.._dar lliddetli t<.>cavtlzlerde bu
;;"1duğu ha.tJrlatııınca bunıı 
llıahalll bit meııeıe,, ~ tılTI<if 
~ biç iizerlerine ahı:ıak """""''YO!iaru ·~ 
ııist n - ı. Halbuki Yun&-
ler ltal aleyhuıdeki bu hakaret
biiyük Yan !\"atttelcrine büyük 
edil . llllınşeucrle aynen nakl
cıoı:ı· But.ün meeele döniıp 

. . P Yunan huı..·.-~L. İn-
giliz üoetı • ~""leUilJll 
türlü ter:.:.!tu tenıaYfilimü bir 
1taı 

ıne,,..,..., __ 
Yanlar ........, geliyor, 

varmış 

Alman subay ve er
leri Bulgaristanda 
mütehassıs sıfatile 

bulunuyor 

Macarıat n tarikiyle 
Ru anyaya mütema
diyen nakliyat yapılıyor 

. 

Hariciys nazırı . 

HulJ mOhim be .. 
yanatt ul ' do 

·--1 

"Almanya ve İtalyanın 
ıahey aı1laşmasile 

alakası kalı amıştır . ., 

Nevyork 16 (a.a.J - Hancıye 
nazırı Hull B. aoc-veıt tara.

KNııtre> e m hını tl-klifi"rde 

buhınan ı~ .. ·~eıı 
nokta asıl §ikiyetJe.ri bu 
A Uzcrınde topı,. 

Bulgıı:nata:na Alman ıtSkerte

ri geldigi hakkındaki ııaııerımn 
Moskova, Sotya ve Bertin t;ara,. 

fından teltzlp edllmesirıdC'n SO&

ra.. bu husnsta yenı bi malU
mat gelmemi~. 

y a.lnız, Amerikan kaynakia- tından kongreye ~i edılen ın. 1 ------------ ı 

nun pn•J ·nin Amerikan tez- Fransızlar Suriyede b~Yordu ki t~= 
ı:iliz ~a.ksruh . Yunnnhla.ra. 1n
ondan tismı reddettirmeıt 
ııa.nı.ıı 80nra kolay kolay Yu'. 

nna gore, Bult,'llrlllt:Bnrla, mü

tehıuısıa sıfatı ""' Sivil kıyafet 
altında, bir çok Alınan Er 'te -

bayı bııhırvrıaktadır. 

gt.hlannın he.slira. ıığnyan ha rb l l 
gemilerin" ıı.<;ıJ< bulunrtuntl·; yeni tedbir er a ıyor 

y arı ııeııı;.....,rıne almaktı 
ta 

tına.nlıJa.rı.ıı ,,..ı.._ 
VJrla.rı ._..,. ve ciddi • • d k' F 

lan bir .;..._~anenıen, İtaJ;-aıı_ ISVIÇr8 8 1 ranSIZ 

(Soo11 sayfa i tıü 1 ete) 

ma.suıa miit.eallilc ıruı.ddeı<inin Kudus 16 (a.a.) - Bey
nıeclıımı hariciye encünıenı he.-

1 ruttakı Fran8ız ışgal kıı.rargıilu 
zıınuıda müdafaa. ederlı:t LI ya.p-1 koro.ı..«erUğı Sunye ve Lübnan 
tığı beyana.ta nazan dikkati cel idare teşk.ilatlnı yemden taıı
betnııiıtır. Mımıaı~h demkıtir zım etmek üı.<re lıa.zırlıklar yap 
ki.: 

ıiindü Da !la.lı•t1nnıı gibi gö- A.lman,yıı. ne İtalyanın LQ!ıey 
tiyı., . VUd Jfoca ~ kıtal F aıısaya llDlaşı:nasile artık her hangi ınah.i çıkarua.n ya_-.,_,__ arı f bir aJU •411 k:a.lma.muftı.r. Nor-

Yl!ti dıiııyan.ın .. ~--111 d veç ve Dııniırulrka.nı istilfısile 
da anlaşıbmş ._. tılzafln- Ö n Ü y Q f muahedelere tecavüz >dLm~ 
hellUni ' bunlııra, k!ınse e- tir. Onlro için hukulı:u düvel bir 
Yuna~ Vernıemi§ti. ÇiinJrij Bern, 16 (a.a.) - Ahnanya. mana ifade etmeoı;. 
bir ıneeuı· bu Yİbıdeıı Ufak ile Fransa ara.suıda hwrole gelen Aınerilawuu tayyıwe )i'IU'Clıull 
ıni •. 'Yet bile terettüp ede- bir anlaşma. üzerıne lsvıçre hü- ....Uyo.r Yeceği aşiltfu:dı 1 
Pagandası ister ~ pro.. kfınıeti 16 - 20 haziran tarihle- Jıilevyork, 16 (a.a.) - lngıı,. 
ınu hafifıA•- -. ht\cu.. tinde, İsviçlıe topra,lıJanna Si- tett hM&bına ~tft motörlü bom-
-. ·--~{' 'ile h • ğına,o 45 ;..,.: "'--a•o ko'--dn~ --->- •· --•~ bnaJ eden 
ı"'"""burıYet hissebniıJt;i. ' ge ~ ~ •-=- ..,..- -~ b""""""an ... yy ... =i 
ta.ıy8Jllar bu Yİisden hkat nun F'ra.ıısaya IM:leti u;ın ınezıa.. Balrunordaki ıneşlıur ta.brika

ltlbiyete ,,.;._" kl . bir ma.ğ- niyet venniı#lir. Bn kolorduya nı.n sa.lribi Gleıı M&rtln, gazete
leri içuı hi-;·~ gördfik- tnensub 30 bin Fransız askeri cilere beyanatta humn.ıırak, A
Yııyorlat"dJ. Ilonı•'"-~,.._ du- Y8.kında. ~ya döne<.-ektir. merikıı. havıw:dık sanayrini.n fu. 
llefiri Po!itia ~ Yıuwı Fakat &Jrtıi kokwOuya men - ~ ~mn hepsini ifa 
ınağtUbiYoetten "'I sl:leı in bu sub 12 bin Leh a..ılıerl cerey.a ..ı.ceğmi bu ay ı~iııde İngilte-
..ı...--"- dolayı iutiı.-- etmekte olan """····'-·-·!·· __ ... edi"-· :--ıı;.. kalk,.,,9ırııu-· ......, ......--.~ c ~ ....,.... re;ıı.: 800 tayyare teel:im '""""' 
ile tahmin edi · - endişe ceııine kadaı-~ lra.lacaJr. «ım tt btı nnktarın günden gü-
tanh!i ınekttı:u:da~Y 20 eyt(U br. ı.ıe aı1hr'Jacagım söylemiştir. 
rici llne.rı :ea..•-~----~~--~-----~ N~ııe diişünceleıioi ı ·-------

ltaı=: ~di Alman ET MESELESİ ~""."nnağa kal~ ..;..;~ 
rüııuyordu. Ilonı ......,ı .,y 
ııııfarııu ada.ki Yunan 
~ y ArnaVUdluk mee·ıesi 
fuzu =~ İııgiUz nü-

Perakende f igatlar dün 
kat'i olarak teshil edildi 

maktadır. Bu arada bıitiin ...,,.. 
vıslerdeki memur a.dedınin a7.ıJ 
tılınası en ~ gelmektedir. 

-HAR 
VAZiYETi 

• ngillz hava kuvvetle· 
inin gündüz hücumları 

YAZAN; 

K. M. 
He.wlarda: 

lngılız hava kuvveUennın 
takviye edildığine delfilet e
den faa.lıyetler vardır ; 

a) Artık gündüzün de Manş 
istilıi uslen, denizaltJ yuva
ları, Brıtanyayı tehdid eden 
tayyarelerin bir çok meydan
lıı.n aovmektedir. 

bJ Gündüzün yapılan hava 
teşebblısleri zayıf kuvvcUeri 
büyük zayıatla karşılaştır . 
maktadıı. İngiliz malzemesı, 
pılollarının yetişkenlik ve a
tılganlığı. hatta sayı üstünlü· 
ğü. bundan böyle havalarda 

ııebbilııat.ta btııuıııı: için te
ııııa dair 1taıyanın liıumı:ı
.Aln:ıanya.mıı · .asJrerı ~tini 
çıka.rabdecek mahiyette ~ 
ley . Y8.Pılnııunası yolunda, bir 
ta.vsıye Re karşıladığını haber 

Fiyat müraka.be kcını;,,yonu 
dUn ı<;tima ederek f't ll;!ıni kat 'i 
sıulette halletmiştir. ToplantJcla 
koyuncularla kasablar komis
yon mü~AAhe- d i>ol..-;..oı 

''vemleme,, \L'-;tdlerine müra
kfır vüzc,,.,,,ntıin de yt'rı.<lco "'•at edile<:eınm göstermekte
t.eeblt. c-d!imeı<ı k.,-aı ıasurılmı.,. · dır. 

J c l Gec" hareketle~, gelışı 

alınıştı. 

Bu ıııraıda. y una.n sefirine 
ıı ta.rafıa.rdan telkinler ~ 

Rüııeyln Ca!ıJd YALÇIN 
<&ıııııı aoı!/c 5 ~ 1 .-) 

. ·•"""'"""ın e y~9- u-

lllışlerd.ir. İki tara.ı:ın da müta-
lea ve iddialan dınlendikten eon 
ra k~lıluın haldı olduğu an
la.şılmış ve ııenıJ<ende et fiyat,. 
lanna bir llllkta.ı. :illlm yapılarak 

tır. K..m.ıeyoının burulan cv~·el I "Uz<'! bombardımanlardan 
verdığı karara gorc pernl<ende kuıtaı ,,rn z. Adalet pren.~ip-
11&~• bonıadııkı caulı h:ı.vvruı !eri. anuık muhariblerin is
fzyatla.rının ta1n ı.ki nriı;li~ ya- tihdafını emreder. Diğer ta -
pdmalıta idi. Yeni k8l'a.ra. göre raftan. ha~h~. b~yen k~y -

nakla.nn dovülmcsı sayesınde 
~:*~-~ ve .Karııma.nltasım yıpraWabilir. Gece u
-_.~...,.,.. 2.1 ve kıvtrcılrt& (lloııu aayfa f sütun 7 de) 

ca-.. 09)'h. -·· 7 de) 

i ·raf ediyorlar 
Sicilya deniz harbin· ı 
de hasara uğnyan 
İngiliz kruvazörü battı . 

Tatanya hücumunda ' 
40 düşman tayyare-

si tahr b edildı -
l.A•r.ılra, Jl! (.ı..a.) - Alman-

•k tanJnm.t! deniz mı.i.· 

t< a denı2 yüzba.~~ı Wah
Jeyerwrtz "'Mwıchener Newes· 
te Nıtchrıchtcn., gazetesinde 
•;uclıg nınkalesınd" Alınan ha· 

va ktıVV<'tlenıun lngım deniz 
kuvV<'tlcnnE" kar:;; bir ı;<"V yap
maga rı•ukt&Jır olmadığıııı ıti

rıı ı e Alnı nhava kuvv.- Irri
nın ingılız donun~mı ıı:olı. e
debılecEgı bı..kkında nazı propa
gandaE. t..1.!n.fınuan ılerı süıiilen 

r.ı.a.za nyf--v j t t rhetmektedır 

Yüı:btışı Wak·yerhartz maka· 
Jesı bıtınrkeıı dıyor kı 

ııgı11.~J e dl•ruzlere hlt.kım ol
dukça, İngılız adalanrun mağ
lfıb e.dilC'meye<'l,ğ-i fikrine ı~tirak 
edıyorum . 

Sutamptou kruvszönı bat1ı 

Kahıre, 16 (a.a.J - .Amı.r .. ll.ı.k 
daırefWlİn tc•blığı 

(Sonu sayfa 5 ı.u S te) l 

Bu münasebetle dun merasim yapıld 

·k lkt•~<1 v~ Tlt"'lr<'t ı .. kt.-lılıım :,S ind yılrfonlim 

ı ııma.o,ebetiyh· )""pıtuı ııwra.;ıındt> alınan n-siml«>r 

Yüksek ikb•ad w tıcaı ut· talcreleı ha7.ır t ıılunınu. tur. 
mektebınııı tcsısıııın 58 ını ı e- TonlantJ da ~oz alan mı·kt .. b 
ıwı dıevriyesı diin mPktPlJn, ·-a-ı mi.idlirü doktor Nihad ~a~ :ır 
lonlarıııda yapılaıı saırıınıı hır Yiiksek İktı..ad ve tıcaret nH k· 
topl&.ntı ıle kutlanmı"tu. ~k- i tebinın tarihi teşekkülünden .tı· 
ı .ıeımde vali ve belr--lıye ıvı,.., bo.ren bugunc kadar g inliğı 

doktoı Lütfı Kırdar ve mek t e- wra..k.ki hanıelelenni izah et mı~· 
bm bugıın mühım biı mevlti ..._. I tiJ·. 

hıbi olan eskı ıııezunl!ll"ı . md<-] Bu izahata. gôre 1883 ı;eneı;in-
tcb profesi>r ve doçentlerıyle, ı (Somı ısa.yfa 2 sü G da) 

SABAHTAN SABAHA: 

Tobruk önünde Şehirlerin müdafaası 
son hazırlıklar • 

yapıl yor 

Topçu kuvvetleı:i 
T obruğu n1ütemadi

yen dövüyor 

Kahire. 16 - Röyterın 'fob-. 
nık önündeki muhaoır; bıldiri

yor 
Kcşıl kollannın faalıyeUerı 

resmı tebliğler irın enten••;ın 
mrvzular vermektcdiı. Ila:ı.ma
fih bu faa 1iyt:l t 1•nrruıf mu\'af
faki) tkr İ''İll clum bulunma!< 
tadır. Tohruıta ka~ı b;r hücu
ma kalkılmadan evvel bir inti
zar devresi geçirilmesi elzemdir. 
Filhr,kika mi.ıdn.faa mevzilerini 
yoklamak için keşif kollarına j 
vakit bıraknmk icab et.'llekte· 
diı Dığer tarafdan su, yiye
cek ve nıtih1mmat stokları te
mini lazımdır. Tcbruk iyi bır 
müdafaa sistemine malikliı· 

Garb c;üliinde ılerlt.diı. çc Bar 
d.iyanın zaptı ıçin ay•ar lazım 

(Scr.u. a<I.'JJİ4 5 r~tua 2 de) 

Gece hiicllmlarında görünmiyen tayyareye 
k~rşı baraj ateşi nasıl yapılıyor ? 

'layyare ı1Mi roplan: Bir <lali top, A nokıaıımda.lü hedefe ate'> 
cı,tii41 zaman at.eşin"B noldasındıı becit-fi holnıılH! liı.zı.uıdır. 

Şehirlere karşı hücuma gecen ı· 
düçman tayyarelerine, baraj a
te"', bolon b:ı.rajı ve tayyare ıle 
mukabde ediliyor. Fakat buna 
rağmen görüyoruz ki . şehirler 
taarruzdan masun değildir. 

Halla hücum edrn tay) areleı 
içinde diişilr\i.lenler gıttikçe ço
ğalacağına azalmaktadır. 
Bwıun sebebı, tayyarelerin, 

müdafaa vıuııtalamıdan daha 

( Soıµı. say f" 4 sıit .ııı l ıil) 
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SABAHTAN 
SABAHA 

( 
1 

HER GON BiR ROPORTAJ ) 
l. RA.YE - Şehirlerin 

, müdafaası 

Şehir dahilinde ekmeğin fiyatı bir de 
başkadır? .• evsafı niçin ger ger başka 

--37--
Çolak, sln.irtcniyurdu. H-. 

1QC1I ~·ine ıı.'tındaıı kıı.çırıru · t.ı. I 
~. Liaguah midıı:faa :;üre- • ti. ~ haıımı çok kuvvetli, 

(Baş tarafı 1 incide) Bu yazıyı niçin yazıyorwn? 

Bugün bir ekmek meselesi 
!il rıp gii:rei tutmuıı ol-ı a~ ;ı:ama.nı.la da usta bir peh- çok ~uf etmesidir. Tayyare-
ı;aıy4ı, ti J.inllımtn - livan olduğundan oııu müdafaa.- ellik bir buçuk sene içinde sür- var mı? 

n açı yer bulup güı'eli an y.ı. ı:eı;!iği bir güre§!e maı;Itlb atine mı.;ac'Jl bir sür'atle ilerle- Görüyoruz ki, yok. 

raz clabildi. 

e
--' bı·>L · •-'Lll o'-·-·'- Atlık, Jot!ık mMeJA•' ''"ı nıı•. "''" ==•'"' ....un ıwcuu. etmek r.ı.U.;kiildü. yenmek m4J, müJafaa va.sıtaJarını geri- ~ - " 

ll'alur.t, Ll.ngazalıı:ıın tıım - Çolak, hasmmuı hücumla.n de bırakmıııtır. Halbuki geçen .Aslıl, görüyoruz ki o da yok. 
• ,_asiyle n:iiıl: "na gÜ?'i$ yapması kıı.rı;ısm<Je gliç .kendini kollıı- Cih:ın Harbinde tayyarelere Fiyntt:ın ~·:ın:ı bir şilifı.ydi-
:ı.ro~a fı..""Blrt vermcıı:ıi:;ti. yordu. Fak:ıt, btitiin maharetini topla mukabele ediliyor ve bu miz? 

Zavullı ila ne ynpalillirili!.. s:ı.rfediyotdu. top siperleri tayyarelerin önün- Olamaz, çünkü .A.vrupada ve 
lllll"D. lB1kılH pehll rla. '.Mollayı öyle bir tarafından ae Çiruıeddi gibi yükseliyor, iler- Balkrui!arda, - lllinyanın geçir-

-uı. bel._, "-'ı ~1-' anud t , ___ ...__. _._, dıg'fü bu mü'"'A bııhrana r""-
- - "' · .......,., ' nlup .venmek kolay de.,«·,,_,. '''"''"=ıne, ~ı:uir'!ere, baskın ....,. -.. 

Cfo•~ r ....,am y:ıpmıılarma mil.ni oluyordu. - e. egıru en ucuza YLY<m 

ye tartı iı;tııi Eik sık kontı·oJ e- J 

diyor, ekııik elı::ınekleri müsade- J 

re ediyor, bu sebeble o mesele 
daimi tıaı'ette hallolunuyor. 

Derd o değil. .. 
- ?.4 

- Çık...._ ekmeklerin evsa- · 
fı birıbiriae çmuyor... J 

- Haıı!ıılr, esmerlik meselesi 
•• nn ... 

kadar yüksclı: fiyıı.tla satıyor d& 
ondan. mı?.. • 

Hele ııimdi böyle bir şey olma
dığım hep biliyoruz. Ekmek 
narhdan ne bir para aşağı, ne 
bir para yukarı satılıyor. O hal
de? .. 

Hakikat meydanda; fiyatı aı~ 
tınnak auretiyle yapılılcak iht\• 
kar yıq11lamachğı tçin evsafın 

düşürillmesiyle yapılıyor. Bu
nun başka su gııtllrür tarafı 

.,,..._ bi --' ı~~~~~~~;;;;~~~-uı.~~;;;;;;~;:;~(A~rl~"ıaıiii~va.r~)ii" men km -· · · - Evet, lıir fınnda, bakıyor-Güreş ayakb uzımı$ Bir kaç ~y evvel Alman tay- mes'ud bir milletiz. snnuz, amım efendim, francaln. 
haııladı. E" s:::ı.ti gcçC Bu m 1 c c )'a."'f;l:ri lıir hücumda 183 tay- O halele Jti!;in bv yazıyı yazı- gı'bi ekıw!ır . Lısan, yeme.sine l * 
:re:Jc ;r· e tıa.ıb :ılı üç saz ~ .c~ ıtJ uare birden kaybettiler. şım· di yorum? değil, ~ le doyamaz.. \ Bu mevzuda biraz imhat al-

- J Şöyle bir~ semt degı-·ştirip 

• 
_________ " __________ ..,_ ...... _.. ild, üç tayyare kaybediyorlar. Hükfımctimiı<in, gıda madde- ma.k için, has ve iyi kalitede ek-

• caı;ım diye - Neden? Sebebi şunlardır: !eri tizcrinde hUyiik bir titizlik diğer bir flmJa. baktınız mı, hay· mek çıkarmakla tanınmış bir 

yok. 

ağr:ı.şı:•ortlu. M e!Tiıı efElldi -1 .'"' rif 0 ısl"ha . - Davul, n . J Almanl"1" eskisi gibi büyi.lk ve iti.na ile durdıl/;'ll ve bunun ret ve iiziiıııtli. içinde kalırsuın..I fınna girdim. Meraklı bir mliş-
ler, küçük mollalar sa1mım:!ı1< Sesi. ""ı kuvvetlerle [500 """"a lOOO) mi.irnkıı.L'e.Si !Qu teııkilitlar vQ l'nmer .. Bir:ramaııları çıkarılanı teri gibi, fırının baş te2gıihtarı· 
çın e ıvrrJeyar f ~ 2 d •• İ ,..1 k tayyare ile hücumu terkettiler •. cu ~a!ği bugünlerde, bıı{»- na, . . e kurcalamııkta o -J 
· d k H 1 ç . ..., de ikinci nevi almıelrten, - Allah bi· zihnimd • 1 

ir ara.hl:, muderriıı efeı:d:, • , J an rı. - o n v ar n uıa . Şimdi en çok elli tayyare ile lı.li-1 miz içlıı hayat! bir ('bemmiy<!t lir a_mm& -~ aıı<:'ğı e~ta... duğ-.ım bu "ekmek meselesi,, ııi 
ıhtiyar Ca.ııgmıı yanına geleı·ek: cuma gl>Piv. arlar. Bundan ılı-1""" I t•;;ıyan bu mürakabe i§inin, en. Bir ınsamıı eYJ, benim gıbı, böy- anlatımı. Ve sebebini sordum: 

U H 
· • b h ~,,. -r k- ·· le bir in-uma ıeııtinde oldu mu, Ek k 

- ırta, 00 o, bizim çocuk lıir er ışı er a ına [.hıgilizler daha 8 bin es.r al- kc:yıbları azdır. 1 uçük teferrüatma kadar, bir -m•der arasındaki 1» 
f !:! yapam.ıyaııalı: mı?. k dılar]. Güııdilz hücııın!amıi!an va:ı: an evvul mITT'affo.k.ıyete ulaş - ya.o~~ Her akşıım., yanını fark neden? 

Sabırlı olunuz h~·~ ver e •• . masını t,.~;n uı:-·-·--'- g ·- ııaa .... eaatlik yoldan ek- t-te aldı•»m kc.st:i.rme cev.-": - ~-.. l Dıı.ba 8 bin ıJSir ald.ıla.r, ol- ı;::eçtiliır. C'rtıeE.eri çok yiikaekle- ~ ıa=="" aze ... - ~ .,.. "" 
- Ü~ saati g<'Çti g\lrelJ~ _!&arif Vekaleti m.iilıim ısla.-

8 
b' . dalı 1 .re "'kaı.·:ık rast ~•a lıo.ı:ııtıa ab- ci.leı.;n <le vazifesi vnrdxr: mek ta: k bir j~kenee olu-ı - Neden olacak, fırıncı na· 

,... .. ,.t •-- eli B ma.z: ın eı>•r e. alGılı:.r. ,.. ,,,_ yor. M-a Samat.vada, Yedi- 1 kul! .. 1 

- ~-. Ge<;ırin ... GUreş saatle de- .. " ...... ::ıvvur ~ yor. u meya."l- . Hed r 1-'--' kurtu- flöziine ili·-"'en' - '-''--ti n'-. SJ un :mırsa, oy e ekm!:k çt-da. muallimle."'in ''alnız muallim Ewela kendi göziimilzdcld i yerıa.r . e. 0 .,....,,;:an ,....... """" ~ k"'-"- "'""--" ... "de, Topka-
.,1 dir , ı orl yetlo dik'·-•· .,........,., ...-~ karır. Fazla kanl"k un kullanır-
.. ' " olması, .id;ı.rc 4ıkrinde h-ullanıl- çc;pn görelim... ! uy ar. - ya.zıp, nazarı """" ar- pıda o\.unriiaı Aksarayda.n, E- ~-

- Baş al.tına, başa gürcııe -! maması veya idare i,ş!erinde çal Brr' gün''n bey1;ın ! * zetmolı:. dirnekaıı M!m&tomrukta sa, ekmek esmer olur. 
cekler var.. ' ! lı';3DJ1lrın muallimlik ettnmnalo- • -o· 1 Bugünkü müdafaa silahları Gaııeııe<ti bunu .... ptıgı- t&kdir- - Her fırının kullandıb.., U1' --.. · ele temi edil • .-. Kuragümrllkte oturanlar Ba- · d ğil. de 1 • 

- Ol<ıun.. ,.._ n n · ~ek. 1 Bu harbde bomb3 ~ r,f.lle k&- 1 - 10 hın metre irtifa4.ıı. ve t, de, konı.l'Ql ve mücak~ .ile uğ- lattan kmeiin aynı e me • · 
- Gür~ ge~ b'lhyor dı:ı;e ya, Vakıa Maarif idareainde ~\ dıı.r y.:ılana da yer vın:ildi.~ini i hatti'ı. 5 yiiz ldloınetre ııür'ıı.tle r. nnlHnu işini .hiç olmazsa bi- e~i tedarik ıztırarm - Hayır, kimi fazla "karışık',. 

le memurlar görüyc.nu: ki üç gösteren ıniııaller t le . da k!tltrıı:ı, bu, akiam sabah çıe- tır. Kimi karannca. .. Esmer cJı:-
tıe. bere aynlıl'lursa. beş lira almak i~in bir mektep- 'eJrrJk değ.ildi~. z.s I uçan ayyare re ll1fan almıya .raz ko\n;ı.·~:mı§ olmaz mı? küir e%İ]Jel midir'!.. mek çıkaran fırınlar, ekseriya. 

- &yır ol:ımuz... u, ıüreş te muallim olarak ta k:ıyıdlı .~, "~ı·ncı· l•ol,

1 

muktedirdir. Ancak gece ka- Bundan ev\•cl, ''Esnafla ko- E -• .__ h ......... k 

rd 
-•- k bulun.m-'~ f-'-t ·" Ü - """' ' n1ı· - bul - v_ "" USwo•<l ·onuştu - tablakiirlariyle mahallelere fa:.ı-

a~ ........ ~ :tır. .....,a, """" senL-...e ç yalr.11ıı. büytik bir ı11: gıncıa veya utlııra sıgı-' nuı;nıalıır,, b:ı.'llığı altında yaz-
- Ne olacak dı:nm:ıs?.. , beıı defa ol.ımn mektebiıı eeınti- I' kı"""ııt tı.ı.k<Ur e- narnk ileclcytm ta""""re ""'""'"- dıih.ın y:ızll:a- bu mn"'-·"a y~- :a:.t;:::bi,a".,~1 __ 4 nşikda. ii.yadıetij la ekmek süren fırmlar "'rasJll' 
- Her flıaWe M a, bil' se. y1 ne uğny:ı:ınal!lllirtadır. \ :< dll~ i~in kurııı~! mewk"" nasıl h.:bi oın6bW:::? ~ '"'""" ~ ... ~ da görülür ... Bu tahdi<l i•; muaıHnıDV. ıı:ı· - • dır• F l "" ııı.!mıştır; bu yw da llJlni mak- .,...,.,. . ., s-:ıer h-11

--- km -· · Neden• yap:ı.c:ık! hiı;aı- etmemdldir. Daha;; ka-, mamıı; ııu · a- Gayet kolaj<: Sesini işitmek n.i- sadı ta.'.i]yor. •-•"- """"" e egını - · 

Y 
~·- d . d _,_,_ b kat lı.ir çc:.klurı ıı.-1 ""n a•.-.. ok ı'nw· J·,u'·"-...... _ o··ı.._ taı}IIllak ..-buriyetinde kaldığı - Çıkardığı ekmek nıısıl ol 

_ qıtUll) ..,..., ~ 1, şimdiye l ar m"""""' er :ıhı vıı.r D de\·-ı da ! "'" ~- • """"""" °""' • * 
)
•·l hd . ..,,. •- ,_ t, ihti x:ı.ııı.n • biri yeni, ili ti . t:ı __ ,_,. •· mc311.Zcl,.r bıtlr:kında bir fikir ve· sa satılacaktır da ondan ... 

;ı;edıu- :;.,pı:r-.lı. ~ _.. roıau ıı;m...., ........ a - .o:ı;erı _,kı' ı'kı· cı·- ure e en, YY<><=ın yauus. 

l 
ıoaıılii. dış da •n "·~- "'" ~ • "ECruGk,, deyip ge<}iver rebilmeldçin..miııal olarak ı:ikre-ı * 

_ BakmaytJUF.., Güre~ hu. 
1 
L·ııun1 ~~ _ .. r~,'& 1 yıı...i yalan her ttirlü ölçünün• lııtik:ı.ıneilerini değil, mcvkileri-ı dili . .,.._. .,,,_ · tlerd '-··-m~cııur o ul10:'.'....- ..-.cscın bir • 1 "'-~'- 1 h .. • ıı:ıllm. ct:in mil? m•-· ......,~ ;cm e •W.U- ,.,. ı .. ..1 

V
nl'-"-' ,.,.,, uz" ın· Uyo um .,_ b ·,,, · • 'ı •e\" :in.:..,ı:uı-. w, a...... sür'o.tierini bile tayın' ı! aza surUm =parken ""' 

-- ' ""'" """ ·· ı,;enç...,., a~:~iğini ~ttı_k. 
1 

Güulük ...... ·:nım:ıı t~n eden gi fınnl· mı ekmeği ha.<ı, hangi- •-
- Haklının: var_ Liikin, her Avnına km.upn:ıne teşKili.tı !Eııltiai, Norv~ har~ini:; ba.- ediyur ve topçuya saniyesinde .....- 1 ,._ 1 noınıal k=ııçla.riyle iktifa cV 

d A
" ,.,_.._...,. muhtelif ..,,da nıaddeleı:i n-"'' erinw= _., ve a~ kalite - . kcn 

.__ "e u-lla, . y pft __ ,...__, üzerinıle ihtısas aal>Jbi olmus va ııın a, ,..nc.n aakcrlrui Norveı:e ...;,_..;.. "u-iycırlar. .,. ~ d mıyerek dileıin.i hırs ve ı&· ""' ,..... _,......, - ~ k '----:tı' .. ı · · ı t'l bir ihti. etlir? Bumı tetkik ,.., birer bi-

1\b.ırlı olun"" :-:aten bu maksaclla Avrn.Pa•~ j aya •"'"'- ı;ı gi!:ll.ı.n a <Ş2IlJl bt\- Yeni daf.i bataryalarda top- yaııamamız lÇID ıa yaç ma.ba kaptn-anlnr oldı.ıgu· o.niıı· - ' ı- d"' • ıJ · km - · d b rer teshil etmek, benim je.in, 
1 

goiıdcri!m.iş. .Amma =Iekete un uııya ra ymanna yay nn Jar, Jromutarun öniindeki. ma- ıse, e e<Jlll, gı amızın :ııı el&- ' ~ılıyor. Bazı fırın!•- tab!ak8l" 
Dedi. dvnUnce kcncl\~:re .biç al.lkası' .lıaberdi; lııgilizleı- daı· ıaJ muk:ı- maı.~ı oldugu- da o karlar k:ıt'! şüphesiz, ıııiimkiin değil. Fa - ~~ 
G 

. .. bu uk im dı" p f bele etmi~ler. OrJovu. kııvvetiı' kıner~ elektrik tclleri wsıtam- k lar için ayrı, fırın satışı için r.Y' üreşıa ç .saatten son- o e gı ~,r ;,. V'rilmi tir. Hem ., ,~ • bir h::ıhlkatiir. o halde, bu ..,_ at, bu ıa!fbdarlarcıı kolayhkla d 
ra, Llln.,~a.zıilıımı. bırd.enbm: hü-ı' ~e kt.'tüplıat.ek.; 'Ö:.., asri bir 1ngiliı: donanması !:ıouılun ete le bııglıcbr. Kamnt:uı bir saniye- .,.. I ve kısa bir Zllll'.IAilda tetkilr ve n kalitede ekmek çıkardığını ,.. 

·-+ili'"" ci·" Hn .. _. ld 1 mio, ültima0- ;ra~i~. •1- ue d1"•man tayyarelerinin mev- daıı::.ızın imali i§ini elleı:indc bu- çok defa i.,;ttim, Dediam .,.;ıj ıuma ~~ ı;örülılli Mollay "" ~ ·- ......... ~.~ "'=·:ır o u- ,_, -~ ~'~ ..:ı "" 1 teebıt edilel:ıili.-. Çünkii bu bir ,... ~ .,-gu halde. • man..i&rı &rmlll· itini tayiıı edince bütün batarya lundıu·:ı.ula.rdım bıu:ı klınHclerin, bnnu esaslı surette tetkik ' 
ııalmağa baŞladı. j Bir çoY. işlerde erl:ıai:P'.ı:ıı bula- Bu ya:an h:lber, lrıgili.zlern b' toplarım otomatik olarak he- ticaret lc:aygı..ı ve ihtiraı.iyle, ı b"kika.ttn-. murakabe, ali.k.o.cfar mtıkam/$' 
Lingazlı, k~ mollayı kesil· mıyoruz ,.c acım:ıilere hnvule e- ili sat!ik bir i~· ıı:~udırır;, defe çevirir, hazırlar. :tş bu ha- her hangi uyguıısUE hıı.rekctiniı; Niçin. f.alaıı :f:.rın fıra:ıc:ıl:ı. nn ba:;a.racağı iştir. Ve .. fi)•ııt-

ıniş farzetmiş'ô. Kıvamı bıamuşİ clik'yarıı: .. F~,";.t tam adamı var-ı bfn'ltıı.bf .. J."' ~ı ol\ougılıı ~al '~"aj zır ıı..ta yayı ateıılemeJ.-tc.'ll iba- en küçük bir miisamah!l i!e kar- haslığm ve filan fırın ikinci ta yıı.pJanııyan ilıtikfuın evsaf· 
~onned·-ek '"''-·.Hntik mollayı!, .en v ısın ......şına bir acemi ge- ıı>. ...... ın .. epaze o n arını ın- . ··•- - 1 t 1 ülii .. . 1_....._ .... _.,_ , ___ ,_ _,.. ~ ~ """- tirmck ve erbabını acemi olduk- ta;; ·di. Üfe de olat.ı.ktı.. rettır. ., .. ,,ıaga asa a uımm unuz 1 ncvı e - sınıın.ıgıuuc e"''-""' ta y:ıpılıruı;;;ıro, değ.il yalnız ~-
haklıya~. • l ları ~re vermek ötedenberi bi- Hcrcl.::et ki ~~beti:ı lnglliz di'. \ B:ı!aıı lı:.cr-,'.;, düı;m:ı.n tıtyya:ı· olınanıalıJır. ! çılrn.rırut!... mckte, h.iç bir gıda maddcsind<' 

llıtiyıu· Ca.ıgır, ~..alımn . ze mabffus bir .idıı.re tarzıdır. 1 ı;uuıls.rı t;:r ndan yJuruldu-
1
- reler.inin ancak pek ~aklaı: Yukarılü cümlede kullandı - Biı'i ijç Jr:uruıı, h0<tui. iki, h&t· mcy<lan verilmiyec•ği muhali: ' 

güreş tabiyesini de<Jj,,tirdiğiııl 1 Bundıw. .wnr:;. değiıiirse ne i.lii.. gu ~aı. iıunesi.ne eııgel olmak iı;indir . ğım "bazı Itimseler., tabi:.-iyl<! tıi. bir kıınıı§ -, ru;;"'; bir o k:ı.1.-tır. R.ec:ı.i s.~'\T~1 
gorüncc ı;ulm.ege baslaclı. Ve, 1ecaşinin 44 da:rulu 1 İkinci aiyıW bü_iik ya.h:r.. Fakat bonıbaı:dımaıı. tayvllrele- "bazı fırıncılar,, ı kaL-ckttiJ'an ---== 
yanında buiunan Müdl'rrn; ef.:::ı-j ~ eneılenberi m. <..keti- 1 Bulgar Ba,,"Vckfüne at!• l"lcn v.. rini aveı t:ıyyarelerinin • k.arı;ı- 'ı' anla/;ılıyor. Evet, sf>züruü.ı, b:ı.zı f./IOTEFE RRI K l\1ü~.evverler için da" 
~ıye. , d.. H "~- •-. I Rom~dn gelen beyanattır. Ro-j lama"! """h etmesi dft·u"rm~• fırıncılara dair ... 

. ne oncmcycn """" =r> ı:ı.to- ma Fi'atlll! ır· ll!l b" il1üc . •' ....,,.. : o ·~ .. l ~ • d b' 
- Göı.iiıı.üz ayclınL Mlntm eline mükem 1.P,.,;.ıne' çevir .rek ~y:.; 1r 1 de ha.bil olnl'~·Or. Çünkü e\"Vcl-ı * Davet ru acıze e ır pav-
- - 'e&,n ~ mel bir fırsat geç-'·--~---.. g·Un ıı.l.dntınak iı;temi~tlr. ı· ce Jıim.sycfu;; lıareket euen Al- lstaııbulun m•ılıtfiif ~tlı- - yon açı ıyor ti j gilt ı•- ı '' Daıfk.1§tf1'r!.lca mr.:u,:iarı kunı-
- GÜ..'"6§ çaiıuk bıtccek.. : 11 ere, ..!'. Y"· Zahir an.'ar, "lıi.r dm' be•. !ı- mr.n buınbardlınnal:!n, J!imdi ..;...de oturan b.'r ~Ol' no.· dost!• · il 1 axb hal' d ~ " 1 - • M• ' • -~ - tuuı>da..: lstanbul belediyeıı.i Darü!ii.ct" 
- .'c diyonouxı nbta ? .. Molla il~. \•e aı.ılaşu:ıa~ /, ~~,,.,,'.,...~, ği beylikti<' .. , .Bkrlııde. • b.hy_~ a.·.:: t.~yyaı:-1'-'l'i lıir:ı:ıye- zaım:n zaman ur:mıızda şu yol- !dam Jıeye:tiu.i ytni!emek i~ zcyi yeniden tevsi ''e ıslah et' 

mı yeniiecck?. Nec ,i bu fırsatı !_ ı;;~ -:'"' fuva•-'a 'IC raS ~ !A• sınu..: gdi:_"tıar Ve "ımlaı, av- da bir ıouhan·re ı;cı;ın.i.5tir: re '.:9 '.!! 19'10 taıfüi:ııdc Enı.iuö-. mck fü:ere tetltik.ler yaDm:ıkt?' 
- Yok ruıım.- l<a>ıroııı.k istemi- \.: ··. .J' c:.:ar·a Uf"''l>,U·l<<:n ~,ombardı- - Yfil•u ~ll ekmek işine ak- nil IfaJ.kQ•.-i s:ılnmmda. yapılan. dır. Bu tetkikat eı:nasU:da IJUll' 
- L~ sab:n· ''.'l bafla- y~r. Bir çok mem- - l neve dai:r n ""' ,. " • yıığ'c!.my_oı.·!:.ı'. 1 lım ermem ~;itt.i .. Bir fırı.:lln c:t-J topbutldı niı.abı ek!"eriy<'t buıl ?a!1 ~ir mü~t evvel !!Chir 1'.'~ 

d G
• .. ~ ı "et'" · -'~ı:ı.ııtı.k ' J ol•m,tl·ir.1··1 -- 19tı /l941 p·-·· ua cıc, sehır meclısı· ''c daiı:,,. ı.. onnııyor J!lllf!Un. ·~ "';:ı uv -- ı ' .,_ ·• ! ,\l.n.· · "··· ··'~ili de.·~·- "· d'- · ı " _. '"''"""" · ~~ · _ ~ e.Jı .... .. a .. ....,. __ .. ., "~ nl:e:?lb .gı:;;r·n'?C l!~. ~mı..P.:or... .. d ''"' 

1 
tnıı sünrn kcnd· r,~~::::...ı K f:ı t "··--'- · ı " ' -.,~!nü saat 1 de Eminönü Ha:ıt 1 encuıncn azaı.an an Avni :ı.• 

- yi .. Güre · acıldı şim-' • '. ı -· - ar. r ma ,.. .... ,,.., ıa ,ııun-j ll1l şelıir!rr;~.i, ~· · · ı ·ı '" ıucmleket b··dı·r!!arına ı·adar d _,,.n. , · 0 • - ı·,:ı.;ı,, :.ıaw.:ı e aıı < uıi çı- evi r·Jor, tekrar topl:ınıls.- ğız tarafından ynµıl:ın bir te~ 
di ... Molla, şimdi bexızetecek o- :,:~ıruİş v: Habeşi:: ere :;-eJcİ;ğini <! i'&........,>Weı\,'l: · ~...... iı:;l~ruıi, ilt!S«i< karıyor? 1 cakLa·. li in tatbikat mevkiinc konul' 
mı.. 1 d ,·-urtıı•" İı;tİ'-'O~. D:inlc JJ" İl' ilı-ı "Bugün Jmc :}" . ~U", r:>baj UIJ].~:,J l~.l [ı,,.u,bf>yC Çev\rc.ı:ı fl '-ik d -·ı BeJ··,., ması da. kurarJa~brJJınıştı~. f3bf Dedi ....,, J , merkezi 5!l-O " ;::e • :ırk.t., • - eı-ır, e... ~ ... ,,........ (on.er A . y • b tekl.ifd ,.,._ "IJ' 

· ı ba~ bll!;ka nıcm!.Jıet:erct~. sıra hafı·ı· 011 .. __ ,_A,~ '"'. .lmi ..... ,·ı:-1 u:,.'lc;: al m.i;ırı ıı. karı>t kuvvet- mı agız u e ...,,.ru .. J.,,ıi,n<"azlı. habıre hücum edi -ı sıra r:ıdv. o ist:ı,c,,-,;ı:.L1rill', oıu:ıı- """'-' "'"' "' - •· b·ı· ~ .. 1 fıı ,,.,., yo'-' Eı .... 11a' 1·iııcf.en: ' cezede ihtiyarlayıp da muJıtıı,:: 
- ' " ... ----:--.~"Jı:t:i::ıdat:,i t~Qliôı'. ' 1 1 ~'·· a a s....,.., ou.U.r ve TEŞ Kf<:Ü mua•·enct bır' halde kalaıı -v 

vordu, çoı:ı.k ıoUıı. <'- h•sınımn wcl'lc, tclcroaı:ı.rı~. ~·gra.frıı..ı.. ~ ... ı · E 1 ,,,,. ·1941 t · k · • 
0

·_. r ·"" - , !erine ttcdenberi .ci tıır r-n~al" taarrıı:aı Uo.ar· · - 4" " . cuı:ıar esı a - 1 ııevvcrlcr için hususi bir pa,-~..,.. 
•u·ıcumlanxıa m·"·abele cdı·,·nr, hatta bruştir ·;c mek;,,.,ıe:.rıa • Ç" ,_.. . ' ,,,_,_ t.ın •• r F'' !m ••mı M4. ("" "'') da '-tan'-ıl J • "" •" !....,. -<•T.a.On:ı. uıı.u, ru-ı:tıı m.:..rn.'°""" e co. ç,._....,._ •~Cll'u'Ci • ı m ve p-1

- Ltd. .... ~ ""·~ "" "' •--ı'sinı' uı· tA-'"t·ı·. )•a;ı.ılır. Fakat H::.'::.>csı nır.<u'ır -·- """" K .. -•-- orlr • """' ~~~ 
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Molla, yıwt.ığ.ını biı.iyortlu. Wn- hoı Pel.:iği i~iıı mi" Hayır ... Hcrı deli" oi.::! tcnll'ir e,~. ___ ----~-------~ mizc orUı.k olan ve ccmıF.cırine Alrı-;~I lSporun bııııyc ve kar:ll;- alınarak \'e bııra<la lıavaü;ı,rıJ',_ 
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Meıllo., tarı:ınmiyle roüdaf aa- be~ d a dol s:ın ra.clyonun sc- Bu olmsyınc:ı. rJ.811Chııncye ne 
1 

- Ben A7.raiL.. ~l;u;r. ea- ıuc:e pek derin keeericrimiz m5. 1.=ı"il edıeıcdd.ir. 1 ==,'= S p Q ~. ~_J\ 
ain.i hic bir Habe.ı!i duvınaz. Fa- IU::um var; ?1YOO<":f.m ~~}:c:r:. nım alnııya merıu.r. - . 1 ni. buluıı~~2,<1:ın uı.innctleri-ı Bu kııınser ve topl:ınby:ı g~I- . r-;: 

ya gecmi:-; bır vazıyet aldı. Bu- kat miı.'ıakak iti. Krilis'i.i.:ı. d:ı- Eger .. hocanıız <la yan...U.::, O"._,ır- Çoban Azrıu1 ~nı jşı-j mızın ıblııgma .ınuhtareın gaze- ınck i.;tfy;ın!erin gln~ k:ırtları 
nu gör('t) hasmı, Mollanın yoru- vullarnıı duymıyıı.n Habeşli k:ıl- gfuıku ~avanı_ıı mı.mi o~~ ün.ce dıırınuş: tcni:ı:in d• ~letini rica ederi•. 1 m biiro:ıı.ur.dan almaları rica o- Voleybol m!ls<ıbakalal'1 

lup korkarak ınudafnaya ~ mıyacak.. Allah bilir, dıye.:ek 0~-sı:t <=ı. ·- Beri gel b:ı.k:ıyım. Seninle 1 Setle" ai~ lumıı:. ls!cıtıiıııZ Erl:.ek meMcplcri" 

g-ine hl\kmeUi. e demelı', ne dt>- caÇokbanıntır. cevabı pek Y:UO.."lll< :ı.la- _ a"~ ;reri~imiz olacak. A:ı.cak su- --- l -_ . ...,. ~~ • cyool L:g lıeyetilldt:1ı: .$-

Halbuki Molla a.ık bek~iyor-ı meıneli? B;lıncm bilir misiniz? Çl.ba -1 ~;rı.e bana: Sen ruısıl cana-• • Eski ~ 17/1. 1941 cuma ;.oi.inü Enli:/ 
Qil. Kanarasmı gM:irir getırm~ı run lıiri sürüleriyle daida dola- Azı.:ruı memuriyei:i.tıi anlat - " ş A R K sıneması Ekler nü Ha.Jlrevi salonunda yapıl:> 
hasuunın işini bir clde bitirecek- Ri2im ga.ze• leı'i dil l oaılıf:ı 

1 
şırkeıı >:ar.ıwna c:'.örl adam çık- mış: ma~lar: 

merakı sardı. Fakat bu hoca- !Ill§. Evveıa biri çobandıı.n bir Bu ak am, tam g da BÜYÜK LA mUsame- Saka ICOl!tiscri: C. Tiniş . ,, 

1 
lar, evvela yımıbaşlanndakinc koyun istemi.~: - Benim iıaş uewnda büyük Vefıı lisesi - Şiş!i Tocak.kl Y 

TiYATROLAR de ı d k K bah biz
.... bir ağa,ç, bu R~cın dnllannda resil• Sı'pemanın vUcu getl--'ı·r.,· ~ ı nı verse er e sonra .om9u- - uzum &, .,unynya ..., "' " ru ,. -:ı.at 1.t._,o. Hak~m: Alımcı fi -----------» !arının yaı:ılv,ım diizcltmiye ycııi geldik, ~yle bir dolıı.t.ıı1'r,, milyarlaı-ca kandil vardır. Bu an f.aı;kaıllde bir film olan hL.ilı:l:il l.isesi - H:ırbiyc 

Şehir ka!ksal r daha doğru olm:u: diye. Fakat aç kaldık. Bir k-0- kandillere nezaret ederim. Her s:ıa.t 15. Haltem: Ahmed mı?.. yun ver de kızartıp Y'İY"tıı.. biri bir insaııa mahsustur. Yağ- A RAB A C l N 1 N K 1 Z 1 O UH Y AŞ K A 171111911 cuma ~ünü Be} 1 
tiyatrosu Ak,~mda her gi\n kılı kırk Çoban bu aeayib ruıı.hlilka ları bitince kandillere şöyle öf- lu Hal!·e,·i salo!mncla y:ıpıl5cl 

temsilleri yaran dil hocam, birinci sayfa- kim olduğm.u SOl"IXlUŞ ve ı;u ce- ~"tn:.rit:!,_~,_v~~~ilin sahibi ( A ş K ve H A y A L ) maclar. Jarındıı bu ve buna benzer yan- ~abı almıf: """'"'" E:.Glı.a l:omi.sni: a R. Yall~ 
] Dram 1llemında ıı.:.ı .rı :ıc:ıba neden görmemm:U- .- Cebrail! .. Bani Cenabı Hıılı: Çoban düı>ünnıü;ı: flfmini gfüoterecsktir. İstanbul F.ı·. L.il"'t?S'i - K:ılı:'I ~ 

l7/J./l9H Cuma &Wlv ak~"'"" ;;~ :reliyor?. la Peygamberleri :ır-....ıı:-.ıJa -" - Peki, acn bu lmndiller .. yağ L " • 1130 H ıı: • 
..... ı ~0.30 da 1,.... "'A k l'k . I . 1 kAleme vasıtası... .,,.... ilave edebilir nı.isin7 Meşhur ll.wl edı1ıi .ALA...JUıA)lDR PUŞXIN'in romanın- ı~n .,;;,:ı., · · a em: y. ' 
A P o A L l ~ Gr 1 iŞ ii"I Çoban omu.tla!'Ull •illo.ıoiı;: - Hayır, ne w;...,., edclıHiriın, dan. Oy.ııaymı!ar: HEiNRlCH GEORGE ve H 1 L D E 

Y3Zlltl oootoy•fıkl - Bana ne? cm.iş. Benim ııe Je eksil.tebilirim. <m.sı, Al- KRARL. Bu süper film, Balalayk:ıları, Çiğan :t.ı:Uziği, Şar- hracat f 
Son ı-.afıa Bc~ğıu. Yerli Aslıerlik §!'be- seninle biı· iııim yek ki koyu" ik- !alım işi... 1 kılıırı, dansları ile can!andır.ılan Çar I:.ııısyuınm gözler kıı- Dün :r.ı±relif mrmfok ·tlcrt 

lstlkUI C · lı:om~'ili ıri?ıdcıı: ram edeyim. -
1 
.. İş Allaha, lu.l.dıysa Sll?!.aı• ;na•tıncı kfüar ha·~hn•- •-hJikcle' ;~c --~ .. - •--'-n ve H'•n•~ hin ı· alık 'lır t im ·- .,_ ş ,,, __ ,_,, ka ti ,,._ . . d n f ı]'" rl zum v ~ ,~, "' -~ ~-......,.,.. ~ ır - ı a~a yapı ı~ .ı ... s ,_ U:Ji)ıuu.ue yı ı ..cşmcı c- a se er ıze eıi yıuı!l§mııı ne u ar··· ,, ıılı .,.,., .. ~ . . 1 • ı R ı ,,,. rıııı 1141 Cum.• gunu :<k~rıu rcceden malUJ Yüzbaşı Bedret-ı ve kendini bkdım etmi~: Fı.tin hocanwı kı.uPasın [•:l1- "' ayı !\Ll..l.•Scu. nm sa:lıic vııwlenne kı;rup sukut eden ba- meyan< a wnaııyaya Ht''jjı ıınat 20.30 da tin Güç Şanın şubeye müracaa.. - Ben • lik~il ... Ben İgr il... ma çoban halclıdlr. .L _.ıit ve güre! DlJNYAŞKA'.nın feci lıiki)IZSidir. !~ve~~,~.:ııi, Mac=h-~st~;:ıa fıııv~ "'' 11am:ıı "- ugo .... vyava ..-ı 1.,ra,c el>' 

Ç1lCUK OYUNU b Fakat ~l~n buniarla clJ. hic, 8cllm 11h1.raı, ~ NUJ11arnlı verlerinizi önceden teclarik ediniz. miqtir 



Y unaiıistana 
karşı İtalyan 

suikasti 
( Ba maka eden devam) 

:Roına hükum tinın Atinada ba
.PJ. tal blerde bulunacağı sefare
.te mahrem surette haber :veril
Cli ve bır uzlaşma caresı bulma
ları tavsıye edıldı Çünkü ka- I 
bul etm ler ·e ltalyanlann is-1 
teklenni zorla kabul ettirece'de-
rini ylu~ orlardı. 

Po bu muteva lara Yu-
nın takıb etm ' te oldu

e bitaraflıktan ayrı _ 
laınıy yolun ce rab l(er-

30 cyhilde H ncıye Ne-
b ldırdi e raı Me-

an t:ı ,.ib bı aldı. 

Yun ni.tıtan uz rinde İtalyan 
tayy leri uçm - devam e
di~ oı-1 rdı. Yıınan Haric:ye Ne
zar ti 3 t.esrin 'velde bir pro
test d, h bulundu. 8 te rin
C\~ el e yenı tec ·uzler müna-
seh eti clı ı hır prot to d -

a ~ dı. 
y 

Skc ;marn t nın . Peşte sefiri 
. tesnnıev\elde Yu

nan lu rıcıyc 
mühı b' 

1 
ben zaretiııe pek 

ır ıa r \'C'rd'ı. 
"G . 

ö"r ya ernın bir membadan 
g C'ndiğım gore ~>" 

ricıy Ne r . · ıacar Ha-
Yanıu y . 1 ıtıahafıli İtal-

unaııısta,na h .. 
gayet akın h' ucumu 
gelec f"k . ır zamanda vukua 

ı rınde<lir B . ,, 
. u • beı Yunan h"k" . 

nın dikkati . u umeti-
Ynn nı p k arttırdı 1• 1-

Yaıelerinin Yunan bita
raflı«> tecavüzıerı am edi-
Yord . 14 t rinievvelde tekrar 
prot o ed i. 

a~t Yft.nl rın Yunamstana ta
scr·~ edecek! rine dair R ma 

Ht 15 1--: . 
ci ~ ~nıevveıde Hari-
di~·:Nezar tmc h=tihbaratını bil-

. ı. Yuı an sefiri Romada ki-
nıınle k 1 ~ n talyanın hareke-
old g - c<-~nin bir faat meseıes: 

. u u ışıdiyordu. Fakat ay-
nı z da ltaıyanlara "zarar-
~~" 'baızı mu aadat gö terilcrek 
. ın lıya b ğlıınmaE.ı da tav-

Sı) e liyoıdu . 

Şllldi Arna' udluktaıı:· y 
nanı-.... ı u-
du -u>olosları Yunan budu-

na o. ı.~ ba 1 oru a ... ı:.1;;r scvkiyatın::.n 

lal'(} aJll2 oldul•laı ını bildiriyor
keri ı.ka. Roma sefiri Politis 
nıat,ıı. ~naklardan ldığı malU
'-'Üzi.Qı ~~re Yunanıstana teca-

-'l te rı .. M.... 
rin ~l ._.,v" l ile 28 t.eş.. 

vC i- 23 ~da l'Ukua gele
ian ~ etrı~v~cldc Roma-
nan firı 25~· ~ı Yu
le hlll'iciye etımnıevveı tanhi
B rJieden Ye çekti,1ı telgrafta 
re "r9naageJen tel&raııara gö
gün ~ IStana hieuzaun bir 
tni tir. lefrl olduğunu bild!r-

~aki Yunan Befiri ~ 
VVeld At' ~ 

ara• !akı h ına ile Ro&>s 
tili ~ enı a"a lleferlerinia .. _ 

1r verı1-ı. -
Yazdı Ayııı .. -·--. olduiuntı 
J·an~·- guncıe Stefan· 

-u bir t . - . ı a
Yun-- ebligı :ıniin-uih 
·- Çct<>le · · ~ dUd-.. ~nın Arna.vua h -

rini tecavuz et~ ı..~ L ~ 
etrafa ~-

dUn:v. ltaı Yalıyordu. BUt.ün 
teca~ Y nın Yunanistana 

liyor ve~ oldutanu bi
da ~·~ordu. ltaı)'an}ar 
dan ~ ~ Y'llDlıllhlar
uiı-s.-- ' roliinu oyDalnafa 
~- -.YVl"Qtt ! 

Atina""' _ 
doğru çıktı .., ~ haberler 
inci gUnu · ~~rını_evveHn 28-
İtalyan .. ~.sa_ıuuıleyın saat üçte 

...... ırı g 
EIJlaa bsı<>t eneraı Metak-
. ~ an aşag1 ha.Jtik 
~ayir ve ~'akl ate nıu-
ın ·· t · ·~ rane Be'bt:bl 

US enid bir Ulti ere 
~tti ve istihkak ke;ato~ t.bliğ 
lJU cevabı y betmış oldu
aldı, ı unan Başvekilinden 

- llibıe)'in C&bid YALçJN 
4 ..... 

Sayra : 5 
su z::;s;:a 

tlerimiz 
VU$Uyor 

Tobruk önünde Amerika bahriy - Am ri anın Fr 
son hazırlıklar sine 909 milyon sa ve ispan a üze- 1 karşı:ıkh hazırhl< 

-'Yunan sinde 
y t in ec enerJi _. 

milyon kilovata balig o~ 
Ayrıca bütün şaık vilayetle

rimizi elektriğe kavuşturacak 
olan Murat nehri üzerinde ft 

yapılıyor dolarhk tahsisat 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

geldiğine daha ziyade kani o
lu_ nmı. Bardiya"müdafaaları
nı i:ezıerken subaylar ve erler 
banJ. İtalyanların bu müdafaa 
mevzı1erini ancak 36 saat süren 
bir çarpışmadan sonra terket
mi:2 Ol?nalanndan dolayı hay
reilerını bildirmişlerdir. Bu su
bay ve erler İngiliz taaITUZu
nun büyük bir dikkat ve ihti
mamla hazırlanmış oldufrunu 
fakat Bardiyanın bu icada';. azı 
b~r zamanda zaptını bekleme. 
diklerini söylcmıHlerdir. 

lngiliz ~bii~i , 
Kahire, 16 (a.a.) - İngiliz u

mumi karargılhının tebliği: 
Vaziyette hiç bir değişiklik 

) oktur. Cebhelc:-de keşif faali
) etine deva;n edılmektedir: 
Ilull'un be)an~tı w Japonlar 

Tokyo, 16 (a a..) - Reuter: 
Dün V aşingtonda "kira ile ve 

ödünç verme,, kanunu lehinde 
Cordell HuU tarafından yapı
lan beyanat, umumiyetle tah
rik edici mahiyette görlilmekte
dir. 

Amerika b ı; iye nazınnın bu 
beyruıntı, bütün Tokyo matbu
atı tarafından geni serlevhalar 
altında neşrcdilmiştır. 

1 tira ve vıi.kmların tahrifi 
şeklınde kullaıulan tabirler bu 
bej' ana'tın nasıl karsılanacağını 
g· '"ermekted!ı . 

Bahusus.da llit;bir resmi tef-

Bu para ile 4 00 gemi 
ve yeni inşaat tez
g3hları yapalacak 

---<>-
Vaşington, 16 (a.a.) - Mc-

busan meclisinın bahriye cn
cümenı bahriye> nezaretinin 
nıüsta<'clıyot kru·arı ile 909 mil
yon dolarlık tahsisatı ittifal•la 
kabul eylemiştir. 

Bu para ı;usbctcn küçük 400 
vapurun yapılmasına ve denız 

in~aat tezgahlarının gcııişleme

sine tahsis olunacaktır. 
Yeni yapılacak vapurlar, baş

lıca denizaltı avcılarını, mayn 
tarayıcılannı ve torpidoları ih
tiva edecektir. 

Bu kabul edilen yeni tahsi
satla bahriye nezaı·etinin son 
24 saat içinde aldığı tahsisat 
yekünu bir milyar 209 milyon 
dolanı. baliğ olmaktadır. I 

Mebusun meclisi, dün bahri
yenin ha\'a müdafaalarını tnk
vıye için 300 mılyon dolar vt•r-1 
mişti. 

--»«--

Almanlar ingilizla.; 
rin denizkuôretini 

itiraf ediyorlar 
sir elde edılmcmıştır. Çünkü (Ba, tarafı 1 incide) 

n• tkun tam m tni mesul mahfil- Amira.llık konseyi, İngiliz Su-
lere daha gelmemıştir. tamton kruvazörünün tamami-

Bununlu beraber Domei a- le kaybedilmiş olduğunu bil-
jnası. Ameı ıka hariciye ıuuru'l dirmekle .mütccllimdir. 
tara!uıtlan yapılan beyanatın 14 Kanunusanide bildirılmiş 
Japonya aleyhinde bir muhacıa- olduğu gibi Sutampton kruva -
ra polıtika,sı takıbı ıçin ln~Ute- zörüne Akdcnizde gemilerimize 
r ile Amerika arasındaki anlaş- karşı ha\•a hücumlan esnasın
m ya müteallik gelen haberleri da isabet vaki olmuş ve gcmi-

eder gıbı gôründti~ü de yruıgın çıkmıştır. Yangın 
~azmaktadır. o dPrt>ce geni olmuştur ki, ge-
Kahıre JG (a.a.) _ Orta rniyi terketmek lüzumu hasıl ol 

şark İngıliz hava kuvvetleri muştur. 
karargahının tC'bliğı · Bunun üzerine gemiyi yedeğe 

13 - 14 ve i.4 - 15 Sonkaııun almak imkansız göriildügiinden 
e!!eleri İngiliz hava kuvvetleri Sutampton bi?.zat kendi kuv -

Bingazi ÜY.enne taarruz.lardıı \'etlerimiz tarafından batırılmış
bul unmuşlardı r. 

I...i.manın başlıca rıhtımı şid- tır. 
detle bombardımar. edilmit ve -----=====-----
gUmrük etrafındakı bınalardıı /• •1. 
büyUk yangınlar çıknrılmışbr. ngl lZ ticaret 
Rıhtım mıntakasında şiddet-

li bir infilak olmuştur. Başka 
bombalar rıhtım üzerindeki bi
nalara isabet etmiş ve hüku
met binalarını da tah ;b etmiş
tir. Gemilere de taanıı.z edil
miştir. 
Tayyarelerimız döniışte Fnoi

na tayyare meydanını mitral
yöz ateşine tutmuşlardır. İki 
düşman tayyaresi yakılmış ve 
tahnb edihni ır. Bir çok tay

nazırının 

hitabesi 
-0-

lngiltere ikinci hesab 
tasfiyesine hazrr-
• lamyormu9 

Londra. 16 (a.a.) - Deniz 
Yerler de hasara uğratılml§br. Ticaret nazın Ronald Cross bu 

Tobruk ile Derne arasındaki 
nuntakada av tayyarelerimiz 
fasıliaz keşif UÇU,tlarmı idame 
ettirmişlerse de düşman ile hiç 
bir muharebe olmam.ıştır. 

Bir ke,,tf uçu8U esn8.81nda Si
cilyada Tatanya üzerinde fotoğ 
raflar alınmıştır. Bu fotoğraf
lar gösteriyor ki 12 13 sonka
nun gecesi yapılan ve 14 son
klnun teblijınde bild nlen ba
va alam evvelce ~ 
den daha teairlı Ohnuştur. 30/ 
:.O kadar tayyare yanmıt veya 

sabah Birleşik Amerikaya hi
taben söy.lediği m nutukta e%

cümle demiştir ki: 

lngilterenin hakiki düşmanı 
Almanya ile kat'i bir çarpı ma
ğa giric:mesi daha. Hr müddet 
gayri mümkün olduğuna göre 
Mihver devlctl..r~ en zayıf 
noktaları bulunan Akdeniıde 

her gün daha kuvvetli darteler 
indirm kliğimiz ka.t'"en lizım

dır. uara \lğramıfbt Tayyare 
meydanının cenubu garbeinde lngiltereııin dikkati denizde 
bır hancar tamamile harab ve havada abloka. silihı il& bir
~lmuştur. Di bir hangar a-
gır haeara Ug'ranua b' •~- .. .. d , 't lr 1.MfMUCU 
sune e ısabetler olmuştur Ti-
cari binalar ağır hasara ~
mış ve bizzat tayyare meyda
nı~1a birçok derin ~kurlar 
muşahede olunmuştur. 
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1~ son:wıun gecesi AS8ab ize
rıne bir akın ılmış ve cep. 
halle depo!M l an "'P<>lar da 
~ edllmişJr. Biıtun b.m
baıar hedef tutulan mıntU.aya 
dfişma.tar. 50 kilometre uu
b.n ~ebilerı büyük bir Jml
gın çıkmı~tlr. 

K&N-~ teWii\:e, 16 (a.a.) - İngiliz 

k Şima}j .Afrtka ~ şarirt >-fri
li~ vazıyette hıç bu Geği§ik-

Yoktur. 
Biltla cephe braltol ha = faaliyetle de-::mı et-

likte Almanya üzerine teveccüh 
etmekte devam edecektir. 

lngıliztere, ikinci, hesab tas
fiyesini ltazırla01llktadır . .Buna 
intizaren Nil ordusu İngiliz ta
arrumnun mızrak ucunu te-Jkil 
etmektedir. Halkımız lıu ;r.afere 
yalnız İtalyan ukerleri ru'!Zdin
deki muharibllk vaıflarının 

noksanlığı y\izündeıı detiJ, fa
kat bilhassa. İtalyanın ikbsadi 
ve askeri vaziyetindeki gayri 
tabınııder yüzünden ıtimad et
mektedir. 

İtalya n:.uharebeye değil, fa.: 
kat A!manya tarafından kuza
nılacalıc olan yakın bir .zafere 
ha.zniaıınuştı. O, bu zaferden 
o Jca.:ıar emin idi ki, hava kuv
ve rıyJe ordusunun tmı 

ıhma! etmışti. ftalya 
stoku yoktu ve pe 

rindeki tesirleri 
-0-

Weygandın Amerika el
çisile gbrü~mesinden 

müh;m neticeler 
beklenebilir 

Alm,ınya Jspanyayı tazyik. 
İspanya ise, ıuı:ıe 'azıyelinin bo 
zukluğuna rağmen, bu tazyik'l 
mukavemet etmek' dı . 

Serrano Sunner g ncral Fran 
konWl hat'i bir bitaraflık siya
seti takib etm"k hususundaki 
azmini. Ameı ıK.ı.n elçisine bil -
dırmi ·tit. 

Amerika. lspanya üzerindl' 
olduğu gibi, Vıclıy üzerinde de 

devam diyor 
Atina, 16 (a.a.) - Yunan 

ba l umnndanlı nın 1 numa
ralı ' e 15 k amı 
ncsredilc.ı. tt:lfüt>ı: 

Af uvaffokıyellc nctfoclcııcn 

mal. ili muhnreb lA · olınu!'tur. 

Esirler aldık. Bır çok mal7.Cme 
ıle birlikte 4 top ığiinnm ettık. 

Bir İt.al~ Bil denizaltası, kır 
bek('isine ate-, u<'iı 

Atina, 16 (a.tt) - Umumi 
emniyet nezaretının 15 ikinci 
kanun akşamı ıı ıctt.ig-i tcbhğ: 

Memleket dahılınde sükunet 
vardır. Sıklad adalarından bi-

çok mtic3Sir olmaktadır. 
Ameıika el isi, Vichy hüku- rinin ıssız kıyıl ı.rı y:ınında su-

metini, Alman:ı, aya karşı muka yun yüzüne çıkan biı denizaltı 
\<emetc teŞ\ ik tmektcdir. gemisi sahil le oturmakta bulu

Murfin 'in Cezaire gitmiş vl- nan Jcan Cotsa adındaki bir 
mnsı bununla alakadardır. kırbekçisi uzerıne neticesiz bır 

General Weygand'la \'ichy 
hükiımeti arasındaki münnse- mitralyöz ateşi a mıştır. Deniz. 
bat ta esrarengiz bir hal almış- altı gemisi bilahare dalarak kay 
b~ bolmu~u~ 

Weyt;and bir taraftan şimali A .k ,· n1af At1-l 
Afrikndan ayrılmak isteme- ı merı an Q 
mckte, diğer taraftan ise, ken-
dü;ini ,Yichynin m.ümessili ola- nın yu··zde doksanı 
rak gostermektedır. i 

Murfi'nin general Wcygand- • • • ı .1. J 
la yaı:>mıs ol.du.~ ~örüşmey~. ıngı tereye verı ıyor 
Anıerıkada buyuk bır ehemmı-
yet atfedilmektedir. Wasi~toıı, 16 (a.a.) - Rcu-

(Radyo gazetesi) ter aJansından: 
Nev - York Herald Tr}bune 

Japonya da nasyo- gazetesının \ UAıngton muhabi-

yapılmakta olan etüdl r müsbet Kômürhan civarındnki muaz -
bır şekilde devam et.ın ı.tedir. zam elektrik santralı tesisa.t.uıa 

Bu arada Sakarya nehri üze- nid proje de alakadar vek&l~ 
rinde mütehassıslar t rafından lerce tasdik edilmi bulundu -
ya,pılan etüdler sona "m: , te- ğundan ilk fırsatta inşaat faaJi. 
sisat proj ... l~ri ikmal edilmiştir. yetine başlanacaktır. 
Blırada:ıı senede 75 mılv n kılo- Bunlardan başk yurdun bir 
vat ener."ı istihsal Pdilebileccği çok tnUnasip topraklumı, tJ.. 
te b~ edilmiştir. meyanda Haymana o,·asmı a-

Gcdiz nehrinde yapıl:ın son- kar sulardan :iatifode edereW 
daj :ırndiyeleri büyük bir hızla suluyacak asri su tesisatı ıguı 
ılerlemektedir. Pek yakında projeler hazırlanmıştır. 
kat1i ve ruüsbet neticelere varı- Bu hususta Nefia ve Dahili-
lacn~ı ümid edilmektedir. ye Vehaletleri tarnfmdan ha.zır-

Scyhan n~hrinin Samanti yo- lanan teknik idari ve hukuki hü
iu uzerinde kurulması t karr.ür kUmleri muhtevi kanun projeai 
eden elektrik santralımıı bu ool- meclise arzedilecektir. 

1 Devlet Demiryolları nanları 1 
A sıda ısmı, muh mm b deli v m akkııt temınatı yrı nyrı co ı. 

riln•ı olan madcnt, poı l n 'e zücc c yemek takımları 20/2/941 Per
~eı be gunu s:ıat 15 den t b::ıren kapalı zarf u ulu ile A arada 1dan 
bına ında ıra ile ve y ı yrı satın alın c kur 

Bu .ışe gım1ek ı ıyenlerın listelerı h ında yazılı muvakkat tl'Jl\İ-

n::ıt ile k nunun • yln c tı ı v~ları ve te.ıtlifienru aYnı gun at lf 
de kad r Koııusyon R ı c vermel rı l ı:ımd r. 

Şartmııneler p::r ~ ol rak Aukarada M. lzcme daır ... sindcn, H pdar· 
p ada Tesclıuın ve ~ı.: k Şcflı 11nden dagıtılacnktır. 

Alınacak malzemcn.n adı 

7 

Muhammen be. 
del L ra 

4706 

5873 

27!8 

Muvakkat teml. 
nat Lira 

35.2,95 

440,85 

1• t hk ri yazıyor: 
na IS ma emaye hıgillere şımdi Amerikada ======================:.... 

varildi ima1 edilen avcı. ta:ryarc)erinin İstanbul 

-0460 
(Ga ) 

Tokyo, 16 (a.a.) - Reuter: 
yüzde doksanını im tcta(lır. 

Bu sur<"tle Amerika imalatı
nın İngiltere ile yarı yaı ıya 
taksimi için Cümhurr~isı Roo
seveU tara.f ından ikri sünilcn 
preusipin hududundan ileri ge
çilmiştir. T şrinisani ayında ,pı 
pılan bütün ima.!at harice çıka
rılmıştır. Aynı muhabirın ılavP 
ettiğine güre lngiltereye karşı 
takib edilen bir yenı yardım po 
litikası ytizünd n 1940 sene i 

Defterdarlığından 
Senelık muhammen 

icar bedeli 
Muvakka 

teminat 

Bo zıı;mdc Baltulırram çayırı ıl 

korusu ıttısalınde '<' deri'.' .en::ınnd:ı 

----,--~----------~ 
ı:.. K. L. K, 

5 00 J 50 

500 112 5, 

36 8 
larınd kı c ... 

Domei ajansının bildirdiğine 

göre hükfımct adamlarını katil 
teşebbüsü ile .sttçlu 9 Japon nas
yonalisti Tokyo ceza mahkeme
sine verilmişlerdir. Katline te
şcbb"' edilen adamların isimle
ri v~nlmcmekle beraber bunla
rın İngiliz taraftal'l oldukları 
söy mekted'r 

Bu katil te§ebbüsleri 1938 
temmuzunda T!yen Tsin hadi
sesi münasebetiyle İngiltere 
ile Japonya arasında cereyan 
eden miikftlemeleı esnasında 

iki defa vuku bulmuştur. Bu 
vak'adan bahsedilmemesi için 
evvelce vaz'edilmiş olan bu mcm 
nuiyet ancak şimdi kaldırılmış 

bulunmaktadır. Katil teşebbü

sünde bulunan grupun eski bir 
kürek mahkumu tarafından ida
re edildiği SÖ) lenmektedir. 

son üç ayı ?.arfıncl~ Am rika ı k ın en uç <:n muddeUc kıraya 'er L'l)C
ordusuna 40 tnyy reden ar. tes- len on gun müddetle onul ur. thal 23/1/941 per 

Muduı hlğunde t pl nacak 1 om • 
ın muv k t temın t makbu arile ){o S)oıu 

limatta bulurunu51ur: 
-»<-- yond y pılneaktır. T. l 1 

muracuatl rı. (28 W lheJmshafen bombar
d1ma nı çok şiddetli oldu ==:::::::::=============================== 

Beyoğlu halkevinde bir 
kitab sergisi açlldı 
Beyoğlu Halkcvi, kendi salon

larında bir sene icinde mem -
leketimızde intişar eden bütün 
kitapları toplayan güzel ve 
_faydalı bir sergi açmıştır. Ser
gi dün Halk tarafından alaka 
ile 7Jyaret olunmuştur. 
Beyoğlu Halkevj çok yakında 

bir karikatür sergisi de aça -
eaktır. 

men mahrum bulunuyo'rdu. Ha
yati ehemmiyeti haiz bazı mad
deleri de ancak Almanya yolu 
ile elde edeb1liyordu. Görüyoruz 
ki, kendisini Rom ya hakim bi
len Almanya müsavat sahasın
dan ya\'aş yavaş -ayrılmaktadır. 

Almanya artık İtalyan yar
dımına muhtac degildrr. Görü
yoruz Jei, Hıtlerin müttefiki ol-ı 
mak düşmanı olmaktan daha 
tehlikehdir. ltalyan - Alman 

Londı;:a. 16 (a.a.) - Geçen 
gece İngiliz tııyya.rcleri tarafın
dan Vilhelmshaf~ lımanın:ı ya
pılan hü~umun ewelce bu li
mana karşı tevcih edilmiş olan 
39 hücumdan daha iddetıi ol
duğu haber verilmektedir. As
keri ve b lıri bakımdan hayati 
ehemmiyeti haiz o n hedefler 
müessır surette Ve ağır bom
bardımana tabi tutulmuştur. 
Bu müthb hücum hakkındaki 
tam raporlar geldiği zaman Al
man harb faaliy~tmin bu mü
him merke1inin tekrar norma] 
harb faali:, etine ba lıyabilm i 
için uzun bir zaman geemesı la
zım gelece - i anlaşılacaktır. Hü
cum mütemerkiz bit şekilde ya
pılmış ve gayet dikkatle hazır
lanmıştır. Almanlar için büyUk 
ehemmiyeti haız he.deflere pek 
ağır darbelet indirilmı~ir. 

K~n H14ktt.k B al.-inı.li.Qiııde11: 
K~ın altın ta: }f:öyündt!n 

Ahmet kızı Havya tarafından 
müddeaaleyh Menemen kazası
nın güzel ıı:sar köyünden Fat
ki çavll§ yanında Hasan o.,';lıı 
Nuri aleyhinde ikame olunan ih
tar davasının mi.\ddei aleyhin i
kametgahı meçhul bulunması 
hasabile ilanen yapılan tebligat 
üzerine gıyabında icra kılı
nan muhakeme.,i Ronunda dn
vacının iddiası sabit görlile

münasebetlerindeki son inkişaf- rek bir ay zarfında karısı.nın ya
lar mareşal Badoglionun istifa- nına avdet ederek evliüiin ken-

disıne tahmil etti i vazifelerı 
siyle sıkısıkıya nlikadardır. 1- yapması ıuzumunu İhtarına 
talyan mane iyatında1ci z8.f en- 15 11 940 tarihinde karar ' ril
dustrı ve ekonomi ~ahasuıdaki miş ve iş bu kararın müdd 
tabii zifa atfedilmektedir. Her leyhe tebliği da'l:a Havva ı'a
yenı hizmet fası t zimamdar- ' fından t&leb edilm" '\e muddea
lariyle fena idare edil n bu aleyh ~~rkum .Nun~in el~evm 

. . . . 
1 

mahalli ı.Kameti yn muay n 
mılletin en ıyı e em anlan aı a- bulunduğundan şal :ı t bl:gat 
sındaki çukuru geni letccektir. ifası mümkün olm ~ oı bab

İngiltere ikincı he ab tasfi- daki tebliğ varak rd ttı 
yesini hazırlamaktadır. Dtlsm!1- nı.hattan anla.Şıl1 oldu ·undan 
nm hilelerini bildigimize kani- tarihı ilandan _!t baren bır 

B 
k timiz k f ay z ıfmda mu leyh Nu-

ız. u anaa , a a \ e kol- rının bakkı kanunısinı is-
lann müsaadesi nisbetinde ta.y- timal eylemesi i takaı de 
yare, vapur, top, tank. obüs ve hU'' tr.Ü mezk" run bı 

muazzam harbin lüzum gö ter- vet cdt>ceginden 
diği bütün müten~ i e- mu1ınl\fmeleri 

. . ve 144 üncü ma.dd i mu 
yı 1m l husınrunda bız et tebl w ak k 

d 
<!e ıg m amma a ım 

ır. üzere ılin olwıur 

. ~ . 

' 

!l~MişU,d atMıŞ 
kabuğl41t1u u.lda11Mış 

Fazla cereyan ıstih ıak 
eden am pu ı ı ark&. ~ıan ı· 
Oında aynı tuhaffığ 
şülür. 

Hak!·ki ta S'a r ruf Ve 
isteyen daha az cereyan 
sarfına mukabil daha bol 
ışık veren TUNGSRAM am.' 
putaarını mübayaa eder. 
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